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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo investigar o compartilhamento de 

controle societário, especificamente em relação a possíveis impasses nas deliberações 

sociais suscetíveis de sobrevir em decorrência da composição societária, estrutura 

organizacional, ou mecanismos contratuais eleitos pelas partes. A abordagem é à luz de 

um estudo de  um caso real (caso da Companhia Brasileira de Distribuição). Busca-se, 

então, a partir da sistematização de dados do caso, uma avaliação crítica sobre como foi 

estruturado, no ano de 2005, o compartilhamento de controle dessa Companhia entre o 

grupo de Abilio Diniz e o grupo Casino, do ponto de vista da forma e do conteúdo. O 

estudo direciona-se para lições, com potencial de generalização, sobre procedimentos de 

resolução de impasses em deliberações de órgãos de administração da sociedade quando, 

exigido o consenso, não há consenso no processo decisório. A Parte I do trabalho é 

descritiva, e objetiva inteirar o leitor do contexto da transação negocial e da proposta de 

compartilhamento entre os dois grupos, resumidamente concentrada em dois 

instrumentos contratuais: um acordo de associação e um acordo de acionistas. A Parte II 

tem finalidade analítica e busca contrapor dados reais do caso vis-a-vis posições teóricas 

encontradas na literatura jurídica.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: poder de controle; controle compartilhado; impasses; 

mecanismos de resolução de impasses; acordo de associação; acordo de acionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

  

This master's thesis aims at investigating the corporate shared control, specifically about 

potential deadlocks in corporate decisions that might occur due to the corporation’s share 

distribution structure, it’s organizational structure, or contractual arrangements 

undertaken by parties. The approach to the subject comes from the study of a real case 

(the case of the Companhia Brasileira de Distribuição). The research starts with the 

systematization of case data, a critical assessment of how the Company control shared 

between Abilio Diniz group and Casino group was structured, in 2005, from the point of 

view of form and content. The study aims to extract lessons, with generalization potential, 

on mechanisms for breaking deadlock where business dispute has arisen because there is 

no consensus in decision making. Part I is descriptive, and aims to make the reader aware 

of the context of the negotiation transactions and the proposal of shared control by the 

major shareholders, that was concentrated in two agreements: a “joint venture agreement” 

and a “shareholder’s agreement”. Part II has an analytical purpose and seeks to compare 

actual data vis-a-vis theoretical positions as it is found in the legal literature. 

  

KEYWORDS: control; shared control; deadlock; mechanisms for breaking deadlock; 

joint venture agreement; shareholder’s agreement. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Nas relações societárias, as deliberações sociais – tomadas de decisões 

organizacionais ou negociais – são um assunto naturalmente sensível, pois, em última 

instância, significa definir quem pode exercer e como pode ser exercido o poder. O tema 

torna-se ainda mais desafiador se a relação societária alocá-lo a um grupo (e não a um 

indivíduo autonomamente).  

A partilha de poder por mais de um sujeito, mesmo em decorrência de um acordo 

informal, é apontada pela literatura jurídica como hipótese de compartilhamento de 

controle societário1. A definição dos rumos da sociedade depende da confluência de 

opiniões de mais de um sujeito ou grupos de sujeitos, que podem eleger critérios para 

essa definição (a exemplo da regra da maioria e da regra da unanimidade). Como os 

negócios empresariais dependem, dia a dia, da tomada de decisões, ainda que de 

complexidades diversas, a escolha sobre como será a deliberação social é assunto 

relevante na estruturação societária. 

Dentre as possibilidades de estruturas de poder da sociedade (controle), é 

possível que as partes optem por uma organização igualitária (repartição de poder nas 

mesmas bases para todas as partes), seja em decorrência da própria composição societária 

ou estrutura organizacional, seja em razão de mecanismos contratuais. A repartição 

igualitária do poder, sobretudo em uma estrutura composta por duas partes (50:50), é uma 

escolha potencialmente desafiadora, pois, se o poder de deliberar está repartido 

igualmente entre dois, é necessário que o seu exercício seja uníssono. Se uma das partes 

não se pode sobrepor à outra, aposta-se que o consenso entre elas existirá, sob pena de 

nenhuma decisão ser tomada. O trocadilho “deliberar não deliberar é deliberar?”2 ilustra 

possíveis entraves nas deliberações sociais, na hipótese de estruturas ou acordos que, ao 

menos potencialmente, exijam das partes consenso na tomada de decisão. 

                                                      
1 Nelson Eizirik (in A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, 

p. 665) classifica modalidades de controle acionário como majoritário, compartilhado e minoritário. O 

compartilhado, na sua definição, acontece quando o controle é exercido por várias pessoas em conjunto, 

usualmente vinculadas por acordo de acionistas em que assumem a obrigação de “votar em bloco”. 
2 Waldírio Bulgarelli. Deliberar não deliberar é deliberar? In: Questões de direito societário. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1983, p. 81 e seguintes. 
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Como resposta a esses problemas potenciais (impasses nas deliberações sociais) 

é possível afirmar que as relações negociais avançaram para antever, contratualmente, 

procedimentos de solução dos entraves – rito a ser adotado pelas partes caso estes venham 

ocorrer no futuro (mecanismos de resolução de impasses). Embora tentadora, a 

conveniência dessa alternativa é questionável; em contrapartida, não faz sentido apostar 

no Estado-Juiz como terceiro solucionador de todos os problemas negociais.  

Esse contexto não é incomum. Atualmente, são muitas as relações societárias (e, 

em alguns casos, até contratuais) que potencialmente podem se deparar com entraves nas 

deliberações em razão de sua estrutura de participações igualitárias propícias ou mesmo 

por acordo entre sócios. Em um ambiente econômico de incentivo a alianças empresariais, 

associações entre empresas, joint ventures ou mesmo participações igualitárias em 

sociedades contratuais são mais comuns do que se imagina. Para se visualizar a extensão 

da frequência, no Estado de São Paulo, 44,91% das sociedades limitadas empresárias e 

ativas possuem sócios com participações idênticas e 91,7% dessas empresas possuem até 

dois sócios, conforme pesquisa recente3 realizada pelo Núcleo de Estudos em Mercados 

e Investimentos da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV 

Direito SP). 

É nesse cenário que se projeta a pretensão deste trabalho. Trata-se de um estudo 

sobre a alocação do poder decisório para mais de um sujeito – o compartilhamento do 

controle, direcionado à identificação de formas de resolução de impasses e da 

conveniência de prevê-las. A abordagem eleita não tem um caráter abstrato (uma revisão 

de literatura ou um enfrentamento da questão em tese), como também não se trata de uma 

leitura de problemas judicializados. Escolheu-se um caso para estudo, a fim de oferecer 

ao leitor uma oportunidade de reflexão jurídica a partir de uma experiência prática – uma 

situação real – reconstruída por meio da análise e da descrição de documentos4 

encadeados que materializaram uma transação negocial. 

                                                      
3 Os números dessa pesquisa sugerem, portanto, que aproximadamente 40% das sociedades limitadas 

apresentam a divisão 50%-50% do capital social. 
4 Os documentos para reconstruir a transação foram acessados por meio do site que aproxima o Grupo Pão 

de Açúcar (GPA) de seus investidores, o http://www.gpari.com.br. Aqueles não disponíveis nesse site, a 

exemplo do “acordo de associação”, foram obtidos a partir de pesquisa de Maurício Chavenco da Escola 

do Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a quem muito se agradece. Demais informações 

decorreram de pesquisas junto a matérias jornalísticas e documentos encaminhados pelas partes ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
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A experiência prática escolhida para servir de matéria de exploração é a 

transação entre o empresário Abilio (dos Santos) Diniz (e sua família – Grupo AD5) e o 

grupo francês Casino Guichard Perrachon S.A. (doravante Casino) visando o 

compartilhamento do controle da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) – Grupo 

Pão de Açúcar (GPA), cujo marco temporal principal, para o objeto deste trabalho, é o 

ano de 2005.  Nesse ano, embora o Casino já fosse acionista da CDB em decorrência de 

acordo de investimento firmado em 1999, as partes negociaram e estruturaram um arranjo 

contratual/societário que passaria a instituir, no seu fechamento, uma relação de 

compartilhamento de controle da CBD entre os dois grupos, com a possibilidade de, em 

termo certo (2012), esse controle compartilhado ser reorganizado e transferido para o 

Casino.  

Há justificativas para a escolha desse caso, dentre tantas experiências reais que 

poderiam servir de matéria prima para um estudo jurídico. Não é um caso único – a prática 

negocial revela uma série de experiências com objetivos comuns (compartilhamento de 

controle), o que denuncia certa utilidade prática. Ao mesmo tempo, não é um caso 

habitual: como se verificará na Parte I, a dedicação da mídia ao caso foi relevante, 

rendendo boas páginas em noticiários e até uma biografia do empresário Abílio Diniz6. 

Muito além de um caso midiático, as partes envolvidas, a gama (e qualidade) de 

profissionais de várias especialidades incluindo um bom número de advogados, e o 

próprio desfecho (o Grupo AD deixa de fazer parte do controle da Companhia e o 

empresário Abilio renuncia à Presidência do Conselho de Administração da CBD) 

pressupõem que há um tanto que o caso pode ensinar – objetivo último deste trabalho: 

revelar, dentro das suas pretensões, um pouco do que o caso pode oferecer como lições. 

Há justificativas para um estudo a partir de um caso. O estudo de caso permite 

a análise de uma situação fática, de um negócio jurídico real, uma aproximação com uma 

experiência palpável. Possibilita, assim, uma abordagem de questões dogmáticas 

contextualizadas na prática jurídica. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada 

da pesquisa7.  

Habitualmente, trabalhos acadêmicos tradicionais dedicam-se a aferir a licitude 

ou ilicitude de comportamentos, a imprimir uma abordagem exaustivamente conceitual. 

                                                      
5 O Grupo AD é formado por Abilio Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, Adriana Falleiros 

dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz e Península 

Participações Ltda. 
6 Cristiane Correa. Abilio. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2015. 
7 Mário Engler Pinto Jr. Pesquisa jurídica no mestrado profissional, inédito. 
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Enquanto tais trabalhos envolvem questões dogmáticas no plano teórico, sem maiores 

preocupações com seus resultados pragmáticos, o estudo de caso, como uma das formas 

de realizar pesquisa jurídica aplicada8, permite alguma exteriorização de um 

conhecimento limitado a conjuntos de profissionais que atuam com determinadas 

situações jurídica, sobre a qual nada, ou pouco, se encontra na literatura jurídica 

tradicional. Essa concepção de pesquisa é capaz de demonstrar se algo funciona ou não 

funciona, quais as opções viáveis dentro de uma gama de alternativas, e é, sobretudo, 

capaz de formular lições que podem ser aproveitadas por outros profissionais. Como 

assinala Mário Engler Pinto Jr,  

 

o saber prático, voltado à resolução de problemas complexos no campo 

jurídico, é de caráter tácito e não se encontra devidamente formalizado 

no Brasil. Esse conhecimento é restrito de profissionais mais 

experientes, que nem sempre estão dispostos a divulgá-lo de forma 

espontânea.9 

 

Há duas formas de aprender: com a experiência própria ou com a experiência 

alheia. Este estudo de caso objetiva enriquecer a prática profissional a partir das lições 

que podem ser extraídas de uma experiência alheia.  

 Com esse formato, o trabalho naturalmente apresenta algumas vantagens e 

algumas limitações. As vantagens podem ser absorvidas pelo leitor à medida que se 

imiscui na sua leitura. A principal delas, assim eleita, já foi aqui destacada: a conexão da 

teoria com a prática, a possibilidade de aproveitar a experiência alheia como forma de 

enriquecimento da prática profissional. Além disso, as demandas contemporâneas são 

mais complexas e o direito é cada vez mais orientado por princípios; atualmente, reclama-

se do profissional mais do que o conhecimento de fontes formais do direito. 

Algumas limitações, por sua vez, vão ser alertadas em breves linhas. Primeira, 

para garantir o rigor científico deste trabalho, foi preciso eleger uma direção para o estudo 

                                                      
8 Em breves linhas, uma definição de um problema de pesquisa aplicado, incomum nas pesquisas jurídicas: 

“Você distingue um problema puro de pesquisa de um aplicado pelas consequências que define na 

declaração de seu fundamento lógico. Na pesquisa pura, as consequências são conceituais, e o fundamento 

lógico define o que você quer saber; na pesquisa aplicada, as consequências são palpáveis, e o fundamento 

lógico define o que você quer fazer” (BOOTH, Wayne C. e outros. A arte da pesquisa. Tradução Henrique 

A. Rego Monteiro - 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 74). Tal formato é mais simples de ser 

visualizado em outros campos do conhecimento, como nas ciências naturais; nas pesquisas jurídicas, o 

fundamento lógico pode ser direcionado a uma avaliação crítica e a uma proposta de aprimoramento da 

prática jurídica (opções viáveis de como se pretende fazer). 
9 Mário Engler Pinto Jr. Pesquisa jurídica no mestrado profissional, inédito. 
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do caso, embora uma série questões seja tangenciada no curso dessa direção10. Segunda, 

este estudo foi realizado por uma observadora externa (a autora não participou da 

transação, nem guarda qualquer relação com os partícipes do caso), o que implica uma 

evidente restrição de acesso e conhecimento sobre informações e estratégias empregadas. 

 Quanto à primeira limitação, a eleição de um caso automaticamente descortina 

uma série de possibilidades de estudo, por evidenciar uma sucessão de problemas práticos 

que motivam perguntas de pesquisa capazes de definir problemas de pesquisas11. A 

sistematização da prática (experiência) coloca à disposição um extenso leque de situações 

jurídicas (e até mesmo econômicas e políticas) passível de ser navegado, uma vez que, 

dado o seu contexto socioeconômico, um pacto real transcende as precisões de recortes 

epistemológicos e os limites do próprio direito. A descrição do caso (Parte I) 

possivelmente estimulará no leitor uma variedade de possibilidades de estudos, tanto 

sobre forma (como foi feito e/ou como se pode fazer) quanto sobre o conteúdo (o que foi 

feito ou o que se poderia fazer).  

Para realizar uma pesquisa nesse cenário e com o rigor científico esperado de 

um trabalho como este, elegeu-se, primeiro, um recorte temporal mais preciso (o pacto 

realizado em 2005), embora se tente contextualizar o leitor a respeito da experiência como 

um todo. Dentro desse recorte temporal, escolheu-se uma proposta de enfrentamento, uma 

direção final para a qual aponta o estudo do caso. O caso, como um exemplo de 

compartilhamento de controle de uma companhia, é aqui estudado direcionando a uma 

reflexão sobre mecanismos de resolução de impasses quando, para determinadas 

deliberações, embora se exija consenso para decidir, não há consenso na decisão. No 

curso dessa direção, há passagens por temas tangenciados como uma forma de não deixar 

que escape ao leitor a rica experiência prática/jurídica que o caso revela. Assim, dentro 

dos limites possíveis, a estrutura do trabalho propõe uma direção final (reflexão sobre o 

                                                      
10 O estudo deste caso tangencia temas jurídicos que, embora intensamente presentes na prática jurídica 

usual, pouco são contados pelos profissionais, e pouco são fruto de dedicação acadêmica/científica; isso é 

reforçado pelo fato de eventuais conflitos – como exatamente aconteceu com este caso – serem submetidos 

a confidencialidade da arbitragem, de forma que, de novo, apenas os profissionais diretamente envolvidos 

têm o privilégio de pensar e refletir juridicamente sobre o assunto. É a hipótese, por exemplo, de alguns 

mecanismos estruturais utilizados pelo caso, a exemplo do “acordo de associação”. Como se verificará, da 

mesma forma que uma série de contratos atípicos, pouca informação se encontra publicizada pela academia 

brasileira. É uma perda sem fim, primeiro para quem está diretamente envolvido com o assunto na prática 

– perde-se a oportunidade de refletir juridicamente sobre o desenho de uma relação que pode conter 

inúmeras inconsistências se confrontadas com a teoria geral das obrigações, dos contratos e do direito 

societário; segundo, para a comunidade jurídica em geral, que se mantém afastada da possibilidade de 

reflexão sobre negócios jurídicos que estão, dia a dia, sendo firmados. 
11 Wayne C. Booth e outros. A arte da pesquisa. Tradução Henrique A. Rego Monteiro - 2 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005, p. 65. 
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que o caso pode ensinar acerca de mecanismos de resolução de impasses em deliberações 

de órgãos de administração da sociedade), concernindo outras questões sensíveis tocadas 

pela experiência prática revelada pelo caso, alvos de certa avaliação crítica pela autora. 

É evidente que este trabalho permeia uma sucessão de assuntos que não são 

aprofundados. Não é um estudo sobre um problema preciso (“como resolver impasses 

quando, exigido o consenso, não há consenso”), embora a delimitação exata de um objeto 

seja uma alternativa tentadora. Essa escolha implicaria uma inversão da ordem dos 

fatores: realizar um estudo conceitual utilizando-se o caso como exemplo prático dessa 

análise. Como a proposta é obter do caso algumas experiências que ele é capaz de ensinar 

(visão macro), preferiu-se eleger uma direção para o estudo, sem perder a possibilidade 

de apontar variados pontos de debate jurídico. Também não é um estudo sobre 

determinadas questões eleitas vinculadas ao caso, dedicando-se exclusivamente a uma ou 

a algumas delas. Não se poderia imprimir dedicação a todos os temas jurídicos que o caso 

suscita, muitos deles dignos de boa quantidade de trabalhos científicos. Por isso, na 

conclusão, preparou-se uma agenda de questões jurídicas relevantes destacadas pelo caso, 

para que sirva de ponto de partida para outros estudos. Naturalmente, um sem número de 

questões foi deixado à revelia, pois a prática é capaz de interrogar o intérprete de 

incontáveis maneiras. Um trabalho iniciado pode provocar outros, daí a importância da 

agenda final.  

A segunda limitação, que se passa a detalhar, resulta de um compromisso de 

honestidade de um autor com o seu leitor. Este trabalho contém uma restrição: trata-se de 

uma avaliação de caso por um observador externo, dado que a autora não participou de 

nenhuma fase da transação, e, portanto, muito conteúdo não revelado não pôde ser 

acessado. Como metodologia – e por escolha – não se lançou mão, também, de realização 

de entrevistas com atores do caso, oportunidades em que alguma informação mais restrita 

poderia – ou não – ter sido revelada. Esse contexto imprime, naturalmente, uma limitação 

de escopo ao trabalho. É evidente que muitas decisões em situações como a do caso são 

tomadas por fatores variados, que não estão registrados em documentos, sobretudo em 

documentos formais – como foram os únicos de acesso para estruturação deste trabalho, 

e só estão acessíveis aos profissionais intensamente dedicados àquela experiência.  

A avaliação do caso, portanto, origina-se de um esforço de pressuposição, 

fincado em evidências específicas e reais, sobre as razões de adoção de determinadas 

estratégias jurídicas em detrimento de outras. O iter que se buscou imprimir consistiu em: 

(i) sistematização de dados do caso, como material de estudo de uma prática usual (grupos 
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que buscam compartilhar controle de sociedades); (ii) eleição de determinadas questões 

jurídicas relevantes que o caso suscita (colocadas e enfrentadas ao longo do trabalho); 

(iii) resgate de embasamento teórico envolvendo questões escolhidas, de modo a provocar 

o diálogo entre a teoria e a prática e possibilitar uma avaliação crítica. Esse percurso traz 

à exposição determinadas lições do caso, a serem aproveitadas por outros profissionais 

sujeitos a experiências parecidas e, em paralelo, a autora realiza um empenho propositivo, 

como proposta de aprimoramento de pontos específicos da prática descrita.  

Assim, a trajetória deste trabalho consistiu em descrever a proposta de 

organização de controle compartilhado entre o Grupo AD e o Casino, resumidamente 

concentrada no “acordo de associação” e em “acordo de acionistas” firmado entre as 

partes. Essa descrição está na Parte I. Na Parte II essa proposta é colocada em perspectiva 

sob dois ângulos: a forma (como foi feito) e o conteúdo (o que se propôs). A avaliação 

desses dois ângulos tangencia problemas jurídicos conceituais e pragmáticos12 e 

direciona-se a compreender como as partes, em uma transação tão importante na história 

da Companhia Brasileira de Distribuição, previram o que fazer se não entrassem em 

consenso nas deliberações – já que, como se verificará, havia exigência de unanimidade 

em situações relevantes. 

O caso foi publicamente divulgado como compartilhamento de controle da 

CDB13, considerando o número de ações ordinárias igualitárias entre os dois grupos em 

uma holding que seria a sua controladora, a composição equânime em Conselhos de 

Administração e a exigência de decisões a serem tomadas em unanimidades. Esse formato 

estimulou a direção deste estudo: em sociedades com participações igualitárias entre dois 

sócios, o princípio da maioria para deliberações fica comprometido, uma vez que nenhum 

dos dois partícipes, sozinho, alcança mais de 50% na votação. No caso, ainda, há 

estipulações específicas para votações em unanimidade, seja pelos acionistas em 

Assembleia Geral, seja por seus representantes em Conselho de Administração. 

O que se observa é que, na leitura de compartilhamento de controle proposta 

pelo caso, é possível depreender algumas dificuldades que decorrem da escolha por 

compartilhar, especificamente quando, além de uma estrutura societária que direcione 

para a exigência do consenso, há uma opção direta das partes pelas deliberações em 

                                                      
12 O material do caso (estruturação do compartilhamento de controle entre o Grupo AD e o Casino) permite 

a formulação de problemas jurídicos com viés mais conceitual (“como a lei admite determinada previsão”), 

como também de natureza mais prática (“como pode ser realizado certo objetivo negocial”). 
13 Fato relevante publicado em 04 de maio 2005. Disponível em www.gpari.com.br  
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unanimidade. Existe, portanto, um potencial problemático na exigência de consenso 

como requisito para deliberação; com isso, o argumento aqui é o de que vale mensurar a 

conveniência de tal exigência vir acompanhada de mecanismos de resolução de impasses. 

As revelações da pesquisa estão expostas no decorrer do trabalho. O caso 

possibilitou apreender que há muito que investigar nas experiências reais de controle 

compartilhado, em razão dos problemas concretos suscetíveis de ocorrer em uma 

estrutura como essa, sobretudo se igualitária. Antes, aliás, o confronto do caso com a 

teoria jurídica fez demonstrar que existe um leque de possibilidades que podem se 

enquadrar no “status” de controle compartilhado, sendo necessário identificar em quais 

termos se dá essa partilha. Mais ainda, os resultados da pesquisa abrem espaço para 

avaliar as intensidades de controle, pois a prática demonstra que uma relação de 

compartilhamento pode ser desenhada por um bom número de maneiras diversas. 

A conclusão do estudo demonstra, ainda, que não se pode afirmar 

categoricamente que sempre é necessário antever mecanismos de resolução de impasses 

em estruturas que exigem consenso, tendo em vista que também há racionalidade na 

intenção de manter contratos incompletos. Se previstos, as partes podem estar atentas à 

possibilidade de elaboração de diferentes técnicas dentro de um mesmo instrumento 

contratual (ou em relação ao mesmo negócio), tornando mais personalizado o mecanismo 

e evitando procedimentos generalizantes.  

O estudo do caso faz inferir, também, que a exigência de unanimidade pode 

imprimir maior complexidade à organização, sobretudo se, para o negócio, não fizer 

sentido a previsão de mecanismos mais simples e práticos 

Para atingir o seu objetivo, este trabalho primeiro oferece uma descrição da 

estrutura de compartilhamento de controle proposta (Parte I) e, após, ganha viés analítico 

elaborando notas sobre a forma e sobre o conteúdo desse compartilhamento (Parte II), 

direcionando-se ao que o caso pode ensinar sobre mecanismos de resolução de impasses 

quando a ordem é deliberação em unanimidade (parte final da Parte II). Por fim, 

concluímos com uma agenda de propostas para possíveis estudos futuros, diante do sem 

número de questões que podem ser aprofundadas quando colocado o caso em contraste 

com a teoria jurídica. No início de cada Parte o leitor encontrará o objetivo e a estrutura 

proposta.  
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PARTE I: 
UMA VISÃO DESCRITIVA DO CASO “ABILIO DINIZ VERSUS CASINO” 

 

 

 

Nesta Parte I, para os fins deste trabalho, serão expostos os principais aspectos das 

aventuras pelo controle da Companhia Brasileira de Distribuição, uma história aqui 

singelamente definida como o acordo entre o empresário Abilio Diniz (e sua família – 

“Grupo AD”) e o grupo francês “Casino” para o compartilhamento do controle da CBD 

(Grupo Pão de Açúcar)14.  

Trata-se de um relato para compreensão e análise de uma situação real já 

resolvida, direcionado a um recorte temático peculiar – a organização de uma estrutura 

de controle compartilhado e o desafio de solucionar impasses quando, exigido consenso 

nas decisões, não há consenso – do qual alguns aspectos serão objeto de análise nos itens 

seguintes.  

 

 

1.1 O objetivo e a estrutura  
 
 

O relato tem início com uma primeira advertência ao leitor: a relação integral entre 

essas duas partes é rica em experiências juridicamente relevantes; este trabalho, porém, 

utiliza o caso como matriz de estudo para o citado tema particular, que temporalmente 

ocorreu nos idos do ano de 2005. Não se dedica, portanto, a outros inúmeros aspectos que 

podem ser objeto de trabalhos futuros. 

A reconstrução do contexto fático visará (i) demonstrar a relevância do caso para 

este estudo, (ii) expor  as pretensões publicizadas da associação firmada e o desenho 

jurídico adotado no caso concreto, e, com isso, (iii) evidenciar experiências/questões 

jurídicas que possam ser aproveitadas por outros profissionais em situações semelhantes. 

O caso, assim, é fonte de inspiração para reflexão teórica a partir da prática jurídica – e a 

                                                      
14 No item 1.2, a seguir, esclarecer-se-á quem é cada um desses personagens e a relação entre eles. 
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sua análise objetiva enriquecer a prática profissional por meio do compartilhamento de 

experiências reais15.  

A exposição inicia-se com o relato contextual da relação entre o empresário Abilio 

Diniz e o “grupo Casino” na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), para revelar a 

conjuntura em que se firmou a conexão entre eles (1.2). Em seguida, passa-se a narrar os 

acontecimentos juridicamente relevantes (e publicizados) entre esses atores para fins de 

compartilhamento do controle da CBD (1.3). Nesse ponto, a narrativa considerará a etapa 

de relevante aproximação entre o “Grupo AD” e “Casino” ( ano de 2005). Por fim, a 

descrição voltar-se-á aos principais aspectos (transação principal) do arranjo elaborado 

para formalizar a referida aproximação (compartilhamento de controle, com participações 

igualitárias entre os dois grupos) – o acordo de associação (1.4) e o seu papel na intenção 

de formalizar um controle compartilhado – destaque eleito por este trabalho dentre os 

tantos que se poderiam extrair da  história que se passa a contar. 

 

 

1.2 Contando uma história: o relato contextual sobre o caso  

 

Hoje é um dia muito importante. Dia em que demonstro que cumpro 

os contratos e compromissos. Hoje transfiro o controle do GPA.  

Abílio Diniz, via twitter, em 22/06/201216. 

  

Naquele 22 de junho de 2012, a enxuta mensagem divulgada no twitter pelo 

empresário Abilio Diniz17 revelava uma etapa de um conflito desgastante entre ele (e sua 

                                                      
15 Como adverte Mário Engler Pinto Jr., Pesquisa jurídica no mestrado profissional, inédito. Embora 

comum em outras áreas, não existe um modelo consagrado de estudo de caso na área jurídica.  Por isso, é 

importante esclarecer o leitor sobre os objetivos e os limites deste trabalho. 
16 Abilio Diniz: vou cumprir o que foi acertado em contrato. EXAME, 22 de julho de 2012, disponível em 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/abilio-diniz-vou-cumprir-o-que-foi-acertado-em-contrato  
17 Abilio dos Santos Diniz nasceu em São Paulo, em 28 de dezembro de 1936. Filho mais velho de Valentim 

e Lucília, inaugurou com o pai, em 1959, o primeiro supermercado Pão de Açúcar, próximo de onde 

funcionava a doceria do pai. Tornou-se executivo bem sucedido e líder da Companhia Brasileira de 

Distribuição – nome empresarial do Grupo Pão de Açúcar. Por muito tempo, foi presidente executivo, 

assumindo depois a cadeira de presidente do Conselho de Administração. Na vida pública, foi membro do 

Conselho Monetário Nacional (1979-1989). Seus filhos mais velhos, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz 

D’Ávila, Adriana Falleiros dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz e Pedro Paulo Falleiros 

dos Santos Diniz são também partes nos acordos celebrados da companhia liderada pelo pai, o que aqui se 

chama de grupo de Abilio Diniz. Disponível em: http://abiliodiniz.com.br /trajetoria/biografia/  
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família) e o Grupo Casino18 pelo controle da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) 

- Grupo Pão de Açúcar19. A mensagem denunciava que (i) existiam contratos/ 

compromissos envolvendo o controle da CBD; (ii) esses contratos/compromissos eram 

capazes de viabilizar a transferência de controle; (iii) esse fato era importante na história 

da Companhia Brasileira de Distribuição. 

Essa transferência de controle dizia respeito ao compromisso previsto no acordo 

de acionistas da holding denominada Wilkers20, controladora da CBD. O acordo decorreu 

do pacto firmado entre o grupo de Abilio Diniz e o Casino em 2005, quando Casino fez 

um aporte de 890 milhões de dólares na CBD em troca da metade dos votos da holding 

controladora e 68,8% do capital total da mesma holding21. Na qualidade de acionistas, 

desenharam a relação de controle como fora conveniente em 2005: previram que, em 

2012, mais precisamente naquele 22 de junho, Casino poderia escolher o presidente do 

Conselho de Administração da Wilkers – e, enquanto Diniz tivesse condições físicas e 

mentais de conduzir a CBD, permaneceria como presidente do Conselho da CBD22. 

Contudo, a relação entre o grupo de Abilio Diniz e o Casino na CBD começa um 

pouco antes de 2005, e o conflito termina um pouco depois do notável 22 de junho de 

2012. Casino passa a fazer parte da história da CBD em 1999, quando subscreve e 

integraliza pouco mais de 20% do seu capital votante23, em um contexto economicamente 

favorável. Naquele momento histórico, a CBD precisava ver-se injetada de capital e 

                                                      
18 Quem é o Grupo Casino: Casino Guichard Perrachon S.A. é um dos maiores grupos varejistas de 

alimentos de formato variado na França. As bandeiras principais incluem Géant, CASINO Supermarché, 

CASINO Cafétéria, Monoprix, Franprix/Leader Price, bem como lojas de conveniência. O grupo Casino 

está presente em mais de 15 países. Na França, o Casino é o principal arquirrival do outro varejista francês, 

o Carrefour. Na fase que aqui se narra, o grupo foi liderado por Jean-Charles Naouri,  
19 Quem é Companhia Brasileira de Distribuição: Nome empresarial do Grupo Pão de Açúcar, a CBD é um 

dos maiores grupos de varejo de alimentos no Brasil. Foi fundada em 1948 por Valentim Diniz, e 

posteriormente se tornou uma rede de supermercados. Em 2015, conta com mais de 2000 lojas. Atua no 

mercado de varejo ainda por meio das seguintes marcas: “Assaí”, “Extra”, “Extra Super”, Minimercado 

Extra, “Ponto Frio”, “Casas Bahia”, e no comércio eletrônico por meio do “paodeacucar.com.br”, 

“extra.com.br”, “pontofrio.com.br”, “barateiro.com.br”, “partiuviaagens.com.br”, casasbahia.com.br”. 
20 Quem é a Wilkers: empresa com característica de holding, constituída com objetivo único de organizar 

o controle da CBD. É titular de ações da CBD (propósito específico) e do controle desta. 
21 Fato relevante divulgado pela Companhia Brasileira de Distribuição em 04 de maio de 2005. 
22 Cristiane Correia, Abilio: determinado, ambicioso, polêmico. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2015, 

narra uma passagem histórica em que Abilio conta que, na transação, a sua maior preocupação era manter-

se no posto de presidente do Conselho de Administração da CBD, no caso de, em 2012, estar disposto e 

conduzindo bem a companhia. Segundo se conta, Jean-Charles Nouri, então presidente do Casino, teria 

respondido positivamente, dando os primeiros indícios do pacto que poderia manter Abilio Diniz na 

presidência da CBD até quanto tivesse vontade de trabalhar. Essa previsão está no Acordo de acionistas da 

Wilkers, firmado em 27 de novembro de 2006, Cláusula 5.1.3.4.3(b). Mais detalhes no item 1.3 deste 

capítulo, a seguir. 
23 4 anos cruciais na relação entre Abilio Diniz e o Casino. EXAME, 14 de junho de 2012, disponível em  

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/4-anos-cruciais-na-relacao-entre-abilio-diniz-e-o-casino Vide, 

também, em Cristiane Correia, op. cit. 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/4-anos-cruciais-na-relacao-entre-abilio-diniz-e-o-casino
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alguns investidores estrangeiros faziam parte da disputa. O investimento do Casino 

agregava ainda um valor concorrencial – o grupo francês era o arquirrival do Carrefour 

na França, e este era concorrente direto da CBD no Brasil, e com expressiva liderança no 

mercado àquela época. 

Em 1999, no entanto, o nomeado “acordo de investimento”24 celebrado não 

provocou nenhuma repercussão extraordinária, além de ter colocado capital à disposição 

da companhia25. É em 2005 que essa aproximação intensifica-se, pois a nova injeção de 

capital pelo Casino na CBD (e para o grupo de Abilio Diniz) ansiava por algo mais do 

que exclusivamente um retorno financeiro: o arranjo foi formatado para permitir o 

compartilhamento do controle – e a transferência desse pelo grupo de Abilio Diniz para 

o francês Casino.  

Os compromissos firmados em 200526, portanto, visaram uma compra e venda de 

ativos com aporte imediato de capital na CBD, mas também o desenho de uma nova 

relação de controle e gestão da companhia, prevista para provocar mudanças mais 

significativas em 2012 – anos à frente, conforme acordo de acionistas citado. Naquele 

momento, tais anos devem ter sido previstos para passarem despercebidos, sem qualquer 

contratempo – mas o tempo é capaz de provocar novos anseios, e o contexto das relações 

convenientemente previstas no passado pode se alterar27. É um grande desafio estruturar 

relações e formalizá-las em documentos em certo momento histórico – e essas relações 

                                                      
24 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Operação: “As Requerentes [Casino Guichard 

Perrachon e Companhia Brasileira de Distribuição] celebraram um contrato de investimento em 09 de 

agosto de 1999, pelo qual o Grupo Casino irá adquirir ações ordinárias e terá a possibilidade de subscrever 

ações preferenciais e ordinárias da CBD, resultantes de aumento de capital a ser realizado pela CBD da 

seguinte forma: (i) emissão de 12,57 bilhões de ações ordinárias, e (ii) emissão de 7,03 bilhões de ações 

preferenciais. A CBD realizará uma oferta pública de debêntures conversíveis, aprovada pela Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 09 de agosto de 1999, que poderão ser adquiridas pelo Grupo Casino. 

Em decorrência da aquisição das ações ordinárias, a participação da Casino no capital votante da CBD irá 

variar de 20% a 25%. Adicionalmente, a CBD irá emitir bônus de subscrição conversíveis em ações 

ordinárias e preferenciais que poderão ser adquiridos pelo Grupo Casino. O Plenário, por unanimidade, 

aprovou o ato de concentração, sem restrições. (Processo n. 08012.008110/1999-60, data de formalização 

27/08/1999). 
25 Em 1999, dado o investimento de Casino na CBD, os dois grupos firmaram entre si acordo de acionistas 

da CBD. O acordo envolveu as sociedades que fazem parte dos grupos, e assim foi subscrito por Pão de 

Açúcar S.A. Indústria e Comércio, Península Participações S.A., Abílio dos Santos Diniz, Geant 

Internacional B.V., Nova Península S.A., Casino Guichard Perrachon. 
26 Transação também aprovada pelo CADE sem restrições (Processo 08012.004369/2005-87, data de 

formalização 25/05/2005). A CVM exige implementação de oferta pública para aquisição de ações. Mais 

detalhes em notas de rodapé no item 1.3, seguinte. 
27 Os acordos entre acionistas, estrutura contratual de longo prazo, implica necessariamente a dificuldade 

de descrever todas as ações mais convenientes que cada parte poderá adotar, admitindo, assim, clausulados 

mais ou menos genéricos, permitindo que, ao longo do tempo, sejam feitas as especificações necessárias. 

Sobre sociedades e contratos incompletos vide Rachel Sztajn, Sociedades e contratos incompletos. Revista 

da Faculdade de Direito da USP, v. 101, p. 171-179, jan-dez 2006. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67703/70311 Acesso em 23 de setembro de 2015. 
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continuarem a fazer o mesmo sentido algum tempo depois28. 

Segundo algumas narrativas29, com a proximidade da data em que o Casino 

poderia indicar o presidente do Conselho da Wilkers e provocar a reorganização do 

controle dessa holding mediante compra de 1 ação da Wilkers ao custo de 1 real – o 22 

de junho de 2012 –, Abilio Diniz orquestra uma transação (fusão) com o concorrente 

Carrefour, com a participação do banco BTG Pactual e de um braço de participação do 

BNDES – o BNDESPar. Essa transação acabaria por diluir a participação do Casino no 

grupo CBD e, dessa forma, um novo cenário se instauraria em contraponto àqueloutro 

formalizado nos acordos de 2005. Abilio Diniz nega veementemente essa intenção de 

diluição30 para se manter na liderança da companhia, sustenta a versão de que havia 

vislumbrado um negócio frutífero para a CBD e de que toda a negociação seria levada à 

debate e aprovação do Casino.31 Casino, por sua vez, reagiu fortemente  tal investida, 

acusando Diniz de tentar frustrar o acordo de acionistas firmado e de, indiretamente, 

expropriar o direito do Casino de assumir o controle da CBD32 33.   

Conjecturas à parte, de fato, no ano de 2011, Diniz inicia negociações com o 

principal arquirrival do Casino com vistas a formar o que se denominou que seria “um 

grande conglomerado brasileiro francês no setor varejista, com forte atuação nos 

mercados nacional e internacional”34, e essa tentativa de operação, frustrada, é o estopim 

para significativos embaraços com o grupo francês35. O fato vem formalmente a público 

em 28 de junho de 2011, quando a CBD divulga fato relevante, comunicando que recebeu 

                                                      
28 Nesse caso de Abilio Diniz, o acordo travado em 2005 foi bem esquematizado para alguém que almejasse 

se aposentar aos 75 em posição de destaque. Mas muitas coisas mudaram: casou-se novamente, constituiu 

nova família, e o Brasil, à época, também mudou de patamar, o que impactaria diretamente nos rumos da 

CBD. 
29 Mariana Pargendler, Governing State Capitalism: The Case of Brazil, disponível em: http://papers. 

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493402 ; Cristiane Correia, op.cit. 
30 Segundo Cristiane Correio, op.cit., diminuiria a participação de Casino para 27% e isso afetaria a tomada 

de controle em 2012. 
31 Cristiane Correia, Abilio: determinado, ambicioso, polêmico. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2015. 
32 Rafael Manzoni Jr. & Eliana Sobral, A batalha mais difícil de Abílio. ISTOÉ Dinheiro, 01 de julho de 

2011, disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110701/batalha-mais-dificil-

abilio/77803.shtml 
33 Beatriz Ferrari, BNDES não deve compactuar com uma fraude, diz Naori. VEJA, 06 de julho de 2011, 

disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bndes-nao-pode-compactuar-com-uma-frade-e-

uma-expropriacao-diz-naouri/ 
34 Fato relevante divulgado pela Companhia Brasileira de Distribuição em 28 de junho de 2011. 
35 O acontecimento crucial se deu em 22 de maio de 2012, quando o jornal francês Le Journal di Dimanche 

revelou que a CBD negociava com o francês Carrefour, à revelia do Casino. Em 25 de maio de 2015 a CBD 

divulga fato relevante, a pedido do grupo Casino, para dar conhecimento público de que o Casino informa 

ter tomado conhecimento pela mídia de que Abilio Diniz estaria em tratativas com o grupo Carrefour para 

fundir as operações no Brasil com a CBD, e que não havia autorizado qualquer terceiro a representar seus 

interesses em tais negociações. 
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proposta de associação com o Carrefour36. O avanço da aliança, mesmo pendentes as 

respectivas autorizações pelos acionistas, acarreta alguns pedidos de procedimento 

arbitral na Câmara Internacional do Comércio (em 2011, o Casino formula dois pedidos), 

formalizando a instauração do litígio. Abilio Diniz realiza pessoalmente tentativas de 

convencer o grupo Casino das vantagens do negócio, mas não se chega a nenhuma 

deliberação comum.  

Assim, em clima de conflito, em março de 201237 o Casino envia notificação ao 

grupo de Abilio Diniz para avisar que exercerá o seu direito de nomear, a partir de 22 de 

junho de 2012, o Presidente do Conselho de Administração da Wilkers – e assim é feito. 

Nessa data, Casino elegeu Jean-Charles Naouri Presidente do Conselho de Administração 

da holding e, em seguida, elegeu três membros para o Conselho de Administração da 

CBD38, como também previsto no acordo de acionistas.39 O Casino tornou-se, ainda, o 

maior acionista com direito de voto na Wilkers, por meio do exercício de opção de compra 

de uma ação como forma de reorganização do controle40 – e, assim, deu-se a transferência 

anunciada do controle41. 

                                                      
36 O desenho da operação, na proposta, envolve outras pessoas jurídicas, dentre as quais o BNDES 

Participações S.A. (BNDESPAR), o BTG Pactual Principal Investiments, Fundo de Investimento em 

Participações (BTG Pactual), e algumas empresas vinculadas a essas pessoas jurídicas. 
37 Nessa data, a CBD divulgou comunicado ao mercado em razão de ter sido informada, no dia anterior, 

pelo acionista Casino, do envio de correspondência do Casino a Abílio Diniz, exercendo o direito de 

nomeação, em 22 de junho de 2012, do Presidente do Conselho de Administração da Wilkers. Essa previsão 

está na Cláusula 5.1.2.4 (b) do Acordo de Acionistas da Wilkers, celebrado em 27 de novembro de 2006. 

Vide item 1.3.1.3 deste trabalho, a seguir.   

Em 15 de maio de 2012, CBD divulga novo comunicado ao mercado detalhando as correspondências do 

Casino, especialmente: (i) solicitação de convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Wilkers, para 

eleição do Presidente do Conselho de Administração (item 5.1.2.4 do Acordo de Acionistas da Wilkers); 

(ii) solicitação de Assembleia Geral da CBD, para eleição pela Casino de três membros do Conselho de 

Administração de CBD (Cláusula 9.3(E) do Acordo de Acionistas da Wilkers); (iii) indicação de Jean-

Charles Naouri para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Wilkers (Cláusula 

5.1.2.4 b do Acordo de Acionistas da Wilkers); (iv) informação sobre o exercício de opção de compra de 

reorganização de controle, conforme item 9.2 do Acordo de Acionistas da Wilkers. 
38 Comunicados ao mercado divulgado pela CBD em 15 de maio de 2012 e em 22 de junho de 2012. Nessa 

data, a Assembleia Geral Extraordinária da CBD deliberou sobre a alteração de composição do seu 

Conselho de Administração, passando a ter 15 membros, a partir da indicação de três membros por Casino. 

O Conselho de Administração da CBD, após as alterações dessa AGE, passou a ser composto por: Abilio 

dos Santos Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing, Arnaud Strasser, Candido Botelho 

Bracher, Eleazar de Carvalho Filho, Fábio Schvartsman, Geyze Marchesi Diniz, Guilherme Affonso 

Ferreira, Jean Louis Bourgier, Jean‐Charles Henri Naouri, Luiz Augusto de Castro Neves, Pedro Henrique 

Chermont de Miranda, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Roberto Oliveira de Lima e Ulisses 

Kameyama. Deixaram de fazer parte do Conselho Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Avila e João 

Paulo Falleiros dos Santos Diniz.   
39 A possibilidade de o Casino indicar diretamente membros para o Conselho de Administração da CBD 

nesse contexto está no item 9.3(E) do acordo de acionistas da Wilkers. Vide item 1.3.1.3 deste trabalho, a 

seguir.  
40 Acordo de acionistas da Wilkers, item 9.2. Para mais detalhes, vide item 1.3.1 a seguir. 
41 A transferência efetiva do controle transborda a aquisição da referida ação. Significou, propriamente, o 

desequilíbrio no compartilhamento igualitário do controle previsto no acordo de associação da Wilkers. 
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Isso não resolveu, no entanto, o conflito instaurado – era uma batalha de uma 

guerra que perduraria um tempo a mais. Os compromissos firmados previam a 

transferência do controle da Wilkers – holding controladora do CBD – mas mantinham 

Abilio Diniz na presidência do Conselho de Administração da CBD até quando detivesse 

condições físicas e mentais para conduzi-la42.  

Em uma coexistência ruidosa, e com uma série de conflitos levados à decisão da 

Câmara de Comércio Internacional pelos dois lados43, assim as partes convivem até 

setembro de 2013, quando, na iminência da arbitragem44, alcançam um acordo que define 

a renúncia de Abilio Diniz do Conselho de Administração da CBD e a celebração de um 

instrumento de troca de participações acionárias por meio do qual o grupo Casino, em 

conjunto com sua acionista controladora Rallye, passa a ser titular da totalidade do capital 

social da Wilkers, controladora da CBD, e de significativas ações preferenciais da CBD, 

dentre outros aspectos45. Para o grupo de Abilio Diniz, a transação acarretou a sua retirada 

                                                      
Como será visto na segunda parte deste trabalho, o controle da Wilkers foi desenhado de modo bastante 

paritário entre os dois Grupos (Grupo AD e Casino). Por exemplo, cada grupo detinha o direito de indicar 

o mesmo número de Conselhos para o Conselho de Administração, as decisões deveriam ser tomadas por 

unanimidade, etc. A reorganização do controle, que poderia ser disparada por meio do exercício do direito 

de o Casino nomear o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers, como de fato foi, implicava 

tornar sem efeito alguns itens do acordo de associação, dentre os quais o Capítulo V, principal item de 

eleição de regras de compartilhamento de controle. Com isso, o Grupo AD passava a deter alguns direitos 

específicos, elencados no item 9.3 (direito de veto relativos a determinadas matérias, e algumas estipulações 

vigentes, enquanto Abilio Diniz ou herdeiros permanecesse como Chairman do Conselho de Administração 

da CBD). O exercício do direito de eleger o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers disparava, 

ainda, a opção de venda de ações pelo Grupo AD ao Casino. 
42 Acordo de acionistas da Wilkers, firmado em 27 de novembro de 2006, Item 5.1.3.4.3(b). Vide item 

1.3.1.3 deste trabalho, a seguir.   
43 Os dois lados levaram alguns requerimentos de instauração de procedimento arbitral à CCI. Por conta da 

confidencialidade do procedimento arbitral, os comunicados ao mercado não divulgam detalhadamente o 

objeto preciso de cada pedido. Em geral, limitam-se a declarar finalidade de assegurar que se cumpra o 

Acordo de Acionistas da Wilkers, e forçar a parte adversa a se abster de violar direitos e obrigações. Pelo 

grupo de Abílio Diniz, foi apresentado requerimento de procedimento arbitral em 20 de dezembro de 2012; 

a esse requerimento, Casino apresentou, em 01 de maio de 2013, pedido de procedimento arbitral sob a 

forma de reconvenção, com a finalidade de discutir alegado conflito de interesse em Abílio Diniz ser eleito 

Presidente do Conselho de Administração da Brasil Foods e permanecer Presidente do Conselho de 

Administração da CBD . Pelo grupo Casino, ainda, foram apresentados requerimento de instauração de 

procedimento arbitral em 30 de maio de 2011 e segundo procedimento em 01 de julho de 2011. Sobre este 

último, foi informado que a motivação decorreu da divulgação da proposta de associação com o Carrefour, 

em 28 de junho de 2011. 
44 Segundo narra Cristiane Correia, op.cit., no procedimento de arbitragem seriam sabatinados (cross 

examination) Abilio Diniz e Ana Maria Diniz, pelo lado do Grupo de Alibio Diniz, e Jean-Charles Naouri, 

pelo Casino. 
45 Em correspondência subscrita conjuntamente pelo Casino e pelo grupo de Abílio Diniz (Grupo AD) as 

partes informaram à CBD e ao mercado que firmaram “Instrumento Privado de Transação e Renúncia de 

Direitos”, transacionando sobre toda e qualquer disputa no Brasil, notadamente em relação a Wilkers e à 

CBD, e pondo fim aos procedimentos arbitrais protocolados na CCI. Tal transação estabeleceu: (i) Permuta 

de participação Acionária: o grupo Casino troca ações preferenciais da CBD que detém por ações ordinárias 

da Wilkers, de titularidade do Grupo AD, sujeita a aprovação do CADE, e, por isso, segmentada em duas 

operações, uma imediata e outra após aprovação do CADE (permuta concluída em 18 de outubro de 2013); 

(ii) Rescisão dos acordos: todos os acordos firmados pelos dois grupos, sejam acordos de acionistas, e 
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do grupo de controle da CBD, passando a ser detentor de ações preferenciais sem direito 

de voto46. 

Até esse acordo, no entanto, alguns fatos ainda tornaram o conflito mais 

apimentado. Em janeiro de 2013, Diniz adquire ações da Brasil Foods S.A. (BRF), 

empresa fornecedora da CBD, e alguns arranjos são estruturados para colocá-lo na 

qualidade de presidente do Conselho de Administração da BRF47 – fato que se consagra 

em abril do mesmo ano48. O episódio enfurece o Casino, que aproveita a circunstância 

para pedir a renúncia de Abilio Diniz do Conselho de Administração da CBD, alegando 

conflito de interesses49 – o que foi mais um capítulo do litígio submetido à arbitragem50. 

A história de Abilio Diniz, a partir do acordo celebrado em setembro de 2013, 

passa a contar com capítulos novos, na Brasil Foods S.A. e no Carrefour – sim, ele passou 

a adquirir mais ações dessa companhia e um assento no Conselho de Administração. A 

sua relação com a CBD permanece na qualidade de detentor de determinadas ações e de 

locador de uma gama de imóveis nos quais a companhia exerce a sua atividade51 – fruto 

também do acordo de 2005. A liderança na companhia fica na história do filho mais velho 

do Sr. Valentim Diniz, que lá nos idos dos anos de 1948 resolveu deixar Portugal e 

                                                      
contrato de opção de venda de ações são rescindidos; (iii) Renúncia dos Conselheiros: tanto Abílio Diniz 

como os conselheiros indicados por seu grupo no Conselho de Administração da CBD e nos comitês 

especiais da CBD renunciavam aos cargos, colocando o Grupo AD com direitos equivalentes aos 

concedidos aos acionistas de qualquer companhia pela Lei das S.A.; (iv) Cláusula de não-competição 

prevista no acordo de acionistas da Wilkers é tornada sem efeitos (Cláusulas 14.3 e 14.3.1); (v) Operação 

imobiliária: o instrumento de transação não modifica nenhum aspecto da operação imobiliária firmada em 

2005 (por meio da qual 60 imóveis da CBD foram transferidos para o grupo Diniz, firmando-se contratos 

de locação). Operação também aprovada pelo CADE sem restrições (Processo 08700.008256/2013-02). 
46 Abilio continuava com 8,9% do capital total da CBD (2,3 bilhões de reais), mas sem direito a voto. Na 

negociação, um dos pontos de debate seria o valor de conversão das ações ordinárias em preferenciais. Em 

23 de setembro de 2013, é convocada a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 09 de outubro 

de 2013, nos termos do artigo 14 do Estatuto da CDB, para eleger Jean-Charles Naouri Presidente do 

Conselho de Administração da CBD. 
47 Em fevereiro de 2013, com Jean-Charles Naouri na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração da Wilkers, o Casino convoca reunião do Conselho de Administração tendo como uma das 

ordens do dia a discussão sobre as insistentes notícias acerca de eventual eleição de Alibio Diniz para o 

Conselho de Administração da Brasil Foods S.A.. Disponível em: file:///Users/laraneves/Downloads/ 

PCAR4_CM _20130205_PORT.pdf 
48 Cristiane Correia (op. Cit.) noticia que entre dezembro de 2012 e abril de 2013, Abilio Diniz havia 

comprado, direta e indiretamente, 3,58% da BRF, e se tornara presidente do Conselho de Administração. 

Estima-se que, em abril de 2015, sua participação tenha chegado a cerca de 2 bilhões de reais. 
49 Abilio Diniz formula consulta ao CADE sobre implicações concorrenciais que poderiam decorrer de sua 

permanência simultânea na presidência dos conselhos de administração da BRF e CBD. Paralelamente, o 

Casino está alegando que, como a BRF é fornecedora do Pão de Açúcar, Abilio Diniz estaria em posição 

de tomada de decisões em duas empresas que negociam entre si, e daí o conflito de interesses. Antes de 

apreciar a questão, no entanto, é firmado o acordo entre o Grupo de Abilio Diniz e o Casino, de modo que 

o Cade declarou perda do objeto da consulta. (Processo 08700.003340/2013-30). 
50 Vide nota de rodapé 28. 
51 Há notícias de conflitos na relação entre Casino e grupo Diniz em decorrência dos contratos de locação 

decorrentes destes imóveis, incluindo investigações no CADE. 
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aventurar-se no Brasil com uma singela panificadora, que se tornou o Grupo Pão de 

Açúcar.  

Esse caso é um objeto de estudo significativo sob vários aspectos. A história da 

Companhia Brasileira de Distribuição tem sua relevância dentro do varejo nacional, e 

uma disputa pelo controle de uma empresa representativa é, por si só, significativa52 -- 

complexa e paradigmática. Certamente não pode ser eleito como caso único, mas também 

não é recorrente, dada a sua própria complexidade, como esta narrativa demonstrou. Do 

ponto de vista jurídico, reconstruir um recorte temático deste caso possibilita visualizar a 

opção de modelo negocial, dentre tantas possíveis. Aqui, o modelo foi construído a partir 

da figura nomeada “acordo de associação”, atípica dentro do campo normativo brasileiro, 

e as regras sobre o funcionamento do controle compartilhado estão presente, de forma 

mais decisiva, no acordo de acionistas (considera-se o acordo da Wilkers, enquanto 

controladora da CBD). A reconstrução desta história possibilita sistematizar e registrar 

um conhecimento prático – e enriquecê-lo com reflexes jurídicas a posteriori.  

 

 

Figura 1 - Linha do tempo pontuando os dos principais fatos contextuais do caso.  

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                      
52 Cristiane Correia, op. cit., conta que que o caso custou mais de 500 milhões de reais aos sócios, 

envolvendo  advogados, banqueiros, e consultores variados.  
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Quadro 1 – Sinopse dos principais fatos contextuais do caso 

Fonte: elaboração própria. 
Ano Mês Fatos 

1999 Agosto  Início da história do grupo francês Casino na CBD 

(celebração de “acordo de investimento”  e de acordo de 

acionistas) 

 Operação aprovada pelo CADE sem ressalvas. 

2005 Maio  Acordo de associação do Grupo Diniz com o Casino para 

transferência de controle, comprometendo-se a 

implementar em 2012. Em conjunto com o acordo de 

associação as partes subscrevem contrato de opção de 

venda de ações, contrato de opção de compra de ações, 

acordo de acionistas da empresa holding (neste momento, 

a Vieiri – após, Wilkers), acordo de acionistas da CBD, 

instrumento de usufruto, contrato de locação); 

 Junho  Assembleia Extraordinária da CBD para alteração do 

Estatuto e aprovação das condições necessárias para 

implementação do acordo firmado em maio; 

 Julho  Implementação da transação; 

 CVM questiona ausência de OPA 

 Agosto  CADE aprova a operação sem ressalvas 

2006 Novembro  Constituição da Wilkers e celebração de acordo de 

acionistas da Wilkers 

 Dezembro  Incorporação da Vieri pela CBD 

2011 Maio  Casino toma ciência pela mídia de transação encabeçada 

pelo Grupo Diniz com o Carrefour; 

 Junho  Primeiro requerimento de procedimento arbitral por 

Casino 

 Divulgação de fato relevante sobre proposta de associação 

com o Carrefour; 

 

 Julho  Segundo requerimento de procedimento arbitral por 

Casino 

2012 Março  Notificação por Casino para ciência de que exercerá o 

direito de assumir o controle da Wilkers 

 Junho   Reorganização de controle – Casino assume controle da 

Wilkers; Diniz permanece presidente do Conselho de 

Administração da CBD; 

 Dezembro  Requerimento de procedimento arbitral por Grupo Diniz 

2013 Janeiro  Diniz compra ações da Brasil Foods S.A. 

 Abril  Diniz é eleito presidente do Conselho de Administração 

Brasil Foods S.A. 

 Setembro  Grupos Diniz e Casino celebram transação. Jean-Charles 

Naouri é eleito presidente do Conselho de Administração 

da CBD 

 Outubro  CADE aprova transação sem ressalvas 
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1.3 Entendendo as pretensões da associação (ou o que as partes 
objetivaram em 2005) 

 

O relato contextual do caso revela uma relação entre o grupo liderado pelo 

patriarca Abilio Diniz, e o grupo francês Casino com início tímido em 1999, mas com 

aproximação significativa a partir de 2005 até 2013, quando transacionam sobre os 

litígios a que deram causa e, assim, a estrutura da CBD é alterada – incluindo aí a 

emblemática renúncia de Abílio Diniz da presidência do Conselho de Administração da 

Companhia Brasileira de Distribuição. 

O propósito deste item é reconstruir essa história da associação que aproximou as 

partes, especialmente porque esse recorte temático é de especial importância para o 

objetivo deste trabalho, que é a análise da estrutura de controle compartilhado para fins 

de verificação de mecanismos de resolução de impasses quando o consenso é exigido para 

decisão. Far-se-á, portanto, um recorte na transação que aconteceu no ano de 200553, 

agregando-se alguns fatos consectários nos anos seguintes, e construindo a rememoração 

a partir dos rastros documentais acessíveis da CBD. 

Como em todos os itens deste capítulo, o objetivo é descritivo: aprofundar a 

compreensão dos fatos que, encadeados, remontam o enfoque que selecionamos do caso 

para estudo.  

 

1.3.1 A aproximação [2005]: pretensões da associação e implementação do 
acordo 
 

Embora os anos de 2011 a 2013 tenham sido midiáticos na história da CBD – 

jornais e revistas acompanhavam o conflito entre Abilio Diniz e Casino como um 

romance de suspense – foi em 2005 que se assistiu ao grande passo de aproximação dos 

dois atores –, e é o ano de 2005 que pode revelar alguns detalhes sobre a maneira como 

a pretensão de compartilhamento de controle foi estruturada.  

A ampliação da participação do grupo Casino na CBD ficou formalizada pelo 

contrato nomeado “acordo de associação”54, subscrito pelos interessados (o grupo 

                                                      
53 Em paralelo, e secundariamente, comentar-se-á, naquilo que for relevante para os objetivos deste 

trabalho, a interpretação dos agentes reguladores nacionais (em destaque a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) acerca da operação de 

2005.  
54 A transação principal objeto do acordo de associação será descrita no item 1.4, seguinte. 
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liderado por Abilio Diniz – Grupo AD, o Casino e, como interveniente-anuente, a 

Companhia Brasileira de Distribuição) em 03 de maio de 2005. O anúncio da operação 

veio formalmente a público mediante a divulgação de fato relevante 55, em atenção à 

Instrução 358/2002 da CVM, no dia imediatamente posterior (04 de maio de 2005). A 

narrativa do fato relevante descortina, com os limites de toda a publicização, uma noção 

geral do que essa aproximação em 2005 pretendia. 

Quais eram essas pretensões? 

Em linhas gerais, as partes divulgaram ao público que o objetivo da associação 

era a continuação do compartilhamento do controle da CBD – utilizaram o termo 

“continuação” no fato relevante da companhia56 – e explicitaram genericamente de que 

forma (i) consolidariam o grupo de controle; (ii) pactuariam a governança da companhia 

e da holding que passaria a controlá-lo; (iii) operacionalizariam a associação. O 

detalhamento dos dados publicizados àquela época possibilita apreender a referida noção 

geral – e evidentemente simplificada – da operação. 

Ficava notório que o acordo das partes vislumbrava um compartilhamento e, 

posteriormente (possibilidade a partir de 2012), uma reorganização de controle, cujo 

desenho foi orquestrado por meio de uma holding – à época, essa holding era a Vieiri57; 

tempos depois (2006), a Vieiri é incorporada pela CBD e entra em jogo a Wilkers, como 

controladora da companhia. A operação foi apresentada como o compartilhamento do 

controle em razão de o Casino passar a deter 50% dos direitos de voto e 68,8% do capital 

da citada empresa holding controladora da CBD, que, por sua vez, possuiria 28,8% do 

capital social e 65,6% dos direitos de voto da CBD58. O acordo de acionistas da Wilkers 

previu que, em 2012, caso o Casino indicasse o Presidente do Conselho de Administração 

da Wilkers sem se tornar titular de mais de 50% das ações ordinárias dessa holding, teria 

ele o direito de comprar  por R$ 1,00 – e a obrigação do Grupo AD de vender – uma ação 

                                                      
55 Disponível em http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_FR_20050504_port.pdf 
56 Casino, em nota própria em 04 de maio de 2005, divulga a operação anunciando que deixa a qualidade 

de acionista minoritário e passa a ter o controle conjunto do maior grupo varejista de alimentos no Brasil. 

Disponível em http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_CM_20050504_port.pdf 
57 A VIERI PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, com característica de holding, 

é o primeiro veículo utilizado para o compartilhamento do controle da CBD. Em 2006, é incorporada pela 

CBD, em uma estrutura viabilizada para proporcionar a amortização de ágio decorrente da transação, e a 

Wilkers assume o papel de controladora. 
58 Fato relevante divulgado pela Companhia Brasileira de Distribuição em 04 de maio de 2005. 
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ordinária da Wilkers: esta era a opção de compra para reorganização de controle59 60. 

Com a transação, a situação do Casino na CBD tornar-se-ia notoriamente mais 

expressiva: aumentaria de 27,4% para 34,3%, podendo ampliar-se gradualmente para 

39% mediante amortização de ágio gerado em decorrência da aquisição, conforme 

autorizado pela legislação tributária brasileira61. Essa participação poderia se elevar, 

ainda, para 41%, em caso de exercício de opção de compra adicional de ações sobre 2,8 

bilhões de ações ordinárias da CBD62, transação que também fez parte do pacto. 

 Para melhor detalhamento, vale a descrição da operação por partes. 

 

1.3.1.1 Quem foram os principais atores 

 O acordo de associação foi subscrito pelo denominado Grupo AD e Casino, e 

                                                      
59 Acordo de acionistas da Wilkers, item 9.2: “9.2 Caso CASINO nomeie o Chairman do Conselho de 

Administração da WILKERS de acordo com as disposições da Cláusula 5.1.3.4(b) acima, mas não se torne 

titular de mais de 50% (cinquenta por cento) das Ações Ordinárias da WILKERS, no prazo de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da respectiva eleição, o CASINO terá o direito de comprar do GRUPO AD, e o 

GRUPO AD será obrigado a vender ao CASINO, um 1 (uma) Ação Ordinária da WILKERS (a “Opção de 

Compra de Reorganização de Controle”)”. A cláusula traz ainda o iter para execução da opção de compra 

(envio de notificação com antecedência mínima de 15 dias, data de transferência  da ação) e execução 

específica para o caso de o Grupo AD não cumprir com a obrigação de vender a ação – item 9.2 (iv): “(iv) 

caso o GRUPO AD não cumpra a contra obrigação de vender ao CASINO a ação sujeita à Opção de 

Compra de Reorganização de Controle, o CASINO terá o direito de depositar com a WILKERS o preço 

referido no item (ii) acima e o CASINO, na qualidade de procurador com poderes especiais e irrevogáveis 

do GRUPO AD, nos termos dos Artigos 660 e 683 do Código Civil Brasileiro, terá o direito de celebrar 

todos e quaisquer documentos em nome do GRUPO AD para a formalização da Transferência da ação 

sujeita à Opção de Compra de Reorganização de Controle e também terá o direito de fazer com que a 

WILKERS e o banco custodiante responsável pelo registro das Ações da WILKERS tomem todas e 

quaisquer medidas necessárias para formalização da referida Transferência. Em decorrência do exposto 

neste item, as Partes expressamente reconhecem que esta Cláusula deverá ser considerada o competente 

instrumento de nomeação de procurador, conforme determinado nos termos do Artigo 653 e seguintes do 

Código Civil Brasileiro, e o CASINO fica pelo presente autorizado pelo GRUPO AD a delegar os poderes 

outorgados pelo presente para um ou mais indivíduos”. 
60 Um parêntese relevante: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), processo RJ 2005/4069, determinou 

a realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) decorrente de alienação de controle (art. 254-A 

da Lei 6.404/76), em virtude da implementação do acordo de associação -- logo após o fechamento da 

operação, embora a reorganização de controle só estivesse prevista para ocorrer em 2012. No entender da 

CVM o acordo de associação desencadeou duas opções de compra para o Comprador, uma relativa às 

2.800.000.000 ações ordinárias de titularidade de dos membros da família de Abilio Diniz e não capitalizada 

no Controlador Direto e outra relativa a 1 ação ordinária do Controlador Direto também de titularidade do 

grupo de Abilio Diniz (“Opção de Compra Mudança de Controle”). Como a transação em 2005 previu o 

pagamento imediato de todo o preço pelas ações, assegurando-se o direito à compra de uma ação adicional 

em 2012, por preço simbólico, a CVM entendeu que a OPA deveria ser realizada imediatamente. 
61 Mais detalhes no item 1.3.1.4 deste trabalho, a seguir. 
62 Comunicado ao mercado por Casino divulgado em 04 de maio de 2005. Um dos documentos que fez 

parte da transação principal do acordo de associação (cuja assinatura era condição para a implementação 

do citado acordo) foi um contrato de opção de compra de ações de membros da família de Abílio Diniz por 

Casino. O contrato regulou o direito de Casino em adquirir e fazer com que membros do Grupo AD e da 

família (Sr. Valentim dos Santos Diniz e Lucília Maria dos Santos Diniz) vendessem o total de 2,8 bilhões 

de ações ordinárias da CBD, representando, na data do fechamento, 2,5% do capital social total da CBD 

(item 2.2(b) do acordo de associação). 
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como interveniente-anuente a Companhia Brasileira de Distribuição. Para 

operacionalização, no entanto, há outros atores envolvidos.  

 Como já anunciado, para sua consolidação, o grupo de controle foi desenhado a 

partir de uma sociedade de propósito específico (empresa holding) para a qual o Casino 

e o Grupo AD confeririam número de ações ordinárias suficientes para torná-la 

controladora da CBD. Essa holding, na época da implementação do acordo, foi a Vieiri. 

O Grupo AD e o Casino, portanto, firmariam novo acordo de acionistas a ser celebrado 

na empresa holding. 

 Esse novo acordo substituiria acordo firmado em 1999. O acordo anterior, 

renegociado em 2005, foi firmado entre Pão de Açúcar Indústria e Comércio S.A. 

(PAIC63), Abilio Diniz e Casino. A PAIC tem participação relevante na operacionalização 

do acordo de 2005, pois, como se verificará adiante, para a reorganização acionária da 

CBD há permuta de ações da PAIC por ações da CBD. 

 

1.3.1.2 Como organizariam o grupo de controle da CBD 

O controle grupo foi organizado por meio da citada holding, sociedade de 

propósito específico, a quem confeririam o número de ações ordinárias da CBD 

necessárias para que a empresa se tornasse a controladora direta da CBD, dividindo-se o 

capital votante da holding na proporção de 50% para cada um dos grupos (Casino e Grupo 

AD). O controle da holding, e  assim o da CBD, tornava-se compartilhado64. 

Em paralelo, celebraram novo acordo de acionistas, em renegociação ao então 

firmado em 1999. O novo acordo permaneceria em vigor por um prazo de 40 anos 

contados a partir da data de implementação da associação, e objetivava definir as regras 

para o exercício do controle conjunto e da governança coorporativa (esse foi inicialmente 

o acordo da Vieiri65, e posteriormente o multicitado acordo da Wilkers). 

 

                                                      
63 Quem era a PAIC: Pão de Açúcar Indústria e Comércio S.A. era a empresa que detinha o controle da 

CBD antes da operação de compartilhamento de controle com o Casino. Em 2005, antes da transação, a 

PAIC detinha 61% das ações ordinárias da CBD. O Casino detinha 24%, Abilio Diniz e sua família os 15% 

restantes. 
64 O objeto do acordo de associação detalha que Casino conferiria 2,2 bilhões e grupo Diniz 30,5 bilhões 

de ações ordinárias da CBD com direito de voto para a empresa holding. Mais detalhes no item 1.4. 
65 O acordo de acionistas da Wilkers é o espelho do acordo da Vieiri, com alterações (basicamente 

supressões) decorrentes do próprio esvaziamento dos itens em decorrência do transcurso de tempo. 
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1.3.1.3 Como pactuariam a governança coorporativa 

A governança vem materializada no novo pacto de acordo de acionistas, 

ofertando, em linhas gerais, uma representação equânime66 nos conselhos da holding e da 

CBD: o conselho da CBD passa a ser composto por  5 (cinco) representantes do Casino, 

5 (cinco) representantes do Grupo AD, e até 4 (quatro) conselheiros independentes, 

nomeados conjuntamente pelos dois grupos. 

Abílio Diniz seria reeleito Presidente do Conselho de Administração da CBD67, e 

nomeado Presidente do mesmo Conselho da empresa holding. Ficava, ainda, responsável 

pela “supervisão geral da administração” e detentor de voto de qualidade (desempate) em 

relação as decisões referentes ao curso normal dos negócios da CBD68 --  as decisões 

gerenciais importantes exigem unanimidade.  

A partir de então, implantariam um rodízio quanto ao direito de indicar o 

Presidente do Conselho de Administração da CBD, e o marco temporal seria a partir do 

oitavo ano de implantação da associação, alternando-se a indicação a cada três anos69. 

Embora fosse uma previsão de rodízio, enquanto Abilio Diniz tivesse condições físicas e 

                                                      
66 Estrutura replicada no acordo de acionistas da Wilkers, item 5.1.3.2: Composição – Sem prejuízo das 

disposições do Estatuto Social da CBD, os ACIONISTAS DA WILKERS obrigam-se a fazer com que a 

WILKERS determine que o Conselho de Administração da CBD seja composto por até 14 (catorze) 

Conselheiros, e que o GRUPO AD, de um lado, e o CASINO, de outro, tenham direito de designer, para 

eleição obrigatória 5 (cinco) Conselheiros cada. Além desses, o item 5.1.3.3 do acordo previu a nomeação 

de até 4 (quatro) Conselheiros independentes, a serem escolhidos em conjunto pelos ACIONISTAS DA 

WILKERS, com base em uma lista tríplice de candidatos elaborada para cada vaga, sendo 3 (três) listas 

propostas pelo Grupo AD, enquanto esse grupo estivesse na condição de Chairman do Conselho de 

Administração da CBD, e 1 (uma) lista proposta pelo Casino.  
67 Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de junho de 2005. Disponível em: 

http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_AGE_20050622_port.pdf 
68 Item 5.1.3.6 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.6 Atribuições e Voto de Qualidade de AD como 

Chairman do Conselho de Administração da CBD – Enquanto AD for o Chairman do Conselho de 

Administração da CBD, AD será responsável pela supervisão geral da estratégia e atividades da CBD e 

atuará como elo de ligação entre o Conselho de Administração da CBD e a Diretoria da CBD. Enquanto 

AD for o Chairman do Conselho de Administração da CBD, AD, e tão somente AD, terá voto de qualidade 

nos casos de empate em todas e quaisquer matérias a serem tratadas pelo Conselho de Administração da 

CBD, excetuadas aquelas matérias em que AD possa ter conflito de interesse, inclusive, mas sem limitação, 

qualquer material relacionada às operações entre a CBD e a RECo, hipótese em que prevalecerão as 

disposições da Cláusula 6.3 do presente Acordo. 
69 Item 5.1.3.4 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.4 Chairman do Conselhod e Administração da 

CBD. O mandato do Chairman do Conselho de Administração da CBD será de 3 (três) exercícios sociais. 

O rodízio é detalhado nos subitens. Em resumo, da assinatura do acordo até 21 de junho de 2012, o 

Chairman seria nomeado pelo Grupo AD (caso não fosse Abilio Diniz ou um de seus herdeiros, o Casino 

poderia se opor ao nome indicado); a partir de 22 de junho de 2012, a nomeação dar-se-ia em rodízio de 

três em três exercícios sociais, sendo que Casino teria o direito da primeira nomeação (para exercícios de 

2013, 2014, 2015). O Casino se comprometeu, para a primeira nomeação (item 5.1.3.4.3), a votar no sentido 

de Abilio Diniz ser nomeado o Chairman do Conselho de Administração ou nomear um de seus herdeiros, 

desde que mantivesse bom histórico de desempenho. Além disso, comprometeu-se a manter AD na 

condição de Chairman para os mandatos subsequentes cujo direito de indicação fosse dele, enquanto AD 

estivesse apto em termos físicos e mentais e a CBD mantivesse bom histórico de desempenho (item 

5.1.3.4.3 (b)). 
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mentais e apresentasse bom desempenho para a Companhia, o Casino, embora tivesse o 

direito de nomear, estaria vinculado a nomeá-lo. 

No mesmo marco temporal – a partir do oitavo ano (2012), o grupo Casino teria 

o direito de indicar o Presidente do Conselho de Administração da holding controladora70. 

Nesse caso, a indicação dispararia outros direitos: reorganização do controle conjunto, a 

partir da opção de compra de uma ação do Grupo AD pelo Casino, de modo a implementar 

uma alteração no equilíbrio acionário da holding, e, assim, também do CBD, além da 

nomeação de Conselheiros para Conselho de Administração da CBD71. Nesse contexto, 

Abilio manter-se-ia na Presidência do Conselho de Administração da CBD, reservando o 

seu voto de qualidade, e essa condição perduraria até que detivesse participação relevante 

na CBD e capacidade operacional bem avaliada72. 

No contexto do acordo de acionistas, o Grupo AD assumiu compromisso de 

inalienabilidade em sua participação na holding pelos 9 (nove) primeiros anos após 

implementação do acordo. O Casino assumiu compromisso semelhante também nos 18 

(dezoito) meses após o fechamento da operação (período de Lock-Up). Ao final de cada 

período de inalienabilidade, o grupo co-controlador tem o direito de preferência para 

aquisição dessa participação73.  

 

                                                      
70 Item 5.1.2.4 (b) do Acordo de Acionistas da Wilkers: 5.1.2.4(b): De 22 de junho de 2012 até 21 de junho 

de 2014 o CASINO terá o direito de nomear, por eleição obrigatória, pelo prazo remanescente do presente 

Acordo, o Chairman do Conselho de Administração da WILKERS por meio de uma notificação enviada, 

por escrito, ao GRUPO AD, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da nomeação pretendida, 

contato que tal aviso seja enviado ao GRUPO AD até 21 de junho de 2014. O GRUPO AD não deverá se 

opor ao nome indicado por CASINO. 
71 Item 9.3(E) do acordo de acionistas da Wilkers: 9.3(E) contanto que AD ou um dos Herdeiros de AD 

continue a ser o Chairman do Conselho de Administração da CBD, o Grupo AD terá o direito de nomear, 

direta ou indiretamente, 3 (três) Conselheiros para o Conselho de Administração da CBD, ao passo que o 

CASINO terá o direito de decidir o número de Conselheiros que passarão a compor o Conselho de 

Administração da CBD, dentro dos limites constantes do Estatuto Social da CBD e de nomear a maioria 

dos Conselheiros[...]” 
72 Item 5.1.3.4.3 do acordo de acionistas da Wilkers: Item 5.1.3.4.3 Não obstante as disposições acima, o 

CASINO compromete-se a votar e instruir seus representantes que integrem o Conselho de Administração 

da CBD a votar de acordo com os seguintes termos e condições: (b) para quaisquer mandatos subsequentes 

para os quais o CASINO tenha direito de indicação, AD deverá ser mantido na condição de Chairman do 

Conselho de Administração da CBD, enquanto AD estiver apto em termos físicos e mentais para exercer 

tais funções, e a CBD mantiver bom histórico de desempenho, inclusive, mas sem limitação, desde que a 

CBD não esteja em Situação Emergencial. 
73 Item 8.1 do acordo de associação da Wilkers: 8.1 O CASINO obriga-se a não realizar, direta ou 

indiretamente, qualquer Transferência de suas Ações da WILKERS a Terceiros, sem consentimento prévio 

e por escrito do GRUPO AD, até 22 de dezembro de 2006 (“o Período de Lock-Up de CASINO”). O 

GRUPO AD obriga-se a não realizar, direta ou indiretamente, qualquer Transferência de suas Ações da 

WILKERS a Terceiros, sem consentimento prévio e por escrito a CASINO, até 21 de junho de 2014 ou na 

data em que o primeiro dos eventos listados na Cláusula 9.1 ocorrer, prevalecendo o que ocorrer primeiro 

(o “Período de Lock-Up do GRUPO AD”) 
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1.3.1.4 Como operacionalizariam a “associação” 

A operação baseia-se centralmente na conferência de ações da CBD para empresa 

holding pelo Grupo AD, na sua maioria, e pelo Casino, em pequena parte. A seguir, o 

Casino passa a ser titular de metade das ações conferidas à holding, conforme será 

detalhado no item 1.4 a seguir. O Grupo AD recebe contrapartida em dinheiro, em 

imóveis74 e em ações preferenciais (operação de compra e venda).  

Para viabilizar a estrutura pretendida, alguns outros mecanismos são 

implementados: (i) o Casino passa a ter opção de compra 2,8 bilhões de ações ordinárias 

da CBD de titularidade de Abilio Diniz, Valentim Diniz e Lucília Diniz75; (ii) há uma 

reorganização envolvendo a PAIC, de forma que o Sr. Valentim Diniz e Lucília Diniz 

permutaram ações da PAIC por ações da CBD76; (iii) há a possibilidade de o Casino 

investir na CBD parte do ágio que poderá ser amortizado para fins fiscais em decorrência 

da operação (impacto fiscal da estrutura)77.  

Com essas implementações, a estrutura de participação da CBD modifica-se, 

podendo ser graficamente representada pelos seguintes quadros78: 

 

 

                                                      
74 A CBD transferirá para o Grupo AD 60 (sessenta) imóveis, recebendo em contrapartida aproximadamente 

1 bilhão de reais em dinheiro, imóveis que serão concomitantemente locados para CBD por um prazo de 

40 anos e sob as condições que se pratica no mercado. As propriedades a serem vendidas compreendem 60 

lojas e galerias comerciais (28 hipermercados Extra e 32 supermercados Pão de Açúcar). A alienação é 

realizada pelo valor contábil líquido nas contas da CBD e acompanhadas dos contratos de locações 

referidos, nos quais o aluguel é fixado em 2% da venda bruta. 
75 Casino recebe o direito  de comprar 2,8 bilhões de ações ordinárias da CBD de titularidade de Abilio 

Diniz, Valentim Diniz e Lucília Diniz por um período de três anos, a preço pré-pactuado. O exercício desta 

opção por Casino não afeta o equilíbrio acionário na holding controladora, mas permite a ampliação da 

participação de Casino em CBD. Vide item 1.4 a seguir. 
76 Há uma reorganização envolvendo a “PAIC” de forma que o Sr. Valentim Diniz e Lucília Diniz 

permutaram ações da PAIC por ações da CBD. No comunicado de Casino ao mercado, divulgado em 04 

de maio de 2005, a operação é explicada da seguinte forma: “A transação será precedida de uma 

reestruturação do capital social da CBD, resultando na redução da quantidade de ações ordinárias da 

CBD com direito a voto, em consequência da conversão das ações ordinárias em preferenciais, sem direito 

a voto (entre 7,6 e 13,6 bilhões de ações) por alguns membros da família Diniz. Além disso, como parte da 

transação, o grupo CASINO irá permutar com a família de Abilio Diniz 1,3 bilhões de ações preferenciais 

da CBD sem direito a voto, em troca de 1,3 bilhões de ações ordinárias da CBD”. 
77 O aproveitamento do ágio foi previsto no item 2.4 do acordo de associação, como uma medida posterior 

à Data de Fechamento. Neste item, ficou pactuado que, no prazo de 6 meses, as partes deveriam tomar todas 

as medidas necessárias para que CBD incorporasse e amortizasse o ágio gerado pelas transações, estimado 

em R$ 2,3 bilhões. Dentre as condições pactuadas, há a possibilidade, a exclusivo critério do Grupo AD, 

que até 20% do valor de face do benefício do ágio seja retido na CBD. Há uma ressalva interessante na 

cláusula: para não deixar dúvidas, a partes diretamente escreveram que a obrigação de amortização de ágio 

permanece válida após a data de fechamento. Em linhas gerais, Casino confere à CBD o ágio da aquisição 

gerado por Casino em decorrência das aquisições das ações da CBD;  em contrapartida, Casino ganha 

direito de receber ações preferenciais da CBD sem pagamento adicional.  
78 Tabela extraída do comunicado ao mercado por Casino, divulgado em 04 de maio de 2005. 
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Figura 2 – Comparativo da estrutura da CBD antes e depois da transação.  

Fonte: Comunicado ao Mercado por Casino, divulgado em 04 de maio de 2005. 

 

 

As partes divulgaram que o fechamento da operação estava sujeito a determinadas 

condições, inclusive de natureza regulatória (CADE79), e que a previsão para 

implementação deveria ocorrer até 30 de setembro de 2005 – a implementação acontece 

em julho de 20058081. 

O compartilhamento do controle da CBD pelos grupos é formalizado a partir do 

acordo de associação, com uma série de contratos decorrentes destes para (i) detalhar   o 

exercício da governança e administração da companhia a partir do novo formato (acordos 

de associação da Wilkers e do CBD); (ii) conferir segurança e exequibilidade quanto à 

titularidade das ações (opções de compra e venda de ações); (iii) transferir a propriedade 

dos imóveis de CBD para o Grupo AD e garantir o exercício da atividade econômica nos 

mesmos estabelecimentos (contrato de locação). Tudo submetido às competentes 

autorizações, seja de assembleia geral, seja de autoridades regulatórias. 

O acordo de associação é, portanto, o primeiro ponto central no desenho da 

operação, que merece melhor detalhamento. 

                                                      
79 CADE aprova operação sem ressalvas (Processo 08012.004369/2005-87). 
80 Fato relevante divulgado pela CBD em 08 de julho de 2005. 
81 Após o fechamento da operação, a CBD firma contrato de prestação de serviços de assistência técnica 

com o Casino. Assembleia Geral Extraordinária da CBD ratifica a celebração do contrato (21 de julho de 

2005). 

 



36 
 

1.4 O acordo de associação: alguns detalhes contratuais relevantes 
sobre a transação principal 
 

 

O alinhamento da operação foi definido a partir do já referido acordo de 

associação, que fixou ainda a subscrição de outros compromissos como condição para a 

sua implementação. Ele foi o documento que materializou, em última instância, o 

redimensionamento da titularidade das ações ordinárias da CBD entre os dois grupos 

(compra e venda) e, em paralelo – a fim de possibilitar o desenho de compartilhamento 

(e transferência) de controle –, disparou, de forma condicionada a compra e venda, a 

subscrição, após as aprovações necessárias, de outros contratos com objetivos 

específicos: em destaque, acordos de acionistas (da Wilkers e da CBD), contrato de opção 

de venda de ações do Grupo AD para o grupo Casino, contrato de opção de compra de 

ações pelo grupo Casino, contrato de locação referente aos imóveis que foram parte do 

pagamento do preço. 

 

1.4.1 Uma visão geral da transação principal  
 

Subscrito em 03 de maio de 2005, o acordo de associação entre o Grupo AD e o 

Grupo Casino (com a participação da CBD na qualidade de interveniente anuente) foi 

apresentado como sedimentação do interesse do Casino em compartilhar, em conjunto 

com o Grupo AD, o controle82 da CBD83, estando o Grupo AD disposto a esse 

compartilhamento e também disposto a, futuramente, implementar um relacionamento 

adicional mediante participação deste no Casino84. Naquela época, as partes declararam-

se titulares de 33.183.461.483 (Grupo AD) e 15.218.575.935 (Casino) ações ordinárias 

da CBD (assim entendidas como ações ordinárias votantes representativas do capital 

social de uma sociedade anônima brasileira).  

Como já citado múltiplas vezes, a operação foi organizada a partir de uma empresa 

                                                      
82 Expressão definida como “a titularidade (direta e indireta) de direitos de acionistas que garantam, de 

modo permanente, direta ou indiretamente: (i) maioria de votos nas deliberações da Assembleia Geral, e 

(ii) o poder de nomear a maioria dos membros do Conselho de Administração ou de qualquer outro órgão 

diretivo, conforme o caso, de uma Pessoa”. “Pessoa”, por sua vez, é definido como “indivíduo, sociedade 

anônima, partnership, sociedade limitada, associação, trust ou outra pessoa jurídica ou organização, 

inclusive governo ou repartição, agência ou órgão do mesmo”. 
83 Intenção evidenciada no quinto considerando do documento. 
84 Intenção evidenciada no sétimo considerando do documento. 
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holding, sendo únicos proprietárias desta o Grupo AD e o Casino, titular, na data de 

fechamento da associação, de mais de 50% de capital com direito de voto da CBD. O 

Casino, assim, passaria a deter ações ordinárias da empresa holding85, titularizando 

indiretamente o controle da CBD; em contrapartida à propriedade das ações ordinárias, 

pagaria o preço ao Grupo AD, acordado da seguinte forma86: (i) 200 milhões de dólares 

americanos em dinheiro, até a data de fechamento da operação; (ii) cerca de 1 bilhão de 

reais a serem entregues pela Casino à CBD em nome e por conta do Grupo AD como 

parte do pagamento dos imóveis da CBD que passariam à titularidade do Grupo AD; (iii) 

12 bilhões e 500 milhões em ações preferenciais emitidas e em circulação na CBD. 

Considerando que, de um lado, havia transferência de ações e, de outro, 

pagamento de preço em imóveis de terceiros (CBD) e ações preferenciais (cujos valores 

não são estáticos), a arquitetura do acordo também previu como operacionalizar essa 

estrutura. Ou seja: (i) de qual maneira a holding passaria a deter as ações de CBD87; (ii) 

de qual maneira os imóveis seriam transferidos de titularidade da CBD para o Grupo 

AD88; (iii) como equacionar o preço, considerando parte dele realizado em ações 

preferenciais89.  No subitem a seguir esse detalhamento será revelado. 

Em paralelo, e ainda noticiada como “parte da transação principal”, as partes se 

obrigavam a, na data de fechamento, celebrar contratos cujos termos das minutas já 

estavam preestabelecidos na assinatura do acordo de associação, como anexos90. Os 

contratos anunciados foram os que estão elencados a seguir, ao lado da racionalidade 

apontada no contrato para cada um deles: (i) opção de venda, sob condição, pelo Grupo 

                                                      
85 As partes anunciaram como objeto do acordo o seguinte: “autorizar Casino  a continuar a compartilhar 

o controle da CBD com o Grupo AD, tornando-se Casino e Grupo AD, na data de fechamento, os únicos 

proprietários da Vieiri Participações S.A.” (empresa holding), que, na data de fechamento, será  acionista 

controladora da CBD por meio da titularidade de mais de 50% do capital com direito de voto da CBD (mais 

do que 32.700.000.000 de ações ordinárias), atendidas as condições anteriores necessárias à implementação 

da transação. 
86 Item 3.1 do acordo de associação: 3.1 Em contrapartida ao fato de o Casino ou uma ou mais de suas 

Afiliadas tornarem-se proprietárias das Ações da Empresa Holding, o Grupo Casino pagará e/ou 

entregará ou fará com que uma ou mais de suas Afiliadas paguem e/ou entreguem ao Grupo AD, na Data 

de Fechamento, a título de preço de compra (o “Preço de Compra”): (a) U$ 200.00.000 (duzentos milhões 

de dólares americanos), da forma e modo a serem acordados até a Data de Fechamento; e (b) R$ 

1.000.000.000.000 (um bilhão de reais brasileiros), ficando neste ato expressamente entendido e acordado 

que o valor acima será entregue em última instância pelo Casino à CBD, em nome e por conta do Grupo 

AD, como parte do preço a ser pago pelo Grupo AD à CBD, nos termos do contrato referido na Cláusula 

2.2 (e) iii do presente Acordo, e da forma e modo a serem acordados até a Data de Fechamento; e (c) 

12.500.000.000 (doze bilhões e quinhentos milhões) de Ações Preferenciais emitidas e em circulação da 

CBD, da forma e modo a serem acordados até a Data de Fechamento. 
87 Item 2.1, letras a até e do acordo de associação; 
88 Item 2.2(e), do acordo de associação.  
89 Capítulo IV do acordo de associação. 
90 Item 2.2 do acordo de associação. 
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AD ao Casino, de ações da empresa holding; (ii) opção de compra pelo Casino de ações 

ordinárias do CBD de membros família do Grupo AD; (iii) acordo de acionistas da 

empresa holding; (iv) acordo de acionistas da CBD, firmado entre Grupo AD, Casino e a 

empresa holding; (iv) instrumento de usufruto das ações que as partes detinham da CBD 

em benefício da holding.  

De forma simplificada, a transação principal, assim denominada no documento 

que envolve a contrapartida descrita e a subscrição de determinados contratos que 

conferem direitos, pode ser graficamente representada da seguinte forma:91  

 

 

 

Figura 3 – Acordo de associação: transação principal. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Por fim, diante de todos os respingos jurídicos na CDB – que era o ponto de 

partida e de chegada e de interesse de toda a estrutura –, as partes comprometiam-se, 

ainda, a fazer que a CBD realizasse Assembleia Geral92 para (i) aprovar a reforma do 

Estatuto da CBD, adequando-o aos termos do acordo de associação  da empresa holding, 

já anexando minuta do Estatuto após modificações que deveriam ser aprovadas e  (ii) 

                                                      
91 Essa relação fica especialmente evidenciada nos item 2.1 (objeto) e 3.1 (transação principal e preço) do 

acordo de associação. 
92 Item 2.2(e) do acordo de associação Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de junho de 2005. 

Disponível em: http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_AGE_20050622_port.pdf 
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aprovar transferência dos bens imóveis (listados nos anexos) que fizeram parte do preço 

do negócio – e a sua locação pela CBD. 

Em resumo, a implementação da operação (fechamento93) ficou, portanto, 

definida para ocorrer mediante o pagamento do preço e da assinatura dos documentos de 

transação citados. Da assinatura até o fechamento, assim, o negócio dependia das 

seguintes medidas, que deveriam ter sido realizadas conjuntamente: (i) consumação da 

transferência das ações para empresa holding e organização destas entre os grupos; (ii) 

assinatura dos contratos acima referidos; (iii) realização de Assembleia da CBD para as 

providências descritas; (iv) pagamento do preço; (v) assinatura pelo Casino de Termo de 

Ciência e Consentimento; (vi) entrega de termo certificando a observância das condições 

precedentes estabelecidas no acordo (capítulo V). 

 A transação principal acompanhada dessas obrigações – também entendidas no 

documento como partes da transação principal, necessárias para a implementação do 

acordo – pode ser graficamente representada da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 4 – Acordo de associação: assinatura a implemento. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 A par da estruturação do desenho principal, o acordo de associação contou com 

compromissos adjacentes: estabeleceu condições precedentes a serem levadas em 

consideração pelas partes para possibilitar a implementação do acordo (o fechamento da 

                                                      
93 Capítulo VI – Fechamento – do acordo de associação. 
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transação fica dependente do atendimento dessas condições); narrou as declarações e 

garantias entendidas como essenciais para viabilizar a segurança jurídica das partes na 

transação; fixou obrigações de as partes manterem reciprocamente indenes em relação a 

determinadas situações após data de fechamento, e o procedimento para indenização; 

hipóteses de rescisão e disposições gerais, com previsão de submissão à arbitragem.   

 

1.4.2 Algum detalhamento do desenho da “transação principal” 
 

No item 1.4.1 ficou demonstrado que a arquitetura orquestrada para o acordo 

evidenciou, também, alguns detalhamentos sobre como operacionalizá-lo – ou o iter 

escolhido pelas partes, por meio do qual as ações ordinárias da CBD seriam 

reorganizadas, assim como o preço em imóveis seria pago. Além disso, o acordo previu 

como se equalizaria a parte do preço pago em ações preferenciais da CBD e citou a 

racionalidade de se estar vinculando a subscrição de determinados instrumentos para a 

implementação do negócio. São essas revelações que se detalham neste item. 

Aqui, uma advertência se faz necessária: este trabalho sistematiza a forma como 

a operação foi realizada, mas não tem a intenção de pressupor a racionalidade estratégica 

de se ter optado por esse desenho. Provavelmente, como costumeiramente acontece em 

estruturações afins, a escolha da forma, atendendo aos fins societários e negociais 

pretendidos, é definida pela estrutura que apresente a melhor eficiência do ponto de vista 

tributário – enfoque a que este trabalho não se destina.  

 

1.4.2.1 Como a holding passaria a deter as ações da CBD 

O mesmo item do contrato que prevê a definição do objeto como o 

compartilhamento do controle pelos dois grupos a partir da estrutura de uma empresa 

holding – na época, a Vieiri – também detalha como o redimensionamento das ações 

ordinárias da CBD se operacionalizará94. 

 Basicamente, o Grupo AD assume o compromisso de capitalizar a empresa 

holding com 30.500.000.000 ações ordinárias da CBD – recebendo em troca o mesmo 

número de ações ordinárias da empresa holding – e de admitir o Casino como acionista 

dela, que deverá conferir-lhe 2.200.000.000 ações ordinárias da CBD, ficando esse titular 

                                                      
94 Item 2.1, de a até e do acordo de associação. 
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do mesmo número de ações preferenciais da holding. Nesse ponto, a holding seria titular 

de 32.700.000.000 ações ordinárias da CBD, tornando-se acionista controladora. Em 

seguida, o Grupo AD, com consentimento do Casino, deveria converter 10.125.000.000 

de ações ordinárias em preferenciais da empresa holding, que assim fica com o capital 

social dividido em 20.375.000.000 ações ordinárias (62,3%) e 12.325.000.000 ações 

preferenciais (37,7%). 

Feito isso, operar-se-ia uma permuta de ativos ou operação de outra natureza, que 

seria decidida até o fechamento, de modo que o Casino passasse a deter 10.187.500.000 

ações ordinárias e 10.125.000.000 ações preferenciais da empresa holding, até então 

detidas pelo Grupo AD, consolidando, na data de fechamento, a titularidade direta de 

22.512.500.000 de ações da empresa holding (10.187.500.000 de ações ordinárias e 

12.235.000.000 de ações preferenciais), que representaria cerca de 34,3% do capital 

social da CBD. O Grupo AD, por sua vez, ficaria igualmente titular de 10.187.500.000 

ações ordinárias da empresa holding. 

Graficamente, a operação pode ser assim desenhada: 

 

 

 

 

Figura 5 – Acordo de associação: Casino 50: 50 Grupo AD. 

Fonte: elaboração própria. 
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1.4.2.2 Como os imóveis de CBD seriam transferidos para Grupo AD95 

 Como parte do preço a ser pago em decorrência das ações ordinárias da empresa 

holding, o Casino obrigou-se a entregar à CBD, em nome e por conta do Grupo AD, a 

quantia aproximada de 1 bilhão de reais, fato noticiado como forma de capitalizar a 

companhia e reduzir o endividamento em curto e longo prazo96. A contrapartida a esse 

montante foi a transferência para a titularidade do Grupo AD de 60 (sessenta) imóveis da 

CBD, descritos em apêndice ao acordo de associação, e mediante a assinatura de contrato 

de locação. 

 Tal operação dependia de autorização da Assembleia da CBD, que as partes se 

comprometeram a viabilizar. Dada a aprovação, o Grupo AD comprometeu-se a fazer a 

CBD constituir uma sociedade anônima e uma ou mais sociedades por ações subsidiárias 

daquela, conferindo-lhes os bens imóveis objeto da transação (situação isenta de impacto 

fiscal) – essas empresas foram conjuntamente referidas como RECo.  Comprometeu-se, 

ainda, a fazer que, junto à CBD e às empresas constituídas, fosse  celebrado contrato de 

locação, conforme modelo anexo ao acordo de associação, com vigência a partir da data 

de fechamento, assim como contratos de locação em longo prazo para cada um dos 

imóveis envolvidos na transação.  

 Feito isso, o Grupo AD pactuaria com a CBD a titularidade de todas as ações da 

RECo – menos uma, em contrapartida ao referido preço de aproximadamente 1 bilhão de 

reais e ao valor correspondente ao imposto de transmissão inter vivos  a ser pago pela 

CBD em virtude da transferência dos imóveis para as empresas constituídas. O Casino 

seria admitido como acionista da RECo por meio da transferência de uma ação – acima 

ressalvada –, e o Grupo AD faria que a CBD determinasse à RECo a conversão de uma 

ação detida pela CBD e da ação detida pelo Casino em “Golden shares”, a fim de 

assegurar direitos da CBD e do Casino, descritos no Estatuto da RECo e no acordo de 

acionistas a ser firmado entre Grupo AD, CBD, Casino (acionistas da RECo). 

 

                                                      
95 Item 2.2(e) do acordo de associação. 
96 Fato relevante de 04 de maio de 2015. 
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1.4.2.3 Contratos que fazem parte da implementação da transação principal97 

Adicionalmente à “transação principal” do acordo de associação, as partes se 

obrigavam a, na data de fechamento, celebrar os seguintes contratos, já referidos no item 

1.4.1 acima: 

 

(i) Um acordo de acionistas da empresa holding, com o objetivo de superar 

acordo anterior, firmado em 1999 e, assim, regular a relação das partes na qualidade de 

detentoras do controle da holding e do CBD. O primeiro acordo de acionistas firmado 

nesses termos foi o da Vieiri (incorporada pela CBD em 2006), e, posteriormente, o da 

Wilkers98. O acordo de associação da Wilkers tem uma relevância singular para o litígio 

que acaba se instaurando entre o Grupo AD e o Casino, a partir de 2011, pelo controle da 

CBD. É no acordo de acionistas que está a regulamentação da implementação do 

compartilhamento de controle; nele foi previsto quem poderia indicar o presidente do 

Conselho de Administração da holding e quando poderia fazê-lo, além de conferir ao 

Casino uma opção de compra de 1 ação do Grupo AD, de modo que o controle da holding 

fosse redimensionado. Alguns detalhes sobre essas previsões foram abordados no item 

1.3 deste capítulo, e é ele exatamente o centro da discussão da Parte II. 

 

(ii) Um acordo de acionistas do CBD, firmado entre Grupo AD, Casino e 

VIERI (holding), na qualidade de detentores da maioria do capital votante da CBD, com 

o objetivo de disciplinar a relação entre eles nos termos do acordo de acionista da empresa 

holding. Esse acordo é posteriormente substituído em razão da citada incorporação da 

Vieiri e de sua sucessão pela Wilkers. Assim, em 2006, é firmado acordo de acionistas da 

CBD tendo como signatários a Wilkers, Abílio Diniz e sua família, Península e Segisor 

(grupo Casino), além dos intervenientes-anuentes CBD e Casino Guichard Perrachon 

S.A. O objetivo do acordo de acionistas da CBD foi estabelecer a forma do exercício dos 

direitos de votos nas Assembleias Gerais e órgão de administração como aplicável, além 

de restrições em relação à transferência e à criação de ônus sobre as ações vinculadas 

(item 2.1 do acordo de acionistas da CBD). Destaque especial para a conferência de 

                                                      
97 Item 2.2 (a) a (d) do acordo de associação. 
98 O acordo de acionista da Wilkers é um espelho do acordo de acionistas da Vieiri, tendo sido mantido o 

mesmo conteúdo. Há alterações pontuais de adaptação de linguagem, dado o transcurso de certo lapso 

temporal entre as assinaturas, e algumas supressões, também de adequação ao novo marco temporal. A 

essência do instrumento quando o assunto é compartilhamento do controle, no entanto, mantém-se a 

mesma. 
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usufruto de ações pelos demais acionistas dos grupos à holding Wilkers, como forma de 

manutenção da paridade necessária para o compartilhamento do controle da CDB via 

holding. 

 

 (iii) Um instrumento de usufruto das ações da CBD em benefício da holding, 

como forma de obrigar Casino e Grupo AD a votar de acordo com as instruções da 

holding. No próprio acordo de acionistas da CBD, a Segisor e o Grupo AD, na qualidade 

de detentores de ações com direitos a voto da CBD, e visando assegurar o propósito final 

de a Wilkers definir os rumos da CBD, a Segisor e o Grupo AD outorgaram à Wilkers o 

usufruto sobre a totalidade das ações vinculadas detidas por ela ou suas afiliadas, nos 

termos do contrato de usufruto. A Segisor se obrigou a outorgar, ainda, à Wilkers, o 

usufruto sobre as ações que a Segisor ou suas afiliadas viessem a deter. 

 

(iv) Uma opção de venda de ações da empresa holding pelo Grupo AD ao 

Casino, visando regular o direito do Grupo AD de obrigar o Casino a adquirir uma 

participação acionária direta na empresa holding, e, assim, indireta na CBD (o volume de 

10.187.500.000 ações ordinárias da CBD, representando, na data do fechamento, 9% do 

capital social da CBD). Esse contrato de opção de venda foi diretamente vinculado ao 

acordo e aos acionistas da Wilkers; a condição de disparo para o exercício da opção 

referiu-se à hipótese de reorganização do controle, em 22 de junho de 2012, vindo o 

Casino a eleger o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers, conforme 

previsão do 9.1 do acordo de acionistas da Wilkers. Como será retomado na Parte II deste 

trabalho, a previsão de reorganização do controle impactava diretamente a estrutura 

previamente estabelecida.  

 

(v) Uma opção de compra pelo Casino ao Grupo AD, de ações ordinárias da 

família da CBD, com o objetivo de regular o direito de o Casino adquirir e fazer que 

membros do Grupo AD e da família vendam o correspondente a 2,5% do capital social 

da CBD (2.8 bilhões de ações) e, assim, aumentem paulatinamente a participação do 

Casino na CDB. O exercício dessa opção de compra é utilizado pelo Casino durante a 

relação das partes, de modo a ampliar sua participação acionária na CBD.  
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Quadro 2 – Esqueleto do acordo de associação 

Fonte: elaboração própria. 
Partes 1. Grupo AD: Família Diniz (Abilio, Ana Maria, Adriana, João 

Paulo, Pedro Paulo) + Península 

2. Casino: Casino Guichard Perrachon S.A. 

3. CBD: Companhia Brasileira de Distribuição 

 

Objeto 1. Principal 

Autorizar o Casino a continuar a compartilhar o controle da CBD 

com o Grupo AD, tornando-se Casino e Grupo AD, na data de 

fechamento, os únicos proprietários da empresa holding, que, na 

data de fechamento, será controladora da CBD (titularidade de mais 

de 50% do capital com direito de voto) 

 

2. Como parte do objeto principal ( “ainda como parte 

integrante”) 

a) Celebração de contrato de opção de venda, pelo Grupo AD para 

o Casino, de ações da empresa holding, sob condição; 

b) Celebração de Contrato de opção de compra, pelo Casino, de 

ações ordinárias da CBD detidas por membros da família AD; 

c) Celebração de acordo de acionistas da empresa holding; 

d) Celebração de acordo de acionistas do CBD, firmado entre 

Grupo AD, Casino e (holding), na qualidade de detentores da 

maioria do capital votante da CBD;  

e) Celebração de instrumento de usufruto das ações CBD em 

benefício da holding; 

f) Obrigação de realização de Assembleia Geral CBD para 

reforma do estatuto da CBD e para aprovação de transferência de 

certos imóveis e sua locação pela CBD. 

 

Obrigações/matérias Principal: transferir ações da holding (Grupo AD) e pagar o ao 

Grupo AD o preço de compra (Casino): 

a)  em dinheiro;  

b) em imóveis – a ser pago à CBD, pelo Casino, por conta e ordem 

do Grupo AD; 

c) em ações preferenciais da CBD; 

 

Acessórias: 

a) Condições precedentes ao fechamento (Capítulo V) 

b) Fechamento (Capítulo VI) 

c) Avenças - Compromisso de condução entre data de assinatura e 

fechamento (Capítulo VII) 

d) declarações e garantias do Grupo AD (Capítulo VIII) e do Casino  

    (Capítulo IX) 

e) Indenização (Capítulo X) e Procedimento para indenização    

    (Capítulo XI) 

f) Rescisão (Capítulo XII)  

g) Divulgação da transação ao público (Capítulo XIII) 
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Disposições gerais (Capítulo XIV) – Previsão de arbitragem 

    (14.13). 

 

 

 

1.5 Síntese final  
 

Da narrativa aqui proposta – descrição dos aspectos relevantes do caso para fins 

de visualização da estrutura de compartilhamento de controle da CDB entre o Grupo AD 

e o Casino, é possível constatar que o primeiro instrumento formal para a citada 

organização foi o pormenorizado acordo de associação, que foi circundado por outros 

instrumentos “satélites” (vide item 1.4.2.3 acima). Esse contrato logrou centralizar as 

disposições concernentes a compra e venda das ações ordinárias do Grupo AD pelo 

Casino, mas não só: evidenciou que, mais do que uma compra e venda, o projeto era 

dividir o poder. Objetivamente, essa repartição de poder significava uma repaginação nos 

centros decisórios da CBD, que agora contaria com decisões em consenso dos dois 

grupos.  

Como essa repartição foi prevista? Mais especificamente, em que documento ela 

aparece formalizada e qual o conteúdo que a direciona? Certamente, não é difícil presumir 

que pode haver várias formas de compartilhar decisões – de alinhar o poder. O caso retrata 

um exemplo direto de partilha com proposta igualitária. Neste ponto, pode-se, desde já, 

afirmar que o centro da investigação passará a ser o acordo de acionistas da holding 

controladora – a Wilkers. A Parte II fica responsável pelo desenrolar dessa estrutura, 

favorecendo a uma abordagem também analítica.  
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PARTE II 

NOTAS SOBRE AS LIÇÕES DESTA EXPERIÊNCIA  
EM COMPARTILHAR O CONTROLE 

 

 

Nesta Parte II propõe-se um desafio também analítico: refletir sobre a experiência 

de compartilhamento do controle a partir do caso em estudo. Já se destacou que essa 

reflexão tem uma direção definida: o ponto de chegada são os mecanismos de resolução 

de impasses nas hipóteses em que, sendo exigida a unanimidade para decisão, não se 

obtém o consenso. Dados os elementos expostos na parte antecedente, delimitados com 

o escopo de esclarecer uma opção de modelo negocial para aqueles que pretendem 

envidar esforços para um objetivo comum – o compartilhamento de controle –, passar-

se-á a uma análise reflexiva sobre o que o caso pode ensinar quanto à alternativa de como 

fazer funcionar a partilha de controle. 

 

 

2.1 O objetivo e a estrutura  
 

A análise inicia-se com uma abordagem “topográfica” da transação: como o 

objetivo de compartilhamento de controle foi transformado em documentos jurídicos 

(2.2) – qual aliança de contratos foi a opção das partes para formalizar esse objetivo (2.3). 

Far-se-á uma avaliação sobre a conexão entre o acordo de associação e o acordo de 

acionistas da holding controladora Wilkers (2.3.1) para a finalidade de compartilhamento 

de controle. Sobre esse ponto – análise topográfica – não se objetiva exaurir o assunto, 

verticalizando-se conceitos e institutos jurídicos, ou tratando com profundidade dos 

mecanismos que serão citados; já se alertou o leitor, desde a introdução deste trabalho, 

do fato de que muito tema relevante será tangenciado, mas não diretamente enfrentado. 

A passagem pela topografia tem pretensão concreta: uma compreensão ampla da forma 

para melhor entender o conteúdo, de modo que a experiência sobre a estruturação da 

transação seja alvo de alguma atenção do leitor. 

Em seguida, objetiva-se uma análise conteudista (2.4): como foi desenhado o 

conteúdo do compartilhamento de controle, quais as marcas próprias do caso que 

permitem admitir tratar-se de controle compartilhado. Para essa avaliação, permear-se-á 
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alguma literatura sobre o poder de controle e o controle compartilhado. Isso não será feito 

de forma ampla, ou com o objetivo de uma revisão literária. Esta análise, como já 

pontuado, tem uma direção: quais as lições do caso quando, dada a exigência de 

unanimidade para deliberação entre dois grupos, não se alcança a pretendida 

unanimidade. Demonstrar-se-á, aqui, que compartilhar em consenso imprime alguns 

desafios (item 2.4.2) e, portanto, é sensato prever soluções prévias de resolução de 

impasses nas deliberações (item 2.4.1.2). 

O exercício, portanto, é de reflexão jurídica, a partir de uma visão crítica de 

desenhos e modelos que, de fato, ocorreram no passado. No que for possível, a análise 

ganha perspectiva também propositiva. 

 

 

2.2 Uma experiência em negociar o poder  
 

Os itens antecedentes deste trabalho evidenciaram que a relação negocial entre o 

Grupo AD e o Grupo Casino, em 2005, objetivou uma operação de compra de venda 

(coisa versus preço99) com alguma complexidade a mais: o vendedor permanece no 

negócio e o comprador adquire mais do que patrimônio (“direitos patrimoniais”) e direito 

de voto pura e simplesmente (“direitos políticos”) – o objetivo da aquisição é a 

oportunidade de compartilhamento do controle100101 (com, posteriormente, a 

possibilidade de reorganização deste). 

Essa pretensão ficou revelada no primeiro documento subscrito pelas partes, o 

acordo de associação. O objeto do acordo, como visto, foi definido como “autorizar 

                                                      
99 Artigo 481 do Código Civil/2002: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se 

obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
100 O controle é, por si só, um valor, que seguramente se agrega ao preço de aquisição. Como bem define 

José Edwaldo Borba Tavares (Direito Societário, 13 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012), “o controle da 

sociedade corresponde, normalmente, a um valor de mercado bastante superior à simples soma dos valores 

das ações que o compõem. O bloco de ações representativo do controle significa um instrumento de poder, 

uma vez que, além do direito de participar da sociedade, traz consigo o comando da empresa; vem daí o 

sobrevalor que o acompanha”. 
101 Modesto Carvalhosa (Comentários à Lei de sociedades anôminas, 2 volume: artigos 75 a 137 – 6 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014), destaca a diferença da ações de controle para outras ações, fato que ficaria 

evidenciado pela exigência legal de oferta pública de ações (artigo 254-A) quando há aquisição de ações 

de controle. Nas palavras do autor, as ações de controle possuem um valor intangível, “têm qualidade 

diversa daquelas dos minoritários votantes e não votantes (preferencialistas), que outorgam aos primeiros 

direitos e deveres absolutamente próprios. E, além disso, revestem-se as ações de controle de um ganho de 

valor em face das ações minoritárias. Nesse sentido, prevê a lei a obrigação dos adquirentes dessas mesmas 

ações de controle de ofertar aos minoritários votantes a aquisição de suas ações, por valor correspondente 

a 80% do respectivo valor da transação de transferência de controle efetivada ( art. 254-A da Lei 6404/76)”. 



50 
 

Casino a continuar a compartilhar o controle da CBD com Grupo AD, tornando-se 

Casino e Grupo AD, na data de fechamento, os únicos proprietários da empresa holding, 

que, na data de fechamento, será controladora do CBD”102. A maneira como esse 

controle compartilhado ganharia seus contornos veio prevista no acordo de acionistas da 

Vieiri103, instrumento relacionado ao citado acordo de associação, no qual estaria prevista 

a forma de implementação do compartilhamento do controle. Os “considerandos” do 

acordo de acionistas da Vieiri não só remetem ao acordo de associação104 como também 

intitulam essa holding como “único veículo existente para implementação da associação 

entre o GRUPO AD e CASINO, de acordo com os termos e condições do presente 

Acordo”105. Não se desconsidere, aqui, a importância dos acordos satélites também 

firmados, conforme serão destacados nos próximos itens. 

Desse recorte fático, duas evidências são possíveis de antemão: primeiro, 

constata-se o objetivo principal negocial das partes de negociar o poder106 107. Destacar 

                                                      
102 Item 2.1 do acordo de associação. 
103 Reforce-se, mais uma vez, que a VIEIRI foi incorporada pela CBD em 2006, para implementação de 

estrutura para “Amortização de Ágio” resultante da transação firmada no acordo de associação, em 2005, 

conforme visto no item 1.3.1 da primeira parte deste trabalho. Incorporada a VIERI pela CBD, a WILKERS 

passou a ser o acionista controlador da CBD, detendo participação acionária superior a 50% (cinquenta por 

cento) do capital votante da CBD. Essa informação (razão de incorporação da VIEIRI) consta nos 

considerandos do acordo de acionistas da CBD. Relembre-se, também, que a estrutura geral do acordo de 

acionistas da Wilkers mantém o padrão da VIEIRI, de modo que nenhuma alteração significativa, para os 

objetivos deste trabalho, decorre da alteração do acionista controlador (VIEIRI por Wilkers). 
104 O primeiro “considerando” do acordo de acionistas da VIEIRI já faz esta remessa: “considerando que 

o GRUPO AD e CASINO são partes de determinado Acordo de Associação celebrado em 03 de maio de 

2005 (“Acordo de Associação”) segundo o qual concordaram em se tornar os Acionistas Controladores 

(conforme definido no presente) da VIEIRI”. Mais adiante, ainda nos “considerandos”, as partes explicitam 

a intenção de usar o acordo de acionistas como meio de estabelecer a forma como será conduzida a 

sociedade: “considerando que os acionistas da VIERI concordaram em celebrar o presente Acordo com o 

propósito de estabelecer os termos pelos quais a VIERI conduzirá suas atividades, na qualidade de 

Acionista Controladora da CBD, além de estabelecer a maneira pela qual as relações entre os acionistas 

da VIERI serão reguladas, na qualidade de únicos titulares das Ações da VIERI, assim como estabelecer 

diretrizes para, direta e/ou indiretamente, exercer o Controle conjunto da CBD”. 
105  Acordo de acionistas da VIEIRI: “considerando que a VIERI será o único veículo existente para a 

implementação da associação entre o GRUPO AD e CASINO, de acordo com os termos e condições do 

presente Acordo”. 
106 Ainda nas palavras de José Edwaldo Borba Tavares (Direito Societário, 13 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012), “o controle é um fenômeno de poder”. O autor, na mesma passagem, ainda cita conclusão de 

Comparato (“O poder de controle na sociedade anônima”, São Paulo, 1977) quanto à definição do controle 

como “poder de dispor de bens alheios, ou seja, dos bens da empresa, sem que haja, porém, qualquer 

hierarquia dos controladores em relação aos não controladores”.  
107 Sobre poder de controle, assunto objeto da transação em questão, Fábio Konder Comparato e Carlixto 

Salomão Filho (O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014) realizam o 

exercício de caracterização deste. A ideia de “controle” aparece definida como “prerrogativa possuída pelo 

titular de um poder superior de impor suas decisões sobre o titular de um poder inferior”. Nas sociedades 

anônimas, o controle vincula-se ao “poder que se exerce indiretamente entre os sócios, através dos órgãos 

impostos pela lei”. Dentro da estrutura institucionalizada, os autores destacam o papel de legitimação de 

atos que assembleia geral assume, uma vez que, na realidade, as decisões da assembleia são de fato tomadas 

pelo controlador, e “o controle manifesta-se através dos poderes decisórios da assembleia de acionistas 

como necessária legitimação do seu exercício”. Alcançam, assim, a conclusão de que, dentro da estrutura 
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claramente a intenção que direcionou as partes possibilita compreender de que maneira 

jurídica, do ponto de vista conteudista, é possível organizar o desenho de uma transação 

como essa, considerando a série de variáveis que a envolve: transações adjacentes para 

garantia do objetivo principal, escolha da forma tributária mais eficiente, mecanismos de 

evitar conflitos de interesse – dada a preocupação com o desempenho da companhia, etc.; 

possibilita, ainda (segunda evidência), descortinar a maneira jurídica do ponto de vista 

da forma: como a intenção das partes foi arquitetada/desenhada, ou melhor, como 

topograficamente o acordo de vontades foi materializado (um acordo de associação unido 

a um acordo de acionistas – e de qual maneira esses documentos conversam entre si e 

formatam a relação principal da transação). 

Nos próximos itens, certa avaliação analítica, dentre tantas a que o caso poderia 

direcionar, será levada a cabo tendo por diretriz estes dois sentidos (forma e conteúdo): 

(i) uma passagem, sem pretensões exaustivas, sobre o “diálogo” entre um acordo de 

associação, um acordo de acionistas e outros documentos satélites (topografia da 

transação principal); (ii) uma análise do conteúdo da negociação do poder, com um viés 

específico: a organização de controle compartilhado (o que foi, no caso, compartilhar o 

poder; os desafios que decorrem de um compartilhamento igualitário; como resolver 

impasses nas deliberações quando se exige unanimidade). Essas anotações decorrerão, 

evidentemente, de um olhar externo sobre uma experiência alheia (caso real). 

 

 

2.3 A topografia do compartilhamento do controle do caso: uma 

passagem sobre a forma 

 

A topografia, em definição técnica, é descrita como a “arte de representar no 

papel a configuração de um terreno com todos os acidentes que tem à superfície”108. 

Cabe-lhe, também, a definição de “descrição anatômica”, assim compreendida como 

“arte de dissecar as partes dos corpos organizados para lhes estudar a estrutura”. É um 

                                                      
orgânica, se fala em controle no sentido de dominação, “um poder que transcende as prerrogativas legais 

da própria assembleia”, e, assim, com certo cuidado, aproxima-se do conceito de soberania. Dado que, no 

caso em questão, o Casino conquista, com a transação, amplitude na direção das atividades sociais, 

“obtendo a possibilidade de lançar mão dos mecanismos próprios da estrutura societária, notadamente a 

deliberação em assembleia”, conforme será detalhado nos tópicos seguintes, parece possível caracterizar a 

transação, em conotação ampla, como uma negociação de poder.  
108 Definições apresentadas no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (DPLP), disponíveis em 

http://www.priberam.pt/dlpo/topografia e em https://priberam.pt/dlpo/anatomia  
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termo, portanto, que representa uma visão exterior e delineada de uma extensão territorial 

(representação no papel), ao mesmo tempo em que significa uma observação anatômica 

– de estrutura (forma) –, e não especificamente de conteúdo.  

Este item tem uma pretensão topográfica. Pretende-se uma descrição, com dose 

analítica, sobre a estruturação escolhida para a opção de compartilhamento de controle 

do caso (observação anatômica de uma representação colocada no papel). O que esse caso 

pode ensinar quando o assunto é como estruturar o compartilhamento de controle? 

Advirta-se o leitor de que o objetivo principal deste trabalho, contudo, não é 

topográfico – é de conteúdo (relembre-se que, em última instância, busca-se uma reflexão 

sobre desafios em resolver impasses em deliberações quando, sendo exigido o consenso, 

não se tem consenso). A passagem pela topografia (anatomia de organização de controle), 

portanto, não tem o objetivo de exaurir o assunto, perquirir qualificações jurídicas ou 

confrontações com a teoria geral das obrigações e dos contratos a fim de apurar 

validades/invalidades – essa seria, aliás, uma tarefa árdua e certamente digna de alguns 

trabalhos científicos, dada a extensão das matérias que compõem os instrumentos, e a 

escassez de dedicação acadêmica brasileira a alguns dos temas. Essa passagem, assim, 

tem uma pretensão concreta: a compreensão ampla de uma forma para melhor entender o 

conteúdo (especificamente, o compartilhamento de controle) – preocupa-se em expor 

reflexões decorrentes da análise do caso considerando o acordo de associação e de 

acionistas como partida para a organização da estrutura de compartilhamento de controle. 

 Essa visão, mesmo vasta e sem pretensões de grande penetração, parece se 

justificar, uma vez que constitui forma de fomento para divulgação de temas como este, 

para que não escapem de alguma atenção. É, ainda, capaz de enriquecer a prática 

profissional por meio do compartilhamento de experiências reais.  

Ainda mais uma advertência: existem incontáveis motivos que levam as partes a 

optarem por determinada topografia. E esses motivos, naturalmente, não são revelados 

em documentos finais, formalizados. Nem sempre são realmente relevantes: como 

exemplos, anotemos a eficiência tributária, a viabilidade temporal, caprichos pessoais, 

preocupações com aspectos de governança, questões regulatórias, dentre tantas outras.  O 

ponto crucial é que as razões reais de, em determinada operação, se ter optado por uma 

estrutura jurídica específica podem variar intensamente – e não são acessíveis senão para 

aqueles que participaram diretamente do projeto.  

Logo, uma análise topográfica deve considerar que determinada estrutura foi 

escolhida calculando-se o melhor desempenho ou simplesmente a sua viabilidade em um 
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contexto específico, que não será totalmente apreendido por alguém que não participou, 

na prática, da sua formatação. No entanto, ainda assim, evidentemente, a estrutura 

escolhida tem muito a ensinar, e algumas razões pressupostas podem ser apreendidas a 

partir da sua análise. 

Em um recorte simplificado109 desse caso, topograficamente a pretensão do 

compartilhamento do controle foi documentada no acordo de associação, utilizando-se, 

como instrumento de implementação do compartilhamento, o acordo de acionistas da 

VIEIRI (posteriormente, Wilkers). Embora sejam dois documentos subscritos de forma 

praticamente concomitante (o acordo de associação é assinado em 04 de maio de 2005 e 

o acordo de acionistas da VIEIRI em 22 de junho do mesmo ano, este último com cláusula 

que impõe a sua eficácia condicionada à implementação do acordo de associação 

integralmente110), o papel de cada um deles para a organização da estrutura de 

compartilhamento do controle pode ser particularizado: o acordo de acionistas da VIEIRI, 

firmado pelo prazo de 40 anos111, pereniza – durante esse lapso temporal – a relação de 

compartilhamento e dispõe sobre a hipótese de reorganização do controle112, que nascem 

do acordo de associação – documento que perde relevância após a sua implementação. 

Há, como será notado nas linhas seguintes, alguns incentivos para as partes optarem por 

detalhar a implementação do controle via acordo de acionistas. 

Há um “diálogo” entre esses dois documentos eleitos para organizar a estrutura 

jurídica da relação de compartilhamento. O acordo de associação teve o papel primordial 

de vincular o compromisso de compra e venda das ações, de modo a igualar (50-50) a 

titularidade sobre o número de ações ordinárias da holding que exerceria o controle 

indireto da CBD. Para viabilizar a ocorrência prática da pretensão, o documento assume 

outras três outras funções naturalmente decorrentes da primordial: (i) a primeira, de 

                                                      
109 A simplificação do recorte tem por objetivo olhar mais propriamente apenas a intenção principal, e não 

para as estruturas “de apoio”, assim consideradas como aquelas que foram necessárias para possibilitar a 

estruturação principal. Exemplos disso: acordo de usufruto de ações, estrutura societária diferenciada para 

propiciar venda de imóveis, etc. 
110 Item 18.18 do acordo de acionistas da VIEIRI: 18.18. Condição Suspensiva: A eficácia de todos os 

termos e condições deste Acordo está condicionada à ocorrência do Fechamento (conforme definido no 

Acordo de Associação) na Data do Fechamento (conforme definido no Acordo de Associação). Em caso 

da não ocorrência do Fechamento (conforme definido no Acordo de Associação) este Acordo (i) não 

operará qualquer efeito para as Partes, sob nenhuma circunstância, a contar da data de sua assinatura, e 

(ii) deverá ser considerado como rescindido automaticamente a partir da data de sua assinatura. As 

disposições da presente Cláusula não se aplicam à Cláusula 3.5 do presente Acordo. 
111 Item 18.01 do acordo de acionistas da VIEIRI: 18.1. Prazo de Vigência e Rescisão – O presente Acordo 

permanecerá em vigor pelo prazo de 40 (quarenta) anos a contar da presente data. 
112 O destaque das duas matérias (compartilhamento e reorganização do controle dão-se em razão dos 

objetivos deste trabalho. Há, no entanto, outras matérias dispostas do acordo de associação como restrições 

a transferências de ações, organização do direito de preferencia para adquirir ações, etc). 
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detalhamento sobre como se executariam as transferências das ações e o pagamento do 

preço, é dizer, o iter, escolhido pelas partes, por meio do qual as ações ordinárias da CBD 

seriam reorganizadas, assim como o preço em imóveis seria pago (vide item 1.4 da Parte 

I deste trabalho); (ii) a segunda, de vinculação das partes, em contratos apartados do 

acordo de associação, sobre como a relação de compartilhamento de controle seria 

realizada (aqui destacam-se o acordo de acionistas da VIEIRI/Wilkers, o instrumento de 

usufruto das ações, acordo de acionistas da CBD) e sobre como se dariam outras relações 

não diretamente vinculadas ao exercício do compartilhamento, mas também parte da 

operação (contrato de locação de imóveis entre CBD e Grupo AD,  opção de compra de 

ações da CBD pelo Casino do Grupo AD, opção de venda de ações da holding pelo Grupo 

AD ao Grupo Casino, este último especialmente para o caso de reorganização de 

controle); (iii) a terceira, de conferência de segurança jurídica à transação, mediante 

previsões de declarações e garantias, cláusulas de indenização, condições de fechamento, 

etc. 

O acordo de acionistas da holding, por sua vez, implementa, é dizer, organiza a 

relação de compartilhamento, indicando quais as estruturas que implicam submeter as 

partes a um controle compartilhado e a como resolver impasses decorrentes dessa divisão 

igualitária113. Em um sentido macro, tendo em vista que o controle da CBD era via 

holding, o acordo de acionistas da holding, para o propósito de centralização do controle, 

ganha o apoio de instrumentos adjacentes, como o próprio acordo de acionistas da CBD 

e o instrumento de usufruto das ações da CBD em benefício da holding (vide item 

1.4.2.3). Em sentido micro, a estrutura de compartilhamento está desenhada dentro do 

acordo de acionistas da holding, e os demais elementos adjacentes cumprem o papel de 

vincular as decisões desta à CBD.  

Nesse cenário topográfico, algumas questões sensíveis apontam para reflexões: 

afinal, qual o sentido pressuposto de um acordo de associação em um caso como o 

estudado neste trabalho? Um acordo de associação poderia ser pressupostamente 

suficiente para estruturar o compartilhamento do controle (por que a opção pelo acordo 

de acionistas)? 

Dada a experiência do caso, vamos às anotações reflexivas. 

                                                      
113 Destaca-se esse papel do acordo de acionistas porque estamos diante de um recorte específico, que é a 

estrutura de compartilhamento de controle. Evidentemente, o acordo de acionistas da VIEIRI e da Wilkers 

consignam preocupações que vão além deste tema, em destaque, cláusula de reorganização de controle 

(item 9.1), cláusula de acordo de não competição entre os acionistas (item 14.3), dentre outras. 
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2.3.1 Anotações sobre a conexão entre o acordo de associação e o acordo de 

acionistas 

 

No documento firmado em 04 de maio de 2005, a expressão “acordo de 

associação” é traduzida para a língua inglesa como “joint venture agreement”, no modo 

como é de fato usualmente referida na prática jurídica. Não é um tema de dedicação 

acadêmica – vide escassez de literatura nacional sobre o assunto –, por pelo menos duas 

alegadas razões: é contrato atípico, que se desenvolve na praxe jurídica e, com isso, alvo 

de variações e múltiplas adaptações; é usualmente utilizado em transações sujeitas à 

confidencialidade dos procedimentos arbitrais, de modo que os conflitos deles 

decorrentes continuam fora do alcance de um observador externo, não partícipe da 

transação.  

A ideia genérica de formatação de um centro de colaboração para conjugação de 

esforços e recursos com vistas a exercer uma função empresarial está na gênese da joint 

venture114. Sem uma referência normativa específica, joint ventures submetem-se a 

adaptações de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto – prática jurídica –, de 

modo que parece mais importante a identificação das noções gerais sobre o assunto do 

que uma definição conceitual precisa.   

Eduardo Spinola e Castro115 apresenta alguns elementos teóricos caracterizadores 

de joint ventures, que se encontram espelhados no caso em estudo: (i) o controle comum 

– nenhum dos participantes exerce isoladamente o controle, sendo ele compartilhado 

entre os co-ventures116; (ii) o compartilhamento não enseja necessariamente participação 

igualitária no capital da sociedade comum – ressalta-se controle e propriedade como 

elementos distintos –, podendo ser atribuído a eventual minoritário, por exemplo,  o 

direito de veto para certas deliberações; (iii) a estruturação se faz, em geral, a partir de 

um acordo de base, ao qual se aliam acordos secundários (acordos-satélites); (iv) a 

                                                      
114 Definição de Bulhões Pedreira e Lamy Filho em Parecer, in A lei das S.A., vol. 1 Rio de Janeiro: Renovar: 

“contrato de sociedade entre dois empresários, que se obrigam a conjuntar esforços e recursos com o fim 

de exercer em conjunto a função empresarial em determinado empreendimento econômico, ou empresa.” 
115 Acordo de acionistas celebrado no âmbito de sociedade holding, joint venture ou sociedade de comando 

de grupo de sociedades – sua necessária extensão às sociedades controladas ou operacionais, in Poder de 

controle e outros temas de Direito Societário e Mercado de Capitais, coord. de Rodrigo R. Monteiro de 

Castro e Luís André N. de Moura Azevedo, São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 8. 
116 Na descrição de Alfredo Lamy Filho (A Lei das S.A., 1 ed. Renovar), na joint venture “os cargos 

administrativos são previamente compartilhados entre os sócios; ninguém manda sozinho. Ninguém 

controla. O empreendimento é comum, a gestão é comum, o controle é comum”. 
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formatação pode dar-se por um veículo societário (incorporated joint venture), hipótese 

em que são corporificadas em sociedade, ou simplesmente repousam em um contrato 

(non-equity joint ventures), a exemplo de consórcios – técnica habitualmente utilizada 

quando se trata de um empreendimento específico. 

Das funções que podem ser atribuídas ao acordo de associação entre Grupo AD e 

Casino, conforme exposto acima, vislumbra-se que a proposta de comunhão de meios e 

riscos, mediante o acesso igualitário à tomada de decisões, era atributo importante para 

as partes. A compra e venda de ações entre os dois grupos foi mecanismo para alcançar a 

aliança pretendida, dado que a CBD era sociedade preexistente. O citado estudo de 

Eduardo Spinola e Castro, quando detalha a variação natural das formas possíveis do 

acordo de base, destaca exemplificadamente os acordos de investimentos ou contrato 

complexo de compra e venda de ações. Nesta última hipótese, a sociedade já é 

preexistente e o participante até então controlador admite o ingresso de outro por meio da 

venda de ações117 – descrição bem adaptável à hipótese do caso, em que um majoritário 

se predispõe a vender um bloco de ações sem perder o controle, assegurando expressivas 

vantagens políticas a fim de que o adquirente se interesse pela aquisição.  

Nesse sentido, embora o acordo de associação tenha tido uma expressiva 

relevância para a compra e venda das ações – foi, de fato, o documento que formalizou o 

compromisso e detalhou a forma de operacionalizá-la –, existiam pretensões além da troca 

patrimonial. A intenção de esforços para uma finalidade comum foi materializada no 

compartilhamento do controle, previsto de forma igualitária durante um lapso temporal 

(2005-2012), com a opção de redirecionamento (reorganização) nesse último citado ano. 

Para a primeira circunstância, vide que o acordo de associação previu justamente uma 

participação igualitária (50:50) na holding controladora da CBD (uma joint venture 

igualitária); para o segundo lapso temporal (marco da reorganização do controle), a 

formatação igualitária se desfez pela opção de compra de uma ação, mas o minoritário da 

holding (Grupo AD) prossegue com alguns direitos de veto (joint venture não 

igualitária)118.  

                                                      
117 Alfredo Lamy Filho Op. cit., p. 424. 
118 Nessa concepção – caso se siga à risca à concepção de que propriedade e controle não são absolutamente 

identificados – é questionável a atribuição de natureza de efetiva transferência de controle ao fato descrito 

em 2012 (reorganização do controle), na medida em que o Grupo AD prosseguiu com alguma intensidade 

deliberativa sobre as decisões da sociedade. Esse assunto será retomado no “item 2.4.1.3, segundo 

comentário”. Ressalte-se, desde já, que não se vincula essa conclusão para fins de Oferta Pública de Ações 

(OPA), questão que gerou até mesmo certa polêmica no caso em estudo. O pioneirismo dessa ideia é 

atribuível a Berle e Means na obra The Modern Corporation and Private Property. Algum detalhe a mais 

na nota de rodapé 57. 
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Esse desenho de compartilhamento, seja igualitário seja na hipótese de 

reorganização, extrapolou o documento de associação e, como visto, foi materializado no 

acordo de acionistas da holding. Aqui, pelo menos três pontos merecem ser interrogados: 

(i) negando o formato escolhido, faria sentido não utilizar a forma de acordo de acionistas 

para esse fim? Em outras palavras, seria sensato lançar o conteúdo de compartilhamento 

de controle no próprio acordo de associação, por exemplo?; (ii) a estrutura montada sob 

acordo de acionistas de uma holding provoca alguma consequência merecedora de 

atenção?; (iii) a opção do desenho foi via acordo de acionistas, mas houve a interligação 

de outros instrumentos – qual o papel pressuposto desses acordos satélites? 

 

(i) A primeira questão basicamente corresponde a: onde se lançar conteúdo de 

compartilhamento de controle. O formato de acordo de acionistas é, de certo modo, um 

óbvio formato, sobretudo após as modificações da Lei 10.303/2001 na Lei das S/A, 

incluindo expressamente o exercício do poder de controle como matéria típica de acordo 

de acionistas119. Considere-se, ainda, que a própria definição de acordo de acionistas, 

enquanto contrato para compor interesses individuais e estabelecer normas sobre a 

sociedade, tem exatamente o desiderato pretendido. Como matéria típica (previsão legal 

no artigo 118 da Lei das S.A.), é natural que assuntos de compartilhamento de controle 

voltem-se para esse tipo de contrato. No caso do Grupo AD e do Casino, conta favorável 

a esse desenho, ainda, o fato de o compartilhamento decorrer de uma estrutura de joint 

venture em formato societário; na prática, facilmente associada à composição com acordo 

                                                      
119 Note-se, sobre esse assunto, o comentário de Nelson Eizirik (Acordo de acionistas – arquivamento na 

sede social – vinculação dos administradores de sociedade controlada. Revista de direito Mercantil, Ano 

XLII, n. 129, janeiro-março 2003, p.45-53), catalogando os acordos de controle como acordo de voto em 

bloco: a lei passou a reconhecer, com esta inserção, a “eficácia perante a sociedade, dos chamados acordo 

de voto em bloco (pooling agreement)”, conceituando-o como “modalidade de acordo de acionistas, 

visando, durante o prazo de sua duração, o exercício de controle comum sobre sociedade anônima. Nesse 

sentido, os convenentes formam um bloco de ações que deverá determinar em reunião prévia um sentido 

único para os votos serem dados pelos acionistas contratantes nas assembleias da companhia e pelos 

administradores eleitos em virtude do acordo, nas reuniões dos órgãos de administradores de que 

participam”. No mesmo sentido, Modesto Carvalhosa (Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi 

Filho. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015): “ao incluir expressamente como matéria do acordo de acionistas o 

exercício comum do poder de controle, a Lei n. 10.303/2001 instituiu o regime de voto em bloco (pooling 

agreement), por meio do qual os acionistas convenentes deliberam majoritariamente, em reunião prévia, a 

direção dos votos que serão dados pelas ações do bloco de controle nas assembleias gerais ou especiais.”. 

Sobre a associação entre acordo de voto e pooling agreement, diverge Marcelo Bertoldi (in Acordo de 

acionistas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 34-35). O autor destaca que há semelhança 

grande entre o pooling agreement e o acordo de acionistas, mas que há uma efetiva diferença em relação 

ao sigilo característico do pooling agreement, ao contrário do acordo de acionistas brasileiros, sobre o qual 

a legislação prevê o arquivamento na sede da companhia. 
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de acionistas. Modesto Carvalhosa120, em estudo datado de 1997, traz uma passagem 

indicando o uso histórico de acordos de acionistas junto a formações de joint ventures: 

“também nas joint ventures entre companhias nacionais e estrangeiras era comum a 

celebração de acordos [de acionistas], especialmente disciplinando a participação no 

poder decisório e o direito de veto dos convenentes.”  

No entanto, considerando algumas hipóteses práticas – a exemplo da formação de 

joint ventures não societárias (meramente contratuais, em que não se tem diretamente a 

figura do acionista e há convenentes dispostos a compartilhar as decisões do 

empreendimento, o controle) –, ganha relevo a importância da possibilidade de dispor 

sobre a matéria em outros instrumentos jurídicos que não a figura típica do citado artigo 

118. Evidentemente que a validação da legislação brasileira para formatação de contratos 

atípicos121 torna viável a referida estruturação fora do âmbito dos acordos de acionistas, 

mas ainda há outros elementos que dão suporte a essa pretensão. Como se verificará mais 

detidamente, no item 2.4.1.2, o artigo 116 da Lei das S.A., quando define o acionista 

controlador, possibilita que essa figura compreenda uma pessoa (física ou jurídica) ou um 

grupo de pessoas, este último vinculado por acordo de voto ou simplesmente sob 

“controle comum”. Esse dispositivo reforça a ideia de controle, nas sociedades anônimas, 

enquanto poder de fato – o uso efetivo da posição de domínio, o que torna possível o seu 

exercício ainda que não haja pactuado entre elas um instrumento jurídico que materialize 

esse acordo de vontades.122 Esse assunto será retomado no item 2.4.1.2; por ora, o que 

vale é o registro de que tal matéria caberia em outro tipo de documento, atípico, a exemplo 

do próprio acordo de associação. 

                                                      
120 Modesto Carvalhosa. Acordo de acionistas. Revista de direito Mercantil, Ano XXXVI, n. 106, abril-

junho 1997, p.20- 24. 
121 Artigo 425 do Código Civil: “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as 

normas gerais fixadas neste Código”. 
122 Luiz Gastão Paes de Barros Leães (Notas sobre o poder de controle compartilhado. Revista de Direito 

Empresarial: ReDE, v.1, n.0, nov/dez 2013): “o controle compartilhado se configura, pois,  quando o poder 

de mando é exercido por várias pessoas em conjunto, usualmente signatárias de acordos de acionistas, que 

se obrigam a votar em bloco nas matérias atinentes ao exercício do poder de mando. Nem sempre, porém, 

esse bloco de controle se plasma mediante a formalização de um acordo de acionista, bastando que os 

acionistas de uma companhia, tacitamente, compartilhem do controle, dirigindo o sentido de seus votos 

numa mesma direção. Lembre-se que o controle da sociedade anônima constitui um poder de fato, não um 

poder jurídico, que o acionista controlador só o detém enquanto for titular de direitos de voto em número 

suficiente para obter a maioria nas deliberações assembleares. Ou seja, o acionista controlador não é sujeito 

ativo do poder de controle, decorrendo o exercício desse poder de uma circunstância fática, motivo pelo 

qual lícito é admitir a existência de controlador quanto os acionistas votarem em conjunto, expressando, de 

maneira permanente, a mesma vontade, sendo considerados integrantes do bloco de controle, ainda que não 

haja pactuado entre si um instrumento jurídico que materialize esse acordo de vontade”. O autor ressalta 

ainda que Fábio Comparato (Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 64) nomeia essa hipótese 

“acordo de voto tácito”.  
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Há que se pressupor que existem vantagens em se deslocar a matéria ao acordo de 

acionistas. Se, no caso, a joint venture foi formatada com um série de matérias 

contempladas em um mesmo instrumento (acordo de associação), e se, não havendo 

impedimento jurídico direto de próprio documento contemplar a implementação do 

compartilhamento do controle, esta não foi a opção das partes, é válido pressupor as 

razões que direcionaram à alocação do tema no acordo de acionistas.  

A primeira razão pressuposta é, também, de certo modo, óbvia, pois decorre dos 

dispositivos legais da Lei das S.A. O acordo de acionistas pode tornar-se facilmente eficaz 

perante a companhia123, bastando o seu arquivamento na sede social. Procedendo-se ao 

arquivamento, os seus signatários terão a seu dispor as garantias estabelecidas no que toca 

ao seu inadimplemento – destaque-se, aqui, a obrigação negativa124 da companhia de não 

considerar os votos que contrariem o acordo devidamente arquivado (artigo 118, 

parágrafo 8125, Lei 6404/76). É possível, ainda, a substituição de voto, pela parte 

prejudicada, em decorrência da omissão ou abstenção de acionista vinculado ao acordo126 

(artigo 118, parágrafo 9127, Lei 6404/76). É dizer, os mecanismos legais para evitar o não 

cumprimento das obrigações previstas no acordo de acionistas são razões suficientemente 

convincentes para tratar o assunto em documento que assuma esse formato e seja 

submetido a esses trâmites. 

                                                      
123 Nelson Eizirik. (Acordo de acionistas – arquivamento na sede social – vinculação dos administradores 

de sociedade controlada. Revista de Direito Mercantil, Ano XLII, n. 129, janeiro-março 2003, p.45-53): 

“De fato, para que o acordo seja eficaz perante a companhia, basta que ele esteja arquivado na sede social 

(...) Os efeitos decorrentes dos acordos de voto produzem-se essencialmente perante a companhia, na 

medida em que é no âmbito dos órgãos sociais que os convenentes e os administradores por eles indicados 

devem proferir o voto de acordo com as disposições pactuadas.” 
124 Marcelo Bertoldi, O poder de controle na sociedade anônima – alguns aspectos. Revista de Direito 

Mercantil, Ano XXXIX, n. 118, abril-junho 2000, p 62-75. Anote-se, ainda, que o efeito da obrigação 

negativa é simplesmente desconsiderar o voto em desacordo com o pacto: “Não poderá a mesa diretora dos 

trabalhos votar em nome do acionista inadimplente, substituindo sua vontade; no entanto, tal voto não será 

computado” 
125 Art. 118, § 8o: O presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não 

computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. 
126 Conforme esclarece Viviane Muller Prado (in Aplicação imediata da nova disciplina sobre acordo de 

acionistas. Revista de direito bancário e mercado de capitais, vol 17/2002, p. 262-268, jul-set 2002), após 

as alterações introduzidas pela lei 10.303/2001, três são os principais instrumentos dos quais se podem valer 

os acionistas e administradores para a efetividade imediata das cláusulas dos acordos de voto: (a) não 

consideração do voto por violação ao acordo de acionistas; (b) substituição de voto em decorrência de 

omissão do acionista; (c) possibilidade de ser constituído um mandatário com poderes para proferir votos 

em assembleia conforme acordo de acionistas, podendo a procuração ter validade superior a um ano, em 

exceção ao art. 126 da Lei das S.A. 
127 Art. 118, § 9o: O não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da 

companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do 

conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito 

de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. 
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Outras razões, contudo, não devem escapar de certa atenção.  

Primeiro, veja-se que as partes do acordo de associação e do acordo de acionistas 

não são totalmente coincidentes, embora façam parte do mesmo grupo econômico. O 

acordo de associação foi subscrito de um lado pelo Grupo AD, assim entendido por Abilio 

Diniz, seus quatro filhos e a Península Participações Ltda, e de outro pelo Casino 

Guichard Perrachon S.A. (Casino), tendo a CBD como interveniente anuente; o acordo 

de acionistas da Vieiri/Wilkers (recorde-se que esse acordo – envolvendo a Wilkers – 

derivou da operação de incorporação da Vieiri, por isso a sua assinatura em 2006; 

essencialmente, porém, não há alterações de conteúdo significativas), por sua vez, foi 

pactuado entre o mesmo Grupo AD, de um lado, e Sudaco Participações Ltda. e Segisor, 

de outro, tendo como intervenientes-anuentes, a própria Vieiri/Wilkers, a CBD, e o 

Casino Guichard Perrachon S.A. O papel da Sudaco e da Segisor não é detidamente 

esclarecido nos documentos relativos à relação do Grupo Casino com a CBD, mas ambos 

são veículos de investimento ligados ao Casino. Toda a transação é efetivada 

considerando a ideia de grupos (Grupo AD e Casino), mas a titularidade de ações da CBD, 

via holding, pressupostamente estaria em nome dos veículos de investimento do Casino, 

daí a razão do acordo de acionistas com essas partes. 

Segundo, existem motivações de confidencialidade. A rigor, os efeitos do acordo 

de acionistas vão operar perante a sociedade a partir do seu arquivamento na sede social, 

de modo que a publicidade é necessária. Existem dados no acordo de associação para os 

quais podem as partes almejar algum sigilo, não apenas pela forma de fazer, mas também 

pelos valores e recursos envolvidos. 

Terceiro, não se desconsidere que as partes escolheram uma estrutura de controle 

a partir do estabelecimento de uma holding, é dizer, não é uma hipótese de controle direto 

(acionistas – companhia) – e aqui começamos a refletir sobre o segundo ponto posto em 

cheque (ii). Antes, porém, pontue-se que as razões de tal escolha podem não se esgotar 

apenas nas referidas, sobretudo porque o esforço aqui empreendido é de pressuposição. 

Um observador partícipe da transação certamente poderia incluir outros detalhamentos. 

 

(ii) A escolha de uma estrutura de organização de controle via holding é algumas 

vezes pontuada na doutrina enquanto forma de substituição ao acordo de acionista como 

mecanismo de estruturação do poder de controle128. Em decorrência desse ponto de 

                                                      
128 Mais à frente, item 2.4.1.1, a organização de controle de forma institucional, estatutária ou contractual 

será novamente retomada.  
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aproximação – finalidade de exercício coordenado das decisões da sociedade – os dois 

são apontados como mecanismos semelhantes; a diferenciação destacada é, no caso das 

holdings, o efeito inevitável de transferência das ações para outra sociedade, de modo que 

é a holding que será controladora da sociedade e não mais os acionistas que a 

instituíram129. No caso em estudo, a proposta do exercício via holding está estampada 

logo no objeto do acordo de associação, que não só indica que os grupos deterão as ações 

da empresa holding, como também já evidencia que, na data de fechamento, a empresa 

holding será a acionista controladora da CBD. 

Essa estrutura, portanto, revela uma opção pelo controle indireto da CBD pelos 

grupos (Grupo AD e Casino), visto que o poder de mando se encontra na tela das relações 

entre duas ou mais sociedades, sendo hipótese que “o poder de controle não faz parte da 

estrutura interna da sociedade, mas deriva dos liames societários entre sociedades 

controladoras e controladas"130. Poder-se-iam discutir as vantagens e desvantagens dessa 

forma de organização, mas, como a proposta é avaliar a estrutura sob a perspectiva de 

alocação do conteúdo de compartilhamento de controle, a questão que se propõe é outra.   

A referida matéria esteve alocada, a título de implementação do controle 

compartilhado, como visto no item 1.4.2.3 acima, no acordo de acionistas da empresa 

holding (primeiro Vieiri, depois Wilkers), o que traz à tona duas circunstâncias: uma, o 

papel do acordo de acionistas da CBD, pois, como visto, esse instrumento fez parte da 

transação principal, vinculando o fechamento do acordo de associação; duas, a produção 

de efeitos do acordo de acionistas da sociedade controladora (holding) também na 

controlada (CBD), que acaba por caracterizar-se como parte substancial do acordo da 

holding. 

O novo acordo de acionistas da CBD foi firmado entre a Wilkers, a Segisor (grupo 

Casino), Abilio Diniz, sua família e a Península, tendo como intervenientes anuentes a 

                                                      
129 Sobre o tema, Marcelo Bertoldi. Acordo de acionistas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 36. Correspondência, nesse ponto, com Celso Barbi Filho. Acordo de acionistas. Belo Horizonte: Del 

Rei, 1991, p. 53. Modesto Carvalhosa (in Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015), comparando holding com acordo de controle, registra que, no caso das holding, os 

interesses sobre o comando social não necessitam ser ajustados, porque ela é uma controladora individual, 

na medida em que detenha a maioria absoluta do capital votante da companhia. 
130 Luiz Gastão Paes de Barros Leães (in Notas sobre o poder de controle compartilhado. Revista de Direito 

Empresarial: ReDE, v. 1, n.0, nov/dez 2013). Sobre o exercício do poder de controle em estruturas de 

controle indireto, como a do caso em questão – via holding - José Luiz Bulhões Pedreira (in Acordo de 

acionistas sobre controle de grupos de sociedades. Validade de estipulação de que os membros do conselho 

de administração de controladas devem votar em bloco segundo orientação definida pelo grupo controlador. 

Revista de direito bancário e do mercado de capitais. Vol. 15/2002, p. 226-248, jan-mar 2002), detalha 

que, se o controle é organizado via holding, quem comparece à assembleia geral são os diretores da 

sociedade que cumprem a deliberação da assembleia ou reunião dos sócios.  
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própria CBD e Casino Guichard Perrachon S.A. Como ambos os grupos prosseguiram 

detendo ações da CBD com direito a votos, o acordo de acionistas da CBD visou vinculá-

las à Wilkers. Além do compromisso de Segisor e Grupo AD votarem sempre em 

conjunto com a Wilkers, acompanhando o sentido do voto desta131, o acordo estabeleceu 

a obrigação do Grupo AD e Segisor de absterem-se de votar na Assembleia Geral, caso 

assim fizesse a Wilkers132, e outorgando à Wilkers o usufruto sobre a totalidade das ações 

vinculadas do Grupo AD e Segisor detidas por elas ou suas afiliadas, nos termos do 

contrato de usufruto.133 134 

Com isso, o resultado é a pacífica confluência de votos sempre no sentido 

almejado pela Wilkers. Vinculando os acionistas da CBD, reunidos no acordo de voto, a 

direcionarem-se exatamente no sentido da Wilkers, inclusive no que tange a eventual 

abstenção, os votos referentes a essas ações seriam proclamados sempre no mesmo 

sentido da Wilkers, solidificando-se o controle por essa holding.135. 

 Além disso, sobre o âmbito de propagação de efeitos, como se verificará no item 

                                                      
131 3.1. A SEGISOR e o GRUPO AD, nesse ato, comprometem-se, de forma irrevogável, a votar sempre 

em conjunto com a WILKERS, acompanhando o voto da WILKERS em qualquer Assembleia Geral da 

CBD, durante o prazo de vigência do presente Acordo. 
132 Item 2.3 do acordo de acionistas da CBD: Caso a WILKERS não vote em Assembleia Geral da CBD, a 

SEGISOR e o GRUPO AD deverão abster-se de votar na respectiva Assembleia Geral, de modo a 

acompanhar a abstenção de voto da WILKERS. 
133 Item 2.3.1 do acordo de acionistas da CBD: Item 2.3.1. A fim de assegurar que a SEGISOR e o GRUPO 

AD observem os termos do presente Acordo, a SEGISOR e o GRUPO AD outorgaram, nesta data, à 

WILKERS, o usufruto sobre a totalidade das Ações Vinculadas detidas pela SEGISOR, pelo GRUPO AD e 

por qualquer de suas Afiliadas, tendo, portanto, a WILKERS o direito de comparecer, participar e abster-

se de votar em qualquer Assembleia Geral da CBD, respeitados os termos e condições estipulados no 

instrumento de usufruto pertinente. Previu, ainda, o acordo, a obrigação de Segisor outorgar à Wilkers em 

usufruto ações que viesse a deter: Item 2.3.2. A fim de assegurar que SEGISOR observe os termos do 

presente Acordo, SEGISOR se obriga a outorgar à WILKERS o usufruto sobre as 14.309.588.419 (quatorze 

bilhões, trezentos e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezenove) Ações 

Ordinárias que SEGISOR e/ou qualquer de suas Afiliadas venha a deter, como consequência do resgate 

de ações da WILKERS. O referido usufruto será instituído nos termos e condições mencionados na cláusula 

2.3.1 acima, razão pela qual será assegurado à WILKERS o direito de comparecer, participar e abster-se 

de votar em qualquer Assembleia Geral da CBD, respeitados os termos e condições estipulados no 

instrumento de usufruto pertinente. 
134 Como destacam Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão (in O poder de controle da sociedade 

anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 99), o artigo 116 da Lei 6404/76 traz como exigência para 

caracterização de acionista controlador o titular de “direito de sócios” e não necessariamente o acionista o 

detentor direto da ação: “A lei fala, sabidamente, em “titular de direitos de sócios” e não apenas em  

“acionistas” porque, como veremos amiudamente, a natureza jurídica de coisa dos valores mobiliários 

enseja a possibilidade de dissociação entre a titularidade, ou pertinência subjetiva das ações, e a titularidade 

de direitos destacados dela, como o de voto, segundo ocorre no usufruto ou na alienação fiduciária em 

garantia. Em tais hipóteses, controlador é quem tem os votos decisivos, não o proprietário das ações”.  
135 Há, aqui, ainda um detalhe a mais: as partes  reiteraram, em inúmeras passagens, a sobrevalência do 

acordo da Wilkers sobre qualquer outra estipulação, inclusive sobre o acordo de acionistas da CBD. Vide, 

exemplificamente, o item 4.3 do acordo de acionistas da Wilkers: “4.3. Na hipótese de ocorrer qualquer 

conflito ou incompatibilidade entre o presente Acordo e o Estatuto Social da WILKERS e/ou o Estatuto 

Social da CBD, prevalecerão as disposições do presente Acordo.” 
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2.4.1.1, no acordo de acionistas da holding, as partes dispuseram sobre o 

compartilhamento de controle na perspectiva da holding e na perspectiva da CBD 

(composição dos conselhos de administração, eleições de diretoria, quóruns, etc., sendo 

certo, ainda, que  os membros do Conselho de Administração da holding136 deveriam ser 

escolhidos entre os da CBD). É, como destaca Modesto Carvalhosa, a aplicação do regime 

pass through  do direito norte-americano137 ou do controle “em cascata” a que alude Luiz 

Gastão Paes de Barro Leães.138 

O acordo de acionistas da holding, ademais, foi formatado de maneira diretamente 

relacionada a um outro instrumento: opção de venda de ações da Wilkers pelo Grupo AD 

ao Casino139. Além da correlação direta com o acordo de acionistas da CBD – decorrente 

da própria organização via holding, o que levou matérias relacionadas à CBD serem 

diretamente tratadas no acordo da Wilkers –, a referida opção de venda foi vinculada 

também ao pacto de acionistas, porque a condição de disparo para o exercício da opção 

referiu-se à hipótese de reorganização do controle, em 22 de junho de 2012, vindo o 

Casino a eleger o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers (conforme 

previsão do 9.1 do acordo de acionistas da Wilkers)140. Como será retomado no item 

                                                      
136 Parte final no item 5.1.2.3 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.3 (….) Os membros do Conselho 

de Administração da Wilkers serão escolhidos dentre os conselheiros que integrarem o Conselho de 

Administração da CBD.” 
137 Modesto Carvalhosa. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 241. Com mais detalhes: “Os acordos de acionistas para o exercício do poder de controle, como 

contratos sociais que são, produzem seus efeitos não apenas no âmbito da companhia controladora, mas, 

necessariamente, na esfera das companhias controladas. Todas elas – sociedades controladoras e 

controladas – são partes substanciais do acordo de acionistas. (...) Aplica-se, no caso, o regime do pass 

through do direito norte-americano, ao tratar dos acordos de voto em bloco (pooling agreements). Isto 

porque a finalidade dos acordos objetivando o exercício do poder de controle é de: (i) eleger a maioria dos 

administradores das controladas; (ii) determinar os votos de controle nas assembleias gerais nas 

controladas, e, ainda, (iii) direcionar nas controladas as deliberações dos administradores vinculados 

indiretamente ao acordo celebrado na esfera da controladora, sobre matérias relevantes ou extraordinárias 

estabelecidas naquela avença. Basta, para tanto, que o acordo firmado na controladora seja arquivado nas 

suas controladas, podendo ocorrer essa averbação a qualquer tempo.” 
138 A expressão “em cascata” foi citada por vários doutrinadores. Especialmente Luiz Gastão Paes de Barro 

Leães (in Notas sobre o poder de controle compartilhado. Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 1, n.0, 

nov/dez 2013) faz alusão às modificações introduzidas por meio da lei 10.303/2001. Segundo sua 

interpretação, “em havendo, na sociedade controlada, os administradores desta última, indicados pela 

sociedade controladora, vinculadas às disposições do acordo, e, ipso facto, sujeitas ao poder de controle 

supremo do grupo – no caso, grupo de fato. Ou seja, estão compelidos a votar no âmbito do órgão de 

administração da controlada em conformidade com o direcionamento estabelecido pelos controladores 

convenentes, sob pena de que seu voto não ser computado e de  os demais administradores votarem em 

lugar daquele que infringiu a orientação recebida. Dessa forma, o acionista controlador final do grupo pode 

exercer, eficazmente, o controle “em cascata” de todas as companhias que o integram” 
139 Item 2.5 do acordo de acionistas da Wilkers: “2.5 O Contrato de Opção de Venda de Ações sob 

Condição exerce uma importante função no equilíbrio do poder da Wilkers, e, portanto, por meio desta 

disposição, deverá ser considerado, para todos e quaisquer fins, parte integrante do presente Acordo”. 
140 Embora o documento seja referido, no geral, como “opção de venda das ações” pelo Grupo AD para o 

Casino, o instrumento tratou também de duas situações que autorizariam o desencadeamento de opção de 
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2.4.1.1, no “segundo comentário”, a previsão de reorganização do controle impactava 

diretamente a estrutura previamente estabelecida, desequilibrando o compartilhamento 

igualitário. Ocorrendo o evento – nomeação do Chairman pelo Casino –, reorganizar-se-

ia o controle, de modo que poderia ser interessante para o grupo que perdeu intensidade 

de controle a alienação de parte das ações – daí a opção de venda vinculada à hipótese. 

  

(iii) A terceira questão posta a enfrentamento (“qual o papel pressuposto desses 

acordos satélites?”), portanto, consistirá em uma síntese conclusiva das conexões aqui 

expostas. Voltemos à concepção inicial deste tópico, a uma passagem que se referia à 

organização de joint ventures a partir de um acordo base vinculado a acordos satélites, a 

fim de visualizar a estruturação da forma de compartilhamento do controle neste caso. 

A rigor, considerando a transação como um todo, esta análise deve partir do 

acordo de associação, que, como desenhado no item 1.4, esteve circundado por, pelo 

menos, 6 satélites: (1) uma opção de compra da Casino de ações da CBD pertencentes à 

família de Abílio Diniz; (2) um contrato de locação dos imóveis da CBD que passaram à 

titularidade do Grupo AD; (3) um acordo de acionistas da empresa holding; (4) um novo 

acordo de acionistas da CBD; (5) uma opção de venda de ações do Grupo AD para o 

Casino; (6) um instrumento de usufruto. Elucidativamente, vide Figura 3. 

Se, porém, o exercício for focado na topografia do compartilhamento do controle, 

simplificando-se a transação no recorte pretendido, ter-se-á, lateralmente ao acordo de 

associação, o acordo de acionistas da holding (o primeiro, documento que inaugura a 

organização do compartilhamento; o segundo, documento que implementa o referido 

compartilhamento). Circundando o acordo de acionistas da holding, viu-se, nesta 

exposição, que teve relevo (1) o novo acordo de acionistas da CBD, umbilicalmente 

conectado (2) instrumento de usufruto, cujos papéis voltaram-se a garantir a sobreposição 

da Wilkers, sedimentando-se o sua função de centralizadora do poder de controle, e, 

também, (2) a opção de venda de ações do Grupo AD para o Casino, sob a condição de 

disparo do evento “reorganização do controle”, previsto no item 9.1 do acordo de 

acionistas. 

Essa visão geral da organização do compartilhamento de controle certamente 

facilitará a compreensão das reflexões a serem introduzidas no item que segue. 

                                                      
compra, pelo Casino, de ações do Grupo AD: o disparo dar-se-ia caracterizando-se situações descritas como 

“emergencial” ou “de segurança”. Essas opções estavam correlacionadas ao direito de o Casino eleger o 

presidente do Conselho de Administração da Wilkers (o que poderia acontecer em 22 de junho de 2012). 



65 
 

 

 

2.4 Desafios em compartilhar: notas sobre o conteúdo  
 

Como ficou evidenciado no item 2.2, sinteticamente é possível afirmar que as 

partes objetivaram, em última instância, negociar o poder141 sobre a CBD, 

especificamente para torná-lo compartilhado, utilizando-se para isso das ferramentas 

jurídicas estruturais analisadas no item 2.3.  

Mais do que sobre a figura anatômica, o caso possibilita algumas reflexões sobre 

aspectos materiais – o conteúdo da negociação do poder (em quais termos se deu a partilha 

de controle?). Ficou visto que foi relevante intitular compartilhamento de controle a 

compra e venda de ações de modo a tornar igualitária (50-50%) a titularidade das ações 

ordinárias da holding entre os dois grupos, mas o exercício do controle ultrapassa a mera 

titularidade de ações142 e os mecanismos compartilhamento podem denotar diferentes 

intensidades de partilha. Esse ponto desperta, portanto, questões sensíveis específicas, 

que são assim sintetizadas: (i) em quais termos o controle foi compartilhado no caso e  

quais os desafios potenciais que o compartilhamento, da forma desenhada, pode imprimir 

(potenciais problemas)? (ii) como superar impasses em deliberações quando não há 

exigência de unanimidade e não há consenso no processo decisório?  

  Com essa direção, vamos a algumas anotações.  

 

2.4.1 Como o controle foi compartilhado no caso  
 

Analisar a partilha do controle desafia um passo preliminar: uma breve 

compreensão do próprio controle, enquanto fenômeno do poder (dominação) na 

sociedade anônima, como forma de identificar, na teoria jurídica, a localização do debate 

                                                      
141 Como já destacado, essa caracterização finca-se na ideia de controle no sentido de “dominação”, é dizer: 

no caso em estudo, a negociação do poder possibilitou amplificar a direção do Casino nas atividades sociais. 

No mesmo sentido, Modesto Carvalhosa (in Comentários à Lei de sociedades anônimas, 2 volume: artigos 

75 a 137 – 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 626): “controle societário pode ser entendido como o poder 

de dirigir as atividades sociais”. Relembre-se a definição precisa de Fábio Konder Comparato e Carlixto 

Salomão Filho, O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014): “o núcleo de 

definição de controle na sociedade anônima reside no poder de determinar as deliberações da assembleia-

geral.” 
142 Na definição de Nelson Eizerik (A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011), “a lei das S.A. reconhece a existência do poder de controle acionário nas sociedades 

anônimas, definindo-o não em função da titularidade da maioria do capital votante, mas essencialmente em 

virtude do efetivo exercício da direção das atividades sociais”. 
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prático. O objetivo final deste exercício analítico é extrair o que o caso em estudo pode 

ensinar sobre mecanismos de resolução de impasses quando não se obtém o consenso nas 

deliberações – é dizer, como será eleita a decisão impositiva final, ao menos 

circunstancialmente.   

Para isso, a fim de – reitere-se – identificar a localização da discussão no campo 

normativo e teórico, algumas notas serão expostas sobre (i) o poder de controle no campo 

teórico e (ii) a roupagem de um controle compartilhado, visando identificar a 

caracterização da partilha no caso em estudo. 

 

2.4.1.1 Algumas notas sobre poder de controle 

 Elegeu-se, no item 2.2, identificar controle como um fenômeno de poder, 

revelando-se como “prerrogativa possuída pelo titular de um poder superior de impor 

suas decisões sobre o titular de um poder inferior” 143. O controle de uma sociedade 

anônima reside, em última instância, no “poder de determinar as deliberações da 

assembleia-geral”, na medida em que, em sentido estritamente jurídico, a assembleia é o 

poder supremo da companhia144.  De forma mais palpável, controle societário pode ser 

entendido como “o poder de dirigir as atividades sociais”, impondo-se permanentemente 

a vontade dos acionistas detentores da maioria absoluta do capital votante nos atos 

                                                      
143 Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, O poder de controle da sociedade anônima. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 2014. Os autores ainda realizam uma avaliação a partir da origem semântica do termo. 

Segundo descrevem, a palavra controle é etimologicamente de origem francesa, mas sofreu forte influência 

semântica do inglês. No inglês, o sentido central do termo é “a noção de poder ou de dominação”.  To 

control, podendo significar “1) investigar, testar ou verificar; 2) chamar às contas, ou censurar; 3) exercer 

um poder decisório sobre alguém, vale dizer, dominar ou regular as ações de outrem”. Ressaltam, ainda, 

que a influência inglesa refletiu no sentido de utilização da palavra “controle” nas leis brasileiras com 

“sentido forte de dominação, ou na acepção mais atenuada de disciplina ou regulação”. Os autores 

esclarecem que no decorrem da referida obra a noção de controle deve ser entendida como poder de 

dominação.  
144 Não se desconsidera, aqui, a tendência de esvaziamento da assembleia-geral como aquela que exerce 

diretamente o poder de controle da companhia, conforme se evidencia da prática econômica. Ganha força 

de comando o conselho de administração e sua reunião prévia deliberativa, conforme narra o respectivo 

acordo de acionistas. Contudo, do ponto de vista estritamente jurídico, a assembleia-geral mantém-se na 

estrutura orgânica das companhias como órgão hierarquicamente superior. Vide, sobre o assunto, Nelson 

Eizerik. A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 667. 

Vide, também, BARROS, Luiz Gastão Paes de. Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. O autor descreve a estrutura hierárquica das sociedades anônimas, 

considerando a assembleia geral dos acionistas o órgão supremo. Prossegue afirmando que “nem sempre, 

porém, esse modelo coincide com a realidade econômica subjacente: muitas vezes, o poder supremo da 

companhia se localiza fora da assembleia, embora as decisões nela se formalizem. Com frequência, esse 

poder de comando é exercido pelos acionistas em outra instância, no seio da administração, ou à margem 

dos órgãos societários”. Na definição de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (in A Lei das 

S/A, 2 ed. Vol 2. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 235), considera-se “acionista controlador aquele que 

detém a capacidade de determinar as deliberações da assembleia-geral, permitindo-lhe exercer, em caráter 

permanente, o poder político sobre as atividades desenvolvidas pela sociedade.” 
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sociais145. A identificação do controle societário, contudo, é rigorosamente ampla e 

aberta, podendo caracterizar-se de inúmeras maneiras diante da estrutura da sociedade e 

de sua composição acionária. Conforme anota Arnold Wald, ela corresponde, em última 

análise, a um fato econômico, de acordo com a letra e o espírito da legislação aplicável146.  

A literatura jurídica brasileira sobre sociedades anônimas destaca a instituição do 

controle como núcleo fundante da estrutura jurídica instituída pela lei 6404/76147. Essa 

lei148, ao narrar sobre poder de controle nas sociedades anônimas, não tratou de definir 

diretamente o conceito ou caracterização de “controle” ou “poder de controle”; definiu 

“acionista controlador”, conferindo, assim, uma roupagem mais personalista ao tema: 

direciona o conceito a (i) uma pessoa física ou jurídica, ou (ii) grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum. 

Pela definição legal, a personificação do acionista controlador se caracteriza 

mediante a observância cumulativa de três requisitos149: deve ele deter, de modo 

permanente, (1) a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e (2) o poder 

de eleger a maioria dos administradores da companhia; e, ainda, (3) usar efetivamente do 

                                                      
145 Modesto Carvalhosa. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 189. 
146 Arnold Wald. Algumas considerações sobre as sociedades coligadas e os grupos de sociedades na nova 

Lei das Sociedades Anônimas. Revista Brasileira de Mercado de capitais 8/171. Rio de Janeiro: maio-

agosto/1977. 
147 Modesto Carvalhosa. Comentários à Lei de sociedades anônimas, 2 volume, artigos 75 a 137 – 6 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. O autor, em breve análise histórica comparativa com o Decreto-Lei n. 2.627/40, 

registra que o legislador, em 1976, criou a “figura do controlador como o centro das decisões empresariais 

da companhia, fazendo-o mais como um dever do que propriamente como um direito. Isso no sentido do 

específico e, ao mesmo tempo, abrangente encargo legal de governar a companhia, ou seja, o dever de 

conduzir as suas políticas, seja as diretamente imprimidas em Assembleia geral, seja por meio dos 

administradores cuja maioria lhe cabe eleger”. Explica, ainda, que a concepção do acionista controlador na 

legislação de 1976 está vinculada aos desafios da economia brasileira da época, um contexto de capitalismo 

tardio, que girava em torno da atividade empresarial do Estado e de empresas-fazendas. Era um desafio 

induzir os empresários à abertura do capital social da empresa, assim como atrair a poupança privada pela 

o mercado de risco (ações das empresas)  
148 A definição de poder de controle é extraída do artigo 116, que define acionista controlador, e do artigo 

243, parágrafo 2, que define as sociedades controladora e controlada: 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de 

eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

Art. 243, § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras 

controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 
149 Nelson Eizerik, A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, 

p. 665. 
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poder de controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos 

da companhia150.  

Esse conceito legal apenas se estende à figura do controlador em uma perspectiva 

interna (o poder dentro da companhia): “o titular do controle atua no interior da 

sociedade (ab intus), lançando mão dos mecanismos de poder próprios da estrutura 

societária, notadamente a deliberação em assembleia”151. No plano teórico, não se 

desconsidera a possibilidade de um controle externo, é dizer, não acionário, exercido 

mediante influência dominante, e presente em outras legislações152. No entanto, o centro 

do caso em estudo, sob a perspectiva da CBD é, de fato, um controle interno. 

 A sociedade controladora (Vieiri/Wilkers), nos termos do artigo 243, parágrafo 

segundo, da Lei 6404/76, é a titular de direitos de sócios que asseguravam, no desenho 

realizado, a preponderância das deliberações e o direito de eleger a maioria dos 

administradores da controlada (Companhia Brasileira de Distribuição). Em consonância 

                                                      
150 Duas questões são discutidas na definição de acionista controlador e poder de controle: a primeira, em 

relação à definição do requisito permanência; a segunda, em relação à necessidade do uso efetivo para 

caracterização do poder de controle. Sobre a primeira definição (o que significa o requisito permanência), 

Modesto Carvalhosa (in Comentários à Lei de sociedades anônimas, 2 volume, artigos 75 a 137 – 6 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014) afirma que “modo permanente” significa a existência de “um acionista ou grupo 

deles que, possuindo 50% mais uma das ações votantes, não poderá ser destituído do seu direito de eleger 

a maioria dos administradores por parte de qualquer outro grupo de acionistas e que, por isso mesmo, 

efetivamente exerce, sempre, esse direito de comando”. Nelson Eizerik (in A Lei das S/A Comentada – 

Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 669), afirma que, como a lei não fez a definição 

ao que seria tal requisito, pode-se extrai-la da Resolução 401/1976 do Conselho Monetário Nacional – já 

revogada,  segundo a qual o acionista controlador seria aquele “titular de ações que assegurassem a maioria 

absoluta dos votos os acionistas presentes das 3 (três) últimas assembleias gerais”. Quanto à segunda 

definição (exigência de uso efetivo), destaque-se que a lei passa a exigir que o poder de controle 

efetivamente se faça presente, além da simples maioria de votos na assembleia – a pessoa ou grupo 

detentora do controle utilize dele ativamente para sua atuação. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França 

(in Alteração do Controle Direto e Indireto da Companhia, Poder de Controle e Outros Temas de Direito 

Societário e Mercado de Capitais – coord. CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; Luís André N. de Moura 

Azevedo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 269), destaca que o uso efetivo do poder é questão 

controvertida na doutrina e traz as posições de Comparato e Alfredo Lamy Filho. “Para Comparato, ‘a 

exigência do uso efetivo do poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da companhia 

somente se compreende, como elemento integrante da definição do controlador, em se tratando de controle 

minoritário (...)”, pois “havendo controle majoritário, não faria sentido a exigência do uso efetivo do poder, 

uma vez que o controlador não poderia omitir-se do seu exercício”. Para LAMY FILHO, “não existe 

controle sem o seu exercício; não basta poder exercê-lo, é imprescindível o seu efetivo exercício, como 

prevê o art. 116.” Importante destacar que a discussão tem um sentido prático: a caracterização da situação 

de controlador atrai as responsabilidades inerentes, inclusive os deveres jurídicos impostos pelo artigo 117 

da lei 6404/76.  
151 Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, O poder de controle da sociedade anônima. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 64. Note-se que, na definição dos autores, a ideia de controle interno é 

intrínseca ao poder de determinar o rumo da deliberação da assembleia-geral, o que, com certo cuidado, 

aproxima-se do conceito de soberania. 
152 Controle que pertence a uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que não compõem quaisquer órgãos 

da sociedade, mas agem de fora (ab extra). Ver, a propósito, o Capítulo III da citada obra de Comparato de 

Carlixto Salomão.  
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com a definição de Comparato e Carlixto Salomão153, com a transação, à primeira vista 

era a holding (Vieiri/Wilkers) quem detinha o poder de determinar as deliberações da 

assembleia-geral da CBD, sendo certo que esse poder estava com os titulares de direitos 

próprios de acionistas (controle interno). Nessa circunstância, o controle da CBD estaria 

formatado por uma técnica institucional154 de organização do controle por meio da 

empresa holding. Tecnicamente, a holding caracterizava-se como pura, por deter como 

único objeto social a participação societária na CBD155.  

Como foi narrado no item 1.3.1.4 da Parte I, antes da transação a CBD era 

controlada pela PAIC (até 2005, a PAIC detinha cerca de 61% das ações ordinárias da 

CBD; o Casino detinha 24%, Abilio Diniz e sua família os 15% restantes. Com a 

transação, em 2005, houve a reorganização da titularidade das ações de forma que a 

holding – Vieiri/Wilkers – passava a deter 65,5% das ações ordinárias da CBD). Seja 

antes seja depois (é dizer, seja com a PAIC seja com a Vieiri/Wilkers), o formato de 

organização, sob a perspectiva da relação CBD-holding seria interno na espécie 

majoritário156, uma vez que esse acionista (a holding) detinha a maioria das ações votantes 

                                                      
153 Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, Op. cit, p. 102. 
154 “Denominamos institucionais aquelas técnicas de organização do controle interno que consistem na 

criação de um organismo, personalizado ou não, com o objetivo de consolidar a titularidade do poder 

soberano na sociedade e disciplinar-lhe o exercício. Três são as principais: a comunhão acionária, o voting 

trust e a sociedade holding” (Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, O poder de controle da 

sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 168). Esta última representa o aperfeiçoamento 

natural das duas primeiras. Segundo os mesmo autores, há notórias vantagens empresariais da sociedade 

holding: “1) controle centralizado, com uma administração descentralizada; 2) gestão financeira unificada 

do grupo; 3) controle sobre um grupo societário com o mínimo investimento necessário” (Op. Cit, p. 184) 
155 O item 2.3 do acordo de acionistas da Wilkers ressalta o objeto social dela neste sentido, conforme 

autorização do parágrafo terceiro do artigo 2 da Lei 64/04/76: § 3º “A companhia pode ter por objeto 

participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio 

de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.” 
156 Na multicitada obra de Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, os autores, convocando a 

obra de BERLE e MEANS (Adolf A. Berle e Gardiner C. Means, The modern Corporation and private 

property, Harcourt, Brace & World, Inc. 1932), notam quatro espécies de controle interno nas sociedade 

anônimas: totalitário, majoritário, minoritário, administrativo ou gerencial. O totalitário pode ser 

visualizado “quanto nenhum acionista é excluído do poder de dominação da sociedade”; o majoritário, 

quando o acionista controlador detém a maioria da titularidade das ações com direito de voto, que pode ser 

um único acionista ou dois ou mais acionistas, e até mesmo um grupo de acionistas que componham a 

maioria; o minoritário, que se caracteriza por situação de dispersão das ações da companhia no mercado, e 

um acionista ou grupo exerce o poder de controle com menos da metade do capital votante, dada a 

organização; o administrativo ou gerencial, controle fundado não em participação acionária mas 

unicamente em prerrogativas diretoriais. A permanência dos administradores no poder decorre, sobretudo, 

da utilização de mecanismos de representação de acionistas em assembleia, “explorando-se ao máximo o 

absenteísmo do corpo acionário”. Berle e Means separaram as ideias de controle e propriedade, 

identificando cinco tipos de controle possíveis numa sociedade anônima (além dos quatro comentados, 

citam o controle obtido por expedientes legais). Registre-se, aqui, que o reporte dessa classificação para o 

direito brasileiro enseja diferentes interpretações. Modesto Carvalhosa (in Comentários à Lei de sociedades 

anônimas, 2 volume, artigos 75 a 137 – 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 653) interpreta o fenômeno do 

controle no direito brasileiro reservado aos acionistas votantes majoritários, que detêm o requisito da 

“permanência”, de modo que exercem o poder-dever de condução da companhia. O descrito controle 
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do capital social157, e, assim – para nos manter coerentes com a linha de definição aqui 

exposta –, detinha também o poder de determinar as deliberações da assembleia-geral. 

Contudo, foi dito “à primeira vista” porque, como multivezes referido ao longo 

deste trabalho, a holding foi o veículo de exercício do controle da CBD pelos dois grupos 

– um “escalão intermediário”. Ganha sentido, aqui, o comentário de Luiz Gastão Paes de 

Barros Leães, que, citando Comparato, avalia o papel das sociedades intermediárias como 

meramente instrumental, uma vez que há tão-somente uma reprodução do comando do 

verdadeiro titular do poder.158 A lei teve por objetivo atribuir sempre o poder de comando 

ao seu real titular, por isso cumpre-nos perquirir sobre a organização do controle, neste 

caso, na perspectiva do “real titular”. A holding foi organizada de modo a implementar o 

controle compartilhado entre os dois grupos (Grupo AD e Grupo Casino), por meio de 

vínculo parassocial – um acordo de acionistas sobre o controle (técnica contratual)159. 

Ou seja, para além da perspectiva CBD-holding, o caso merece reflexão na sua 

estrutura mais interna: a relação entre os dois grupos (Grupo AD e Casino) dentro da 

holding. Reitere-se, aqui, conforme item 2.2, que o objetivo declarado da transação foi 

compartilhar o controle entre os dois grupos. Assim, a formatação institucionalizada do 

controle (por holding), lastreada na titularidade da maioria das ações votantes da CBD, 

estava fincada em uma estrutura interna, juridicamente desenhada a partir de uma técnica 

contratual (pacto parassocial), cujo objetivo era compartilhar o poder (dominação). A 

holding era controlada pela totalidade de seus acionistas – controle totalitário – de modo 

compartilhado. É daqui que iniciamos mais diretamente reflexões relacionadas à própria 

                                                      
minoritário e gerencial acima citados seria um transplante inadequado do direito americano. Afirma não 

existir, assim, controle minoritário ou gerencial no direito brasileiro. Nas companhias de capital disperso, 

o controle é exercido pelos administradores eleitos (art. 137, II, b, da Lei 6404/76).  
157 Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França (in Alteração do Controle Direto e Indireto da Companhia, 

Poder de Controle e Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais – coord. Rodrigo R. 

Monteiro de Castro e Luís André N. de Moura Azevedo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.267). Nota-se 

ainda que, nesse caso, há o lastreamento do controle na titularidade das ações, mas nem sempre isso é 

necessário. O mesmo autor na mesma obra comenta: “como se sabe, o controle é um poder, que pode ou 

não estar lastreado na titularidade de ações, como se disse”. 
158 Luiz Gastão Paes de Barro Leães (in Notas sobre o poder de controle compartilhado. Revista de Direito 

Empresarial: ReDE, v. 1, n.0, nov/dez 2013): “Havendo, porém, de permeio, entre o polo controlador e a 

sociedade controlada, sociedades diafragmas, “despreza-se o escalão intermediário”, como recomenda 

Comparato, buscando-se o poder de controle na sociedade controladora situada no vértice final da pirâmide 

grupal, que o exerceria mediatamente através de sociedades-meio que, estas sim, seriam acionistas da 

sociedade controlada. O poder que essas sociedades intermediárias exerceriam sobre a controlada seria de 

natureza instrumental, na medida em que elas apenas reproduziriam, como caixas de ressonância, o 

comando indiviso do verdadeiro titular do poder, que se colocaria, exteriormente, na instância mais 

elevada.” 
159 Apenas para localizar o leitor na discussão, na mesma obra, Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão 

Filho, apontam três formas de organização do controle: técnicas institucionais, citadas na nota de rodapé 

acima; técnicas estatutárias; técnicas contratuais, mediante pactos parassociais. 
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estrutura de compartilhamento: internamente à holding, como se desenhou o diálogo entre 

os dois grupos? É esse o tema das notas no item seguinte. 

 

2.4.1.2 Algumas notas sobre compartilhamento do controle 

No item anterior, iniciou-se a pretensão de identificar o debate teórico vinculado 

ao caso, uma vez que a discussão deste trabalho remete, em última análise, à teoria do 

poder de controle. Ficou demonstrado que, na perspectiva da relação holding – grupos 

(Grupo AD e Casino), as partes objetivam um controle nomeado “compartilhado”, de 

modo que os dois grupos direcionam o poder decisório da holding, que ressoa para a 

CBD. Em linhas gerais, esse é o fenômeno de poder do caso. 

Se a hipótese é de um caso que denota compartilhamento de controle, é imperativo 

entender o que representou esse compartilhamento. O fato de os documentos mostrarem 

tratar-se de uma relação de compartilhamento não revela, por si só, como funcionava a 

estrutura de poder. 

O que significava compartilhar160, portanto, naquele contexto? Dividir de igual 

para igual a determinação dos rumos da sociedade? Ter, o ingressante, apenas ingerência 

mais direta nas atribuições decisivas da companhia? Formar, simplesmente, um grupo 

autodependente para caracterização da figura do acionista controlador? 

No campo teórico, “controle compartilhado” não é um tema de vasta 

sistematização doutrinária. Não se nega que o artigo 116 da Lei 6404/76 o admite161, na 

medida em que designa acionista controlador uma pessoa física ou jurídica, ou grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum. Do conceito legal, notam-

se duas observações: primeiro, a legislação brasileira, quando trata do controle por um 

grupo (mais de uma pessoa, física ou jurídica), pressupõe que este constitui – e age – 

como uma só pessoa, tanto que identifica o grupo como “acionista controlador”162;  

                                                      
160 A definição do verbo compartilhar é “ter parte em, participar de”; “partilhar com alguém”. Dicionário 

Priberam, disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/compartilhar.   
161 Sobre o assunto, vide Luiz Gastão Paes de Barro Leães (in Notas sobre o poder de controle 

compartilhado. Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 1, n.0, nov/dez 2013). O autor examina essa 

disposição do art. 116 em dois tópicos: a titularidade de um contingente significativo de ações (ou cotas), 

que gera o poder de conduzir os negócios sociais, pode estar concentrada, pois, num única pessoa física ou 

jurídica, ou num “grupo” de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum. Nessa segunda 

hipótese, temos o chamado “grupo controlador”, cujos membros exercerão o controle da sociedade de forma 

conjunta ou compartilhada. O poder de controle é, nesse caso, de titularidade de um pugilo de acionistas 

que integram o grupo, mas não dos seus membros isoladamente considerados. 
162 Sobre controle conjunto ou compartilhado (joint control), o mesmo autor - Luiz Gastão Paes de Barros 

Leães - agora em Pareceres. São Paulo: Editora Singular, 2004, p. 1309: “as pessoas que o constituem 

agem e respondem como se fossem uma só pessoa, sem que cada uma, por si só, possa ser caracterizada 
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segundo, esse grupo, pela redação da lei, para manter-se coeso no propósito de 

caracterizar-se acionista controlador, pode estar vinculado por acordo de voto ou 

simplesmente sob “controle comum”. 

Essas duas observações possibilitam, por decorrência, algumas compreensões 

mais precisas sobre o compartilhamento de controle. Quando se trata dessa circunstância, 

há que se pressupor que nenhuma das partes, individualmente, possa exercer o controle. 

Trata-se de atributo do grupo, exercido coletivamente163. Nenhum dos compartilhantes 

detém, individualmente, o controle. Daí fazer sentido a consideração de Arnold Wald, 

segundo o qual, em boa técnica, não existe controle compartilhado, pois o controle – o 

domínio sobre as decisões da empresa –, não é divisível: “o que é partilhado é a 

participação no grupo que comanda a empresa, mas não o controle, que pertence ao 

conjunto dos seus integrantes e não pode ser exercido por qualquer um deles 

isoladamente.”. 164  

E como esse grupo pode se organizar juridicamente para tal finalidade? Veja-se 

que, tecnicamente, a organização via “acordo de votos” (acordo de acionistas) é opcional, 

conferindo à lei a possibilidade de uma estrutura informal de acordo, admitindo-se o 

acordo inclusive tácito165. Quando há acordo de acionistas – acordo de controle – 

                                                      
como “acionista controlador”. A circunstância de que qualquer um dos participantes seja eventualmente 

majoritário, dentro ou fora do grupo, não o converte, ipso facto, em um acionista controlador, senão quando 

visto como parte componente da coletividade. (...) Em todo grupo de controle, a lei pressupõe sempre o 

exercício de um poder coletivo, tanto que entende que essa coletividade deva ser encarada como um único 

sujeito de direito – o acionista controlador. O poder de controle é, destarte, atributo do grupo, considerado 

coletivamente, e não dos seus componentes, isoladamente considerados”. 
163 Nelson Eizirik (in A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 665) classifica modalidades de controle acionário como majoritário, compartilhado e minoritário. 

O compartilhado, na sua definição acontece quando o controle é exercido por várias pessoas em conjunto, 

usualmente vinculadas por acordo de acionistas em que assumem a obrigação de “votar em bloco”. Admite 

a hipótese de controle compartilhado entre acionistas que não detêm número igual de ações, mas, nesse 

caso, ressalta que, entre um acionista majoritário e um minoritário, para que o acordo de acionistas possa 

configurar hipótese de controle compartilhado, é preciso que fique claro que o grupo controlador abriu mão 

do seu poder de determinar, isoladamente, as decisões da assembleia geral e de eleger a maioria dos 

administradores.  
164 WALD, Arnold. O controle partilhado e o direito administrativo, in Temas de Direito empresarial e 

outros estudos em homenagem ao Professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães – coord. Erasmo Valladão 

Azevedo e Novaes França e Marcelo Vieira Von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 387. Prossegue 

afirmando que “em boa técnica, dever-se-ia falar no comando partilhado na sua composição, em virtude da 

necessidade de se estabelecer um consenso entre os chamados co-controladores, mas em controle único, 

que decorre da manifestação do acordo da vontade dos acionistas que compõem o grupo de controle.” 
165 Nesse sentido, Fábio Konder Comparato e Carlixto Salomão Filho, (in O poder de controle da sociedade 

anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 99): “A norma do art. 116 prevê a ocorrência de controle 

conjunto, quando se refere a “grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum”. 

(...) Esse “acordo de votos”, para ser reconhecido como elemento integrante do controle, não precisa ser 

arquivado na companhia, como manda o art. 118. Pode até mesmo, consistir em acordo tácito. O 

arquivamento representa, tecnicamente, um ônus, isto é, uma condição de exercício de direito contra 

terceiros” 
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habitualmente a doutrina indica reuniões prévias entre os signatários deste como 

instrumento de exercício do controle comum (que é um poder-dever166). Como diria 

Celso Barbi Filho, o mecanismo é quase uma assembleia antecipada, com a lavratura de 

ata respectiva, que passa a fazer parte do acordo167; uma vez que o agrupamento de ações 

assegura o controle acionário (bloco de controle), as partes obrigam-se a votar no sentido 

comum (voto em bloco), sentido esse definido previamente nessas reuniões e vinculativo 

de todos os signatários168. As reuniões prévias ganham relevância na execução do controle 

comum. 

Uma advertência necessária: não necessariamente se tem compartilhamento 

equânime, quer-se dizer, igualitário (50:50). A redação legal não traz essa exigência; 

antes, aliás, o citado artigo 116 não traz detalhes sobre mecanismos de compartilhamento. 

Igualmente, como já visto, a própria definição do verbo compartilhar, em seu sentido 

semântico, denota a ideia de fazer parte, independente da cota parte definida169. É 

possível, porém, que a interligação do grupo de controle seja organizada de forma 

igualitária (a exemplo do formato 50:50), a depender do número e do interesse dos 

convenentes. Quando a estrutura se revela igualitária entre dois sujeitos, alguns desafios 

próprios podem ser visualizados, tema sobre o qual serão traçadas algumas linhas mais 

abaixo. 

                                                      
166 Modesto Carvalhosa. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 220.  
167 Celso Agrícola Barbi Filho. Acordo de acionistas: panorama atual do instituto no direito brasileiro e 

propostas para reforma de sua disciplina legal. Revista de direito bancário e mercado de capitais, vol. 

8/2000, abri-jun 2000, p. 31-59). 
168 Nelson Eizirik (in  A Lei das S/A Comentada, vol I, arts 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 

670, e também in Mercado de Capitais  - Regime Jurídico, 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011,p. 394) 

apresenta o controle compartilhado entre as modalidades de controle acionário da prática societária, 

definindo-o como o exercido por várias pessoas em conjunto, usualmente signatários de acordo de 

acionistas, que se obrigam a votar em bloco as matérias atinentes ao exercício do poder de controle (bloco 

de controle). Daí porque os acordos de acionistas são da espécie “acordo de voto em bloco”, quando seus 

integrantes constituem um órgão interno – reunião prévia – na qual as deliberações serão tomadas.  
169 O fundamento último da questão é a dissociação do conceito de controle à propriedade. Sobre o tema, 

Calixto Salomão Filho (in O novo direito societário. São Paulo: Malheiros, 1998):“é conclusão pacífica da 

investigação moderna a dissociação operada pela economia capitalista entre propriedade e controle. Na 

medida em que a organização societária torna-se mais complexa e profissional, tanto menor torna-se a 

influência do acionista individual, transformando-o em um mero investidor, nas decisões societárias.” 

Diretamente sobre controle compartilhado, Eduardo Spinola e Castro (in Acordo de acionistas celebrado 

no âmbito de sociedade holding, joint venture ou sociedade de comando de grupo de sociedades – sua 

necessária extensão às sociedades controladas ou operacionais, in Poder de Controle e Outros Temas de 

Direito Societário e Mercado de Capitais – Coord. Rodrigo R. Monteiro de Castro e Luís André N. de 

Moura Azevedo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 8): “Esclareça-se que compartilhamento de controle 

não significa, necessariamente, participação igualitária no capital da sociedade comum. Controle de 

propriedade são conceitos distintos, e o controle pode (e frequentemente é) compartilhado por acionistas 

com percentuais de participações diferentes”.   
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Em suma, o que decorre da apreciação legal e da base teórica sobre controle 

compartilhado é a constatação de que é possível atribuir a um grupo a caracterização de 

acionista controlador, sendo a reunião do grupo estabelecida por acordo de voto ou sob 

controle comum. A participação dos integrantes do grupo pode ser igualitária ou não. A 

avença possibilita obtenção da maioria dos votos nas deliberações da assembleia, além 

do poder de eleger ou destituir, de maneira conjunta, a maioria dos administradores da 

sociedade – o poder expressar a vontade social. 

Retomando a questão-guia deste tópico (o que significou compartilhar no 

contexto do caso), a tarefa exige o exercício de observância da substância do acordo de 

acionistas da Wilkers170. Não se perca de vista, conforme se aludiu nas primeiras linhas 

sobre controle, que a conceituação de controle societário pode caracterizar-se de inúmeras 

maneiras.  Assim, no acordo de acionistas, como foi estabelecida a partilha no grupo de 

comando? 

É essa averiguação que se passa a traçar nas próximas linhas. 

 

2.4.1.3 Uma averiguação sobre o compartilhamento no caso 

A observância do conteúdo do acordo de acionistas (como se organizou o 

compartilhamento de controle) será estruturada em três etapas: (i) seleção dos 

dispositivos do acordo de acionistas, tanto em relação à Wilkers, quanto em relação à 

CBD, cujo objetivo era a organização da partilha do controle; (ii) síntese da modificação 

da organização do controle no caso de reorganização (que, de fato, aconteceu em 2012); 

(iii) comentários.  

 

(i) Se o exercício do poder de controle denota o domínio, de modo permanente, 

da maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria 

dos administradores da companhia171, minimamente esses dois requisitos devem ser 

                                                      
170 Reitere-se, novamente, que o acordo de acionistas da Wilkers é um espelho do acordo de acionistas da 

Vieiri, com alterações (em sua grande maioria supressões) pontuais relacionadas ao momento de 

subscrição. Em várias passagens do acordo de acionistas da Wilkers, assim como ocorreu quando a Vieiri 

assumia esse papel, ele é citado como único veículo de existente para o exercício do co-controle da CBD 

pelo Grupo AD e o Casino. Sobre o assunto: terceiro e quarto considerandos do acordo de acionistas; itens 

2.1.2, 3.1, 3.2, 5.1.1.1, 5.1.2.3, 5.1.2.11.3 do acordo de acionistas da Wilkers. 
171  Sobre o assunto, Luiz Gastão Paes de Barros Leães (in Pareceres. São Paulo: Editora Singular, 2004, 

p. 1309): “O pacto parassocial, que institui o controle compartilhado, deverá necessariamente versar sobre 

esses dois tópicos: o funcionamento da assembleia geral e a composição dos órgãos administrativos. A 

formação de um grupo de controle através da assinatura de um acordo de votos só se dará, portanto, quando 

esse acordo for avençado de molde a assegurar aos acionistas convenentes não somente a obtenção da 
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observados para analisar a estrutura de partilha172. Lembre-se que, em conjunto com as 

estruturas de direcionamento do voto (acordo de voto), aparecem as previsões de 

limitação de transferência ou instituição de ônus das ações, ou ainda de direito de 

preferência para adquiri-las (acordo de bloqueio), cujo objetivo, em última instância, é 

garantir a sobrevivência do pacto de votos173. Os gatilhos referentes a acordo de bloqueio 

não serão alvo de consideração nesta passagem. Não se desconsidere, também, que há 

outras estipulações no acordo, a fim de resguardar a estrutura organizada. Destaque-se, 

aqui, o compromisso das partes em não celebrar com qualquer acionista da Wilkers ou 

qualquer acionista da CBD quaisquer acordos de acionistas ou instrumentos sobre as 

matérias reguladas no acordo (item 3.4 do acordo de acionistas da Wilkers174); e também 

o compromisso dos acionistas da Wilkers de não adoção da estratégia de voto múltiplo, 

previsto no artigo 141175 da Lei das S.A, para o exercício do direito de eleger membro do 

                                                      
maioria dos votos nas deliberações a assembleia, como também o poder de eleger ou destituir, de maneira 

conjunta, a maioria dos administradores da sociedade.” 
172 Nelson Eizirik (A Lei das S/A Comentada – Volume I – Arts. 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011) 

retrata exemplos usuais de matéria inserida em acordos que impõem a obrigação de “votar em bloco”. Nessa 

circunstância, a união dos signatários assegura o controle acionário, por meio da “reunião prévia” prevista 

em acordo de acionistas. Detalha que o controle compartilhado aparece revelado com a combinação de 

algumas das seguintes modalidades: (i) acordo de voto conjunto para determinadas matérias, cuja aprovação 

depende de assembleia geral ou reunião de conselho de administração; (ii) direito de preferência para 

aquisição das ações do signatário que deseja retirar-se da companhia; (iii) direito de eleger um determinado 

número de membros da diretoria e do conselho de administração; (iv) necessidade de aprovação, por parte 

de todos ou de maioria qualificada dos signatários, para o ingresso de novos sócios; (v) direito de veto sobre 

matérias relevantes para o desenvolvimento dos negócios da companhia, a exemplo de aumento de capital, 

distribuição de dividendos, etc. 
173 Nelson Eizirik. Acordo de acionistas – arquivamento na sede social – vinculação dos administradores 

de sociedade controlada. Revista de Direito Mercantil, Ano XLII, n. 129, janeiro-março 2003, p.45-53: “Os 

acordos de bloqueio são, em regra, celebrados em complementação aos acordos de voto, com o objetivo de 

assegurar a sua eficácia.” 
174 Item 3.4 do acordo de acionistas da Wilkers: “3.4. Com exceção feita ao Acordo de Acionistas da CBD, 

ao Contrato de Opção de Venda de Ações sob Condição, ao Contrato de Opção de Compra de Ações da 

Família e por qualquer outro acordo existente entre os membros do GRUPO AD e os Familiares, cada um 

dos ACIONISTAS DA WILKERS obriga-se a não celebrar, com qualquer ACIONISTA DA WILKERS ou 

qualquer acionista da CBD, quaisquer acordos de acionistas ou quaisquer outros contratos ou 

instrumentos sobre as matérias ora reguladas ou relacionadas, direta ou indiretamente, com as matérias 

referidas no presente Acordo e no Acordo de Acionistas da CBD, exceto nos casos em que todos os 

ACIONISTAS DA WILKERS sejam partes do contrato ou instrumento em questão. Os ACIONISTAS DA 

WILKERS farão com que a WILKERS e/ou a CBD, conforme o caso, não averbe(m) em seus livros (ou nos 

sistemas de escrituração do Banco Itaú S.A., nos termos da Cláusula 2.2.2. acima) qualquer contrato que 

viole o disposto nesta Cláusula.” 
175 Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um 

décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do 

processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do conselho, 

e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. 

§ 1º A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas 

antes da assembleia-geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da assembleia informar previamente aos 

acionistas, à vista do "Livro de Presença", o número de votos necessários para a eleição de cada membro 

do conselho. 
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Conselho de Administração da Wilkers (item 5.1.2.3176), como forma de manter o formato 

equânime de composição desse Conselho.  

No caso em estudo, foi notado na descrição da Parte I que o próprio fato 

relevante177 publicizante da operação catalogou a pretensão de compartilhamento do 

controle como (i) detenção igualitária de ações da holding controladora da CBD 

(Vieiri/Wilkers) e (ii) estabelecimento de nova estrutura organizacional e de governança 

– em linhas gerais, com uma representação igualitária nos conselhos de administração da 

holding e da CBD.   

Vejamos a organização dessa estrutura:  

 

A) Quanto à Wilkers:  

 

a1) Decisões em assembleia geral: As partes se vincularam à obrigação de 

submeter à aprovação prévia e por escrito do Conselho de Administração da 

Wilkers todas as matérias sujeitas à aprovação da Assembleia Geral da Wilkers  e 

todas as matérias da CBD, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral da CBD, 

exceto se for acordado de forma diversa pelos acionistas da Wilkers (item 3.1178). 

A regra geral era a de deliberações da Assembleias Gerais da Wilkers serem 

sempre tomadas por unanimidade de votos, e precedidas de reunião do Conselho 

de Administração da Wilkers quando tratasse de matérias relativas a poderes e 

funções de Conselho de Administração (item 6.2179). A regra da unanimidade 

estaria excepcionada apenas nas hipóteses dos itens 5.1.2.4 (nomear o Chairman 

do Conselho de Administração), 5.1.2.9 (voto de qualidade do Casino para 

deliberação sobre distribuição de dividendos pela CBD); 5.1.2.10 (voto de 

                                                      
176 Item 5.1.2.3 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.3. Composição – O Conselho de Administração 

da WILKERS será composto por (...). A fim de manter-se a composição acordada entre os ACIONISTAS 

DA WILKRES, cada um dos ACIONISTAS DA WILKERS compromete-se a não requerer a adoção do 

processo de voto múltiplo (atualmente previsto no artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações) durante o 

prazo de vigência do presente Acordo.(...)” 
177 Fato relevante divulgado em 04 de maio de 2005. 
178 Item 3.1 do acordo de acionistas da Wilkers: “3.1 Todas as matérias sujeitas à aprovação da Assembleia 

Geral da WILKERS e todas as matérias relativas à CBD, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral da 

CBD, somente serão aprovadas e/ou implementadas, após a aprovação prévia, por escrito, do Conselho 

de Administração da WILKERS, exceto se os ACIONISTAS DA WILKERS acordarem de outra forma, caso 

a caso.” 
179 Item 6.2 do acordo de acionistas da Wilkers: “6.1.2. Salvo se disposto de forma contrária, especialmente 

nas Cláusulas 5.1.2.4, 5.1.2.9, 5.1.2.10 e 6.3, as deliberações das Assembleias Gerais da WILKERS serão 

sempre tomadas por unanimidade de votos e serão sempre precedidas de uma reunião do Conselho de 

Administração da WILKERS, quando tratarem das matérias listadas na Cláusula 5.1.2.2 do presente 

Acordo.” 
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qualidade do Grupo AD para deliberação sobre distribuição de dividendos pelo 

Grupo AD) e 6.3 (disposições especiais sobre direitos de voto). O acordo prevê, 

ainda, o exercício do direito de voto da Wilkers, nas assembleias gerais, 

direcionado à eleição de Conselheiros e destituição destes do modo como narrado 

no acordo (itens 5.1.1.3 e 5.1.1.4). 

 

a2) Representação no Conselho de Administração da Wilkers: Conselho de 

Administração composto por 4 (quatro) Conselheiros e seus respectivos suplentes, 

em mesmo número, portanto. Cada grupo recebe o direito de designar, para 

nomeação obrigatória, 2 (dois) Conselheiros e os respectivos suplentes. Os 

Conselheiros da Wilkers deveriam ser escolhidos dentre os participantes do 

Conselho de Administração da CBD e assumem o compromisso de não requerer 

adoção de voto múltiplo. (item 5.1.2.3180) 

 

a3) Direito de eleger o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers: No 

item 5.1.2.4,181 os grupos dividem o direito de eleger o Chairman do Conselho de 

Administração da Wilkers, considerando lapso temporal como referência (até 22 

de junho de 2012 e entre 22 de junho de 2012 a 21 de junho de 2014) e elegendo 

uma gama de sujeitos que podem ser escolhidos por cada grupo182.  

                                                      
180 Item 5.1.2.3 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.3. Composição – O Conselho de Administração 

da WILKERS será́ composto por 4 (quatro) Conselheiros e seus respectivos suplentes. O GRUPO AD, de 

um lado, e CASINO, de outro, terão o direito de designar, para nomeação obrigatória, 2 (dois) 

Conselheiros e respectivos suplentes. A fim de manter-se a composição acordada entre os ACIONISTAS 

DA WILKERS, cada um dos ACIONISTAS DA WILKERS compromete-se a não requerer a adoção do 

processo de voto múltiplo (atualmente previsto no artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações) durante o 

prazo de vigência do presente Acordo. Os membros do Conselho de Administração da WILKERS serão 

escolhidos dentre os Conselheiros que integrarem o Conselho de Administração da CBD.” 
181 Item 5.1.2.4 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.4. Chairman do Conselho de Administração da 

WILKERS 

(a) A partir da data de assinatura do presente Acordo e até a ocorrência do evento descrito na Cláusula 

5.1.2.4(b) abaixo, o Chairman do Conselho de Administração da WILKERS será nomeado, pelo GRUPO 

AD, entre AD, quaisquer Herdeiros de AD ou qualquer outra Pessoa nomeada por AD, desde que AD ou 

o indivíduo nomeado pelo GRUPO AD aceite as atribuições. O CASINO somente poderá́ impugnar o nome 

indicado pelo GRUPO AD, caso em razão do cargo para o qual foi indicado por AD, a pessoa não seja 

AD ou um dos Herdeiros de AD, hipótese em que o GRUPO AD indicará outro nome até que o nome em 

questão seja aprovado pelo CASINO, aprovação essa que não poderá́ ser negada sem motivo razoável. 

(b) De 22 de junho de 2012 até 21 de junho de 2014 o CASINO terá́ o direito de nomear, por eleição 

obrigatória, pelo prazo remanescente do presente Acordo, o Chairman do Conselho de Administração da 

WILKERS, por meio de uma notificação enviada, por escrito, ao GRUPO AD, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias da data da nomeação pretendida, contanto que tal aviso seja enviado ao GRUPO AD 

até 21 de junho de 2014. O GRUPO AD não deverá se opor ao nome indicado por CASINO. 
182 Registre-se que, após a data de 22 de junho de 2014, a transferência de ações ordinárias da Wilkers para 

terceiros pelo Grupo AD, excetuando-se as do item 8.3, seria ato que conferiria direito ao Casino de eleger, 
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a4) Quórum de instalação de das reuniões do Conselho de Administração da 

Wilkers: Presença obrigatória de 2 (dois) Conselheiros de cada grupo para 

instalação da reunião de Conselho de Administração (item 5.1.2.7183). Se, no lapso 

de 30 minutos, o quórum não for atingido, a reunião deveria ser remarcada pelo 

Chairman. Haveria, ainda, mais uma remarcação, caso o quórum não fosse 

novamente atingido. Nesta terceira reunião, a presença de qualquer 2 (dois) 

Conselheiros seria considerada suficiente. 

 

a5) Quórum de deliberação do Conselho de Administração da Wilkers: 

Ordinariamente, as deliberações seriam tomadas por unanimidade de votos. (item 

5.1.2.8184). Os acionistas da Wilkers assumiriam o compromisso de fazer que a 

Wilkers determinasse aos seus representantes no Conselho de Administração a 

votação unânime, com exceção das hipóteses previstas nos itens 5.1.2.4 (nomear 

o Chairman do Conselho de Administração), 5.1.2.7 (quórum de instalação de 

reuniões em terceira deliberação), 5.1.2.9 (voto de qualidade do Casino para 

deliberação sobre distribuição de dividendos pela CBD); 5.1.2.10 (voto de 

qualidade do Grupo AD para deliberação sobre distribuição de dividendos pelo 

Grupo AD). 

 

a6) Eleição de diretores da Wilkers: Os acionistas acordam que a Wilkers teria 4 

(quatro) diretores, e que os representantes do Grupo AD e os representantes do 

                                                      
automaticamente, o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers, deixando-se de aplicar as regras 

do item 5.1.2.4 acima citadas. 
183 Item 5.1.2.7 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.7. Quórum de Instalação – A presença de 2 

(dois) Conselheiros nomeados pelo GRUPO AD e de 2 (dois) Conselheiros nomeados por CASINO 

constituirá́ quórum de instalação da reunião do Conselho de Administração da WILKERS. Se o quórum 

não for alcançado dentro de 30 (trinta) minutos a contar da hora marcada para o início da reunião, a 

reunião deverá ser adiada, e outra reunião, com a mesma ordem do dia, deverá ser convocada pelo 

Chairman do Conselho de Administração da WILKERS por meio de anúncio por escrito, com 15 (quinze) 

dias corridos de antecedência. Se o quorum não for alcançado, a reunião do Conselho de Administração 

da WILKERS deverá ser convocada pelo Chairman do Conselho de Administração da WILKERS, pela 

terceira vez, por meio de anúncio por escrito, com antecedência de 7 (sete) dias corridos, sempre com a 

mesma ordem do dia, sendo que, nesse caso, a presença de quaisquer 2 (dois) Conselheiros será suficiente 

para compor o quórum de instalação e deliberação, para o fim de aprovação de qualquer matéria prevista 

na ordem do dia.” 

 
184 Item 5.1.2.8 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.8. Quorum de Deliberação – Ressalvadas as 

disposições em contrário descritas nas Cláusulas 5.1.2.4, 5.1.2.7, 5.1.2.9 e 5.1.2.10, os ACIONISTAS DA 

WILKERS farão com que a WILKERS determine, aos seus representantes no Conselho de Administração 

da WILKERS, que as deliberações do Conselho de Administração da WILKERS sejam sempre tomadas por 

unanimidade de votos” 



79 
 

Casino no Conselho de Administração da Wilkers teriam, cada qual, o direito de 

nomear 2 (dois) Diretores (item 5.2.1185). 

 

a7) Reuniões do Conselho de Administração da Wilkers para determinar exercício 

de voto nos órgãos de Administração da CDB: Para viabilizar a sistemática de 

compartilhamento, os acionistas da Wilkers se obrigaram a definir a maneira 

como a Wilkers, ou os representantes desta, iriam exercer o voto nos órgãos de 

Administração da CDB em relação às matérias do item 5.1.2.2 do Acordo 

(matérias relativas a poderes e funções do Conselho de Administração)186. Não se 

desconsidere, aqui, que para as matérias submetidas à Assembleia Geral o acordo 

também previa reunião prévia do Conselho de Administração da Wilkers para 

alinhar o exercício do voto, se a metatéria dissesse respeito a funções e poderes 

do Conselho de Administração (vide a1). 

 

B) Quanto à CBD: 

 

b1) Representação no Conselho de Administração da CBD: Obrigação da Wilkers 

de fazer que o Conselho de Administração da CBD fosse composto por até 14 

(quatorze) Conselheiros. Cada grupo recebe o direito de designar, para nomeação 

obrigatória, 5 (cinco) Conselheiros (item 5.1.3.2187). Até 4 (quatro) seriam 

Conselheiros independentes nomeados pela Wilkers (item 5.1.3.3188). 

                                                      
185 Item 5.2.1 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.2.1. Cada um dos ACIONISTAS DA WILKERS, neste 

ato, compromete-se a exercer seus respectivos direitos de voto conforme previsto no presente Acordo e 

obriga-se a fazer com que seus representantes no Conselho de Administração da WILKERS exerçam seus 

direitos de voto de modo a assegurar que a WILKERS tenha 4 (quatro) Diretores, sendo que os 

representantes do GRUPO AD e os representantes do CASINO no Conselho de Administração da 

WILKERS terão, cada qual, o direito de nomear, para eleição obrigatória, 2 (dois) Diretores”. 
186 Item 5.1.2.1 acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.2.1 Princípios Básicos – Tendo em vista a estrutura 

de Controle compartilhado da CBD pelos ACIONISTAS DA WILKERS, nos termos deste Acordo, o 

exercício dos direitos de voto da WILKERS ou de seus representantes nos órgãos da administração da 

CBD, em relação às matérias descritas na Cláusula 5.1.2.2 do presente Acordo, será sempre precedido de 

reunião do Conselho de Administração da WILKERS, que definirá a maneira como a WILKERS (ou 

representantes da mesma) exercerá seu voto.” 
187

Item 5.1.3.2 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.2. Composição – Sem prejuízo das disposições 

do Estatuto Social da CBD, os ACIONISTAS DA WILKERS obrigam-se fazer com que a WILKERS 

determine que o Conselho de Administração da CBD seja composto por até 14 (catorze) Conselheiros, e 

que o GRUPO AD, de um lado, e o CASINO, de outro, tenham direito de designar, para eleição obrigatória, 

5 (cinco) Conselheiros cada.  
188

 Item 5.1.3.3 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.3. Conselheiros Independentes – Os 

ACIONISTAS DA WILKERS obrigam-se a fazer com que a WILKERS nomeie até 4 (quatro) Conselheiros 

para o Conselho de Administração da CBD, os quais deverão se enquadrar na definição de 
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b2) Direito de eleger o Chairman do Conselho de Administração da CBD: No 

item 5.1.3.4189, os grupos dividem o direito de eleger o Chairman do Conselho de 

Administração da CBD, considerando lapso temporal como referência (até 21 de 

junho de 2012 e a partir de 21 de junho de 2012). Até a data em referência, o 

Chairman eleito seria nomeado pelo Grupo AD dentre os sujeitos elencados; a 

partir de 22 de junho de 2012 a nomeação passaria a um regime de rodízio a cada 

três anos, sendo certo que a primeira indicação se daria por Casino (5.1.3.4.2). O 

Casino, contudo, estava vinculado a eleger Abílio Diniz para primeira nomeação 

(5.1.3.4.3) e, nos mandatos subsequentes, mantê-lo nessa condição enquanto 

estivesse apto em termos físicos e mentais190. 

 

b3) Quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração da CDB: 

Presença obrigatória de 5 (cinco) Conselheiros de cada grupo para instalação da 

reunião de Conselho de Administração. Se, no lapso de 30 minutos, o quórum não 

fosse atingido, a reunião deveria ser remarcada pelo Chairman. Haveria ainda 

mais uma remarcação, caso o quórum não fosse novamente atingido. Nessa 

                                                      
“independência” da legislação aplicável ao caso de eleição de Conselheiro Indepedente da CBD 

(“Conselheiro Independente”), a serem escolhidos em conjunto pelos ACIONISTAS DA WILKERS (...) 
189

 Item 5.1.3.4 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.4. Chairman do Conselho de Administração da 

CBD. O mandato do Chairman do Conselho de Administração da CBD será de 3 (três) exercícios sociais. 

5.1.3.4.1. A partir da data de assinatura do presente Acordo até 21 de junho de 2012, o Chairman do 

Conselho de Administração da CBD será nomeado pelo GRUPO AD entre AD, quaisquer Herdeiros de 

AD ou qualquer outra Pessoa nomeada pelo GRUPO AD, desde que AD ou o indivíduo nomeado pelo 

GRUPO AD aceite essas atribuições. O CASINO somente poderá se opor ao nome indicado pelo GRUPO 

AD, caso tal pessoa não seja AD ou um de seus Herdeiros, hipótese em que o GRUPO AD indicará outro(s) 

nome(s) para aprovação do CASINO, aprovação essa que não poderá ser negada sem motivo razoável. 

5.1.3.4.2. A partir de 22 de junho de 2012, a nomeação do Chairman do Conselho de Administração da 

CBD dar-se-á por rodízio de 3 (três) em 3 (três) exercícios sociais, de modo que o GRUPO AD, de um 

lado, e o CASINO, de outro, tenham direito de escolher, para nomeação obrigatória, o Chairman do 

Conselho de Administração da CBD, ficando acordado que CASINO terá direito à primeira nomeação no 

rodízio para o mandato compreendendo os exercícios fiscais de 2013, 2014 e 2015. Nos termos da Cláusula 

5.1.3.4.3 deste Acordo, o GRUPO AD não deverá opor-se ao nome indicado por CASINO. Caso qualquer 

ACIONISTA DA WILKERS passe a ter o direito de nomear e/ou destituir o então Chairman do Conselho 

de Administração da CBD de acordo com as regras de rodízio aqui estabelecidas, o ACIONISTA DA 

WILKERS em questão notificará por escrito o outro ACIONISTA DA WILKERS, com antecedência mínima 

de 6 (seis) meses da data da nomeação ou destituição pretendida.  
190

 Registre-se que, após a data de 22 de junho de 2014, a transferência de ações ordinárias da Wilkers para 

terceiros pelo Grupo AD, excetuando-se as  do item 8.3, seria ato que conferiria direito a Casino de eleger, 

automaticamente, o Chairman do Conselho de Administração da CBD, deixando-se de aplicar as regras do 

item 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3 e 5.1.3.4.4 acima citadas. 
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terceira reunião, a presença de qualquer um dos 5 (cinco) Conselheiros seria 

considerada suficiente (item 5.1.3.9191) 

 

b4) Quórum de deliberação do Conselho de Administração da CBD: 

Ordinariamente, as deliberações seriam tomadas por unanimidade de votos dos 

Conselheiros nomeados pelos Grupo AD e Casino presentes à reunião do 

Conselho de Administração (item 5.1.3.10192). Exceção às hipóteses previstas nos 

itens 5.1.3.5 (voto de qualidade do Chairman do Conselho de Administração da 

CBD), 5.1.3.6 (atribuições de voto de qualidade de Abilio Diniz como Chairman 

do Conselho de Administração da CBD), 5.1.3.9 (quórum de instalação de reunião 

do Conselho de Administração da CBD). 

 

b5) Comitê especial: Cada grupo teria o direito de nomear, para eleição 

obrigatória, a mesma quantidade de pessoas para cada Comitê Especial (item 

5.4.5193). 

 

Observa-se, aqui, um compartilhamento de controle desenhado com paridade. 

Sintetizando as descrições acima, no que se refere à Wilkers, o acordo de acionistas previu 

(i) a equivalência de participação dos dois grupos no Conselho de Administração (dois 

membros e dois suplentes cada) e na Diretoria (dois diretores cada); (ii) definição de 

quórum de instalação para reunião do Conselho de Administração com participação 

                                                      
191

 Item 5.1.3.9 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.1.3.9. Quorum de Instalação – A presença de, no 

mínimo, 5 (cinco) Conselheiros nomeados pelo GRUPO AD e de 5 (cinco) Conselheiros nomeados por 

CASINO constituirá quorum de instalação da reunião do Conselho de Administração da CBD. Se o quorum 

não for alcançado dentro de 30 (trinta) minutos, a contar da hora marcada para o início da reunião, a 

reunião deverá ser adiada, e outra reunião, com a mesma ordem do dia, deverá ser convocada pelo 

Chairman do Conselho de Administração da CBD por meio de envio de notificação por escrito, com 15 

(quinze) dias corridos de antecedência. Se o quorum não for alcançado, a reunião do Conselho de 

Administração da CBD será convocada pelo Chairman do Conselho de Administração da CBD, pela 

terceira vez, por meio de notificação por escrito, com antecedência de 7 (sete) dias corridos, sempre com 

a mesma ordem do dia, e, nesse caso, a presença de quaisquer 5 (cinco) Conselheiros será suficiente para 

alcançar o quorum de instalação e deliberação, para o fim de aprovação de qualquer matéria prevista na 

ordem do dia. 
192

 Item 5.1.3.10 do acordo de acionistas da Wilkers: “5.1.3.10. Quorum de Deliberação – As deliberações 

do Conselho de Administração da CBD serão tomadas por unanimidade de votos dos Conselheiros 

nomeados pelo GRUPO AD e por aqueles nomeados por CASINO, presentes na reunião do Conselho de 

Administração da CBD, ressalvados os casos previstos nas Cláusulas 5.1.3.5, 5.1.3.6 e 5.1.3.9 do presente 

Acordo. 
193

 Item 5.4.5 do acordo de acionistas da Wilkers: 5.4.5. O CASINO e AD terão o direito de nomear, para 

eleição obrigatória, a mesma quantidade de pessoas para cada Comitê Especial, sendo a eleição realizada 

pelos representantes da WILKERS no Conselho de Administração da CBD. Em qualquer hipótese, CASINO 

terá o direito de indicar, no mínimo, uma pessoa para cada Comitê Especial. 
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igualitária dos dois grupos, prevendo mecanismos para viabilizar a presença igualitária; 

(iii) definição de deliberação em unanimidade entre os dois grupos, tanto em relação às 

decisões dos representantes no Conselho de Administração, quanto em relação à 

Assembleia Geral da Wilkers, para a qual os grupos se obrigavam a reunir o Conselho de 

Administração da Wilkers previamente a fim de alinhar os votos; (iv) repartição, de forma 

alternada no tempo, da atribuição de nomear o Chairman do Conselho de Administração 

da Wilkers. 

Em relação à CBD, prevalecia, com algumas particularidades, a mesma e 

paridade: (i) a equivalência de participação dos dois grupos no Conselho de 

Administração (cinco membros de cada, afora os até quatro Conselheiros Independentes); 

(ii) definição de quórum de instalação para reunião do Conselho de Administração com 

participação igualitária dos dois grupos, prevendo mecanismos para viabilizar a presença 

igualitária; (iii) definição de deliberação em unanimidade dos dois grupos, entre os 

presentes nas decisões do Conselho de Administração; (iv) para nomeação do  Chairman 

do Conselho de Administração da CBD, embora a redação do acordo estimule a conclusão 

de que essa atribuição era repartida entre os dois grupos; rigorosamente, o Casino deveria 

eleger pessoa específica (Abilio Diniz). 

Essa estrutura de compartilhamento de controle foi planejada para funcionar de 

modo perene até a data de 22 de junho de 2012. A partir desse dia – até 21 de junho de 

2014 – as partes acordaram conferir ao Casino o direito de, querendo, nomear em eleição 

obrigatória o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers (item 5.1.2.4, b). Essa 

eleição provocaria – como de fato provocou – uma repaginação na estrutura de 

compartilhamento de controle organizada, modificação prevista no item 9.1 do acordo de 

acionistas da Wilkers. 

 

 (ii) A reorganização do controle significava, diretamente, um desequilíbrio da 

equação 50:50 das ações ordinárias da holding entre os dois grupos, formatando a 

estruturação em 50 mais 1. Três fatos ensejaram o disparo da reorganização do 

controle194, destacando-se aqui a opção de nomeação do Chairman do Conselho de 

                                                      
194

 Item 9.1 do acordo de acionistas da Wilkers: 9.1. Na hipótese de ocorrência de qualquer dos seguintes 

eventos: (i) o CASINO nomear o Chairman do Conselho de Administração da WILKERS nos termos das 

disposições constantes da Cláusula 5.1.2.4(b) acima; ou (ii) o exercício por CASINO da Opção de Compra 

de Mecanismo de Garantia de Controle; ou (iii) o exercício por CASINO da Opção de Compra 

Emergencial, deixarão de ser válidas e não terão qualquer efeito as seguintes disposições do presente 

Acordo: 

(a) Capítulo V; 
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Administração da Wilkers prevista pelo item 5.1.2.4.b, dado que foi esse o evento que 

realmente ocorreu.  

O disparo dessa opção desencadeava – como de fato desencadeou – duas 

consequências: a primeira (item 9.2195), a opção, pelo Casino, da compra de uma ação 

ordinária da Wilkers detida pelo Grupo AD, tornando o Casino titular de mais de 50% 

das ações ordinárias da holding, caso à época do exercício ele não detivesse essa maioria; 

a segunda, tornar sem efeito (no linguajar do acordo, “deixar ser válidos”) determinados 

capítulos do acordo de acionistas, dentre os quais o Capítulo V, no qual esteve elencada 

a estrutura de compartilhamento igualitária acima narrada.  

Nesse contexto, e desde que o Grupo AD mantivesse pelo menos 10% de ações 

com direito a voto da Wilkers, o grupo passaria a deter apenas os direitos elencados no 

item 9.3 do acordo de acionistas, grosseiramente sintetizados da seguinte forma: (a) 

direitos de veto sobre determinadas matérias enquanto Abílio Diniz permanecesse no 

cargo de Chairman do Conselho de Administração da CBD; (b) direito de escolher com 

o Casino até 4 (quatro) Conselheiros Independentes; (c) interferência no procedimento de 

nomeação e destituição do CEO da CBD; (d) manutenção das mesmas funções e 

composição do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; (e)  nomeação de 3(três) 

Conselheiros do Conselho de Administração da CBD; por fim, Abilio Diniz permanecia 

com o direito de ser Chairman do Conselho de Administração da CBD enquanto estivesse 

apto mental e fisicamente e a CBD mantivesse bom histórico de desempenho. 

E mais: conforme já descrito no item 1.4.2.3, a ocorrência do evento 

“reorganização do controle” desencadeava, ainda, a possibilidade de o Grupo AD exercer 

opção de venda de ações da Wilkers para o Casino. 

Por fim, uma advertência sobre o tema. Essa previsão de possibilidade de 

reorganização do controle em 2012 gerou uma interpretação inesperada pelas partes da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em relação à obrigação de Oferta Pública de 

Ações (OPA), prevista pelo artigo  254-A a Lei das S.A, conforme indicação da nota de 

rodapé 60. Em breve suma, a CVM entendeu que, para fins de OPA, a operação de 2005 

                                                      
(b) (…) 

195
 Item 9.2 do acordo de acionistas da Wilkers: 9.2 Caso CASINO nomeie o Chairman do Conselho de 

Administração da WILKERS de acordo com as disposições da Cláusula 5.1.3.4 (b) acima, mas não se torne 

titular de mais de 50% (cinquenta por cento) das Ações Ordinárias da WILKERS, no prazo de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da respectiva eleição, o CASINO terá o direito de comprar do GRUPO AD, e o 

GRUPO AD será obrigado a vender ao CASINO, 1 (uma) Ação Ordinária da WILKERS (a “Opção de 

Compra de Reorganização de Controle”). 
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representou uma transferência de controle, uma vez que a opção de reorganização (item 

9.3) estava submetida a um preço simbólico de R$1,00 (um real). Esse aspecto do caso, 

embora tenha ganhado expressiva dimensão, não está sujeito a avaliação neste trabalho – 

é dizer, não se analisará a hipótese de compartilhamento/transferência de controle para 

fins de OPA. 

Em síntese, a mencionada “reorganização do controle” significava um segundo 

marco na estrutura de compartilhamento decorrente não apenas da alteração da 

titularidade das ações, mas diretamente da intensidade do poder do Grupo AD sobre a 

direção das atividades sociais. 

 

(iii) Esses dados são suficientes para iniciar alguns comentários relevantes. 

Primeiro, propõe-se uma análise sobre organização do controle a partir da associação até 

22 de junho de 2012. Nessa avaliação, já se adianta que as partes optaram por um controle 

compartilhado de forma igualitária. O exercício, portanto, é indicar os subsídios que 

sustentam essa afirmação.  

Segundo, avaliar-se-á comparativamente o compartilhamento do controle 

considerando os dois narrados lapsos temporais: até 22 de junho e 2012 e a partir de 22 

de junho de 2012 (controle igualitário e controle reorganizado). Essa duas datas são aqui 

consideradas marcos temporais que demarcaram dois tônus em uma mesma relação. O 

primeiro, como anunciado no fato relevante que expôs a transação (04 de maio de 2005), 

foi descrito pelas partes como continuação de um compartilhamento de controle; o 

segundo foi narrado nos documentos correspondentes como reorganização de controle, 

e anunciado midiaticamente como a transferência do controle do GPA (CBD) – voltemos, 

aqui, à epígrafe do item 1.2, logo no início da Parte I deste trabalho: um twitter de Abilio 

Diniz, em 22 de junho de 2012, divulgando a transferência do controle do grupo para o 

Casino. 

Terceiro, partindo-se do caso mas ultrapassando as suas fronteiras, far-se-á um 

exercício de reflexão sobre um desenho de controle compartilhado igualitário entre os 

dois grupos (aqui simplificadamente nomeado 50:50), demonstrando-se que essa escolha 

pode acarretar potenciais problemas, dentre eles impasses nas deliberações quando 

exigido o consenso – nesse ponto, verificar-se-á que o desenho do compartilhamento de 

controle do caso esteve atento à hipótese e também previu mecanismos de resolução de 

impasses.  
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Primeiro comentário: em toda exposição, a transação pelas partes foi divulgada 

dando a entender que consistia em uma proposta de divisão igualitária de interferência 

decisória, discurso talvez fortalecido pela detenção de igual número de ações da holding  

pelos dois grupos, considerando a de titularidade do Grupo AD e a de titularidade do  

Casino. Há, no entanto, outros indicativos capazes de robustecer essa afirmação, 

destacando-se: (i) direito de nomear o mesmo número de representantes no Conselho de 

Administração da Wilkers e no Conselho de Administração da CBD; (ii) direito de 

nomear o mesmo número de diretores da Wilkers e (iii) mecanismos para assegurar 

quórum de instalação do Conselho de Administração da Wilkers e da CBD com número 

de representantes igualitários; (iv) exigência de unanimidade para deliberação do 

Conselho de Administração da Wilkers, da CBD e na assembleia geral da Wilkers 

(recorde-se, aqui, que no acordo de acionistas da CBD há o compromisso de os acionistas 

seguirem a deliberação da Wilkers); (v) mecanismo de instituição de reuniões  do 

Conselho de Administração da Wilkers para decidir sobre matérias sujeitas à  assembleia 

geral da Wilkers e da CBD. 

Sobre essa divisão igualitária, uma advertência a mais: a definição de estrutura 

compartilhada igualitária (50:50) considera o co-controle a partir dos dois grupos 

evidenciados na transação (Grupo AD e Grupo Casino). O Grupo AD, no entanto, é um 

grupo de fato, mas não de direito, consistente na união de 6 pessoas (Abílio Diniz, seus 

herdeiros e a pessoa jurídica Península). Visualizar um grupo detentor de 50% (cinquenta 

por cento) dos direitos de votos significa considerar todos esses sujeitos do grupo como 

unidade. A rigor, portanto, a repartição igualitária considera os sujeitos nomeados Grupo 

AD uma única unidade. Quando o acordo se refere ao Casino, por sua vez, está se 

referindo a Casino Guichard Perrachon S.A. e Segisor em conjunto – esta última 

sociedade anônima que é veículo de investimentos do grupo Casino.  

O caso marca, portanto, uma definição da estrutura compartilhada relacionada à 

repartição 50:50 das ações ordinárias da holding entre dois grupos, espelhada em uma 

representação igualitária  nos quadros dos Conselhos de Administração da holding e da 

CBD e na imposição de tomada de decisões unânimes em situação sensíveis (deliberação 

do Conselho de Administração da Wilkers, Assembleia da Wilkers, e dos membros de 

cada grupo no Conselho de Administração da CDB).  

Nesse panorama, o Conselho de Administração da Wilkers detinha um importante 

papel de centralizar deliberações prévias (alinhamento) sobre matérias sujeitas ao 

exercício do direito de voto da Wilkers e/ou seus representantes nos órgãos de 
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administração da CBD (se com respeito aos poderes e funções do Conselho de 

Administração), na assembleia geral da Wilkers e da CBD196, exigindo-se, em suas 

reuniões, um sentido único para os votos dos Conselheiros. Esse sentido era literalmente 

único, pois o acordo exigia unanimidade dos votos – é dizer, consenso entre os 

representantes dos dois grupos pactuantes.  

Essa estrutura remete à ideia das reuniões prévias, que têm relevância no exercício 

do controle comum, pois é nesse “órgão” deliberativo interno que se define qual será o 

sentido da deliberação social do bloco de controle – como o acionista controlador, que é 

um grupo, irá definir os rumos da organização social. De fato, os acionistas convenentes 

decidem, antecipadamente, “sobre a maneira como vão votar com todas as ações 

integrantes do controle comum nas assembleias da companhia, e como serão dados os 

votos dos representantes da comunhão nas reuniões do conselho de administração e da 

diretoria”197, ainda que tenha havido votos minoritários em contrário de qualquer dos 

convenentes. Forma-se a vontade da comunhão (grupo controlador) a partir dos interesses 

individuais postos em contraste198. 

Neste ponto, contrapondo-se essa definição aos dados do caso, duas questões 

interessantes ficam evidenciadas. Primeiro, o caso atribui ao Conselho de Administração 

da Wilkers definir previamente o sentido da deliberação da Wilkers e/ou de seus 

representantes na assembleia geral da Wilkers e da CBD, e nos órgãos de administração 

da CBD (se com respeito aos poderes e funções do Conselho de Administração); regra 

geral, como visto na definição acima, o sentido dos votos do bloco de controle cabe aos 

convenentes (acionistas pactuantes do bloco de controle), ainda que a definição refira-se 

ao voto dos seus representantes nas reuniões de conselho de administração.  

Além disso, para reuniões prévias, usualmente é natural pactuar o quórum de 

deliberação como maioria absoluta, a fim de assegurar o próprio instituto; a exigência de 

                                                      
196

 Item 3.1 do acordo de acionistas da Wilkers: Todas as matérias sujeitas à aprovação da Assembleia 

Geral da Wilkers e todas as matérias relativas à CBD, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral da CBD, 

somente serão aprovadas e/ou implementadas, após a aprovação prévia, por escrito, do Conselho de 

Administração da Wilkers, exceto se os ACIONISTAS DA WILKERS acordarem de outra forma, caso a 

caso. Mais adiante, no item 5.1.2.2, o acordo de acionistas prevê: Princípios Básicos – Tendo em vista a 

estrutura de Controle compartilhado da CDB pelos ACIONISTAS da WILKERS, nos termos deste Acordo, 

o exercício dos direitos de voto da WILKERS ou de seus representantes nos órgãos de administração da 

CDB, em relação às matérias descritas na Cláusula 5.1.2.2 do presente Acordo [poderes e funções do 

Conselho de Administração], será sempre precedido de reunião do Conselho de Administração da 

WILKERS, que definirá a maneira como a WILKERS (ou representantes da mesma) exercerá seu voto. 
197

 Modesto Carvalhosa. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 217. 
198

 Idem, p. 220. 
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unanimidade pode inviabilizar o exercício do controle conjunto quando não se alcança a 

unanimidade, de forma que se esvaziaria a função da reunião. Há doutrinadores que 

chegam a afirmar literalmente que não pode prevalecer o requisito da unanimidade199; 

Celso Barbi Filho200 admite a possibilidade, mas destaca eventual “efeito suicida”, dada 

a possibilidade de a ausência de consenso ocasionar a obrigação de não votar 

conjuntamente201. Propriamente, o caso atribuiu ao Conselho de Administração da 

Wilkers direcionar determinadas deliberações prévias; Conselho, cujas decisões exigiam 

unanimidade de votos. Nesse ponto, o caso demonstra possível necessidade de previsão 

de instrumentos de resolução de impasses caso a unanimidade não fosse alcançada. Do 

contrário, a ausência de consenso poderia implicar não decidir, e, pressupostamente, 

comprometer-se-ia o pacto de decisões em bloco, em sentido único. 

 

Segundo comentário: a estrutura de compartilhamento de controle instituída em 

2005, comparativamente à que se instaurou a partir da “reorganização do controle” em 

2012, tem um relevante marco em comum – ambas tratam da relação de poder da CBD, 

com domínio entre os Grupos AD e Casino. Diferem, no entanto, quanto ao nível de 

interferência nas deliberações sociais da companhia.  

Antes da associação (2005), não podemos afirmar com exatidão como se dava a 

relação entre os grupos, uma vez que tal período não foi alvo de análise neste trabalho. 

Há, contudo, uma suposição de alguma interferência do Casino em razão de os 

documentos firmados afirmarem que as partes estariam, em 2005, a “continuar” a 

compartilhar o controle. Independente dessa fase (antes de 2005), o fato é que em 2005 

há uma assunção de controle compartilhado na forma igualitária, afirmação esta que se 

sustenta prioritariamente em razão dos elementos acima narrados. 

Conforme visto, “compartilhar”, pela própria semântica do termo, não denota 

necessariamente partilha igualitária; juridicamente, também é plenamente aceitável a 

                                                      
199

 Modesto Carvalhosa e Nelsen Eirizik, in A nova lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002, 

p. 218.  Modesto Carvalosa. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 218.  
200

 Celso Agrícola Barbi Filho. Acordo de acionistas: panorama atual do instituto no direito brasileiro e 

propostas para reforma de sua disciplina legal. Revista de direito bancário e mercado de capitais, vol. 

8/2000, abri-jun 2000, p. 31-59. O autor, em que pese o fato de introduzir secundariamente a ideia de 

mecanismos de resolução de impasses, afirma que, no caso de acordos que exigem unanimidade de votos 

em reuniões prévias, estes não podem versar sobre questões de gestão ordinária da sociedade, como as que 

são objeto de Assembleias Gerais Ordinárias, eleições de administradores, etc. “sob pena de que a minoria 

venha a inviabilizar, pelo acordo, o próprio funcionamento da sociedade.” 
201

 Como se verificará adiante, esse estudo de Celso Barbi Filho tangencia mecanismos de resolução de 

impasses em caso da exigência de unanimidade nas reuniões prévias. 
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partilha de poder sem que tenhamos número de ações (melhor dizendo, titularidade de 

direitos de sócios) iguais entre os compartilhantes; contanto que o poder de controle seja 

exercido conjuntamente pelo grupo (seja do grupo e não de qualquer partícipe 

isoladamente), não é inconsistente afirmar que há controle compartilhado. No caso, o que 

se verificou, com a “reorganização do controle”, foi o desequilíbrio da estrutura 

igualitária, na medida em que, além do número diferenciado de ações, todo o capítulo do 

acordo de acionistas da Wilkers (capítulo V) que instituía a representação igualitária  nos 

quadros dos Conselhos de Administração e a imposição de tomada de decisões unânimes 

tornou-se sem validade. Restaram, no entanto, ao Grupo AD alguns mecanismos de 

controle, considerando, sobretudo, que Abilio Diniz permaneceria na presidência do 

Conselho de Administração da CBD: o Grupo AD poderia vetar determinadas matérias202 

e poderia nomear, com algumas limitações, 3 (três) Conselheiros para o Conselho de 

Administração da CBD203. 

Nesse ponto – permanência de algum nível de interferência nas deliberações 

sociais, destacado, sobretudo, pelo poder de veto pós 22 de junho de 2012 –, o caso  desfia 

reflexões sobre o limite em que se pode afirmar até onde há compartilhamento de 

controle. Como destaca Nelson Eirizik204, em tese, para que se configure hipótese de 

controle compartilhado com acionista minoritário, é imprescindível que fique claro que o 

                                                      
202

 Item 9.4 (A) do acordo de acionistas da Wilkers: (a) direitos de veto relativos: (i) a qualquer 

reestruturação societária da CBD ou da WILKERS, inclusive, mas não se limitando, a aporte de capital 

em bens, incorporação, incluindo incorporação de ações e cisão total e parcial, independentemente de 

parecer de terceiros sobre a adequação da operação; (ii) a quaisquer contratos ou acordos celebrados 

entre o Grupo CBD e a WILKERS, em termos e condições de mercado (arm’s length basis); (iii) ao pleito 

por parte da CBD ou da WILKERS de tutela jurisdicional ou de outra natureza nos termos da lei de 

falências ou de recuperação aplicáveis, independentemente de parecer de terceiros sobre a adequação do 

pleito; (iv) a qualquer mudança da política de dividendos da CBD ou da WILKERS vigente à época; (v) 

cancelamento da negociação das Ações Preferenciais ou das Ações Ordinárias da CBD em bolsa de 

valores, conforme o caso; (vi) a qualquer alteração dos direitos e características das Ações Preferenciais 

da CBD. 
203

 Item 9.4 (E) e (F) do acordo de acionistas da CBD: (E) contanto que AD ou um dos Herdeiros de AD 

continue a ser o Chairman do Conselho de Administração da CBD, o GRUPO AD terá o direito de nomear, 

direta ou indiretamente, 3 (três) Conselheiros para o Conselho de Administração da CBD, ao passo que o 

CASINO terá direito de decidir o número de Conselheiros que passarão a compor o Conselho de 

Administração da CBD, dentro dos limites constantes do Estatuto Social da CBD e de nomear a maioria 

dos Conselheiros; caso o CASINO decida fazer com que o Conselho de Administração da CBD seja 

composto por até 14 (catorze) Conselheiros, o CASINO concorda que o número de Conselheiros 

Independentes não excederá o número de 4 (quatro), tendo o CASINO o direito de nomear ao todo, direta 

ou indiretamente, 7 (sete) Conselheiros; e   

(F) caso AD ou um dos Herdeiros de AD deixe de ser o Chairman do Conselho de Administração da CBD, 

o GRUPO AD terá direito de nomear, direta ou indiretamente, 3 (três) Conselheiros para o Conselho de 

Administração da CBD, ao passo que o CASINO terá o direito de determinar o número de Conselheiros 

que passarão a compor o Conselho de Administração da CBD, dentro dos limites previstos no Estatuto 

Social da CBD, bem como CASINO terá o direito de nomear a maioria dos Conselheiros. 
204

 Nelson Eizirik. A Lei das S/A Comentada, vol I, arts 1 a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 671. 
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controlador abriu mão de determinar, isoladamente, as decisões da assembleia geral e a 

eleição da maioria dos administradores. O direito de veto sobre matérias relevantes de 

companhia é um instrumento que serve de indício a essa abertura compartilhamento de 

poder. Há, contudo, um limite em que, embora um dos partícipes não possa deliberar 

soberanamente sobre qualquer tema da companhia, não se pode afirmar efetivamente a 

existência de compartilhamento.   

Nesse contexto, admitindo-se, em tese, intensidades de compartilhamento de 

controle, o caso dispõe à reflexão a apuração do limite a partir do qual um desenho de 

controle não mais representa compartilhamento. Essa questão é relevante juridicamente, 

visto que pode refletir na assunção das responsabilidades inerentes à condição de 

acionista controlador junto à companhia – deveres fiduciários (artigos 116-A205 e 117206 

da Lei das S/A). Nessa perspectiva, ganha relevo a caracterização do marco de 22 de 

junho de 2012 como compartilhamento, em intensidade distinta, ou transferência de 

controle.  

                                                      
205

  Art. 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que 

elegerem membro do conselho de administração ou membro do conselho fiscal, deverão informar 

imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários 

e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de 

emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela 

Comissão de Valores Mobiliários. 
206   Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de 

poder. 

        § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a 

favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários 

nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 

companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais 

acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que 

não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que 

trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres 

definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela 

assembleia-geral; 

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, 

em condições de favorecimento ou não equitativas; 

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de 

apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de 

irregularidade. 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto 

social da companhia.  

        § 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde 

solidariamente com o acionista controlador. 

        § 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo. 
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Seria esse um tema de interessante desenvolvimento à luz do caso, hipótese 

concreta, inclusive para fins de delimitação de eventual responsabilidade, razão pela qual 

fica anotado para eventual estudo posterior. A proposta deste estudo, porém, direciona-se 

para a avaliação da estrutura de compartilhamento igualitário (50:50), colocando-se, 

cronologicamente, no marco temporal de 2005-2012, que se passa a retomar. 

A questão posta diz respeito aos desafios de uma escolha de controle 

compartilhado igualitário entre dois – à qual passaremos a nos referir como controle 

50:50. Iniciamos aqui, portanto, o terceiro comentário. 

 

Terceiro comentário: Nos comentários antecedentes, ficou evidente que essa é 

uma opção desafiadora do ponto de visto jurídico, com destaque para potenciais 

problemas dada a exigência de unanimidade – consenso – para determinadas decisões 

relevantes. Em alguns pontos, como no caso das decisões das Assembleias Gerais da 

Wilkers (para as quais, salvo exceções previstas no acordo de acionistas, era exigida 

unanimidade de votos207, aliado à titularidade 50:50 das ações), trata-se de desenho 

provocativo à regra geral da Lei 6404/76: deliberações tomadas por maioria absoluta de 

votos (artigo 129208) – princípio majoritário, compreendido como uma exigência do 

interesse social, cuja racionalidade é exatamente sobrepor a maioria à minoria, 

pressupondo-se que confiar na unanimidade não é razoável209. 

Do ponto de vista econômico, é contundente afirmar haver incentivos que 

impulsionam a opção por esse desenho, tanto que, em que pesem os potenciais problemas, 

                                                      
207

 6.1.2. Salvo se disposto de forma contrária, especialmente nas Cláusulas 5.1.2.4, 5.1.2.9, 5.1.2.10 e 6.3, 

as deliberações das Assembleias Gerais da WILKERS serão sempre tomadas por unanimidade de votos e 

serão sempre precedidas de uma reunião do Conselho de Administração da WILKERS, quanto tratarem de 

matérias listadas na Cláusula 5.1.2.2 do presente Acordo. 
208  Art. 129. As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas 

por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 

§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que 

especifique as matérias. 

§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma 

diversa, a assembleia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; 

se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao 

Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia. 
209

 Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira. Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. V. 1, p. 801. 
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trata-se de opção relativamente comum em estruturas210 de joint ventures 211 – e boa parte 

da literatura estrangeira que se preocupa em traçar reflexões para casos de impasses em 

estruturas 50-50 são relacionadas a joint ventures (adiante voltar-se-á  a esse ponto). Na 

perspectiva de negocial, em uma aliança estratégica, o controle dividido pode indicar uma 

vantagem colaborativa. Um estudo elaborado pela consultoria empresarial americana 

McKinsey & Co.212 sugeriu que, em 60% dos casos, as alianças estruturadas na forma 50-

50 apresentavam vantagens em relações a alianças não igualitárias porque os participantes 

possuíam interesses iguais, e, assim, ambos se comprometiam com o sucesso. Há o 

argumento, ainda, de que o potencial de disparar impasse nas deliberações é, em verdade, 

um grande recurso para encorajar as partes a alcançarem o consenso. As difíceis 

consequências de um impasse insolúvel no andamento dos negócios geralmente incentiva 

um compromisso em alcançar a comunhão213. A professora da Columbia Business 

School, Kathryn Rudie Harrigan214, aponta controvérsias: em que pesem os incentivos 

para alcançar os objetivos conjuntos, não é realista a presunção de que os sócios 

necessariamente serão capazes de antever os problemas futuros e atingir o consenso, 

marcando-se um potencial risco de desavenças. Assinale-se, ainda do ponto de vista 

negocial, gabaritadas opiniões no sentido de que propriedade e controle compartilhado 

estão abaixo do ideal porque fornecem incentivos menos eficientes.215 

                                                      
210

 Essa estrutura já é uma opção concreta até mesmo em sociedades limitadas. Pesquisa realizada pelo 

Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV Direito SP) constatou que 44,91% das sociedades limitadas empresárias ativas no Estado de 

São Paulo possuem sócios com participação idêntica e 91,7% dessas empresas possuem até dois sócios. 

Vide Ary Oswaldo Mattos Filho e outros. Radiografia das Sociedades Limitadas, 2014. Disponível em: 

http://media.wix.com/ ugd/66710c_db0a998749ef4681b8acc0650e4e54b4.pdf. Acesso em: janeiro 2016. 
211

 Longe de ser um tema exclusivo de estruturas de joint ventures – vide nota anterior –, é natural que esse 

assunto esteja relacionado a elas, pelo seu próprio objetivo econômico. Em uma definição clássica, a joint 

venture se constitui por duas ou mais empresas que formam uma entidade (com personalidade jurídica 

própria ou não) em separada, para, com o seu controle conjunto, engajarem-se em algum negócio. Vide 

referência à definição em David E. Brown Jr e outros. Strategic aliances, Why, how, and a what to watch 

for. Disponível em: http://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol3/iss1/7/ Acesso em 14 de outubro de 2015. 
212

 McKinsey & Co., Seminar Presentation on Achieving Growth with Alliances in McLean, Va (Nov. 19 

1997). 
213

 Ian Hewitt e outros. Joint Ventures and alliances. A guide to the legal issues, 2001. Disponível em 

http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/fin673/673mat/Hewitt%20(2

001),%20JV%20Guide%20(Freshfields).pdf 
214

 Kathryn Rudie Harrigan. Joint Ventures, Alliances, and Corporate Strategy. Beard Books, Frederick, 

2003, p. 368-369. 
215

 Vide opinião da Escola de Economia de Havard, Oliver Hart citado por Robert Hauswald e Ulrich Hege. 

Owersehip and control in Joint Ventures. Disponível em http://www1.american .edu/ 

academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/papers/Ownership%20and%20Control%20in%20JVs.p

df Acesso em dezembro/2015. Ver, também, Robert Hauswald e Ulrich Hege. Ownership and Control in 

Joint Ventures. Disponível em http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance _realestate/ 

rhauswald/papers/Ownership%20and%20Control%20in%20JVs.pdf citando Oliver Hart. Firms, contrats, 

http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance%20_realestate/
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A par do viés de eficiência da estrutura, esse desenho estimula detalhar um tanto 

mais potenciais problemas no que se refere a deliberações para tomadas de decisão; 

estimula, ainda, a observação dos recursos do caso em estudo lançados como alternativas 

de combate ao citado embaraço. 

 

2.4.2 Compartilhar em consenso: unanimidade, impasses, resolução  
 

 Ao longo deste trabalho, buscou-se evidenciar que o caso revela-se um 

interessante exemplo de uma escolha não tão incomum em arranjos contratuais e 

societários: deliberações dependentes de unanimidade. De modo geral, a exigência dessa 

unanimidade pode decorrer da própria composição societária. Composições societárias 

igualitárias entre dois sócios (50:50), como é comum acontecer em joint ventures 

institucionais, ou como se viu ser uma opção corriqueira atualmente em sociedade 

limitadas216, exigem que os sócios deliberem consensualmente, visto que nenhum dos 

dois, sozinho, alcança o quórum de mais de 50% do capital da sociedade, o que confere 

um direito de veto implícito217. O caso em estudo, sob o ângulo dos grupos acionistas da 

Wilkers218 (Grupo AD e Casino), representa um exemplo dessa situação. A hipótese aqui, 

portanto, é de consenso de deliberação pelos acionistas. 

Mas, além disso, a dependência da unanimidade pode decorrer de reflexos da 

composição societária igualitária ou mesmo de escolha dos sócios para decisões suas ou 

de seus representantes219, comum em joint ventures. Por força de estipulação contratual 

                                                      
and Financial Structure. Oxford University Press, 1995: “In particular, this literature argues that 50-50 

owership and shared control are suboptimal because they provide the least efficient inventives. In  a similar 

vien, previous work in joint ventures has found the optimal ownership allocations should be asymmetric 

due to differences in parent characteristics such as resource costs, private information, or incentives 

requirements.” 
216

 Vide Ary Oswaldo Mattos Filho e outros. Radiografia das Sociedades Limitadas, 2014. Disponível em: 

http://media. wix.com/ugd/66710c_db0a998749ef4681b8acc0650e4e54b4.pdf Acesso em: janeiro 2016. 
217

 A adoção do formato 50:50 pode criar uma ineficiência: um direito de veto implícito, sempre presente 

em qualquer deliberação. Vide Robert Hauswald e Ulrich Hege. Ownership and Control in Joint Ventures. 

Disponível em http://www1.american .edu/academic.depts/ksb/finance_realestate /rhauswald/ 

papers/Ownership%20and%20Control%20in%20JVs.pdf Acesso em 13 de outubro de 2015. 
218

 Vide estrutura da Wilkers no item 1.3.1.4. 
219

 Para vincular as deliberações dos representantes dos acionistas em conselhos de administração, os 

acordos de acionistas passam a abarcar também o compromisso de os acionistas fazerem que os seus 

representantes sigam o acordo, embora a legislação vigente entregue independência ao conselho de 

administração. Esse formato (acordo de acionistas que coordena não apenas o voto dos acionistas, mas 

também dos conselheiros da companhia) pode causar impactos no desempenho da companhia. Sobre o 

tema, ver Marina Gelman e outros. Efeitos da vinculação de conselheiros ao acordo de acionistas no valor 

da firma. Revista de Administração de Empresas FGV-EAESP. Volume 55, n. 3, maio-jun 2015. 
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específica, acontece de sócios deliberam que determinadas decisões serão submetidas ao 

quórum de unanimidade. Exigência de deliberação unânime em Conselhos de 

Administração220 é exemplo disso – realidade, também, do caso em estudo. 

A ideia do compartilhamento de decisões sempre em consenso, portanto, pode 

estar relacionada (i) à própria composição societária ou (ii) à estipulação dos sócios, no 

exercício da autonomia privada, para suas decisões (ou de seus representantes).  

 Em breve retrospectiva, é possível afirmar que há uma forte intenção de 

compartilhamento equivalente de controle entre os dois grupos até o ano de 2012 – época 

da previsão da transferência do controle para o grupo Casino, considerando uma 

definição da estrutura compartilhada grosseiramente resumida da seguinte forma: 

repartição 50:50 das ações ordinárias da holding entre dois grupos; representação 

igualitária nos quadros dos Conselhos de Administração da holding e da CBD;  imposição 

de tomada de decisões unânimes em situações relevantes, seja aos grupos acionistas seja 

aos representantes destes. Retomam-se, aqui, as previsões de quórum unânime: 

  

a) Deliberações do Conselho de Administração da Wilkers, salvo exceções 

especificadas no acordo, seriam tomadas por unanimidade221. Cada um dos 

grupos (acionistas da Wilkers) deveria fazer que os seus representantes 

votassem em unanimidade; há, ainda, disposição expressa indicando que o 

voto da Wilkers na Assembleia Geral da CBD deveria resultar de consenso 

dos representantes dos acionistas da Wilkers em reunião no Conselho de 

Administração da Wilkers222. Todas as matérias sujeitas à Assembleia da 

Wilkers e da CDB223 e aos órgãos de administração da CBD (neste último 

caso, matérias que envolvam poderes e funções do Conselho de 

Administração) deveriam ser aprovadas previamente pelo Conselho de 

Administração da Wilkers224; 

                                                      
220

 Não é incomum, em alguns contextos e sobre determinadas matérias, as partes alterarem quórum de 

deliberação superior ao previsto em lei, inclusive em sociedades contratuais. Os reflexos sobre essa 

pactuação, que tensiona o limite da autonomia da vontade (normas impositivas versus normas dispositivas), 

pode ser um interessante tema de estudo para outros trabalhos. No caso específico de Conselho de 

Administração em Sociedades Anônimas, o artigo 140, inciso IV da Lei 6404/76, autoriza o estatuto a 

prever quórum qualificado para deliberações, desde que especifique as matérias. 
221

 Item 5.1.2.8 do acordo de acionistas da Wilkers. 
222

 Item 5.1.2.12 do acordo de acionistas da Wilkers. 
223

 Item 3.1 do acordo de acionistas da Wilkers. 
224

 Item 5.1.2.1 do acordo de acionistas da Wilkers. 
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b) Deliberações da Assembleia Geral da Wilkers, salvo exceções especificadas 

no acordo, seriam tomadas por unanimidade de votos e precedidas de reunião 

do Conselho de Administração da Wilkers quando tratassem de matérias 

desse Conselho225;  

c) Deliberações do Conselho de Administração da CDB, salvo exceções 

especificadas no acordo, seriam tomadas por unanimidade de votos dos 

Conselheiros nomeados pelos Grupos AD e Casino presentes à reunião do 

Conselho de Administração226; 

 

Do levantamento acima, observa-se, em conjunto com detalhamento do assunto 

no item 2.4.1.2, que há exceções às regras de unanimidade para todas as deliberações para 

as quais foi fixada a regra. Não há hipótese em que a unanimidade seja regra absoluta. 

Além disso, observa-se também, nas próprias exceções à regra da unanimidade, que, no 

caso da partilha de decisões entre os grupos, o caso reporta a outra alternativa que não a 

unanimidade. A regra da unanimidade reforça, de certo modo, a intenção de controle 

compartilhado, de esforço conjunto para o objetivo social. Contudo, há outro formato de 

deliberação pelos grupos partilhantes (mais precisamente quando o tema é a nomeação 

de Chairman227.): a alternância da decisão entre os dois grupos em lapsos temporais 

previamente definidos. Essa alternativa vai ser retomada nos tópicos seguintes. 

Os assuntos para os quais se descartou a regra da unanimidade foram específicos. 

Em relação à Wilkers, eles podem ser catalogados da seguinte forma: (i) nomeação do 

Chairman, hipótese para a qual foi prevista a regra da alternância228; (ii) deliberação sobre 

distribuição de dividendos, para a qual foi instituído voto de qualidade229; (iii) 

composição do quórum de instalação do Conselho de Administração, em terceira 

convocação, que passa a depender da presença de quaisquer dois Conselheiros230; (iv) 

                                                      
225

 Itens 3.1 e 6.1.2 do acordo de acionistas da Wilkers. 
226

 Item 5.1.3.10 do acordo de acionistas da Wilkers. 
227

 Conforme previsão dos itens 5.1.2.4 e 5.1.3.4, a eleição dos Presidentes dos Conselhos de 

Administração da Wilkers e da CBD, respectivamente, seria estabelecido por uma regra própria, de forma 

alternada entre os dois grupos. A nomeação por cada grupo é definida em lapsos temporais precisos e/ou 

em rodízio. Não se passe despercebido que, no caso da eleição do Chairman do Conselho de Administração 

da CDB, a nomeação pelo Casino estava previamente vinculada à figura de Abilio Diniz. 
228

 Item 5.1.2.4 do acordo de acionistas da Wilkers. 
229

  Itens 5.1.2.9 e 5.1.2.10 do acordo de acionistas da Wilkers. 
230

 Item 5.1.2.7 do acordo de acionistas da Wilkers. 
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disposições especiais de direitos de voto231, em que foram previstas algumas abstenções 

do direito de votar de um dos grupos em situações de possível conflito de interesses.  

Por sua vez, em relação à CBD, estes foram os destaques: (i) eleição de matérias 

para as quais se instituiu voto de qualidade do Chairman do Conselho de Administração 

na hipótese de empate232; (ii) atribuição de voto de qualidade para Abílio Diniz (e tão 

somente ele) enquanto Chairman do Conselho de Administração da CBD, para todas as 

matérias a serem tratadas pelo Conselho de Administração da CBD, excetuadas aquelas 

que em pudessem haver conflito de interesses233; (iii) composição do quórum de 

instalação do Conselho de Administração, em terceira convocação, que passa a depender 

apenas da presença de qualquer um dos cinco Conselheiros.234 

As exceções à unanimidade parecem direcionar para três objetivos: ou visam 

garantir a lisura das decisões (casos de conflito de interesses); ou pretendem possibilitar 

que a deliberação ocorra (hipótese da terceira convocação dos Conselhos de 

Administração, quando falidos os mecanismos de garantia de presença igualitária na 

primeira e segunda convocações); ou simplesmente tratam de matérias que as partes, 

diante de um empate, acordaram deslocar para um dos dois grupos (ou sujeitos destes) 

decidir, seja por alternância, seja pela instituição de voto de qualidade, mesmo que com 

algumas direções pré-definidas235.  

Afora as exceções, voltando à regra – unanimidade –, o argumento aqui é pôr em 

xeque se a exigência da unanimidade nas deliberações, seja dos próprios sócios seja dos 

seus representantes, deve vir costurada com mecanismos prévios de resoluções de 

eventuais impasses. Considera-se que, embora não se saiba quais serão os impasses, nem 

                                                      
231

 Item 6.3 do acordo de acionistas da Wilkers. 
232

 Item 5.1.3.5  do acordo de acionistas da Wilkers. 
233

 Item 5.1.3.6 do acordo de acionistas da Wilkers. 
234

 Item 5.1.3.9 do acordo de acionistas da Wilkers. 
235

 Neste último ponto, o caso desperta um detalhe interessante. Cada mecanismo de deslocamento para 

um dos grupos (ou sujeitos destes) decidir está fincado em pressuposto diferente. Para a questão 

excepcionada se submeter aos mecanismos do voto de qualidade, é preciso estar diante de uma situação de 

empate. Todas as ressalvas nas quais se cita o voto de qualidade referem-se a esse status, e, mesmo 

intuitivamente, a essência do voto de qualidade é resolver situações de igualdade numa votação. Não se 

trata, portanto, propriamente de uma exceção à regra da unanimidade, mas de uma previsão de estrutura de 

resolução de impasses, que será objeto de referência nos tópicos seguintes. A par disso, a escolha pela 

alternância é, de fato, um mecanismo de controle compartilhado diferente da concepção da unanimidade.  

Dado que o caso é exemplo de controle compartilhado igualitário, a regra da unanimidade transparece ser 

um instrumento que mantém a previsão de encaminhamento conjunto dos interesses sociais. Quando o tema 

é a eleição do Chairman dos Conselhos de Administração da Wilkers e da CDB, no entanto, o caso aponta 

outra alternativa de repartição do poder de decidir: decisões alternadas (uma vez por cada grupo), 

delimitadas por lapsos temporais previamente definidos A decisão de determinado membro passa a ser a 

decisão do grupo de controle. Voltar-se-á, também, a este ponto. 
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quando ocorrerão, é previsível que o consenso não seja absoluto: é temerário cogitar que 

sempre haverá consenso em um processo contínuo de deliberações, ou que sempre os 

acordantes estarão aptos a gerenciar os conflitos, quando surgirem. Por isso, é sensato 

antever instrumentos de resolução. 

A previsão desses instrumentos não é uma pressuposição original. Aliás, antes, 

para as sociedades contratuais há uma previsão legal específica na ocorrência de empate 

nas deliberações entre os sócios. Tal previsão está disposta no capítulo correspondente ao 

tipo societário “sociedade simples” (artigos 997 e seguintes do Código Civil), de 

aplicação subsidiária, regra geral, aos demais tipos de sociedades contratuais. O artigo 

1.010 e seu parágrafo segundo236 impõem a regra de deliberação por maioria votos, 

contados segundo o valor das quotas sociais; em caso de empate (impasse), a alternativa 

é contabilizar o voto vencedor de acordo com o maior número de sócios, e, se o empate 

persistir, levar à decisão do juiz. A opção de judicializar não é, mesmo aparentemente, a 

melhor das soluções, dada a incompatibilidade com o dinamismo das relações 

econômicas/empresariais. Decisões judiciais implicam tempo e esforço (custos). 

Nas sociedades anônimas, como é a hipótese do caso, há, igualmente, um 

mecanismo de resolução de conflitos em caso de empate nas deliberações da Assembleia 

Geral. Como regra geral (artigo 129 e seus parágrafos, Lei 6404/76237), a lei pressupõe 

que as deliberações serão tomadas por maioria de votos. O empate ocasiona, se o estatuto 

não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, uma 

reconvocação da Assembleia para votar a deliberação; permanecendo o impasse, e não se 

elegendo um terceiro para decidir, o assunto deve ser levado ao Poder Judiciário. Não é 

preciso repetir os desincentivos de se judicializar.  

Tanto no caso das sociedades contratuais, com previsão do Código Civil, quanto 

nas sociedades regidas pela Lei 6404/76, o princípio da maioria para as deliberações é a 

                                                      
236

 Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da 

sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de 

cada um. 

§ 2o Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, 

decidirá o juiz. 
237

 Art. 129. As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas 

por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 

§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que 

especifique as matérias. 

§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma 

diversa, a assembleia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; 

se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao 

Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia. 



97 
 

regra238: a ideia da resolução de conflitos decorre de circunstâncias de empate, quando 

este for o resultado da aplicação da regra da maioria. Tal regra da maioria é vigente, 

também, para as deliberações dos representantes dos acionistas no Conselho de 

Administração das sociedades anônimas, podendo o estatuto estabelecer quórum 

qualificado para matérias especificadas239. Na estrutura do caso, como nos demais 

desenhos contratuais e societários de participações igualitárias entre dois sócios, o 

fundamento é a paridade – a negação da maioria. A detenção igualitária do número de 

ações entre os dois e, mais que isso, a estrutura equânime de composição de órgão de 

deliberação, juntamente com previsão específica de deliberações em unanimidade de 

sócios ou seus representantes, pressupõem que a falta de unanimidade, onde esta for 

requisito, impede a formação de quórum mínimo para deliberação. Origina-se o impasse, 

pois nenhum dos acionistas atinge, sozinho, mais do que 50% na votação240 – relembre-

se, aqui, a regra “uma ação um voto”241 (artigo 110, Lei 6404/76242). 

A justificativa do argumento (antever mecanismo de resolução de impasses), 

portanto, decorre do potencial problema no processo decisório estabelecido pelo caso (e 

em estruturas similares cotidianas): paralisação da deliberação por falta de consenso 

(impasse). Há quem afirme ser extremamente difícil resolver essas questões quando as 

partes já estão em desacordo substancial sobre os aspectos do negócio, sendo uma 

dependente da outra para deliberação243. 

Não se pode, no entanto, desconsiderar o contraponto: por que não prever 

mecanismos de resolução de impasses? Faz sentido mensurar a possibilidade ou a 

conveniência em antever mecanismo claro, completo e exequível, dados os custos 

inerentes a essa opção. Embora não se descarte que, frequentemente, pode ser impossível 

                                                      
238

 Na grande maioria dos estados americanos, é aplicável a Uniform Partnership Act e a Revised Uniform 

Partnership Atc, pelas quais discordâncias são resolvidas por maioria. Assim, discordância em estruturas 

com dois sócios, formato 50-50, frequentemente submetem-se a permanentes impasses. Ver Robert 

Hauswald e Ulrich Hege Ownership and Control in Joint Ventures. Disponível em 

http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/papers/Ownership%20and%

20Control%20in%20JVs.pdf Acesso em 13 de outubro de 2015. 
239

 Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela 

assembleia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer: 

IV - as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que deliberará por maioria de 

votos, podendo o estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique 

as matérias.  
240

 Viviane Muller Prado e Renato Vilela. Sociedades limitadas com participações igualitárias: quando a 

saída é a solução. Inédito. 
241

 José Edwaldo Borba Tavares. Direito Societário, 13 ed. Rio de Janeiro: Renovar 2012, p. 356.  
242

 Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembleia-geral. 
243

 David Brown Jr. e outros. Strategic Alliances: why, how and what to watch for. Disponível em 

http://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol3/iss1/7/  Acesso em 25 de setembro de 2015. 
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detalhar estruturas ou, simplesmente, as partes podem estar interessadas em firmar 

contratos incompletos. Existem incentivos para isso: detalhamento em excesso pode 

reduzir flexibilidade e a simplicidade da sociedade244. Além disso, em uma perspectiva 

econômica – que importa ao jurista porque os agentes econômicos a consideram para 

tomada de decisão –, é evidente que há um custo de transação nesse detalhamento. Como 

resume Rachel Sztajn245, “quanto maiores os esforços investidos no assegurarem-se às 

partes de que a operação será bem sucedida, maiores tendem a ser os custos de transação 

e, consequentemente, menores os benefícios esperados.” Essa é uma das razões que torna 

racional a regra da maioria: nas relações entre os acionistas, essa regra funciona como 

instrumento de complemento de pacto incompleto246.  

Mais ainda, a literatura247 relata desvantagens psicológicas em disparar excessos 

de mecanismos que denotam desconfiança, em um contexto de início de uma aliança; 

evitar previsão de tais técnicas pode ser uma opção vantajosa, uma vez que as tensões 

entre as partes podem se apresentar em menor frequência quando se sabe que não se pode 

lançar mão de nenhum recurso fácil para resolver o litígio. Acontecendo uma situação em 

que as partes não conseguem entrar em consenso, poderiam elas – depois de instalado o 

impasse – determinar qual a alternativa de resolvê-lo.  

Em tópico seguinte a este, em uma avaliação conjectural (mas concreta) do caso, 

elucidar-se-ão os mecanismos antevistos para resolução de impasses, e, em algumas 

linhas, pressupor-se-á se, para o desenrolar do caso,  tais previsões foram importantes.  
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 Robert Hauswald e Ulrich Hege. Ownership and Control in Joint Ventures. Disponível em 

http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/papers/Ownership%20and%

20Control%20in%20JVs.pdf. Acesso em 13 de outubro de 2015. 
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 Rachel Sztajn. Sociedades e contratos incompletos. Revista da Faculdade de Direito da USP, v. 101, p. 

171-179, jan-dez 2006. Disponível em http://www.revistas .usp.br/rfdusp/article/view /67703/70311. 

Acesso em 23 de setembro de 2015. Ver, também, Oliver Hart e John Moore. Incomplete Contracts and 

Ownership: Some New Thoughts. Disponível em: http://scholar.harvard. edu/files/hart/files/ 

incompletecontactsandownershipaer.pdf. Acesso em 27 de setembro de 2015. 
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 Idem. A autora completa: “No plano das relações entre acionistas, pode-se pensar na regra da maioria 

como instrumento de completamento do contrato estruturalmente incompleto. Quando se interpretam 

normas legais ou estatutárias relacionadas à validade de qualquer deliberação social, o "quórum" serve para 

que se tenha representatividade de sócios presentes. Mas, sob outro ângulo de análise, a validade da 

deliberação tomada de acordo com as normas legais ou estatutárias, além de obrigar a todos, garante a 

continuidade da sociedade”. 
247

  Joint Venture Corporations: Drafting the Corporate Papers. Harvard Law Review, Vol. 78, No. 2 (Dec., 

1964), pp. 393-425. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1339100?seq=1#page_scan _tab _contents. 

Acesso em 13 de setembro de 2015. 
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2.4.2.1 Notas sobre impasses nas deliberações e mecanismos de resolução  

Para início desta etapa, espera-se que as linhas anteriores tenham colocado em 

perspectiva a concepção intuitiva sobre circunstâncias capazes de desencadear impasses 

e a racionalidade em antever mecanismos de resolução. A decisão sobre a previsão dos 

mencionados mecanismos deve considerar um juízo de conveniência e oportunidade das 

partes (na transação que se inicia, é mesmo desejável?). Tais procedimentos objetivam 

evitar problemas potenciais como a obstrução das deliberações do negócio, inclusive 

rotineiras, e litígios longos, custosos e incessantes248. 

Do ponto de vista estrutural, uma situação de impasse (deadlock), por representar 

embaraços de deliberação, é passível de ocorrer em órgãos coletivos deliberativos, com 

destaque especial para os conselhos de administração ou reuniões/assembleias de sócios. 

Organizações com conselhos compostos por número equivalente de diretores, aliados a 

sócios também divididos de forma equânime, sem que, assim, possam encerrar eventual 

embaraço gerencial, é um exemplo previsível.  Entre Conselho e Assembleia, também é 

possível que, mesmo o Conselho detendo número diferente de conselheiros (e, portanto, 

maioria), os sócios sejam divididos de forma igualitária, e, assim, fiquem impossibilitados 

de votar em um novo conselho de administração249.  

O impasse caracteriza-se quando um desentendimento entre partes sobre um ponto 

fundamental não pode ser resolvido em razão da inexistência de maioria ou exigência de 

unanimidade250; é possível ocorrer, ainda, porque uma minoria tem direito de veto251. A 

rigor, o termo “impasse” no contexto aqui discutido não possui um significado preciso, 

mas visa caracterizar situações em que há uma obstrução em se definir a decisão – e não 

apenas um desentendimento ou discordância de opinião sobre uma situação específica252 

(qualquer sócio pode encerrar um impasse aceitando a opinião do outro). 
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 Como pontua Claudia M. Landeo e Kathryn Spier (Shotguns and deaklocks, Disponível em 
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 Diane McDonald. Deadlock and Dissolution in Close Corporation: Has the Sacred Cow Been 
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Existem impasses que podem ser suportáveis por maior lapso temporal; a 

literatura253 pontua uma relação direta entre o tempo em que se tolera um impasse e o 

impacto financeiro deste no negócio e para as partes. Se a rentabilidade do negócio não é 

afetada, é possível que o impasse se prolongue indefinidamente; mas se a desavença reduz 

a rentabilidade do negócio, as partes incentivam-se a resolver, mesmo que para isso o 

encerramento da relação seja inevitável. 

Trata-se de um desafio comumente associado a sociedades com co-controle, que 

não possua capital aberto – como foi o caso da Wilkers (razão pela qual, diga-se, grande 

parte da literatura que enfrenta o tema discorre sobre joint ventures). É que, em outras 

situações, como, exemplificamente, em sociedades nas quais nem todos os sócios estão 

comprometidos com o impasse, ou naquelas em que é possível a qualquer um dos 

dissidentes adquirir maior participação mediante a compra de ações no mercado, qualquer 

dos lados pode resolver o impasse persuadindo terceiros ou adquirindo mais 

participações254. Contudo, estando em um desenho negocial com potencial de 

desencadear impasses, cabe a questão: o que é possível fazer? 

Já se viu que, sendo desejável, é possível às partes antever contratualmente 

mecanismos. Elegeu-se, aqui, o termo “mecanismos”255 para identificar o procedimento 

de condução (modo de atuar) dada uma situação de empecilho à deliberação. Assemelha-

se à ideia de “processo”, no sentido de iter de condução256 – como agir diante de um 

impasse. 

De maneira didática, os mecanismos de resolução tendem a ser divididos em duas 

categorias: (1) mecanismos destinados a favorecer a continuidade do negócio, ou seja, a 

fornecer uma solução viável para que o impasse seja resolvido permanecendo as partes 

associadas; (2) mecanismos de divórcio, cujo pressuposto é o impasse tornar as partes 

irreconciliáveis. 
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 Idem. 
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 .A.C. Hetherington e Michel Dooley, Op. Cit. 
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 Mecanismos: “combinação de órgãos ou de peças dispostas de forma a obter-se um determinado 

resultado”. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, Disponível em https://www.priberam 

.pt/dlpo/mecanismos. 
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 Sobre a eleição de procedimentos pelas partes, um detalhe interessante é que o Código de Processo Civil 

de 2015 estabeleceu a possibilidade de as partes firmarem negócio jurídico processual, recurso 

caracterizado como “fonte de norma jurídica processual” capaz de vincular o órgão julgador (Estado), 

atribuindo a este o dever de observar e fazer cumprir as normas convencionais. Sobre o assunto, ver Fredie 

Didier Jr.. Curso de Direito Processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo 

de conhecimento. Vol. 1, 18 ed. Salvador: Jus podivm, 2016. 



101 
 

Dentro da primeira categoria, é racional afirmar que uma efetiva técnica de 

resolução é aquela que favoreça a solução de forma mais breve possível e com o número 

mínimo de prejuízo para as partes (evitando-se litígio formal, conceito no qual se 

enquadram também as arbitragens, em que pese elas poderem ser inevitáveis). Nesse 

sentido, as partes devem se esforçar para criar procedimentos que estimulem a discussão 

em diferentes níveis de hierarquia, como forma de evitar que o impasse se instale nos 

mais altos níveis hierárquicos257. Na segunda categoria (encerramento da relação), as 

partes devem considerar (i) em quais circunstâncias pode uma parte optar por encerrá-la; 

(ii) se a relação será integralmente desfeita ou apenas em certos aspectos ou negócios, 

como em determinado limite territorial; (iii) quais os custos e as consequências do 

encerramento258. 

Em linhas gerais, como forma de resolução de impasses a favor da continuidade 

do negócio, é possível catalogar medidas como (a) voto de qualidade, seja para presidente 

em Conselho de Administração ou outro órgão deliberativo; para quaisquer das partes, 

especificando-se as hipóteses de desempate – a escolha recai sobre uma ou  outra ou sobre 

terceiro independente (swing vote); (b) levar a deliberação a comitês compostos por 

representantes dos sócios, mesmo que paritário e exigida unanimidade, como forma de 

esses membros consensualmente repensarem o assunto e deliberarem; (c) atribuir a 

decisão a um terceiro independente, indicado para resolver impasses tanto em nível de 

conselho de administração quanto de sócios, podendo envolver mediação e/ou 

arbitragem; e, ainda, (d) fixar o dever de abstenção ou o sentido do voto. 

 As hipóteses merecem comentários. A atribuição de voto de minerva para 

o presidente259 apresenta-se como alternativa simples e de baixo custo. Mantém a decisão 

entre os próprios deliberantes, e talvez seja a mais comum estratégia utilizada em órgão 

colegiado, inclusive os judicantes260. No entanto, de fato, confere uma vantagem para um 
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dos sujeitos (o presidente é representante de algum deles), situação que, em uma proposta 

de controle conjunto, pode não ser aceitável. Para mitigar o desconforto de atribuir apenas 

a um dos partilhantes o poder final de decisão, é possível estabelecer critérios para a 

alternância do presidente, revezando-se quem detém o poder sobre o voto de qualidade. 

É possível, ainda, estabelecer voto de qualidade para uma das partes deliberantes, 

independente da figura do presidente, alternando ou definindo as matérias em relação às 

quais cumprirá a cada um decidir, se ocorrer um impasse. Elege-se um tema relevante 

para o negócio (distribuição de dividendo, por exemplo), atribuindo, em caso de impasse, 

a determinado pactuante decidir. Para minimizar o desconforto sobre a imprevisibilidade 

da decisão, pode-se, em adendo, condicionar ao voto da parte a uma direção 

preestabelecida: o voto da parte será de qualidade se for proclamado favorável (ou contra) 

ao pleito. Embora seja uma opção direta e pragmática, é possível que algumas decisões 

tomadas por este critério, porque direcionadas antecipadamente, não sejam inteligentes. 

Por fim, estabelecer voto de qualidade para um terceiro261 independente pode ser 

recomendável se o sujeito conhecer o negócio, sob pena de decisões descontextualizadas.  

Por sua vez, constituir, em caso de formação do impasse, comitês compostos por 

representantes dos conflitantes para reavaliar e proferir decisão final reforça a 

manutenção do poder deliberativo entre os envolvidos. A composição do comitê que se 

formará deve estar com critérios previamente definidos. Em vez de atribuir a decisão a 

um sujeito específico, escalona-se a composição, transferindo a reanálise e a palavra final 

ao comitê. Se for prevista estrutura paritária (comitê com um representante de cada parte), 

pode ser que o impasse permaneça, presumindo-se que esses representantes tendam a 

manter a orientação dos representados, já declarada anteriormente. De todo modo, essa 

opção coloca a decisão intervaladamente, configurando uma nova aposta na possibilidade 

de consenso. 

 Para mediação e/ou arbitragem, em linhas gerais a literatura aponta-os como 

métodos factíveis para disputas legais, sobretudo quando se está diante de transação 

envolvendo culturas diferentes, cujos aspectos factuais e legais podem ser um problema; 

método menos adequado, contudo, para disputas comerciais. Existem muitas formas 

diferentes de mediação e arbitragem, com critérios distintos preestabelecidos.  
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 Interessante notar que, nas situações em que o que interessa não é a comunhão, mas algum dos partícipes 

lograr vencedor, como é o caso da situação de litígios judiciais, a solução natural é entregar a deliberação 

a um terceiro (a racionalidade do “Estado-juiz”); de forma mais ampla, quando se trata  deliberadamente 

de competições, como é o caso de eventos esportivos, é corriqueiro prever-se uma alternativa que desafie 

o resultado igualitário, como é o caso dos sets desempate.  
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 Por fim, o dever de  “abstenção” do exercício do direito de deliberar, dado o 

impasse, faz sentido caso haja outros sujeitos com direito de voto – a rigor, trata-se de 

mais um recurso que atribui a deliberação a um terceiro. É a hipótese, por exemplo, de os 

pactuantes acordarem, em reunião prévia, não participar da decisão. Hipoteticamente, 

imaginemos uma sociedade na qual há um bloco de controle que pactua votar em 

unanimidade, mas há ainda outros acionistas com direito de voto em assembleia; pode o 

referido bloco, não tendo logrado o consenso pretendido em reunião prévia, acordar 

previamente a sua abstenção do direito de votar na assembleia. Em última instância, o 

que se está é atribuindo aos demais acionistas o poder de decidir262. O acordo da abstenção 

pode ser substituído pela pré-fixação do sentido de votar: verificado o impasse na reunião 

prévia, havendo outros acionistas passíveis a decidir, o bloco de controle pactua 

antecipadamente que o sentido da sua decisão será contrário (ou favorável) ao pleito. 

Em uma análise geral das alternativas, repare-se, ainda, que algumas delas são 

úteis para o caso de empate (voto de qualidade, por exemplo), mas podem não resolver 

situações em que, uma vez exigida, a unanimidade não é alcançada por dissonância de 

uma minoria (não por empate). É o caso, exemplificamente, de um conselho composto 

por quatro conselheiros, obrigados a deliberaram em unanimidade, três deles favoráveis 

e um contra (ou vice-versa). Embora alcançada a maioria, como o quórum exigido é a 

unanimidade, a situação de impasse, que não decorre de empate, vingará. No próximo 

tópico, verificar-se-á que essa hipótese abstrata poderia ocorrer no Conselho de 

Administração da Wilkers. 

Por sua vez, para a segunda categoria (mecanismos de divórcio), a solução do 

impasse é dada por meio do encerramento do negócio como um todo (dissolução) ou, 

permanecendo o negócio, com a retirada de sócio(s). Elencam-se seguintes alternativas: 

(a) transferência de cotas/ações entre os sócios do negócio; (b) transferência de 

cotas/ações para terceiros; (c) dissolução, contemplando, nesta hipótese, tanto a 

liquidação como a venda dos ativos no mercado, ou, ainda, partilha dos ativos entre os 

sócios. 

A grande questão, aqui, não se dirige propriamente à dissolução ou à retirada de 
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 Em outro contexto, quando se trata de abstenção, é possível que ela venha antevista para uma das partes 

deliberantes: previamente estipula-se que, sobre determinadas matérias, algum dos deliberantes não votará. 
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essa previsão evite o impasse – um(uns) conflitante(s) não deliberar(em) corresponde a ele concordar com 

o(s) adverso(s) – a situação não remete, propriamente, à técnica de resolução de impasse, pois, antes, evita 

que este possa se instalar. 
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sócios como forma de resolver impasses, afinal, tais alternativas são incontestáveis para 

qualquer conflito, nada agregando por si sós. O assunto ganha relevo em razão de 

sofisticações agregadas, direcionadas a estabelecer metodologias sobre como quantificar 

a participação do retirante ou do acervo da sociedade em dissolução. Para a saída ou o 

encerramento ser uma opção saudável, outros desafios se instalaram, sobretudo em 

sociedades de capital fechado: quem sair; quais os requisitos para novos ingressantes;  

como quantificar. 

A saída de um sócio pode ocorrer por meio da transferência de ações/quotas para 

outra parte do negócio (parte-parte) ou para terceiro(s). No primeiro caso, assim como na 

hipótese de encerramento da atividade (dissolução), a discussão centra-se em métodos 

para estabelecer quem sair e como valorar as ações/quotas, ocorrido um impasse 

insustentável. No segundo caso (venda para terceiros), é possível prever mecanismos de 

priorizar o sócio (direito de preferência) ou ainda de elaborar estipulações para venda 

conjunta entre sócios para terceiros (tag along ou drag along). 

Entre os sócios podem ser estabelecidas opções de compra ou de venda das 

participações societárias, em caso de ocorrência de um impasse. Pensemos em um 

contexto de potencial impasse, no qual um dos grupos possui direito de veto na aprovação 

de matérias preestabelecidas. É possível as partes estabelecerem uma opção de compra 

sobre a participação do detentor do direito de veto se este a utilizar, por determinado 

número de vezes, nas deliberações de questões fundamentais, previamente especificadas.  

De forma mais sofisticada, é ainda possível prever métodos para definir um preço 

justo das ações, em caso de compra ou venda das participações entre sócios. É o que se 

faz utilizando mecanismos como russian roulette ou shot-gun provision. Como em uma 

“roleta russa”263, ocorrendo um evento de impasse, é acordado que uma das partes pode 

notificar a outra, informando a intenção de vender as suas ações ou de comprar as da 

contraparte, estabelecendo-se um certo valor por ação. Dentro de um período 

determinado, aquele que recebeu a oferta deverá ou vender as suas ações ou comprar as 

do ofertante (em qualquer caso, no valor das ações estabelecido na notificação). Ou seja, 
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uma das partes fixa um preço de compra/venda das ações, compelindo a outra parte a 

comprar ou a vender ao preço fixado.264 

Tais métodos indicam a fixação de critérios facilitadores da saída, quando a saída 

é a solução do impasse. 

 

2.4.2.2 Um olhar sobre as sugestões do caso 

O acordo de acionistas da Wilkers, enquanto instrumento que implementou a 

relação de compartilhamento de controle, optou por prever mecanismos de resolução de 

impasses. O primeiro ponto a se pontuar é que tais previsões referiram-se a situações 

específicas – não há estabelecimento de técnicas de maneira geral ou abstrata, nem 

mesmo um capítulo próprio concentrando “mecanismos de resolução de impasses” para 

o qual as partes pudessem recorrer. A opção do caso foi conferir uma técnica de 

procedimento à medida que previu quóruns em unanimidade (no item ou associado àquele 

que previu unanimidade inseriu-se mecanismo de resolução). 

Como consequência, o acordo optou por mecanismos específicos a depender da 

deliberação para a qual era exigida unanimidade: deliberação do Conselho de 

Administração da Wilkers, da assembleia da Wilkers, ou do Conselho de Administração 

da CBD. Mais do que não dispor sobre mecanismos de forma geral, o caso trouxe como 

critério mecanismos diferentes a depender de quem era a atribuição de proferir a 

deliberação. 

Para apreciar lições do caso, estruturamos esta seção em três etapas: (i) retomar-

se-ão no acordo de acionistas da Wilkers focos de potenciais impasses, segundo previsões 

de unanimidade, observando-se ainda as exceções previstas; (ii) comentar-se-á, em 

conjunto, ao final.  

Iniciemos esta etapa, então, simulando exemplos fictícios que poderiam ter 

ocorrido no caso, envolvendo o que aqui se denominam “três centros de decisões 

unânimes previstos pelo acordo”: (i) Conselho de Administração da Wilkers; (ii) 

Assembleia Geral da Wilkers; (iii) Conselho de Administração da CBD, no que se refere 

aos 10 membros (5 de cada) representantes dos grupos presentes à reunião (vide item 

2.4.2 para mais detalhes). Com esses exemplos, busca-se uma visualização prática sobre 
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como se poderia atingir uma situação de impasse dada a exigência de unanimidade. Para 

cada um deles, expor-se-á a alternativa de resolução indicada no acordo de acionistas. Os 

comentários virão após. 

 

Primeira hipótese: decisões do Conselho de Administração da Wilkers 

Para o Conselho de Administração da Wilkers, formado por 4 membros efetivos 

(dois de cada grupo), o compromisso dos acionistas era fazer que os seus representantes 

votassem em unanimidade. Recorda-se que esse Conselho da Wilkers tem um papel 

relevante, uma vez que a ele seriam reportadas (i) decisões de sua atribuição (artigo 142 

da Lei 6404/76), (ii) matérias de deliberação da Assembleia Geral da Wilkers e da CDB 

e (iii) matérias de deliberação dos órgãos de administração da CBD (quanto tratarem de 

poderes e funções de Conselho de Administração). 

Tomemos como exemplo uma das funções estabelecidas como de atribuição desse 

Conselho: aprovação de qualquer operação financeira que envolva a Wilkers, inclusive a 

concessão ou tomada de empréstimos, a emissão de debêntures não conversíveis em ações 

ou valores mobiliários similares e a outorga de garantia pela Wilkers, ainda que para 

credores do Grupo CBD.265 Em uma situação hipotética, é levada ao Conselho de 

Administração uma proposta de tomada empréstimo pela Wilkers. Supondo-se a presença 

de todos os Conselheiros efetivos em primeira convocação, quatro cenários são 

previsíveis: (1) três Conselheiros são favoráveis e um deles é contra; (2) três Conselheiros 

são contra e um é favorável; (3) dois Conselheiros são favoráveis e dois Conselheiros são 

contra; (4) todos os Conselheiros são favoráveis ou todos os Conselheiros são contra. 

Nesse contexto, afora a circunstância (4), o reflexo prático da ausência de 

unanimidade pode, abstratamente, ser interpretado de duas formas: (a) se as partes não 

concordam com a decisão, esta não poderá ser tomada positivamente; ou seja, há um 

direito de veto266 mútuo e contínuo das deliberações sociais por qualquer um dos 

Conselheiros; (b) se as partes não concordam com a decisão de aprovar, também não 

concordam com a decisão de desaprovar; ou seja, há uma pendência de deliberação, um 

impasse. 
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 Viviane Muller Prado e Renato Vilela. Sociedades limitadas com participações igualitárias: quando a 

saída é a solução. Inédita.  
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Para impasses no Conselho de Administração da Wilkers, o mecanismo de 

resolução foi descrito no item 5.1.2.11267. Dirigia-se às hipóteses de empate como 

também a impasses decorrentes de qualquer outro motivo (“Impasse no Conselho de 

Administraçaõ da WILKERS”). Com isso, aliado à exigência expressa de deliberações 

em unanimidades ressalvadas as exceções, infere-se que esse seria o iter aplicado a 

quaisquer das circunstâncias narradas (mesmo em caso de maioria). 

Os mecanismos de resolução foram desenhados basicamente em três etapas 

sucessivas, passando-se à posterior em caso de não efetividade da anterior: (1) a primeira 

providência seria suspender a reunião, programando a deliberação para nova reunião a 

ser convocada no prazo máximo de dez dias; (2) perdurando o impasse, formar-se-ia um 

comitê composto pelo Chairman do Conselho de Administração do Casino e por um 

representante do Grupo AD, devendo a divergência ser solucionada em quinze dias; (3) 

não havendo solução, seria dado o direito, a cada um dos grupos (acionistas da Wilkers), 

de submeter a divergência à arbitragem técnica. Para esta, cada grupo teria o direito de 

nomear um perito; os dois primeiros peritos nomeados nomeariam um terceiro, que teria 
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 5.1.2.11. Impasse no Conselho de Administração da WILKERS – Caso o Conselho de Administraçaõ 
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CASINO e pelo Representante do GRUPO AD deverá ser convocado para solucioná-lo. Se a divergência 

não puder ser solucionada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após terem se iniciado as discussões entre 

o então Chairman do Conselho de Administração do CASINO e o Representante do GRUPO AD, nesse 

caso, qualquer dos ACIONISTAS DA WILKERS terá o direito de submeter a divergência à arbitragem 

técnica que será conduzida de acordo com as seguintes regras:  

(a) Cada um dos ACIONISTAS DA WILKERS terá o direito de nomear um Perito no prazo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar do recebimento da notificação entregue pelo ACIONISTA DA WILKERS que 

solicitar a arbitragem técnica. 

(b) Os dois primeiros Peritos nomeados em conformidade com a alínea (a) acima nomearão um terceiro 

Perito, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da nomeação do segundo Perito. O terceiro 

Perito atuará como presidente do comitê de arbitragem técnico. 

(c) Se qualquer dos ACIONISTAS DA WILKERS deixar de nomear o Perito dentro do prazo estipulado 

na Cláusula 5.1.2.11(a) acima, a arbitragem técnica será conduzida exclusivamente pelo Perito, efetiva e 

tempestivamente, nomeado. 

(d) Os Peritos não poderão ser empregados, diretores, Conselheiros ou prestadores de serviços da CBD ou 

da WILKERS ou de quaisquer dos ACIONISTAS DA WILKERS e deverão ter sólida experiência em 

relação à questão ou questões que estejam sendo submetidas a arbitragem técnica (“Peritos”). 

(e) O idioma da arbitragem técnica será o inglês e a decisão será proferida tanto no idioma inglês quanto 

no idioma português. 

5.1.2.11.1. A decisão da arbitragem técnica será definitiva e terá efeito vinculante em relação aos 

ACIONISTAS DA WILKERS, podendo ser executada em qualquer tribunal competente. 
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o status de presidente do Comitê de arbitragem técnica. A decisão da arbitragem seria 

definitiva com efeito vinculante. 

Um detalhe relevante: o acordo retirou do âmbito de sujeição da arbitragem 

técnica, assim como da arbitragem prevista no Capítulo XVI (regra geral de eleição da 

arbitragem como método de resolução de conflitos), as deliberações das matérias 

previstas no item 5.1.2.2, que diziam respeito aos poderes e funções do Conselho de 

Administração da Wilkers. O exemplo acima citado, inclusive, por estar previsto na alínea 

g do referido item, poderia ser levado às etapas (1) e (2) citadas, mas não à arbitragem 

técnica. Não foi previsto nenhum instrumento substitutivo. 

Há, ainda, uma estratégia específica para o caso de não concordância dos 

representantes dos acionistas no Conselho de Administração da Wilkers sobre como a 

Wilkers deveria votar em Assembleia da CBD. É a hipótese, portanto, de definição de 

voto da Wilkers, pelo Conselho de Administração da Wilkers, na Assembleia da CBD. 

Caso nenhuma outra solução prevista fosse alcançada, (1) a Wilkers, o Grupo AD e o 

Casino deveriam, em primeira tentativa de convocação, recusarem-se a participar da 

Assembleia Geral; (2) caso houvesse segunda ou terceira tentativa de convocação, a 

Wilkers, o Grupo AD e o Casino deveriam votar pela não aprovação de qualquer matéria 

submetida à referida Assembleia Geral.268 Impor-se-ia, assim, o dever de não votar, 

delegando aos demais acionistas (que não seriam nem os sujeitos do Grupo AD nem os 

do Grupo Casino, os quais, por força de acordo de acionistas da CBD deveriam também 

se abster de votar) a deliberação da decisão; ou, caso não funcionasse essa alternativa, 

estaria predefinido o voto pela não aprovação – opção de mantar o status atual dado o não 

consenso. 

Por fim, relembre-se ainda que a regra da unanimidade no Conselho de 

Administração da Wilkers estava descartada para algumas situações: composição do 

quórum de instalação, disposições especiais de direitos de voto, nomeação do Chairman, 

deliberação sobre distribuição de dividendos. A última delas, em especial, funcionava 

como mecanismo de resolução de impasses, ainda que, efetivamente, impedisse que o 

                                                      
268

 Esse dispositivo é reforçado no acordo de acionistas da CBD (item 2.3), do qual são partes a Wilkers, a 

Segisor (grupo Casino), e o Grupo AD. No acordo da CBD, está previsto que se a Wilkers não votar na 

Assembleia Geral da CBD, a Segisor e o Grupo AD também deverão abster-se de votar, de modo a 

acompanhar a abstenção da Wilkers. Para assegurar esse compromisso, o acordo previa a outorga de 

usufruto sobre a totalidade das ações vinculadas detidas pela Segisor, Grupo AD e por qualquer uma de 

suas afiliadas à Wilkers. Há, ainda, o compromisso da Segisor e do Grupo AD de sempre votar em conjunto 

com a Wilkers em qualquer Assembleia da CBD (item 3.1). Relembre-se, aqui, que a composição acionária 

da CBD após as associações (ações ordinárias) ficou assim organizada: (1) Wilkers, com 65,6%; (2) Abilio 

Diniz com 2,8%; (3) Família Diniz com 2,8%; (4) Grupo do Casino com 28,7%; (5) Público com 0,1%. 
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impasse se instalasse (a predefinição da regra evitava o impasse). Mais precisamente, para 

a deliberação sobre distribuição de dividendos, o acordo previa a possibilidade de empate 

e, assim, constituía regra própria de resolução deste: atribuição de voto de minerva, para 

um ou para o outro grupo, a depender da circunstância, e desde que o voto fosse a favor 

da distribuição maior. Tratava-se, a rigor, de um mecanismo de resolução para uma 

matéria específica e condicionado a uma decisão predefinida (o voto seria de qualidade 

desde que favorável à distribuição de maior valor).  

As demais exceções diziam apenas respeito à fixação de regra diferente da 

unanimidade (e não a mecanismo de resolução de impasses), cujas racionalidades já 

foram narradas anteriormente.  

Em resumo, para as deliberações do Conselho de Administração da Wilkers, 

foram previstas três técnicas de resolução de impasses: 

a) Regra geral, por empate de votação ou qualquer outro motivo, o iter a ser 

levado em consideração contemplava, sucessivamente, (i) nova reunião; (ii) 

deliberação por comitê; (iii) arbitragem técnica; 

b) Para caso de ausência de consenso sobre o voto da Wilkers na Assembleia da 

CBD, a Wilkers deveria (i) recusar-se a participar da Assembleia ou, não 

sendo possível, (ii) votar pela não aprovação; 

c) Para o caso de empate sobre distribuição de dividendos, nas situações previstas 

pelos itens 5.1.2.8 e 5.1.2.9, um dos dois grupos (ou seus representantes) teria 

voto de minerva (Casino na primeira hipótese e Grupo AD na segunda 

hipótese), desde que o voto fosse a favor da distribuição de maior valor. 

Os comentários, como exposto, serão apresentados em conjunto ao final.  

 

Segunda hipótese: decisões da Assembleia Geral da Wilkers 

  Sob a perspectiva dos dois grupos (Grupo AD e Casino), únicos acionistas, a 

Wilkers assume formato de composição igualitária entre dois acionistas (50:50), o que 

compromete a formação de maioria em deliberações da sua Assembleia. Mais que isso, 

já se viu que o acordo de acionistas exigia que as matérias levadas à Wilkers fossem 

tomadas por unanimidade de votos.  

Competia à Assembleia Geral da Wilkers votar assuntos de exclusiva deliberação 

– alguns deles até mesmo por força de lei (matérias do item 6.1.3 do acordo de acionistas 

da Wilkers, dentre as quais a reforma do Estatuto, eleição e destituição dos membros do 

Conselho de Administração, aquisição de quaisquer ativos, etc.), para os quais era 
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estabelecida a regra da unanimidade dos votos, ressalvadas as citadas exceções. Nesse 

sentido, as deliberações da Assembleia, considerando dois acionistas (perspectiva de dois 

grupos), poderiam assumir os seguintes formatos: (1) os dois acionistas são contra ou os 

dois são favoráveis, circunstância em que a unanimidade fica contemplada; (2) um dos 

acionistas é contra e o outro é favorável, resultando em um impasse. 

Especificamente para o caso de impasse na deliberação da Assembleia, não havia 

regra própria, como havia para as deliberações do Conselho de Administração da Wilkers. 

Havia exigência, contudo, de submissão ao Conselho de Administração da Wilkers às 

matérias relativas à Assembleia da Wilkers e à Assembleia da CDB (item 3.1 e 6.1.2 do 

acordo de acionistas). Com isso, é presumível que, no Conselho de Administração da 

Wilkers, alinhar-se-ia a direção do voto dos acionistas da Wilkers em matéria submetida 

à Assembleia Geral, considerando, sobretudo, que a composição desse conselho era de 

representantes dos dois grupos de acionistas. Com isso, eventuais impasses revelar-se-

iam previamente dentro daquele Conselho, para os quais eram previstas as soluções 

descritas no parágrafo antecedente.  

Relembre-se, ainda, que os membros dos grupos deram em usufruto ações suas da 

CDB à Wilkers, como forma de garantir o sentido do voto da Wilkers naquela 

Assembleia. Assim, a abstenção da Wilkers na votação (ou o voto em contrário ao pleito) 

significava, também, essa mesma decisão estendida aos demais membros que possuíssem 

ações da CBD não centralizada na Wilkers. 

Por fim, no item 6.1.2, em que se estabelecia a obrigação da regra a unanimidade 

para deliberações da Assembleia da Wilkers, as exceções faziam referências exatamente 

às hipóteses já comentadas no item antecedente (disposições especiais de direitos de voto, 

nomeação do Chairman do Conselho de Administração da Wilkers, deliberação sobre 

distribuição de dividendos). Dentre essas, aqui ganham relevo apenas as disposições 

especiais de direitos de votos para os acionistas da Wilkers, que, em essência, 

estabeleciam o dever de abstenção de voto de alguma das partes sobre matérias 

especificadas, em relação às quais poderia haver conflito de interesse. Não se tratava, 

como já assentado, de mecanismo de resolução de impasse, pois, embora a matéria fique 

sujeita à decisão da contraparte (não havendo unanimidade), a abstenção, porque o 

objetivo era evitar o conflito de interesse, possivelmente seria adotada mesmo em 

votações por maioria. 

 

Terceira hipótese: decisões do Conselho de Administração da CDB 
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 Para deliberação do Conselho de Administração da CBD, cuja composição, em 

relação aos dois grupos, era de 5 membros efetivos que cada um deles elegia, os acionistas 

deveriam fazer que os seus representantes votassem em unanimidade entre os presentes 

na reunião do Conselho. Aqui, relembre-se que existiam mecanismos de incentivo à 

presença dos 10 membros (vide as condições do quórum de instalação). 

Competia ao Conselho de Administração da CBD, por exemplo, a aprovação de 

qualquer associação do Grupo CDB com Terceiros que envolvesse investimento, 

individual ou acumulado, de até 100 milhões de dólares americanos, ao longo de um 

exercício social269. Em uma situação hipotética, é levada ao Conselho de Administração 

uma proposta de associação referida; supondo-se a presença de todos os Conselheiros de 

cada grupo efetivos em primeira convocação (5 de cada), quatro cenários são previsíveis 

em relação à deliberação pelos membros dos grupos: (1) cinco Conselheiros do Grupo 

AD são favoráveis e 5 Conselheiros de Casino são contra, ou vice-versa; (2) a maioria 

entre os dez Conselheiros é favorável mas há minoria contra, de qualquer grupo que seja; 

(3) a minoria entre os dez Conselheiros é favorável e a maioria é contra, de qualquer 

grupo que seja; (4) todos os dez Conselheiros são favoráveis ou todos os dez Conselheiros 

são contra. 

Igualmente ao que ocorre no Conselho de Administração da Wilkers, afora a 

circunstância (4), o reflexo prático da ausência de unanimidade pode ser interpretado de 

duas formas: (a) se as partes (dez representantes) não concordam com a decisão, esta não 

poderá ser tomada positivamente; ou seja, há um direito de veto mútuo e contínuo das 

deliberações sociais por qualquer um dos Conselheiros; (b) se as partes não concordam 

com a decisão de aprovar, também não concordam com a decisão de desaprovar; ou seja, 

há uma pendência de deliberação, um impasse. 

Nesse Conselho, entretanto, a alternativa de resolução do impasse entre os dez 

Conselheiros foi prevista de forma mais objetiva: (1) o Chairman do Conselho de 

Administração da CBD, fosse ele quem fosse, teria voto de qualidade, em caso de empate, 

em relação a duas matérias específicas270, ressalvadas matérias em conflito de interesses; 

                                                      
269

 Item  5.1.3.1, alínea d do acordo de acionistas da Wilkers. 
270

 5.1.3.5. Voto de Qualidade do Chairman do Conselho de Administração da CBD – O Chairman da 

CBD terá voto de qualidade na hipótese de empate em relação às deliberações sobre as seguintes matérias: 

(i) a aquisição pelo Grupo CBD de ativos ou a realização de investimentos em valor, individual ou 

acumulado, ao longo de um exercício social, até US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-

americanos), exceção feita a qualquer aquisição decorrente de qualquer Oportunidade de Negócio de 

ACIONISTA DA WILKERS, hipótese em que prevalecerão as normas constantes da Cláusula 15.1 do 

presente Acordo. Caso a operação ora descrita resulte na aquisição do Controle de uma Pessoa, as dívidas 
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para demais matérias, não havia previsão; (2) se fosse ele Abílio Diniz, e tão somente ele, 

enquanto Chairman do Conselho de Administração da CBD teria voto de qualidade em 

caso de empate em todas as matérias a serem tratadas pelo Conselho de Administração 

da CBD, excetuadas matérias que pudessem representar conflito de interesses.  

 Relembre-se, aqui, que a solução apresentada (voto de minerva) exige situação de 

empate, que poderia acontecer ou nas matérias especificadas (solução 1) ou em quaisquer 

matérias (solução 2). 

 Por fim, no que toca às previsões de exceções da regra da unanimidade para o 

Conselho de Administração da CBD, estas se referiam ao quórum de instalação do 

Conselho e aos votos de minerva do Presidente, fosse quem fosse, ou de Abílio Diniz. 

Nesse último caso, trata-se, efetivamente, de mecanismo de resolução de impasses em 

caso de empate (não propriamente a uma exceção à regra da unanimidade). 

 

2.5 Comentários 
 

Em uma perspectiva geral, o caso revela-se um exemplo de opção pela eleição de 

mecanismos prévios de resolução de impasses, voltados à continuidade do negócio pelas 

partes (solucionar o impasse sem encerrar a aliança). Não foram antevistos mecanismos 

de saída de um dos pactuantes em caso de dissenso, e a hipótese de encerramento da 

atividade (dissolução) não parece adequar-se a um contexto como o da CDB. Antes, aliás, 

observando-se as alternativas de forma ampla, verifica-se que existia um intuito/escopo 

de incentivar o consenso, mesmo que isso significasse repensar a deliberação em outra 

assentada. Vide, por exemplo, que o método de solução no Conselho de Administração 

da Wilkers considerava algumas tentativas de revisão da deliberação não unanime de 

forma conjunta e entre os próprios grupos (remarcar a reunião, constituir um comitê). 

                                                      
da Pessoa cujo Controle foi adquirido deverão ser levadas em consideração no que tange aos limites 

descritos neste item; e 

(ii) a contração de dívida total (menos caixa) do Grupo CBD, no valor total de até 2 (duas) vezes o EBITDA 

referente aos 12 (doze) meses anteriores, ficando estabelecido que o CEO da CBD terá poderes para aprovar 

a contração de dívida (menos caixa) no valor de até 1/2 (metade) do EBITDA dentro do referido prazo, 

exceção feita a qualquer contração de dívida originada de qualquer Oportunidade de Negócio de 

ACIONISTA DA WILKERS, hipótese em que prevalecerão as regras constantes da Cláusula 14.1 do 

presente Acordo. 

5.1.3.5.1. O voto de qualidade do Chairman do Conselho de Administração da CBD não será válido em 

relação às matérias em que o ACIONISTA DA WILKERS que tiver nomeado indiretamente (por meio da 

WILKERS) o então Chairman do Conselho de Administração da CBD possa ter conflito de interesses. 
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Prevendo mecanismos de continuidade, o caso serve de objeto de análise sobre a 

opção de antever os mecanismos. Como já exposto, pode haver razões que justifiquem, 

em determinado contexto, não ser desejável antevê-los, aguardando-se o impasse se 

instalar para eleger as providências; o argumento aqui é o de que, embora pareça racional 

deliberar previamente sobre como eventuais obstruções serão solucionadas (tendo em 

vista uma estrutura que acarreta potenciais impasses), pode haver situações concretas em 

que essa antecipação desestimule o consenso entre os pactuantes. Não existem elementos 

consistentes que façam concluir que é sempre saudável a previsão dos mecanismos. Nesse 

ponto, o caso oferece uma perspectiva: elegeram-se mecanismos especificamente para 

algumas circunstâncias. Não houve uma previsão generalizada (“para o caso de impasses 

nas deliberações, utilizar-se-á tal procedimento”); houve elenco de diferentes técnicas 

para situação nas quais estava prevista a unanimidade, sendo certo que, algumas delas, 

restringiram-se ao caso de empate, ou condicionaram-se a determinadas matérias, ou, 

mais ainda, já identificaram o sentido final do voto. O que fica demonstrado é que a 

eleição pontual de mecanismos, além de possível, torna menos dual a decisão entre 

antevê-los ou não antevê-los: podem ser antevistos pontual e condicionadamente. 

A especificação de mecanismos para determinadas circunstâncias viabiliza, ainda, 

a previsão de diferentes técnicas dentro de um mesmo instrumento contratual ou em 

relação ao mesmo negócio. O caso mostra que existe racionalidade em criar mecanismos 

distintos para deliberações distintas, seja em relação à matéria (assunto em discussão) 

seja em relação a quem profere a decisão. A depender do que for pactuado acerca da 

composição dos órgãos de deliberação, dos interesses específicos dos sócios, ou até 

mesmo das condições do negócio, faz sentido criar soluções variadas. Exemplo claro 

disso é a atribuição de voto de qualidade a Abílio Diniz, e tão somente a ele, para o caso 

de empate no Conselho de Administração da CBD. Dada a particularidade da relação de 

Abilio com a CBD naquele momento histórico, talvez essa tenha sido uma técnica de 

solução de impasse irrefutável para fechamento do negócio.   

Vale a pena traçar alguns comentários específicos, de acordo com cada fonte de 

deliberação (Conselho de Administração da Wilkers, Assembleia da Wilkers, Conselho 

de Administração de CDB. O Conselho de Administração da Wilkers é um grande 

exemplo sobre os desafios da exigência da unanimidade. Naquele Conselho, a referida 

exigência fazia negar, de fato, a regra da maioria, já que, em qualquer circunstância, 

mesmo que houvesse apenas um único dissidente (3x1), afastar-se-ia a deliberação para 

seguir o rito de resolvê-la através do mecanismo desenhado, uma vez que não se obteve 
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unanimidade; para raciocínio contrário, é preciso se pressupor que sempre os conselheiros 

de cada grupo (dois de cada) votariam no mesmo sentido, considerando os sujeitos que 

representavam. É muito mais do que a simples a previsão de mecanismo para o caso de 

empate quando a deliberação pode ser tomada por maioria, mas, havendo empate, 

direciona-se a solução para a técnica prevista. Como consequência pressuposta, embora 

nenhum teste tenha sido realizado para afirma-la, é racional inferir que a exigência de 

unanimidade pode imprimir maior complexidade à organização, sobretudo se, para o 

negócio, não fizer sentido a previsão de mecanismos mais simples e práticos. Vide, no 

caso do Conselho de Administração da Wilkers, que a resolução de impasses poderia 

chegar à arbitragem técnica, com eleição de peritos e estabelecimento de prazos a serem 

atendidos pelas partes. 

Para determinadas matérias cuja atribuição seria desse Conselho, foram eleitos 

pontualmente mecanismos diferentes (os quais, nos itens acima, foram referidos como 

“exceção à regra da unanimidade”). Especialmente para o caso de deliberação sobre 

distribuição de dividendos, o caso demonstrou a possibilidade de direcionar previamente 

o sentido do voto dos representantes dos acionistas em caso de empate (determinado 

grupo teria voto de qualidade se o sentido do voto fosse favorável à distribuição a maior). 

Regras que predefinam a decisão (em casos de empate, fulano deliberará no sentido “X”) 

têm o condão de evitar o impasse e não apenas de resolvê-lo, uma vez que essa 

antecipação previne o embaraço. Por sua vez, para o caso de eleição do Chairman do 

Conselho de Administração da Wilkers, a hipótese foi de alteração de critério – e não de 

resolução de impasses. Durante lapso temporal predefinido, a eleição do Presidente se 

alternava entre os grupos, prevendo-se um rol de possíveis candidatos, aos quais a outra 

parte não poderia se opor. Aqui, o critério de compartilhamento não é a unanimidade, mas 

a alternância. O exemplo do caso marca, portanto, que compartilhamento de poder 

igualitário pode ser exercido, em determinadas situações, por alternância do poder de 

deliberação. 

Curioso notar a solução para a mesma circunstância no caso da CDB. Para eleger o 

Chairman do Conselho de Administração da CBD, o critério também não era a 

unanimidade entre os representantes dos grupos, mas a alternância do direito de eleger 

em lapsos temporais demarcados, que se dariam em rodízio. Contudo, embora o Casino 

tivesse o direito de eleger, o eleito já estava predefinido: Abilio Diniz ou os herdeiros de 

Abilio Diniz, enquanto este tivesse condições físicas e mentais para o exercício do cargo. 

Recorde-se, ainda, que Abilio Diniz possuía voto de qualidade na hipótese de empate no 
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Conselho, e que, em abstrato, a alternância do poder de eleger o Presidente de um 

Conselho serve como medida para, em uma estrutura de controle compartilhado, 

equilibrar a atribuição do voto de minerva a esse Presidente. Nesse sentido, tomando 

como verdade a importância de alternar o Presidente do Conselho para equilibrar o efeito 

do deslocamento do voto de minerva para um dos grupos, a opção da CBD (Abilio ou 

seus herdeiros como presidentes eleitos também pelo Casino) não seria racional, ou, ao 

menos, não seria a escolha ótima. O exemplo do caso, portanto, faz pressupor que os 

mecanismos de resolução de impasses, no formato abstratamente previsto, nem sempre 

se adequam a particularidades do negócio, evidenciando um recomendável grau de 

personalização a cada caso concreto. 

Quanto à assembleia geral da Wilkers, mecanismos de resolução de impasses não 

foram previstos propriamente para impasses nas deliberações de sua atribuição, o que, em 

uma estrutura igualitária em número de ações, pode representar um potencial problema. 

Para o caso de não haver consenso sobre o voto da Wilkers na assembleia da CBD, 

contudo, foi previsto o dever de abstenção e, se esta não se sustentasse dadas novas 

convocações, a rejeição do pleito. Aqui, o que se observa é que a alternativa da abstenção 

significa, a rigor, a deliberação da matéria por terceiros, os demais acionistas. Resolve-se 

a ausência de consenso relegando a decisão aos demais deliberantes. Se a alternativa não 

funcionasse, o sentido da decisão já estava predefinido: o voto seria pela rejeição do 

pleito. A predefinição do voto pode não ser um mecanismo eficiente – pode, ao menos 

em tese, desincentivar um empenho de composição pela parte que não deseja aprovar a 

medida, dado o conforto prévio de que a sua opinião vingará.  

Independente de toda essa estrutura que se fincava na unanimidade como exigência 

para deliberação, o caso ainda possibilita pôr mais um ponto à reflexão, considerando o 

final da relação de compartilhamento: já foi dito que as soluções de impasses previstas 

visavam a continuidade da aliança, não sendo antevistos mecanismos de saída. Já foi 

visto, também, que existia, no acordo de acionistas da Wilkers, a possibilidade de o 

Casino, a partir de certa data, optar por eleger o Presidente do Conselho de Administração 

da Wikers, exercendo em conjunto a opção de compra de uma ação de titularidade do 

Grupo AD da Wilkers, reorganizando o controle desta e, por consequência, da CBD. 

Reorganizado o controle, a estrutura da CBD compartilhada ganhava nova roupagem – 

não mais paritária –, mantendo-se o direito de veto do Grupo AD em determinadas 

matérias. A partilha do direito de decidir, portanto, deixava a característica da 

unanimidade, passando a prevalência do Casino, com possível veto do Grupo AD. A 
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previsão dessa possibilidade não deixa, também, de ser uma alternativa de resolução de 

impasses: a solução não é de saída, mas de encerramento da relação de compartilhamento 

igualitário.  

Por fim, mais por curiosidade do que por enfrentamento, tomemos a situação real 

cerne do conflito entre os dois grupos: a proposta de associação da CBD com o Carrefour, 

concorrente direto do Casino na França. Em linhas gerais, conforme narrou-se no item 

1.2, no ano de 2011 Abílio Diniz – então Presidente do Conselho de Administração da 

CBD – inicia tratativas com o Carrefour para uma proposta de associação. O Grupo 

Casino toma conhecimento de tal possibilidade pela mídia, e isso instaura um conflito 

sem precedentes na relação, com instauração de arbitragem na Câmara Internacional do 

Comércio.  

Não se pode afirmar qual o objeto do conflito. Inclusive, não parece ter sido 

decorrente de desentendimento para uma deliberação; mais que isso, pressupõe-se que, 

para o Casino, firmar negócios com o Carrefour não seria opção. O conflito, assim, não 

era de deliberação sobre uma decisão negocial; o conflito parece ter sido conjectural, 

envolvendo ao desinteresse na sobrevivência da estrutura de compartilhamento de 

controle. 

Deliberar sobre propostas de associação, nos termos acimas expostos, competia 

ao Conselho de Administração da CDB. Antes, porém, era matéria também sujeita ao 

Conselho de Administração da Wilkers, conforme previsões das alíneas h271 e l272 do item 

5.1.2.1 do acordo. Relembre-se, aqui, a vinculação de sujeição prévia ao Conselho de 

Administração da Wilkers de assuntos relativos aos órgãos de administração da CDB 

(item 5.1.2.1 do acordo).  

Conforme todas as advertências já expostas ao longo deste trabalho, não é possível 

se afirmar, com base na pesquisa realizada, o que efetivamente ocorreu, nem quais 

recursos do acordo de acionistas foram invocados pelas partes, tendo em vista que o 

conflito ficou submetido ao sigilo da arbitragem na Câmara Internacional do Comércio 

(CCI). Porém, em um exercício de pressuposição, é possível transmutar o caso concreto 

                                                      
271

 Item 5.1.2.1, alínea h do acordo de acionistas da Wilkers: (h) a aprovação de qualquer tipo de 

associação da WILKERS com Terceiros;  
272

 Item 5.1.2.1, alínea l do acordo de acionistas da Wilkers: (l) a aprovação de qualquer associaçaõ do 

Grupo CBD com Terceiros que envolva investimento, individual ou acumulado, ao longo de um exercício 

social, superior a US$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares norte- americanos) ou 

superior a valor igual a 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido à época da CBD, conforme apurado 

em balanço patrimonial anual mais recente, em conformidade com o GAAP do Brasil, prevalecendo o que 

for maior; 
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em uma situação abstrata, a fim de se visualizar, conjecturando a partir de elementos reais, 

alguma possibilidade que justifique a origem do embaraço jurídico. Trata-se muito mais 

de um exercício visando a aplicação dos mecanismos de resolução de impasses previstos 

nos acordos a partir de uma situação concreta, do que, objetivamente, de uma 

recapitulação da situação real, tendo em vista que, repita-se, a pesquisa não alcançou o 

conflito, submetido ao sigilo, levado à arbitragem. 

No Conselho de Administração da CBD, que detinha a atribuição de aprovar 

associações do Grupo CBD com terceiros que envolvessem investimentos de até 100 

milhões de dólares, eventual impasse entre os Conselheiros do Grupo AD e os do Casino 

(cinco de cada lado) resolver-se-ia mediante voto de qualidade de Abílio Diniz, enquanto 

Chairman do Conselho de Administração da CBD.  

Antes, porém, para associação da CBD com terceiros cujo investimento fosse 

superior a 250 milhões de dólares, a aprovação do Conselho de Administração da Wilkers 

era necessária. Segundo o fato relevante que tornou pública a proposta de associação entre 

CBD e Carrefour273, os valores envolvidos eram bilionários. Parecia necessária, portanto, 

a aprovação do Conselho de Administração da Wilkers, para o qual, em caso de impasses, 

a solução adviria ou (1) de nova reunião do Conselho, ou (2) do Comitê pelo Chairman 

do Casino e um representante do Grupo AD. A arbitragem técnica, prevista como terceiro 

recurso, estava descartada para determinadas hipóteses, incluindo a citada. A decisão, 

portanto, poderia embaraçar desde o Conselho de Administração da Wilkers, 

considerando que o Grupo Casino manifestou-se absolutamente contrário a proposta, 

relevando tal posição publicamente, inclusive por divulgação de fatos relevantes ao 

mercado. 

No final das contas, após tensas disputas, o conflito encerrou-se mediante acordo 

que definiu a renúncia de Abilio Diniz do Conselho de Administração da CBD, com troca 

de participações acionárias por meio da qual o grupo Casino, em conjunto com sua 

                                                      
273

 Fato relevante divulgado em 28/06/2011: “1. It should be clarified, first, that NPA is a special purpose 

company owned by BTG PACTUAL. 2. NPA believes the Potential Transaction is an extraordinary 

opportunity for CBD, Carrefour and their respective shareholders, which will allow for the creation of a 

large Brazilian-French conglomerate in the retail sector, with strong presence in domestic and 

international markets. It is a condition for the implementation of the Potential Transaction, among others, 

that NPA obtains investments from BNDESPAR - which has endorsed the Potential Transaction in the 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Eligibility and Credit Committee – of 

R$ 3,910,000,000.00 (three billion, nine hundred and ten million reais) and BTG PACTUAL (and / or 

vehicles connected to BTG PACTUAL and / or its manager) of R$ 690,000,000.00 (six hundred ninety 

million reais), corresponding to a grand total of R$ 4,600,000,000.00 (four billion six hundred million 

reais), equivalent, today, to approximately € 2,000,000,000.00 (two billion euros), and the issuance of debt 

in the amount of R$ 1,150,000,000.00 (one billion, one hundred and fifty million reais).” 
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acionista controladora Rallye, passou a ser titular da totalidade do capital social da 

Wilkers, controladora da CBD, e de significativas ações preferenciais da mesma 

companhia. Em um belo trocadilho, para quem não previa a saída como modo de solução 

de impasses, a saída foi o modo de solução do impasse, mesmo que não antevista.  
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CONCLUSÃO 
 

Conduzida a investigação sobre o compartilhamento de controle e mecanismos de 

resolução de impasses à luz do caso da Companhia Brasileira de Distribuição, algumas 

conclusões foram extraídas, que serão reexpostas em conjunto com um resumo pontual 

do trabalho, nas linhas abaixo. O estudo do caso específico possibilitou a identificação de 

lições com grau de generalização, que podem ser aproveitadas em casos semelhantes. 

Após a exposição do resumo e conclusões abaixo, o leitor encontrará uma agenda de 

pesquisa, preparada em razão das limitações de escopo deste estudo, que pode funcionar 

como ponto de partida para eventuais pesquisas futuras. 

Do ponto de vista analítico, o estudo proposto foi organizado em duas frentes: 

uma avaliação de forma e de conteúdo. Seguir-se-á essa estrutura na apresentação do 

resumo conclusivo: 

  

1. Sobre a sua forma, a transação negocial firmada em 2005 envolvendo a Companhia 

Brasileira de Distribuição, embora tecnicamente represente a troca de coisa (ações) por 

preço (dinheiro), não se resume à figura típica do contrato de compra e venda previsto no 

Código Civil. Ela possui uma sofisticação maior, posto que o seu resultado significou 

uma alteração do controle da sociedade, em que se encolheu a prevalência do Grupo AD 

e passou-se a uma opção de compartilhamento de controle por meio de holding (antiga 

Vieiri, que passou a ser Wilkers), com participações igualitárias entre Grupo AD e Grupo 

Casino. 

 

1.1 Essa maior complexidade ficou evidenciada na formatação do negócio. Não se tratou 

de um acordo formalizado em um contrato, mas de uma rede de contratos com finalidades 

diferentes, embora interligadas. De maneira resumida, pode-se afirmar que a transação 

ficou concentrada (não se descarte a composição por outros documentos satélites) no 

acordo de associação firmado em 04 de maio de 2005, acompanhado pelo acordo de 

acionistas da holding Wilkers, controladora da CDB (grupos controlam 

compartilhadamente a Wilkers, que controla a CDB). 

 

1.2 O formato da transação ganhou ainda mais complexidade em razão da previsão de 

“reorganização do controle” no próprio acordo de acionistas da Wilkers, possibilidade 

conferida ao grupo Casino em termo certo e determinado. A reorganização do controle 
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não foi, por si só, alvo de avaliação deste trabalho – e pode render interessantes trabalhos 

futuros, mas alguns reflexos dela foram nele pontuados, a exemplo da  manutenção de 

direito de veto do Grupo AD em relação a determinadas matérias. Nesse ponto, colocou-

se em xeque se a “reorganização do controle” consistiu, em verdade, em outro formato 

de compartilhamento de controle. 

 

1.3 Topograficamente, portanto, em relação ao formato escolhido pelos dois grupos para 

partilhar o poder, a opção foi pelo controle indireto: a holding (primeiro Vieiri e, após, a 

Wilkers), com participações igualitárias em número de ações ordinárias, controlaria a 

CBD e seria controlada pelos grupos. Embora as partes tenham optado pelo controle da 

CBD via holding, os verdadeiros titulares do poder estariam em um escalão abaixo – os 

dois grupos controladores, que partilhavam esse de acordo e nos limites de um contrato 

parassocial (o acordo de acionistas da holding). A estrutura desenhada previa mais: 

composição igualitária no conselho de administração da holding, e exigência de 

deliberações em unanimidade. Isso exigiu a subscrição de acordo de acionistas da holding 

entre os dois grupos – reais controladores, instrumento parassocial que, de fato, 

implementou como e quem exercia o controle compartilhado. 

 

1.4 O caso possibilitou apreender, com potencial de generalização para outros casos 

semelhantes, um sentido pressuposto em se optar por um desenho que parte de um 

“acordo de associação” (joint venture agreement), contrato atípico no ordenamento 

jurídico brasileiro. Esse acordo foi elaborado, no caso concreto, com certa dose de compra 

e venda, aliada a uma proposta de comunhão de meios e riscos entre as partes, que se 

organizariam em formato institucional/ societário. A sua conotação é a de um o “acordo 

de base”, acompanhado de “acordos satélites”.  

 

1.4.1 A figura do acordo de associação como base de uma rede de outros contratos 

satélites fez perquirir por quais razões, mesmo pressupostas, a implementação do 

compartilhamento do controle viria outro documento (o acordo de acionistas). Afinal, por 

que firmar tantos contratos?  

 

1.4.2 Concluiu-se que existiram vantagens na opção, embora, em outros casos, não seja 

essa a única alternativa viável ou o único caminho que faça sentido (sobretudo se 

estivemos, por exemplo, diante de joint ventures não institucionais). Lançar o conteúdo 
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do compartilhamento de controle no acordo de acionistas, para além da previsão expressa 

no artigo 118 da Lei 6404/76, confere o gozo da execução específica deste em relação à 

companhia. No caso concreto, visualizaram-se outras justificativas pressupostas, como a 

não correspondência exata entre as partes do acordo de associação e do acordo de 

acionistas (os grupos utilizam veículos de investimentos, outras sociedades), e 

motivações de confidencialidade (se a opção fosse lançar, por exemplo, o conteúdo do 

compartilhamento de controle em um capítulo do acordo de associação, muitas 

informações de caráter mais confidencial desse primeiro documento poderiam estar 

sujeitas a maior divulgação).   

 

1.4.3 Além disso, a organização do controle foi eleita via holding, que muitas vezes é 

pontuada na doutrina como substituição do acordo de acionistas (opção pelo controle 

indireto). No caso concreto, o enlace se deu desenhando-se a estrutura de 

compartilhamento no acordo de acionistas da holding, e vinculando a este o acordo de 

acionistas da CBD, que conferia, em última instância, uma confluência pacífica de votos 

dos dois grupos sempre no sentido estabelecido pela holding (instituição de usufruto de 

ações). 

 

1.4.4 Na leitura que se fez do caso, conclui-se que outros documentos satélites tiveram 

papel relevante para (i) vincular votos na CBD (acordo de acionistas da CBD e 

instrumento de usufruto de ações para Wilkers); (ii) aumentar participação do Casino na 

CBD (opção de compra de ações da família Diniz por Casino); (iii) garantir a 

reorganização do controle no termo certo (opção de venda de ações da família Diniz ao 

Casino); (iv) garantir as locações dos imóveis que passaram a titularidade do Grupo AD 

à CBD (contratos de locação). 

 

2. Do ponto de vista do conteúdo – a partilha de poder entre os dois grupos –, ficou visto 

que a base do compartilhamento de controle foi a titularidade igualitária das ações da 

holding (50-50), associada à estrutura igualitária de composição de órgãos de deliberação 

e exigência de unanimidade para tomada de decisão. Nesse ponto, o caso serve de 

exemplo de um controle compartilhado igualitário, desenhado com paridade. 

 

2.1 Aqui, o confronto do caso com a teoria jurídica fez demonstrar que existe um leque 

de possibilidades que podem se enquadrar no “status” de controle compartilhado, sendo 
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necessário identificar em quais termos se dá esta partilha em determinada situação.  O 

exemplo do caso, dado o controle compartilhado igualitário e com paridade, demonstra 

uma intensidade aguda de compartilhamento, pois exige que as duas partes ajam de forma 

uníssona (alto nível democrático, alta interdependência). Com isso, conclui-se pela 

necessidade de perquirir, no caso concreto, como os grupos se organizaram para partilhar 

o controle, ou seja, “o que significava compartilhar”. Esse levantamento foi realizado a 

partir da análise sobre como os grupos lidavam com os votos na assembleia geral da 

Wilkers e como se dava o funcionamento dos conselhos de administração (da Wilkers274 

e da CBD275). 

 

2.2 Quanto à possibilidade de “reorganização do controle”, “transferindo-o” para o 

Casino, concluiu-se que a chamada “reorganização” indicava uma nova relação, em que 

se reduziu o nível de participação do Grupo AD, mantendo, no entanto, direito de veto 

sobre determinadas matérias. Aqui, a pesquisa colocou em xeque a possibilidade de se 

avaliar “controle compartilhado” de acordo com intensidades de controle, pois, para além 

das definições legais e teóricas, a prática demonstra que uma relação de compartilhamento 

pode ser desenhada de maneiras diversas.  O caso desafia reflexões sobre qual é o limite 

em que se pode afirmar haver compartilhamento de controle, tema juridicamente 

relevante em razão das consequências jurídicas inatas, a exemplo da responsabilidade 

legal do acionista controlador. 

 

2.3 No desenho de controle compartilhado, percebeu-se que o Conselho de Administração 

da holding Wilkers detinha um papel relevante, até mesmo o de alinhar previamente o 

                                                      
274 No caso da Wilkers: (i) a equivalência de participação dos dois grupos no Conselho de Administração 

(dois membros e dois suplentes cada) e na Diretoria (dois diretores cada); (ii) definição de quórum de 

instalação para reunião do Conselho de Administração com participação igualitária dos dois grupos, 

prevendo mecanismos para viabilizar a presença igualitária; (iii) definição de deliberação em unanimidade 

entre os dois grupos, tanto em relação às decisões dos representantes no Conselho de Administração, quanto 

em relação à Assembleia Geral da Wilkers, para a qual os grupos se obrigavam a reunir o Conselho de 

Administração da Wilkers previamente a fim de alinhar os votos; (iv) repartição, de forma alternada no 

tempo, da atribuição de nomear o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers. 
275 No caso da CBD: (i) a equivalência de participação dos dois grupos no Conselho de Administração 

(cinco membros de cada, afora os até quatro Conselheiros Independentes); (ii) definição de quórum de 

instalação para reunião do Conselho de Administração com participação igualitária dos dois grupos, 

prevendo mecanismos para viabilizar a presença igualitária; (iii) definição de deliberação em unanimidade 

dos dois grupos, entre os presentes nas decisões do Conselho de Administração; (iv) para nomeação do 

Chairman do Conselho de Administração da CBD, embora a redação do acordo estimule a conclusão de 

que essa atribuição era repartida entre os dois grupos; rigorosamente, o Casino deveria eleger pessoa 

específica (Abilio Diniz). 

 



123 
 

sentido da deliberação sobre matérias sujeitas ao exercício do direito de voto da Wilkers 

e de seus representantes nos órgãos de administração da CDB – um espelho das reuniões 

prévias de acionistas antes de assembleias, identificadas na doutrina como um órgão de 

deliberação interno essencial para pôr em prática acordo de votos em bloco. 

 

2.4 O referido Conselho de Administração, composto por quatro membros titulares, sendo 

dois de cada grupo, estava vinculado a decidir em unanimidade, o que exigia consenso 

absoluto na decisão. Detectou-se que essa exigência (unanimidade) é um contraponto ao 

entendimento doutrinário de que as reuniões prévias devam sempre ser regidas pelo 

princípio da maioria, sob pena de não se chegar a acordo. 

 

2.5 A pesquisa ratificou o argumento de que a partilha igualitária de poder pode fazer 

desencadear eventuais impasses, uma vez que um sujeito ou grupo não detém recursos 

legais para se sobrepor a outro.  É, no entanto, uma opção não incomum nos negócios 

empresariais (vide as joint ventures), e há racionalidade econômica para isso, por, 

exemplificadamente, materializar a intenção das partes em alcançar a comunhão. O caso, 

além de representar uma estrutura societária igualitária (50:50), é exemplo de exigência 

de quórum de unanimidade em algumas deliberação importantes:  deliberações do 

Conselho de Administração da Wilkers, deliberações na Assembleia Geral da Wilkers, 

deliberações no Conselho de Administração da CBD. 

 

2.6 O problema central destacado nessa estrutura foram possíveis impasses nas 

deliberações (deadlock): desentendimentos entre as partes sobre um ponto fundamental, 

que não pode ser resolvido em razão da inexistência de maioria ou exigência de 

unanimidade. Concluiu-se que, como resposta aos impasses, é possível às partes antever 

mecanismos de resolução, que podem ser catalogados em mecanismos que favorecem a 

continuidade do negócio e mecanismos de divórcio. Na primeira categoria, estão a (i) 

previsão de voto de qualidade, (ii) levar a decisão a deliberação em comitês, (iii) atribuir 

a decisão a um terceiro independente, (iv) abstenção. Na segunda categoria, a (i) 

transferência de quotas/ações entre sócios; (ii) transferência de quotas/ações para 

terceiros; (iii) dissolução. 

 

2.7 A pesquisa pôs em xeque a necessidade absoluta de antever mecanismos de resolução 

de impasses, tendo em vista que há racionalidade na intenção de manter contratos 
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incompletos. A conclusão é a de que vale mensurar a conveniência nessa previsão, 

embora a não previsão possa resultar em soluções graves, como o direcionamento da 

decisão ao Estado-Juiz, ou a quebra do plano conjunto negocial (a dissolução). 

 

2.8 De toda avaliação, percebeu-se que, na estrutura do caso, houve a opção pela eleição 

de mecanismos de resolução de impasses para algumas circunstâncias, alocados no 

acordo de acionistas da Wilkers que direcionaram a continuidade do negócio entre as 

partes276. Não foram antevistos mecanismos de saída de um dos pactuantes em caso de 

dissenso. Efetivamente, existia um esforço de incentivar o consenso, mesmo que isso 

significasse prorrogar a decisão para outra assentada (vide método de transferência da 

decisão para comitê).  

 

2.9 A especificação de mecanismos para determinadas circunstâncias, e não de forma 

generalizada, possibilita a previsão de diferentes técnicas dentro de um mesmo 

instrumento contratual ou em relação ao mesmo negócio. A depender do que for pactuado 

acerca da composição dos órgãos de deliberação, dos interesses específicos dos sócios, 

ou até mesmo das condições do negócio, faz sentido criar soluções variadas. Exemplo 

claro disso é a atribuição de voto de qualidade a Abílio Diniz, e tão somente a ele, para o 

caso de empate no Conselho de Administração da CBD. Dada a particularidade da relação 

de Abilio com a CBD naquele momento histórico, talvez essa tenha sido uma técnica de 

solução de impasse irrefutável para fechamento do negócio. 

 

                                                      
276 Em resumo, para as deliberações do Conselho de Administração da Wilkers, foram previstas três 

técnicas de resolução de impasses: 

a) Regra geral, por empate de votação ou qualquer outro motivo, o iter a ser levado em consideração 

contemplava, sucessivamente, (i) nova reunião; (ii) deliberação por comitê; (iii) arbitragem técnica; 

b) Para caso de ausência de consenso sobre o voto da Wilkers na Assembleia da CBD, a Wilkers deveria 

(i) recusar-se a participar da Assembleia ou, não sendo possível, (ii) votar pela não aprovação; 

c) Para o caso de empate sobre distribuição de dividendos, nas situações previstas pelos itens 5.1.2.8 e 

5.1.2.9, um dos dois grupos (ou seus representantes) teria voto de minerva (Casino na primeira hipótese e 

Grupo AD na segunda hipótese), desde que o voto fosse a favor da distribuição de maior valor. 

No caso da CBD, os mecanismos previstos foram: 

a) o Chairman do Conselho de Administração da CBD, fosse ele quem fosse, teria voto de qualidade, em 

caso de empate, em relação a duas matérias específicas, ressalvadas matérias em conflito de interesses; para 

demais matérias, não havia previsão;  

b) se fosse ele Abílio Diniz, e tão somente ele, enquanto Chairman do Conselho de Administração da CBD 

teria voto de qualidade em caso de empate em todas as matérias a serem tratadas pelo Conselho de 

Administração da CBD, excetuadas matérias que pudessem representar conflito de interesses.  
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2.10 O caso fez inferir, ainda, sobretudo colocando em avaliação a estrutura do Conselho 

de Administração da Wilkers, que a exigência de unanimidade pode imprimir maior 

complexidade à organização, sobretudo se, para o negócio, não fizer sentido a previsão 

de mecanismos mais simples e práticos. Como exemplo, o caso do Conselho de 

Administração da Wilkers, para o qual havia previsão de resolução de impasses com 

arbitragem técnica, a eleição de peritos e o estabelecimento de prazos a serem atendidos 

pelas partes. 

 
2.11 O exemplo do caso, portanto, revelou que os mecanismos de resolução de impasses, 

no formato abstratamente previsto, nem sempre se adequam a particularidades do 

negócio, evidenciando um recomendável grau de personalização a cada caso concreto. 

 

Esse resumo, que concentra as conclusões reveladas pela pesquisa e expostas no 

decorrer do trabalho, é ainda capaz de evidenciar que uma gama de questões jurídicas 

relevantes podem ser extraídas do caso e deixaram de ser enfrentadas dado o limite e o 

escopo deste trabalho. O trabalho tangenciou uma sucessão de assuntos que não foram 

aprofundados. Como o objetivo principal consistiu em obter dele algumas experiências, 

de modo a aproveitar suas lições em situações semelhantes, não se pôde imprimir 

dedicação a todos os temas jurídicos que o caso suscitou, muitos deles dignos de boa 

quantidade de trabalhos científicos. Por isso, preparou-se a agenda a seguir como ponto 

de partida para outras oportunidades de pesquisa: 

 

1. Razões jurídicas e pragmáticas para estruturação de negócios empresariais em vários 

instrumentos contratuais, diversos mas interligados; 

 

2. Vantagens e desvantagens da opção de estruturação de controle utilizando-se como 

veículo holding (controle indireto); 

 

3. Avaliação crítica sobre a decisão da Comissão de Valores Mobiliários no processo n. 

RJ 2005/4069 para fins de definição de critérios para exigência de Oferta Pública de 

Ações; 

 

4. Tônus/limites de compartilhamento de controle (intensidades de compartilhamento). 

4.1 O direito de veto como forma de compartilhamento. 
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4.2 A eleição de compartilhamento por meio decisões alternadas entre sujeitos ou grupos 

de sujeitos (a decisão em bloco é definida por um, que se alterna em rodízios) 

 

5.   O contrato atípico denominado “acordo de associação”. Características presentes na 

prática usual. Qualificação. Onde e quando utilizá-lo. 

 

6. “Condições precedentes” para implementação de negócios. Correspondência com 

institutos jurídicos (condição resolutiva? Exceção do contrato não cumprido?). Efeitos 

quando o objeto contratual é um arranjo societário. 

 

7. Racionalidade econômica da previsão contratual de períodos de “lock up”. Adequação 

jurídica (cláusula de inalienabilidade?). 

 

8. Aprofundamento de temas específicos sobre joint ventures. 

8.1 Compartilhamento de decisões em joint ventures contratuais. 

8.2 Aplicabilidade e executoriedade de mecanismos de resolução de impasses em joint 

ventures contratuais. 

 

9. Vinculação de administradores a acordo de acionistas sob a perspectiva da obrigação 

de votarem em consenso, por unanimidade. 

 

10. Acordo parassociais incompletos. Vantagens em manter a incompletude do ponto de 

vista dos incentivos econômicos. 

 

11. Racionalidade do princípio majoritário das deliberações sociais. 

11.1 Manipulações contratuais de quóruns legais de deliberação. Limites da autonomia 

privada e razão de eleição de quóruns pelas partes. 

11.2 Órgãos sociais/ tipos de deliberação que admitem a alteração de quórum. É possível 

prever deliberação em unanimidade em Conselhos Fiscais? 

 

12. A racionalidade e os efeitos do contrato de opção de venda de ações, interligado ao 

acordo de acionistas da Wilkers, no caso CBD. O que se extrai de lições. 
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13. Avaliação das alternativas utilizadas no caso para evitar transferências de ações 

(acordo de bloqueio). Funcionam?  

 

14. A eficiência tributária da opção do caso para transferência de ações entre os dois 

grupos (a funcionalidade do desenho da transação do acordo de associação do ponto de 

vista tributário). 
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