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RESUMO:  

 
O presente trabalho tem por escopo a análise do conceito jurídico de controle 

para fins de interpretação e aplicação do artigo 254-A da Lei nº 6.404/76, de  modo a 
determinar as espécies de controle abrangidas pela disciplina da oferta pública de 
aquisição de ações por alienação de controle. 

Em um primeiro momento, procedeu-se à investigação do histórico da disciplina 
da alienação de controle na legislação nacional e à pesquisa no direito comparado do 
regramento das operações de alienação de controle. Analisou-se, ainda, a doutrina 
pátria no que tange às espécies de controle previstas na Lei das Sociedades por 
Ações e à interpretação histórica, sistemática e teleológica do artigo 254-A. 

Na sequência, adentrou-se no estudo de casos da jurisprudência administrativa 
da Comissão de Valores Mobiliários com o intuito de identificar o entendimento da 
autarquia quanto às operações de envolvendo controle de companhias abertas que 
ensejam a obrigatoriedade de formulação de oferta pública para aquisição das ações 
dos acionistas minoritários.  

Exploraram-se, ainda, os regramentos, elaborados por entidades 
autorreguladoras, quanto a operações de alienação de controle ou que envolvam 
participação relevante capaz de influenciar a gestão das companhias abertas e 
acarretar potenciais riscos aos acionistas minoritários. 

Por fim, elaborou-se breve análise crítica com base no estudo desenvolvido. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Controle acionário. Companhias abertas. Oferta Pública de 
Aquisição. Bloco de Controle. Alienação de Controle. Controle minoritário. Proteção 
aos acionistas minoritários. 
  



ABSTRACT:  

 
The present paper has as scope the analysis of the legal concept of control for 

the purposes of interpretation and application of the Article 254-A of the Law n. 
6.404/76, intending to determine the types of control covered by the legal framework 
of the mandatory bid due to the occurrence of control transactions. 

At first, an examination of the history of the Brazilian legal framework of the 
control transactions and a research on comparative law about the rules regarding 
control transactions were proceeded. In addition, an analysis of the Brazilian legal 
literature, regarding the types of control set forth by the Brazilian Company Law and 
the historical, systematic and teleological interpretation of the Article 254-A, was 
undertaken. 

Furthermore, a case study of the administrative jurisprudence of the Brazilian 
Securities and Exchange Commission (CVM) was proceeded with the purpose of 
identifying the CVM’s rulings concerning the control transactions of publicly traded 
companies that required the placement of a mandatory bid to acquire the stocks of 
minority shareholders. 

There was, also, an examination of the rules formulated by self-regulatory 
authorities, regarding the control transactions or transactions that concerns relevant 
stock ownership able to influence the management of publicly traded companies and 
to represent potential risks to minority shareholders. 

At last, a brief critical analysis was performed based on the study developed. 
 
KEYWORDS: Corporate control. Publicly traded companies. Mandatory bid. Control 
bloc. Control transactions. Minority control. Protection of minority shareholders. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O desenvolvimento do mercado de valores mobiliários brasileiro desempenha 

papel relevante para o crescimento econômico nacional. As companhias, por meio do 

mercado de capitais, conseguem acessar a poupança popular e, assim, obter 

financiamento saudável mediante a captação de recursos baratos – frequentemente 

fundada na participação acionária em vez de dívida, impactando ainda numa melhor 

alocação de riscos. 

Nesse contexto, a Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) se afigura relevante marco 

histórico, tendo forjado as bases do atual mercado de capitais brasileiro. Destaca-se, 

dentre as disposições contidas na Lei das S.A., o regramento quanto ao controle 

acionário das companhias. Refletindo o perfil de intensa concentração acionária das 

companhias brasileiras, a legislação buscou disciplinar o poder detido pelo acionista, 

ou grupo de acionistas, que lhe confere a capacidade de ditar os rumos dos negócios 

da companhia, com vistas a propiciar a observância do interesse social.  

Inseridos no interesse social das companhias estão os interesses dos 

acionistas minoritários e do mercado de capitais de modo geral, notadamente dos 

potenciais investidores. 

Para tanto, a Lei das S.A. prevê determinados mecanismos com vistas a 

proteger seus interesses. A proteção ao acionista minoritário ganhou ainda mais 

substrato com a ampla reforma da Lei das S.A. efetuada por meio da Lei nº 10.303/01.  

Dentre tais mecanismos, pode-se citar a obrigatoriedade de formulação de 

oferta pública de aquisição de ações quando da ocorrência de alienação de controle 

(“OPA por alienação de controle”). Tal regra, inicialmente estabelecida pelo artigo 254 

da Lei das S.A., foi posteriormente revogada nos anos 90 e reintroduzida no 

ordenamento jurídico pela Lei nº 10.303/01, sob a rubrica do artigo 254-A. 

A OPA por alienação de controle tem o condão de assegurar o direito de saída 

conjunta (tag along) em condições equitativas aos acionistas minoritários com direito 

à voto. Tal mecanismo decorre do reconhecimento de um valor associado ao poder 

de controle e pressupõe que a transferência do controle tem a capacidade de influir 

profundamente nos rumos dos negócios da companhia – o prêmio de controle. 

Entretanto, as disposições acerca da OPA por alienação de controle geraram 

controvérsia desde seu surgimento. A aplicabilidade do revogado artigo 254 ensejou 
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diversos debates, tendo impactado significativamente na redação do artigo 254-A. 

Referido dispositivo busca, em seu parágrafo primeiro, delimitar sua incidência ao 

definir o que se entende por alienação de controle, incorporando à definição a 

experiência da jurisprudência administrativa da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”). 

Não obstante o esforço em trazer maior clareza ao âmbito de incidência da 

OPA por alienação de controle, a interpretação do artigo 254-A ainda esbarra em 

controvérsias relevantes. 

Dentre elas, destaca-se o conceito de controle abrangido pelo dispositivo. 

Diferentemente do que se observava sob a égide do revogado artigo 254, o qual, 

mediante a regulamentação pela Resolução nº 401 de 1976 do Conselho Monetário 

Nacional (“CMN”), abarcava expressamente as hipóteses de controle minoritário, o 

artigo 254-A e sua norma regulamentadora, a Instrução CVM nº 361/02, são silentes 

quanto à questão do controle minoritário. 

Antes uma problemática pouco tangível, devido ao perfil de concentração 

acionária, o controle minoritário não mais se mostra fenômeno desconhecido ao 

mercado de capitais brasileiro.  

Consequentemente, ganha relevo o debate acerca do conceito de controle a 

ser utilizado na interpretação do artigo 254-A a fim de delimitar seu âmbito de 

aplicação e compreender as hipóteses que configuram alienação de controle. 

 

 

1. Histórico da OPA por alienação de controle na Lei das S.A.  

 
 

Na década de 70, durante a tramitação do projeto de lei que viria a dar origem 

à Lei das S.A., a problemática da alienação de controle das companhias abertas gerou 

significativa controvérsia. 

O projeto original da Lei das S.A., elaborado por Lamy Filho e Bulhões Pedreira, 

não dispunha acerca da oferta pública obrigatória para aquisição de ações em 

decorrência da alienação de controle das companhias abertas. Exigia-se apenas a 

imediata divulgação ao mercado. Da leitura da Exposição de Motivos da Lei das S.A., 

verifica-se que tal abordagem partia das premissas de que (i) as economias de 

mercado atribuem valor econômico ao controle distinto do valor das ações que 
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compõem o bloco de controle; (ii) a priori, a transferência do controle não implica em 

prejuízo ao acionista minoritário; e (iii) dado que o reconhecimento da posição de 

poder do acionista controlador acarreta deveres e responsabilidades diferenciados, 

deveria de mesmo modo possibilitar valoração distinta dos valores mobiliários de sua 

titularidade. 

Na Câmara dos Deputados, o Deputado Herbert Levy apresentou emenda 

aditiva ao projeto, introduzindo o requisito de formulação de oferta pública para 

aquisição das ações dos acionistas minoritários, em caso de alienação de controle, 

pelo mesmo valor pago pelas ações integrantes do bloco de controle. 

No Senado, foi proposta emenda de autoria do Senador Lehmann, a qual 

também previa a obrigatoriedade de realização de OPA, quando da ocorrência de 

alienação de controle. A Emenda Lehmann, como veio a ser conhecida, foi aprovada 

no Senado e na Câmara dos Deputados. Apesar de controvertida, tal emenda não foi 

vetada e originou o artigo 254 da Lei nº 6.404/76. Tal dispositivo1 estabelecia a 

necessidade de prévia autorização da CVM e obrigatoriedade de realização de OPA 

em que houvesse tratamento igualitário aos acionistas minoritários, de modo que, 

caso o número de ações ofertadas pelos acionistas superasse o número máximo de 

ações estabelecido na OPA, haveria um rateio entre os acionistas.  

A Resolução nº 401/76 do CMN, regulamentando o artigo 254, estabeleceu o 

seguinte: 

I - A alienação do controle de companhia aberta somente poderá ser 
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o 
adquirente se obrigue a fazer, nos termos desta Resolução, oferta 
pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos 
demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar 
tratamento igualitário ao do acionista controlador. 

Observa-se, portanto, que, sob a égide do revogado artigo 254 da Lei nº 

6.404/76, a alienação de controle das companhias abertas somente poderia ocorrer 

mediante a formulação de procedimento de OPA na qual era oportunizado a todos os 

                                                           
1 Art. 254.  A alienação do controle da companhia aberta dependerá de prévia autorização da Comissão de Valores 

Imobiliários. 

§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários deve zelar para que seja assegurado tratamento igualitário aos acionistas 

minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de ações. 

§ 2º Se o número de ações ofertadas, incluindo as dos controladores ou majoritários, ultrapassar o máximo previsto 

na oferta, será obrigatório o rateio, na forma prevista no instrumento da oferta pública. 

§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas a serem observadas na oferta pública relativa 

à alienação do controle de companhia aberta. 
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acionistas, titulares de ações com direito de voto, a alienação de suas ações em 

condições igualitárias, no que tange ao preço, bem como no rateio e demais 

estipulações2. No bojo das privatizações ocorridas na década de 90, a Lei nº 9.457/97 

veio a revogar o artigo 254 da Lei das S.A., de modo que todo sobrepreço decorrente 

da alienação do controle das companhias privatizadas pudesse ser apropriado pelo 

Estado, dada a ausência de obrigatoriedade de formulação de OPA por alienação de 

controle3. 

Com o advento da Lei nº 10.303/01, que veio a promover ampla reforma da Lei 

das S.A., notadamente no que tange à introdução de dispositivos que garantem 

proteção aos acionistas minoritários, a OPA por alienação de controle foi reintroduzida 

no ordenamento jurídico brasileiro, porém com algumas distinções ao procedimento 

antes previsto pelo artigo 254.  

No âmbito de aplicação do artigo 254-A, a alienação das ações integrantes do 

bloco de controle está condicionada à realização de OPA4, sujeita à autorização da 

CVM. Referida autorização para a alienação do controle das companhias decorre da 

análise tão somente do preenchimento dos requisitos legais na formulação da OPA – 

                                                           
2 A Resolução nº 401/76 do CMN determinava o seguinte:  

“X - A oferta pública aos acionistas minoritários será feita por intermédio de banco de investimento ou de 

sociedade corretora, e poderá ter por objeto: 

a) todas as ações com direito a voto, com exceção das de propriedade do acionista controlador, sem limite máximo 

das ações a serem adquiridas; 

b) ações até o limite máximo indicado na oferta, que compreenda tanto as ações do acionista controlador quanto 

de demais acionistas. 

XI - No caso da alínea "b" do item anterior, se o número das ações dos aceitantes da oferta, somado às do acionista 

controlador, ultrapassar o máximo indicado no instrumento da oferta, será obrigatório o rateio proporcional, entre 

o acionista controlador e os demais acionistas, do total de ações a serem adquiridas. (...) 

XIII - Ressalvado o disposto nos itens XIV, XV e XVI, a oferta pública deverá prever a aquisição das ações dos 

acionistas minoritários em condições iguais às contratadas com o acionista controlador, sob todos os aspectos de 

preço ou relações de permuta, prazos de pagamento e demais direitos e obrigações do vendedor das ações, previstos 

no instrumento de alienação firmado entre o acionista controlador e o adquirente do controle.” 
3 “Conforme a justificação do Projeto de Lei nº 1.564, de 28.02.1996, que resultou na Lei nº 9.457/1997, a 

eliminação do tratamento igualitário para os acionistas minoritários fundamentou-se na necessidade de reduzir, 

para o adquirente do controle acionário, os custos da operação; extinguindo-se a oferta pública, os recursos que 

nela seriam despendidos passariam a ficar disponíveis para capitalização da companhia. No entanto, a motivação 

principal da supressão da obrigatoriedade da realização da OPA por alienação de controle foi facilitar a 

privatização das companhias submetidas a controle estatal, permitindo que o Governo Federal se apropriasse de 

todo o sobrepreço que seria pago na venda de tais companhias a investidores privados.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei 

das S.A. Comentada. V.3. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 420) 
4 “O caput do artigo 254-A não subordina a contratação da alienação de controle à prévia autorização da CVM (...) 

A prévia autorização da CVM é exigida pelo § 2º para a transferência do bloco de controle, ocasião em que a 

CVM, examinando o projeto de OPA, verifica se está em consonância com a lei e as instruções que a autarquia 

expede por força do § 3º. 

A competência da CVM continua, portanto, estritamente vinculada: os contratantes da operação de alienação têm 

direito à autorização da CVM para consumar o negócio desde que o projeto de OPA atenda aos requisitos legais.” 

(LOBO, Carlos Augusto. Alienação do Controle de Companhia Aberta. In: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; 

LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). Direito das Companhias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1459) 
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caso esteja em desacordo com as exigências legais, o negócio será ineficaz, dado o 

não implemento da condição. A OPA disciplinada pelo artigo 254-A da Lei das S.A. 

tem como destinatários os demais titulares de ações com direito a voto, assegurando 

a estes o pagamento de preço, no mínimo, equivalente a 80% do preço pago pelas 

ações integrantes do bloco de controle.  

Evidente, portanto, que, embora vise a garantir o compartilhamento do prêmio 

de controle, a OPA do artigo 254-A da Lei das S.A. não tem o condão de estabelecer 

tratamento igualitário aos acionistas, como era observado sob a disciplina do 

revogado artigo 254 desta Lei, sendo mais adequado referir-se a um tratamento 

equitativo5. Logo, encontra-se refletido na legislação societária o reconhecimento de 

um valor adicional às ações integrantes do bloco de controle, o qual não decorre de 

características das ações em si, mas do poder de fato que estas, em conjunto, 

conferem ao seu titular. 

 

 

2. Conceito de controle na Lei das S.A.  

 
 

A Lei das S.A. transita pela questão do controle em determinados artigos, 

porém sem jamais vir a estabelecer o que se entende por controle. O artigo 116 define 

a figura do acionista controlador pela reunião dos requisitos de prevalência nas 

deliberações sociais de modo permanente e uso efetivo do poder para influir na gestão 

da sociedade. Em complemento ao artigo 116, disciplinando a responsabilidade do 

acionista controlador, o artigo 117 apresenta rol exemplificativo daquilo que configura 

o uso abusivo do poder de controle.  

O artigo 243, §2º, por outro lado, prevê como requisito para se configurar 

sociedade controladora apenas a titularidade de direitos de sócio que garantam 

prevalência nas deliberações sociais de modo permanente. Entende parte da 

doutrina6, nesse caso, que o requisito de efetivo exercício do poder de controle se 

mostra dispensável no texto legal, vez que, para a consecução do seu objeto social, 

a sociedade controladora deverá efetivamente dirigir as atividades sociais.  

                                                           
5 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. v. 4. t. II. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

197. e SIQUEIRA, Carlos Augusto. Transferência do Controle Acionário: Interpretação e Valor. Rio de Janeiro: 

FMF, 2004. p. 33. 
6 MUNHOZ, Eduardo. Aquisição de Controle na Sociedade Anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 298. 
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Contudo, o exercício efetivo do poder de controle ressurge no artigo 265 

quando da caracterização das sociedades controladoras no contexto de grupo de 

sociedades.  

Observa-se, portanto, que a Lei das S.A., ao dispor acerca do acionista 

controlador e das sociedades controladoras, não delineia o conceito de controle per 

se, apenas utilizando-se da terminologia sem lhe atribuir contornos definidos7. 

Noutro momento, o exercício do poder de controle é abordado como um dos 

objetos passíveis de regramento por meio de acordo de acionistas, nos termos do 

artigo 118. Novamente, a Lei das S.A. tangencia a temática sem prover um conceito 

de controle. 

E, por fim, a lei societária aborda a temática do controle nos artigos 254-A e 

257, referentes aos procedimentos de OPA por alienação de controle e para aquisição 

de controle, respectivamente – assim como na disciplina das situações específicas 

dos artigos 255 e 256, quais sejam a alienação do controle de companhia aberta que 

dependa de autorização governamental e a aquisição do controle de sociedade 

mercantil por companhia aberta. Tanto no artigo 254-A quanto no artigo 257, o termo 

controle possui papel central, dado que essencial para apurar se houve sua 

transferência ou para definir o mecanismo para seu surgimento, conforme se esteja 

aplicando as disposições da OPA obrigatória do artigo 254-A ou voluntária do artigo 

257.  

 

 

3. O conceito de controle na doutrina 

 
3.1. Espécies de controle 

 
 

O exercício do controle pode decorrer de diversas posições jurídicas do titular 

do controle em relação à companhia. O controle pode ser classificado em duas amplas 

categorias: controle interno e controle externo.  

O controle interno abrange as modalidades de controle exercidas por pessoas, 

físicas ou jurídicas, que estão vinculadas à estrutura da companhia. De acordo com a 

                                                           
7 A lei societária faz menção, ainda, às sociedades sob controle sem, contudo, precisar o conceito de controle, 

conforme artigos 168, §3º; 236, p.u.; 269, p.u.; e 278. 
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classificação elaborada por Berle e Means8, as espécies de controle interno podem 

ser definidas como (i) controle totalitário ou quase totalitário, (ii) controle majoritário, 

(iii) controle minoritário, (iv) controle por meio de expedientes legais (through a legal 

device) e (v) controle gerencial.  

Comparato e Salomão Filho criticam a classificação de poder de controle 

mediante expedientes ou artifícios legais, posto que as hipóteses descritas se 

confundiriam com as demais espécies ou, ainda, não encontrariam correspondência 

em outros ordenamentos jurídicos9. Assim sendo, entendem as quatro outras 

espécies de controle interno como relevantes e existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O controle totalitário consiste na titularidade da totalidade do capital social por 

uma única pessoa ou grupo de pessoas. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer 

conflito de interesses entre acionistas, vez que os interesses do controlador 

representam a manifestação do interesse da integralidade do capital social. O mesmo 

não se pode afirmar quanto ao controle quase totalitário, muito embora o controlador 

detenha a capacidade de fazer prevalecer sua vontade em todas as deliberações não 

unânimes, ainda que exijam quóruns elevados.  Conquanto a manifestação dos 

acionistas minoritários, nessa conjuntura, importe em reduzida influência nos negócios 

da companhia, estes têm a prerrogativa de obstar deliberações que demandem a 

aprovação da unânime10. 

O controle majoritário decorre da titularidade da maioria do capital votante da 

companhia, garantindo ao seu titular a obtenção da maioria absoluta dos votos nas 

deliberações sociais. Há, em tal cenário, a presença de uma minoria mais expressiva 

em comparação ao controle quase totalitário. Os acionistas minoritários podem 

constituir uma minoria simples ou qualificada a depender do percentual do capital 

votante que concentram11. Em decorrência da existência ou não de minoria 

                                                           
8 BERLE JR., Adolf; MEANS, G. The modern corporation and private property. Nova Iorque: Harcourt, Brace 

and World, 1967. p. 67. 
9 “Dos exemplos assinalados pelos prestigiosos autores – o controle piramidal ou em cadeia num grupo societário, 

a existência de ações sem direito de voto, a emissão de ações com voto limitado e o voting trust – somente o último 

poderia, a rigor, ser distinguido das demais espécies de controle, pela própria peculiaridade do trust de dissociar 

direitos de vários titulares sobre uma mesma coisa. (...) A originalidade do instituto não permite a generalização 

dessa espécie particular de controle aos demais sistemas jurídicos.” (COMPARATO, Fábio; SALOMÃO FILHO, 

Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 54) 
10 COMPARATO, Fábio; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. pp. 44-50. 
11 A Lei das S.A. atribui determinadas prerrogativas às minorias qualificadas. A título exemplificativo, tem-se o 

art. 161, § 4º, a, que dispõe sobre o direito de eleger membro do Conselho Fiscal conferido aos minoritários que, 
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qualificada, Comparato e Salomão distinguem o controle majoritário simples e o 

controle majoritário absoluto12, respectivamente. 

O controle minoritário, em contraposição, é exercido por titular de ações 

correspondentes a menos da metade do capital votante, mas que são capazes de 

assegurar a prevalência, de forma reiterada, nas deliberações sociais como 

consequência das circunstâncias fáticas peculiares à companhia, com a ocorrência 

de forte absenteísmo e alta dispersão acionária. Nas companhias sujeitas a controle 

minoritário, o acionista controlador é titular de valores mobiliários que, a princípio, não 

lhe garantiriam a preponderância em caráter permanente. Contudo, o perfil de 

dispersão acionária da companhia e o comportamento absenteísta dos demais 

acionistas confere ao detentor deste bloco minoritário a capacidade de exercer o 

poder de controle. 

E, finalmente, o controle gerencial distingue-se das demais espécies de 

controle interno por não estar associado à participação acionária na companhia – não 

significa que os administradores que exercem o controle não detenham, 

eventualmente, participação na companhia, porém o controle não decorre do poder 

conferido pela titularidade de valores mobiliários. Configura-se controle gerencial nas 

situações em que os órgãos administrativos detêm o poder de dirigir os negócios da 

companhia sem que haja muita ingerência dos acionistas. Encontra-se tal espécie em 

companhias com capital pulverizado, nas quais os administradores garantem a 

perpetuação na gestão da companhia mediante a obtenção de procurações para 

representar os acionistas. 

O controle externo, por sua vez, decorre da influência exercida por atores 

externos à estrutura societária, mas que, por se encontrarem em posição de poder 

perante a companhia, são capazes de desempenhar ingerência sobre a gestão por 

acabarem condicionando as medidas adotadas pela administração e/ou os votos dos 

acionistas nas assembleias da companhia. O controle externo pode ser exercido, por 

exemplo, por fornecedor ou consumidor indispensável para a companhia; por credor 

relevante, principalmente em se tratando de companhias em dificuldades financeiras; 

                                                           
em conjunto, sejam titulares de, no mínimo, 10% das ações com direito a voto. Pode-se citar, ainda, o processo de 

voto múltiplo estabelecido no art. 141, o qual confere aos acionistas minoritários titulares de, no mínimo, 10% do 

capital social o direito de concentrar seus votos em um ou mais candidatos, sendo tantos votos por ação quanto 

forem os membros do conselho a serem eleitos. 
12 COMPARATO, Fábio; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. p. 53. 
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por autoridade governamental, no caso de companhias que estejam sujeitas à 

autorização do governo para exercer suas atividades, entre outros. 

Tendo em vista que não se tratam de hipóteses de controle acionário, tais 

modalidades estão excluídas do âmbito de aplicação do conceito de controle do artigo 

254-A da Lei das S.A., vez que o referido artigo trata da alienação do controle 

mediante a transferência de ações integrantes do bloco de controle.  

A modalidade de controle totalitário é igualmente estranha à incidência do artigo 

254-A, vez que, não havendo outros acionistas na companhia, não há que se falar em 

obrigatoriedade de oferta pública de aquisição, posto que não há público-alvo 

destinatário da oferta. Tal afirmação não seria verdadeira, caso a OPA fosse destinada 

à aquisição de ações sem direito de voto, contudo a disposição do artigo 254-A previu 

expressamente que a OPA se destina à aquisição de ações com direito de voto – o 

que, ressalte-se, não exclui a possibilidade de previsão estatutária nesse sentido. 

 

 

3.2. Natureza do controle 

 
 

A natureza do controle acionário das companhias protagonizou muitas análises 

por parte da doutrina. Questionava-se o que distinguia ações de mesma classe e 

espécie que, por concentrarem-se na propriedade de um titular ou de um grupo de 

titulares coordenados, atribuíam a estes poderes distintos dos conferidos aos demais 

acionistas. Não se tratam de atributos específicos das ações que, individualmente, 

integram o bloco de controle13, e sim qualidades decorrentes da reunião de 

determinada quantidade de ações dentro de contexto fático e prático da companhia 

que asseguram ao titular, ou aos titulares, do bloco de ações o poder de gerir os 

negócios da companhia.  

O poder de controle não constitui situação jurídica14, não emanando da 

propriedade das ações isoladamente e não conferindo ao seu titular a tutela ou 

                                                           
13 Nesse sentindo, lecionam Bulhões Pedreira e Lamy Filho: “A fonte do poder de controle é o bloco de controle, 

como coisa coletiva, e não as ações que o compõem (consideradas singularmente) nem os direitos de voto por elas 

conferidos (considerados isoladamente).” (BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). 

Direito das Companhias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 600) 
14 Com amparo nos ensinamentos dos coautores do projeto da Lei das S.A.: “A natureza de fato do poder de 

controle fica evidente quando se considera que: 
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proteção desse poder. Trata-se de situação de fato15, a qual deriva da comunhão dos 

direitos políticos das ações integrantes do bloco de controle, as quais compõem uma 

universalidade de fato. Daí, decorre que o poder de controle não pode ser objeto de 

negócios jurídicos, posto que não se trata de bem ou direito, mas, sim, situação de 

fato. Nas operações denominadas de alienação ou aquisição de controle, o objeto de 

direito é o bloco de ações16, do qual emana a situação de poder de fato sobre a gestão 

da companhia.  

Fabio Konder Comparato, debruçando-se sobre o estudo do poder de controle, 

leciona que o controle configura um dos três níveis da estrutura de poder nas 

companhias, quais sejam (i) a participação no capital social; (ii) a direção; e (iii) o 

controle17. Tal diferenciação se justifica, pois nem todo controle deriva da participação 

acionária. E, ainda que o controle possa advir da titularidade de participação no capital 

votante, mera participação acionária não implica na titularidade do poder de controle, 

sendo necessário que esteja presente o requisito do efetivo exercício. A diferenciação 

é útil ainda no que toca ao fato de que não necessariamente o controlador irá assumir 

                                                           
a) Não há norma legal que confira ou assegure poder de controle: esse poder nasce do fato da formação do 

bloco de controle e deixa de existir com o fato da sua dissolução; 

b) Poder de controle não é direito subjetivo: o acionista controlador não pode pedir a tutela do Estado para 

obter que esse poder seja respeitado, a não ser quando se manifesta através do exercício regular do direito 

(ou poder jurídico) de voto nas deliberações da Assembleia Geral; e 

c) O poder de controle não é objeto de direito: não pode ser adquirido nem transferido independentemente 

do bloco de controle, que é sua fonte.” (BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo. A 

Lei das S.A. (pressupostos, elaboração, aplicação). Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 2 ed. v. 2. p. 620) 

15 “Para ele [Ascarelli], enquanto a participação de uma sociedade no capital de outra constitui uma relação jurídica 

típica, o controle não corresponde a uma situação jurídica determinada, mas a uma situação de fato, que pode 

derivar de várias relações jurídicas, levando-se em consideração não só o tipo de relação, como também as 

modalidades de fato correspondentes à situação comparativa dos diferentes interessados na vida da sociedade. Tal 

não significa, para Ascarelli, que controle é uma noção juridicamente irrelevante, ou meramente econômica, pois, 

enquanto situação de fato, pode constituir o pressuposto de aplicação de determinadas normas (uma conditio juris, 

diríamos nós). De qualquer modo, não estaríamos em presença de uma noção unitária, mas, ao contrário, de um 

termo suscetível de diversas acepções, conforme a multiplicidade da fattispecie.” (COMPARATO, Fábio; 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

p. 40) 
16 Esclarecedora distinção foi elaborada por Carlos Augusto Siqueira: “A transferência de controle é a operação 

que resulta na efetiva substituição do poder de dominação na sociedade. É quando esse poder muda, efetivamente, 

de mãos, por qualquer forma ou meio oneroso, fazendo incidir a obrigatoriedade de efetuar oferta pública de 

compra das ações pertencentes aos acionistas minoritários. 

Já o bloco de controle define o conjunto de ações que está sendo usado pelo acionista (ou um grupo deles) para 

assegurar a preponderância de sua vontade na vida societária. Esse bloco pode alterar-se com frequência, sendo 

diminuído em um dia e aumentando no outro. Se o seu titular permanecer o mesmo, não terá ocorrido alteração no 

controle da sociedade.” (SIQUEIRA, Carlos Augusto. Transferência do Controle Acionário: Interpretação e Valor. 

Rio de Janeiro: FMF, 2004. p. 64) 
17 COMPARATO, Fábio; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. p. 35. 
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cargo da direção da companhia. Logo, verifica-se a existência dessas três esferas, as  

quais podem, ou não, possuir interseção. 

O autor descreve o controle como um poder-dever compreendido entre o jus e 

o munus18, posto que, ao passo em que garante ao seu titular prerrogativas inerentes 

ao poder de comando da gestão da companhia, atribui-lhe diversos deveres e 

responsabilidades perante a companhia, aos demais acionistas e aos stakeholders. O 

controlador se afiguraria, então, “novo órgão” da companhia (ou “cargo social”)19, em 

complemento aos órgãos da administração e a Assembleia Geral. 

 

 

3.3. Aquisição de controle 

 
 

A doutrina classifica ainda as formas de aquisição do controle em originária e 

derivada. A aquisição originária ocorre quando há a formação de bloco de controle, 

antes inexistente, como universalidade no patrimônio de uma pessoa ou grupo de 

pessoas20, o acionista controlador ou grupo de controle. Ocorre, por exemplo, nas 

hipóteses de aquisição do controle mediante oferta pública voluntária nos termos do 

artigo 257 da Lei das S.A., por meio da aquisição gradual de participação no mercado 

de ações (escalada acionária) até a formação de um bloco de controle ou, ainda, 

mediante a celebração de acordo de acionistas que, em conjunto, passam a deter o 

controle da companhia. 

Em seu turno, a aquisição derivada pressupõe a existência de bloco de controle 

detido por uma pessoa ou grupo de pessoas, bem como a ocorrência de um negócio 

ou fato jurídico que importe na transferência das ações do bloco de controle21. Nas 

operações de aquisição derivada do controle, haverá a dissolução do bloco de 

controle como universalidade de fato no patrimônio do alienante e ocorrerá a formação 

de novo bloco de controle decorrente da reunião das ações no patrimônio do 

adquirente. Para tanto, não se faz necessária a transferência da totalidade das ações 

do bloco de controle preexistente. Basta que sejam transferidos valores mobiliários 

                                                           
18 Ibid. p. 110. 
19 Ibid. p. 119. 
20 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). Direito das Companhias. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 601. 
21 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). Direito das Companhias. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 602. 
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suficientes para acarretar a perda do controle por parte do acionista controlador 

preexistente e conferir o poder de controle ao adquirente. 

Assim sendo, o fato típico que enseja a aplicação do artigo 254-A configura 

aquisição derivada de controle22, dado que se trata da alienação de ações do bloco 

de controle. Importante frisar, contudo, que não será qualquer aquisição derivada de 

controle que implicará na exigibilidade de formulação da OPA do artigo 254-A, posto 

que aquelas ocorridas a título gratuito não acarretarão tal obrigatoriedade, vez que 

ausente o requisito da onerosidade. 

 

 

3.4. Prêmio de controle 

 
 

A diferença entre o preço pago pela aquisição das ações integrantes do bloco 

de controle e o valor de mercado da ação multiplicado pela quantidade de ações 

alienadas constitui um ágio, ou sobrepreço, usualmente denominado como prêmio de 

controle. 

Trata-se do valor atribuído ao poder de controle que deriva da reunião das 

ações com direito a voto no patrimônio do acionista controlador como universalidade 

de fato. Tendo em vista que a conferência de tal poder ao titular das ações somente 

emerge quando da formação dessa universalidade – do bloco de controle – e que não 

se trata de característica individual das ações que o compõem, haverá tal diferença 

de preço. 

De modo geral, compreende-se a valoração desse poder de controle sob duas 

perspectivas, (i) da capacidade de incremento dos rendimentos em decorrência da 

alteração da gestão das companhias e (ii) da obtenção de benefícios privados 

associados à posição de controlador. 

A primeira trata-se de uma perspectiva econômica relacionada à alocação 

eficiente de recursos. Sob essa ótica, o adquirente do controle se consideraria mais 

apto a gerir os negócios da companhia e, como consequência, possui expectativas de 

aumentar os retornos financeiros associados à participação nos lucros ao gerir mais 

                                                           
22 LOBO, Carlos Augusto. Alienação do Controle de Companhia Aberta. In: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; 

LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). Direito das Companhias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1467. 
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eficientemente os ativos empresariais23. Trazendo o incremento da lucratividade para 

valor presente, verificar-se-ia um valor superior ao valor de mercado das ações. 

Portanto, o adquirente estaria disposto a pagar uma fração deste acréscimo pela 

aquisição do controle e, consequentemente, da capacidade de implementar seu 

método de gestão aos negócios da companhia. 

Em contraposição, a perspectiva dos chamados benefícios privados do controle 

se relaciona à capacidade que o controlador possui de extrair benefícios para si em 

decorrência do exercício do poder de controle, os quais não são aproveitados pelos 

demais acionistas.  

Os benefícios privados do controle podem variar desde vantagens pecuniárias 

à conquista de status social pelo controlador. O adquirente do controle, portanto, 

estaria disposto a pagar um sobrepreço na aquisição das ações integrantes do bloco 

de controle por vislumbrar a possibilidade de extrair benefícios individuais, além 

daqueles derivados da mera participação nos lucros. Tal perspectiva é fomentada por 

pesquisas empíricas24 que verificaram a correlação negativa entre elevados prêmios 

pagos pelo controle e a existência de arcabouço normativo que confira maior proteção 

ao acionista minoritário frente ao controlador. 

 

 

4. Fundamentos para a OPA por alienação de controle  

 
 

A exigibilidade de formulação de OPA como consequência e condição de 

eficácia da alienação do controle de companhias possui o condão de fomentar o bom 

funcionamento do mercado de valores mobiliários25, ao (i) proporcionar tratamento 

                                                           
23 Nesse sentido: “Sale of a control bloc of stock, for example, allows the buyer to install his own management 

team, producing any gains available from the new structure. Because such a buyer believes he can manage the 

assets of a firm more profitably, he is willing to pay a premium over the market price to acquire control. The 

premium will be some percentage of the anticipated increase in value once the transfer of control is effectuated.” 

(EASTERBROOK, Frank; FISCHEL, Daniel. The economic structure of corporate law. Cambridge: Harvard 

University Press, 1996. p. 112) “A alienação de um bloco de controle, por exemplo, permite que adquirente instale 

sua própria equipe de gestão, produzindo quaisquer ganhos decorrentes da nova estrutura. Por acreditar que pode 

gerir os ativos da empresa de modo mais lucrativo, o adquirente está disposto a pagar um prêmio sobre o preço de 

mercado para adquirir o controle.  O prêmio será um percentual da antecipação do incremento de valor quando da 

efetivação da transferência do controle.” (tradução livre) 
24 DYCK, Alexander; ZINGALES, Luigi. Private Benefits of Control: An International Comparison. NBER 

Working Paper Series, n. 8711, jan. 2002. 
25 “La obligación de OPA no se dirige a tutelar intereses individuales sino a una pragmática protección de la 

funcionalidad de los mercados de valores. Para alcanzar ese objetivo es necesario tutelar al accionista frente a 

alteraciones profundas de los fundamentos de su inversión y de la estructura de la empresa. De ahí que la OPA 
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igualitário, ou equitativo, aos demais acionistas da companhia em comparação aos 

acionistas controladores, e (ii) garantir aos acionistas minoritários uma alternativa de 

retirada da companhia dada uma situação de quebra de estabilidade.  

O primeiro fundamento seria contemplado em razão da repartição igualitária do 

prêmio – também referido como sobrepreço ou ágio – oferecido pelo controle. Nas 

palavras de Modesto Carvalhosa, ao alienar o controle da companhia, os 

controladores teriam um dever legal de não se apropriarem dos benefícios originados 

da valorização do patrimônio social decorrente do processo de capitalização 

promovido ou arcado por todos26. Tal entendimento decorre do reconhecimento da 

contribuição dos demais acionistas para o sucesso dos negócios da companhia, razão 

pela qual não deveriam ser excluídos do prêmio pago pela aquisição do controle. 

O segundo fundamento parte do pressuposto que os investidores, ao optarem 

por ingressar no quadro de acionistas de determinada companhia, avaliam quem 

exerce seu controle e têm expectativas quanto aos rumos da gestão dos negócios 

sociais baseados na figura do acionista controlador. Com a alteração do controle da 

companhia, haveria uma quebra na estabilidade da gestão dos negócios. Portanto, 

deveria ser assegurada ao acionista minoritário a saída da companhia em condições 

equitativas àquelas usufruídas pelo antigo controlador27, caso entenda ser do seu 

melhor interesse. 

Conforme abordado anteriormente, o revogado artigo 254 da Lei das S.A. 

garantia tratamento igualitário aos acionistas não pertencentes ao bloco de controle, 

de modo que o preço de aquisição na oferta pública deveria ser o mesmo praticado 

para aquisição das ações do controlador. O artigo 254-A, reconhecendo valor 

diferenciado ao bloco de controle, determina que a OPA seja formulada por preço, no 

mínimo, equivalente a 80% do preço pago pelas ações do bloco de controle. 

Independentemente da qualificação do tratamento dispensado pela Lei das S.A., 

identifica-se a mens legis no sentido de promover o compartilhamento do prêmio de 

                                                           
obligatoria deba reputarse un elemento más de la protección del inversor en el Derecho del mercado de valores.” 

(CASTELLS, Andrés. Régimen jurídico de las OPAs: concepto, función económica y principios de la ordenación. 

In: CASTELLS, Andrés; MENCÍA, Javier. (Coord.) Derecho de OPAS. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 54) 

“A obrigação de OPA não se destina a tutelar interesses individuais senão a uma pragmática proteção do 

funcionamento dos mercados de valores. Para alcançar esse objetivo é necessário tutelar o acionista frente a 

alterações profundas dos fundamentos do seu investimento e da estrutura da empresa. Daí que a OPA obrigatória 

deva ser reputada mais um elemento da proteção do investidor no Direito do mercado de valores.” (tradução livre) 
26 CARVALHOSA, Modesto. Oferta Pública de Aquisição de Ações. Dissertação de concurso. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1978. p. 187 
27 LOBO, Carlos Augusto. Alienação do Controle de Companhia Aberta. In: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; 

LAMY FILHO, Alfredo (Coord.). Direito das Companhias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1457. 
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controle com os demais acionistas. Tal proteção ao acionista minoritário consagra o 

reconhecimento de sua contribuição ao sucesso da companhia, protegendo, portanto, 

os minoritários da apropriação integral do prêmio de controle pelos titulares do bloco 

de controle. 

Adicionalmente, a OPA por alienação de controle oportuniza aos acionistas 

minoritários a retirada da companhia em contexto em que há quebra de estabilidade 

na gestão e condução dos negócios da companhia, em razão da mudança do 

controlador. A saída mediante aceitação da oferta pública protege os acionistas 

minoritários sob dois aspectos, preço e liquidez. Desse modo, garante-se ao acionista 

minoritário sua retirada da companhia sem se sujeitar às oscilações de preço do 

mercado e a despeito da liquidez das ações no mercado, não dependendo da 

existência de ordens de compra no mercado de ações. 

 

 

5. Perspectiva comparada do tratamento da alienação de controle 

 
 

A disciplina da alienação do controle no direito europeu encontra suas diretrizes 

básicas estabelecidas pelo direito comunitário por meio da Diretiva Europeia 

2004/25/CE do Parlamento e do Conselho da União Europeia. A regra geral28 dispõe 

que, quando uma pessoa ou grupo de pessoas vier a adquirir determinado percentual 

                                                           
28 O artigo 5º da Diretiva Europeia dispõe o seguinte:  

“1.   Sempre que uma pessoa singular ou colectiva, na sequência de uma aquisição efectuada por si ou por pessoas 

que com ela actuam em concertação, venha a deter valores mobiliários de uma sociedade a que se refere o n.º 1 do 

artigo 1.º que, adicionados a uma eventual participação que já detenha e à participação detida pelas pessoas que 

com ela actuam em concertação, lhe confiram directa ou indirectamente uma determinada percentagem dos direitos 

de voto nessa sociedade, permitindo-lhe dispor do controlo da mesma, os Estados-Membros asseguram que essa 

pessoa deva lançar uma oferta a fim de proteger os accionistas minoritários dessa sociedade. Esta oferta deve ser 

dirigida o mais rapidamente possível a todos os titulares de valores mobiliários, para a totalidade das suas 

participações, a um preço equitativo definido no n.º 4. 

2.   O dever de lançar uma oferta previsto no n.º 1 não é aplicável quando o controlo tiver sido adquirido na 

sequência de uma oferta voluntária realizada em conformidade com a presente directiva, dirigida a todos os 

titulares de valores mobiliários, para a totalidade das suas participações. 

3.   A percentagem de direitos de voto que confere o controlo de uma sociedade, para efeitos do n.º 1, bem como 

a fórmula do respectivo cálculo, são determinados pela regulamentação do Estado-Membro em que se situa a sua 

sede social. 

4.   Por preço equitativo entende-se o preço mais elevado pago pelos mesmos valores mobiliários pelo oferente, 

ou pelas pessoas que com ele actuam em concertação, ao longo de um período a determinar pelos Estados-

Membros, não inferior a seis e não superior a 12 meses, que preceda a oferta prevista no n.º 1. Se, depois de a 

oferta ser tornada pública mas antes do termo do prazo de aceitação da mesma, o oferente ou qualquer pessoa que 

com ele actue em concertação adquirir valores mobiliários acima do preço da oferta, o oferente deve aumentar o 

valor da sua oferta até um preço não inferior ao preço mais alto pago pelos valores mobiliários assim adquiridos. 

(...)” 
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do capital votante de uma companhia – percentual este que, presumivelmente, o 

permita deter o controle – há obrigatoriedade de lançamento de oferta aos demais 

acionistas por preço equitativo. A Diretiva adota como abordagem a definição de um 

critério objetivo para o qual haveria presunção da titularidade do controle, deixando a 

cargo dos Estados Membros a definição do percentual. Quanto ao preço equitativo 

que deverá ser ofertado aos demais acionistas, toma como parâmetro o maior preço 

pago pelo adquirente em determinado período que antecede a oferta, compreendido 

entre seis e doze meses, sendo também atribuída aos Estados Membros a escolha 

do critério. 

Na Inglaterra, o Takeover Code29 estabelece a exigência de formular uma oferta 

pública obrigatória (mandatory offer) quando a operação proporciona a titularidade de 

percentual correspondente a pelo menos 30% do capital votante. Interessante verificar 

que a oferta deve ter como alvo as ações com e sem direito a voto, bem como outros 

valores mobiliários que possuam direito de voto. 

Percentual idêntico foi adotado na Espanha como parâmetro para disparar a 

exigência de formulação de OPA. Ademais, a legislação espanhola estabelece que 

haverá obrigatoriedade de formular OPA, ainda que não tenha sido atingido o 

percentual de 30%, se nos dois anos subsequentes à data de aquisição da 

participação, os administradores eleitos pelo adquirente totalizarem mais da metade 

dos membros da administração da companhia30. Entretanto, ainda que o adquirente 

alcance, direta ou indiretamente, participação correspondente a 30% ou mais do 

capital votante da companhia, a OPA não será obrigatória quando já existente 

acionista ou grupo de acionistas que detenha participação igual ou superior à atingida 

pelo adquirente, nos termos do artigo 4.2 do Real Decreto de OPAs. 

                                                           
29 A Rule nº 9 do Takeover Code disciplina a matéria nos seguintes termos: 

“Except with the consent of the Panel, when: 

(a) any person acquires, whether by a series of transactions over a period of time or not, an interest in shares which 

(taken together with shares in which persons acting in concert with him are interested) carry 30% or more of the 

voting rights of a company; or 

(b) any person, together with persons acting in concert with him, is interested in shares which in the aggregate 

carry not less than 30% of the voting rights of a company but does not hold shares carrying more than 50% of such 

voting rights and such person, or any person acting in concert with him, acquires an interest in any other shares 

which increases the percentage of shares carrying voting rights in which he is interested,  

such person shall extend offers, on the basis set out in Rules 9.3, 9.4 and 9.5, to the holders of any class of equity 

share capital whether voting or non-voting and also to the holders of any other class of transferable securities 

carrying voting rights. Offers for different classes of equity share capital must be comparable; the Panel should be 

consulted in advance in such cases.” 
30 MIGUEL, Ignacio. Los indicadores de la adquisición del control y el deber de formular una OPA obligatoria. 

In: CASTELLS, Andrés; MENCÍA, Javier. (Coord.) Derecho de OPAS. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. pp. 59-

60. 
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O direito francês, de modo semelhante, determina a oferta pública obrigatória 

para aquisição de ações quando uma pessoa, ou grupo de pessoas, atinja 

participação em percentual superior a 30% do capital social ou do capital votante da 

companhia, nos termos do artigo 234-2 do Règlement Général de L’Autorité des 

Marchés Financiers. Adicionalmente, os acionistas que detêm participação entre 30 e 

50% do capital social ou votante serão obrigados a formular oferta pública caso 

venham a incrementar tal participação em, ao menos, 1% em período inferior a um 

ano31. Assim como ocorre na Inglaterra, a oferta pública terá como destinatários não 

apenas os titulares de ações, mas também os titulares de valores mobiliários que 

venham a conferir direito de voto.   

Nos Estados Unidos, não há qualquer regra que imponha a formulação de OPA 

em decorrência de alienação do controle. O direito estadunidense prevê que o 

acionista controlador tem direito de alienar suas ações assim como qualquer outro 

acionista, ainda que por preço superior ao que seria oferecido pelas ações de 

acionistas não controladores32. Verifica-se, unicamente, o dever de informar acerca 

da ocorrência da transação, como manifestação de um dever fiduciário. Não há, 

portanto, a obrigação de compartilhar o prêmio de controle. Inclusive, o sobrepreço 

pago pelo controle é reconhecido como compensação pelos maiores custos de 

monitoramento que incorre o acionista controlador por desempenhar a gestão da 

companhia.  

 

 

6. A questão do controle e o artigo 254-A 

 
6.1. O artigo 254-A e o conceito de acionista controlador do artigo 

116 

 
 

O conceito de controle contemplado pela exegese do artigo 254-A suscita 

questionamentos diversos. Uma discussão muito pertinente diz respeito à identidade, 

ou não, dos elementos que definem o acionista controlador e aqueles que configuram 

o controle para fins da OPA por alienação de controle. 

                                                           
31 Conforme disposto no artigo 234-5 do Règlement Général de L’Autorité des Marchés Financiers. 
32 KRAAKMAN, Reinier et. al. The Anatomy of Corporate Law: a comparative and functional approach. 2 ed. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009. pp. 256-259. 
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O acionista controlador é definido pelo artigo 116 da Lei das S.A., o qual tem o 

condão de estabelecer posição jurídica perante a companhia e a sociedade, de modo 

a lhe atribuir deveres e responsabilidades. Assim dispõe: 

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 assembléia-
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. 
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim 
de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, 
e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que 
atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 

Observa-se, portanto, no parágrafo único, o dever de exercer o poder de 

controle para promover e atender ao interesse social, sujeitando-se à 

responsabilização pelos danos causados em decorrência de atos praticados com 

abuso de poder, nos termos do artigo 117. 

Extrai-se do dispositivo que a conjunção das características descritas pelas 

alíneas “a” e “b” do artigo 116 na figura de um acionista, ou grupo de acionistas 

vinculados, implica na atribuição da posição de acionista controlador.  

O primeiro elemento que caracteriza o acionista controlador consiste na 

titularidade de valores mobiliários que lhe confiram a capacidade de prevalecer nas 

assembleias gerais da companhia e eleger a maioria dos administradores. Porém, não 

basta apenas a potencialidade do poder de controle, deve estar presente o elemento 

de exercício efetivo do poder na direção dos negócios sociais e orientação da 

administração da companhia. A exigência de tal elemento se justifica em razão das 

consequências que emanam do status de acionista controlador, visto que aquele que 

tem capacidade de exercer o controle, mas não o exerce, não influencia os rumos da 

companhia.  

A leitura atenta do artigo 116 evidencia que o conceito de acionista controlador 

não está restrito às hipóteses de controle majoritário. O legislador optou por tomar 

como parâmetro a prevalência, em caráter permanente, no órgão máximo da 

companhia, a Assembleia Geral. Poderia ter optado por se basear na titularidade da 
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maioria do capital votante, mas assim não o fez. Resta assente de dúvidas que 

comporta, assim, as hipóteses de controle minoritário. 

O artigo 254-A, em seu turno, estabelece que a alienação do controle de 

companhia aberta se encontra condicionada à formulação de OPA destinada às ações 

com direito a voto dos demais acionistas. A redação do artigo 254-A da Lei das S.A. 

é alvo de duras críticas em razão de sua circularidade. Analisando-se a íntegra do §1º 

do referido artigo, tem-se que: 

Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma 
direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações 
vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários 
conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de 
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores 
mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação 
de controle acionário da sociedade. 

Nota-se que o mencionado dispositivo define como alienação de controle a 

transferência de ações do bloco de controle – ou demais títulos e direitos que 

acarretem a titularidade de ações – que implique na alienação de controle acionário 

da sociedade. Ou seja, a redação dispõe, em suma, que se entende por alienação de 

controle a realização de determinadas operações que resultem na alienação de 

controle acionário da companhia. Patente, portanto, a má técnica legislativa, 

ocasionando a falta de clareza quanto à definição de alienação de controle. 

A Instrução CVM nº 361/02, em seu artigo 29, §4º, reproduziu em grande parte 

o teor do artigo 254-A da Lei das S.A., tendo a seguinte redação: 

Para os efeitos desta instrução, entende-se por alienação de controle 
a operação, ou o conjunto de operações, de alienação de valores 
mobiliários com direito a voto, ou neles conversíveis, ou de cessão 
onerosa de direitos de subscrição desses valores mobiliários, 
realizada pelo acionista controlador ou por pessoas integrantes do 
grupo de controle, pelas quais um terceiro, ou um conjunto de terceiros 
representando o mesmo interesse, adquira o poder de controle da 
companhia, como definido no art. 116 da Lei 6.404/76. 

Observa-se, então, que a Instrução CVM nº 361/02 dispõe que se compreende 

por alienação de controle a realização de determinadas operações, por parte do 

acionista controlador ou pessoas integrantes do grupo de controle, mediante as quais 

um terceiro (ou conjunto de terceiros em comunhão de interesses) venha a adquirir o 

poder de controle da companhia. Embora haja maior detalhamento quanto às partes 

envolvidas, ainda há alto grau de circularidade. Ao final da definição fornecida pelo 
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dispositivo transcrito, destaca-se a menção ao artigo 116 da Lei das S.A. como norma 

definidora do poder de controle. Em regra, tal referência proporcionaria maior 

segurança jurídica quanto às situações que exigem a realização de OPA por alienação 

de controle. Ocorre, contudo, que o artigo 116 não fornece definição de poder de 

controle ou mesmo de controle, definindo apenas a figura do acionista controlador 

com o objetivo de estabelecer responsabilidades e limites à sua atuação.  

Como consequência, há intensa divergência doutrinária quanto à aplicabilidade 

dos parâmetros estabelecidos nas alíneas do artigo 116 na definição de controle para 

os fins de interpretação e aplicação do artigo 254-A. 

Conforme entendimento de Nelson Eizirik33, não se poderia depreender uma 

completa interseção entre o conceito de controlador do artigo 116 e o conceito de 

controle do artigo 254-A, de modo que a aplicação automática do primeiro na 

interpretação e aplicação deste último acarretaria equívocos. Para fundamentar tal 

conclusão, apresenta o exemplo da transferência de bloco de ações majoritário 

alienado por quem poderia, mas não exercia o controle da companhia. Ausente o 

requisito de efetivo exercício do controle, não estaria caracterizado como acionista 

controlador, porém incide, no caso, o artigo 254-A, pois o bloco de ações alienado 

possibilita ao adquirente o exercício do controle de modo permanente. 

Modesto Carvalhosa34, analisando ainda a alienação de controle sob a égide 

do artigo 254, já preconizava avaliar o efetivo exercício do poder de controle sob a 

ótica do adquirente, e não do alienante, do bloco de ações – presumindo-se a 

efetividade desse exercício quando o bloco de ações transferido assegura ao novo 

titular a posição de controlador, se este optar por assumir tal posição. 

Nessa mesma linha, Paulo Eduardo Penna35 afirma que a configuração da 

alienação de controle dispensa a presença do elemento efetivo exercício do controle 

previsto pelo artigo 116, alínea “b”. E, com isso em vista, desfere dura crítica à 

referência ao artigo 116 prevista na Instrução CVM nº 361/02: 

Acresce a isso o fato de que a referência feita no § 4º do art. 29 da 
Instrução 361/02 ao art. 116 é incorreta, visto que este não define 
poder de controle, mas acionista controlador, e também não há 

                                                           
33 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. pp. 416-418. 
34 CARVALHOSA, Modesto. Oferta Pública de Aquisição de Ações. Dissertação de concurso. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1978. p. 190. 
35 PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2012. pp. 98-

100. 
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propriamente transferência do poder de controle, já que este, como 
situação de fato, não é um bem jurídico suscetível de ser alienado. 

Ainda nesse sentido, conforme manifestado em seu voto no Processo 

Administrativo nº RJ nº 2009/1956, Eli Loria assevera que a presença do requisito 

estabelecido no artigo 116, alínea “a”, basta para ensejar a aplicação do artigo 254-

A36, prescindindo da verificação do efetivo exercício do controle por parte do alienante. 

Também no bojo da jurisprudência da CVM, Pedro Marcílio de Sousa, ao 

proferir seu voto no julgamento do Processo Administrativo nº RJ 2005/4069, aponta 

as finalidades diversas que possuem o artigo 116 e o artigo 254-A37, afastando a 

necessidade de preenchimento do requisito previsto na alínea “b” do artigo 116 para 

fins da aplicação do artigo 254-A. Ou seja, não exige o elemento de efetivo exercício 

do controle, de modo que a omissão do artigo 254-A em relação ao artigo 116 não é 

acidental, senão decorrente dos propósitos distintos a que se destinam. 

Por tal lógica, em que o foco recai sobre o polo adquirente da operação, 

Eduardo Secchi Munhoz reflete sobre a inconveniência do tipo “alienação de controle”, 

afirmando que deveria ser substituída por “aquisição de controle por meio de negócios 

                                                           
36 “Nesses termos, hipoteticamente, se o alienante é titular de mais da metade das ações com direito a voto da 

companhia aberta, mas não exerce seu direito de voto, o mesmo não é considerado acionista controlador, para fins 

do art. 116, uma vez que não preenche o requisito da alínea "b" do art. 116. 

No entanto, o adquirente estará obrigado a realizar a OPA a que se refere o art.254-A da lei societária uma vez que 

estará apto a exercer o controle e, dessa forma, entendo não existir distinção, para efeito da obrigatoriedade da 

OPA, o fato do alienante, detentor do poder de controle, exercê-lo ou não. 

Seguindo essa linha, entendo que o preenchimento do requisito do art. 116, "a", é necessário e suficiente para que 

se exija a realização de oferta pública nos termos do art. 254-A da LSA, não sendo necessário, entretanto, que o 

alienante exerça o poder nos termos do art. 116, "b", da LSA.” 
37 “Analisando ambas as situações, reconheço que esses dispositivos tratam de situações diferenciadas. O art. 116, 

juntamente com o art. 117, tem por objetivo definir os requisitos para que um acionista seja considerado como 

acionista controlador e as responsabilidades que um tal acionista assume, caso aja como tal. Por isso, como em 

tantas outras hipóteses de responsabilidade subjetiva previstas no nosso ordenamento jurídico, juntou-se o poder 

(titularidade de direitos de voto, prevista na alínea "a") e o agir (alínea "b"), para que se possa imputar a 

responsabilidade a alguém. Já o art. 254-A tem finalidade muito diferente. Ele pretende conferir a possibilidade 

de uma "compensação" à quebra da estabilidade do quadro acionário, permitindo que os acionistas minoritários 

alienem suas ações por um preço determinado em lei (que pode ser aumentado pelo estatuto social), quando essa 

estabilidade for perturbada. (...) 

Dada a diferença de função dos dispositivos, creio que a omissão do art. 254-A não pode ser simplesmente tratada 

como um lapso a ser preenchido por analogia ou mediante integração. Ao contrário, ela deve ser explorada, para 

ver se conseguimos uma interpretação útil do art. 254-A, respeitando a omissão encontrada. (...) Não há, portanto, 

referência à necessidade do exercício efetivo do poder, exigindo, tão somente, a propriedade dos valores 

mobiliários que permitiriam esse exercício. 

Isso nos leva a perguntar se faria sentido excluir o exercício do controle como requisito para a necessidade de 

oferta pública. Parece-me que sim, por um argumento simples: se, na alienação de controle, alienante deve entregar 

algo (controle) e o adquirente deve receber esse mesmo algo, e, dado que não há obrigação de o titular de mais de 

50% das ações com direito a voto exercer o controle, a verificação da aquisição de controle – que obrigaria o 

adquirente a realizar oferta pública – só poderia ser verificada posteriormente à transferência dos valores 

mobiliários, se e quando o adquirente passasse a exercer o controle.” 
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privados”38. Para o autor, não é relevante se a operação envolve alienação do 

controle, importando apenas que haja a aquisição do controle em decorrência da 

alienação do bloco de ações. 

Roberta Nioac Prado39, por outro lado, pretende deduzir o conceito de poder de 

controle do artigo 116, entendendo ser ele o poder detido pelo acionista controlador, 

e transportá-lo para a aplicação do artigo 254-A. Em decorrência desse entendimento, 

afirma que a OPA somente será exigível quando o acionista alienante exerce o 

controle efetivamente.  

Compartilhando de tal entendimento, José Alexandre Tavares Guerreiro40 

assevera que o poder de controle deve se aferir conforme a definição do artigo 116, 

orientando-se pelos parâmetros de constância e permanência de seu exercício. 

afirma que o “poder de controle, por sua vez, é aquele aferido segundo a 

definição do art. 116 da Lei 6.404/1976, valendo aqui destacar os requisitos da 

constância e permanência com que é exercido” (GUERREIRO, 2009). 

Nesta toada, Erik Frederico Oioli41 afirma que negar a coincidência dos 

conceitos de controle para os artigos 116 e 254-A seria o mesmo que admitir que a 

Lei das S.A. prevê dois conceitos de acionista controlador, o que seria irrazoável. 

Defende, portanto, que o conceito de controle para fins do artigo 254-A seja derivado 

do conceito de acionista controlador previsto no artigo 116, vez que vislumbra o 

controle como manifestação do poder detido pelo acionista controlador. 

Não obstante possa causar estranheza que o conceito de controle aplicável ao 

artigo 254-A não derive do conceito de acionista controlador estabelecido pelo artigo 

116, parece a interpretação mais acertada.  

Sob a perspectiva do adquirente, impossível avaliar o efetivo exercício do 

controle quando da ocorrência da operação envolvendo as ações do bloco de controle. 

Sendo a OPA condição de eficácia do negócio jurídico, faz-se necessário avaliar o 

                                                           
38 MUNHOZ, Eduardo. Da alienação à aquisição de controle: Uma nova interpretação para o Art. 254-A da Lei 

das S/A. In: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e Novaes; VON ADAMEK, Marcelo Vieira (Coord.). Temas de 

Direito Empresarial e Outros Estudos. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 225. 
39 PRADO, Roberta Nioac. Oferta Pública de Ações Obrigatória da Lei das S.A.: Tag Along. São Paulo: Quartier 

Latin, Fundação Getulio Vargas, 2005. pp. 122-128. 
40 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sociedade Anônima. Reorganização Societária. Alienação de Ações. 

Alienação de Controle Direta e Indireta: Inocorrência. Inaplicabilidade do Art. 254-A da Lei das Sociedades 

Anônimas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo, v. 45, p. 207, julho/2009. 
41 OIOLI, Erik Frederico. Anotações sobre o Regime de Aquisição do Controle na Lei das Sociedades Anônimas: 

o caso das companhias com capital disperso. In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários. São 

Paulo. Maio, 2015. p. 97. 
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controle como um poder em potência, posto que o exercício do poder de controle 

somente poderá ser verificado a posteriori. 

O exercício do poder de controle pelo alienante, em seu turno, pode ser 

apurado no momento da celebração do negócio jurídico, analisando-se o 

comportamento do acionista no período que antecedeu a operação. Contudo, negar a 

aplicação do artigo 254-A às hipóteses em que o controle não é exercido pelo 

alienante abre margem para fraudar o artigo 254-A, vez que bastaria que o alienante 

deixasse de exercer o controle por determinado período antecedente à operação para 

que a OPA não fosse exigível. Tendo a titularidade de bloco de ações que lhe 

assegura o controle da companhia, o alienante, ainda que não exerça o controle, 

provavelmente receberá um prêmio pelos valores mobiliários alienados e o adquirente 

terá capacidade de exercer o controle, ocasionando alteração na gestão da 

companhia. 

Tal debate, embora pareça meramente conceitual, ganha relevo quando se 

torna a analisar a exigibilidade de OPA por alienação de bloco de ações de titularidade 

do controlador minoritário.  

 

 

6.2. A alienação de valores mobiliários do acionista controlador 

minoritário 

 
 

Tendo em vista que o controle minoritário se encontra contemplado pelo artigo 

11642, tem-se o questionamento quanto à incidência do artigo 254-A em operações 

envolvendo a alienação de ações de bloco de ações do controlador minoritário. 

Com o objetivo de avaliar a exigibilidade da OPA em tal hipótese, se faz 

conveniente retornar à análise do dispositivo. Define-se alienação de controle como a 

transferência de ações do bloco de controle – e outros valores mobiliários, títulos ou 

direitos que venham a acarretar a titularidade de ações com direito a voto – “que 

venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade”43. 

                                                           
42 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. v.1. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 671. e COMPARATO, 

Fábio; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. p. 55. 
43 Reitera-se a crítica quanto à má técnica legislativa, dada a circularidade da definição e até mesmo falha na 

concordância verbal, pois a “alienação de controle” resulta da transferência efetuada e não dos valores mobiliários 

em si. O controle, sim, decorre da titularidade da participação no capital votante, porém a “alienação de controle” 

resulta da transferência onerosa dos títulos que garantem ao adquirente o controle da companhia. Nota-se, ainda, 
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Tem-se como centrais para a compreensão do dispositivo, portanto, os termos 

“bloco de controle” e “controle acionário”.  

Conforme já explorado anteriormente, o controle acionário configura espécie 

de controle da companhia decorrente da titularidade de participação no capital votante 

e trata-se de situação de fato que deriva da titularidade de ações com direito a voto 

que asseguram ao seu titular a preponderância, em caráter permanente, nas 

deliberações sociais, a eleição da maioria dos administradores e o poder de orientar 

a gestão da companhia. Tal controle pode derivar da titularidade da maioria absoluta 

do capital votante (controle majoritário) ou da titularidade de ações com direito a voto 

que, de modo reiterado, constituem a maioria relativa nas assembleias gerais da 

companhia e permitem a eleição da maioria dos membros da administração, em razão 

das circunstâncias fáticas atinentes à companhia. 

Quanto ao termo “bloco de controle”, cita-se a definição de Nelson Eizirik44: 

O bloco de controle consiste no conjunto de ações de emissão da 
companhia, de propriedade de um único acionista ou de um grupo de 
acionistas vinculados por acordo de votos ou sob controle comum, que 
assegura ao seu titular o exercício do poder de controle da 
companhia. (...) 
Para que o conjunto de ações (...) possa ser identificado como “bloco 
de controle” faz-se necessário que ele assegure aos seus detentores 
o exercício do poder de controle independentemente de qualquer 
outra circunstância, como a participação dos demais acionistas nas 
assembleias gerais.  

Assim sendo, o bloco de controle seria constituído da participação acionária 

que representa a maioria do capital votante da companhia, pois garante ao seu titular 

o poder de controle da companhia, a despeito de qualquer circunstância que envolva 

a companhia.  

O bloco de ações de titularidade do controlador minoritário não poderia, 

portanto, ser classificado como bloco de controle, dado que o poder de controle não é 

atributo que emana da simples reunião das ações no patrimônio do controlador, mas 

é derivado de circunstâncias alheias à titularidade das ações e à vontade do 

                                                           
a inadequação do termo “alienação de controle”, vez que, como abordado anteriormente, o controle não pode ser 

objeto de negócios jurídicos, posto que não se trata de bem ou direito, mas situação de fato. A consequência da 

transferência onerosa da participação no capital votante que garante o controle é a extinção da titularidade do poder 

de controle pelo alienante – caso este o exercesse – e a simultânea formação de bloco de controle de titularidade 

do adquirente, o qual detém, de modo potencial, o controle da companhia, de modo que a titularidade do poder de 

controle pelo adquirente dependerá do seu efetivo exercício. 
44 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 419-420. 
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controlador45. O controlador minoritário não se caracterizaria como titular do poder de 

controle da companhia. Este meramente exerce o poder de controle46, dadas as 

circunstâncias fáticas, alheias à sua vontade, que implicam na obtenção da maioria 

relativa nas assembleias gerais, de modo permanente. 

Trazendo à tona a dicotomia dos conceitos de controle para os fins dos artigos 

116 e 117, de um lado, e do artigo 254-A, do outro, Fabio Konder Comparato afasta 

as transações com controle minoritário do âmbito de incidência do artigo 254-A, em 

razão da inexistência de estabilidade da posição jurídica decorrente do poder de 

controle minoritário. Segundo leciona47: 

Na nova regulamentação, os critérios são ainda mais rígidos, exigindo 
o controle majoritário nos exatos e rígidos termos da lei societária (art. 
116). (...) 
Conclui-se, portanto, que a discussão controle majoritário-minoritário, 
mais que uma definição de hipótese legal de incidência, relaciona-se 
à disciplina a ser aplicada. Para aplicação da disciplina da 
responsabilidade, o controle minoritário é plenamente suficiente (sem 
afastar, é claro, a responsabilidade do majoritário por omissão) – em 
outras hipóteses, como a alienação de controle, em que há o requisito 
da estabilidade da posição, o requisito da maioria consolidada no 
capital votante tende a ter aplicação e interpretação maior. 

Nessa direção, Eli Loria, no já citado Processo Administrativo nº RJ nº 

2009/1956, sustentou que “as atuais regras definindo ‘alienação de poder de controle’ 

não abrangem a alienação de controle minoritário e, portanto, tal alienação não resulta 

na necessidade de realização de uma OPA”48 – dando a entender, portanto, que, 

embora anteriormente abarcada pelo revogado artigo 254, tal hipótese não está 

contemplada pelo novel dispositivo. 

Em sentido oposto, verifica-se o entendimento que, embora não haja menção 

expressa às hipóteses que envolvem controle minoritário tanto no artigo 254-A quanto 

                                                           
45 “Com efeito, não faria sentido reconhecer a existência de um ente coletivo, cujo atributo essencial – assegurar 

o exercício do poder de controle por seu detentor – dependa de circunstâncias estranhas à simples propriedade do 

conjunto de bens individuais que o compõem e à vontade de seu titular.” (EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: 

Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 420) 
46 Quanto à distinção entre titularidade e exercício do poder de controle, tem-se a lição de Nelson Eizirik: “Vale 

dizer, não se pode confundir a titularidade do controle acionário, que pressupõe a propriedade de ações 

representativas de mais de metade do capital votante, com o seu mero exercício, o qual pode decorrer de 

circunstâncias fáticas relacionadas à estrutura acionária da companhia.” (EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: 

Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 421) 
47 COMPARATO, Fábio; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. p. 59-60. 
48 Trecho do voto proferido no julgamento do Órgão Colegiado da CVM em 15 de julho de 2009. 
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na Instrução CVM nº 361/02 – como havia na Resolução CMN nº 40149, regulando o 

revogado artigo 254 –, a OPA por alienação de controle pode ser exigida50. Estariam 

sujeitos à incidência do artigo 254-A os casos em que as circunstâncias fáticas 

atinentes à efetiva participação dos acionistas são tais que o controle minoritário não 

estaria ameaçado.  

Nessas hipóteses, presumir-se-ia que a alta dispersão acionária, a ausência de 

acionistas com participações relevantes e o elevado grau de absenteísmo afastariam 

qualquer risco real de perda do controle pelo acionista controlador minoritário. Deste 

modo, consequentemente, os valores mobiliários de sua titularidade constituiriam 

bloco de controle. 

Tal corrente sustenta a aplicação de uma análise casuística51, por parte da 

CVM, para a verificação da ocorrência ou não de transferência do poder de controle 

nas operações que envolvem companhias sujeitas ao controle minoritário. 

Este posicionamento, contudo, derivaria de uma interpretação ampliativa do 

artigo 254-A da Lei das S.A. e do artigo 29 da Instrução CVM nº 361/02, os quais não 

fazem qualquer menção às hipóteses de controle minoritário – diferentemente do 

observado sob a égide do revogado artigo 254 da lei societária. 

Tendo em vista que a exigência da formulação de OPA por alienação de 

controle representa limitação à livre circulação dos valores mobiliários e implica em 

                                                           
49 A Resolução CMN nº 401/76 abrangia, expressamente, a hipótese de alienação de controle minoritário, 

utilizando-se, para tanto, critério objetivo de prevalência nas últimas três assembleias gerais. Conforme dispositivo 

in verbis: “IV - Na companhia cujo controle é exercido por pessoa, ou grupo de pessoas, que não é titular de ações 

que asseguram a maioria absoluta dos votos do capital social, considera-se acionista controlador, para os efeitos 

desta Resolução, a pessoa, ou o grupo de pessoas, vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, 

que é titular de ações que lhe asseguram a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas 

Assembléias Gerais da companhia.” 
50 PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2012. pp. 

101-105. 
51 Alinham-se à esta corrente, Otávio Yazbek, conforme voto proferido no Processo Administrativo CVM nº 

2009/1956, Paulo Penna (PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. Pp. 100-106) e Erik Frederico Oioli. Nesse contexto, afirma este último: “(...) se uma 

quantidade pequena de ações é suficiente para assegurar a seu adquirente a preponderância nas assembleias gerais 

e o consequente poder de conduzir as atividades empresariais, ainda que em função de os demais acionistas não 

comparecerem às assembleias, não haveria, dentro da lógica atual do ordenamento, razão para não assegurar aos 

demais acionistas o direito de saída da companhia, bem como o direito ao sobrepreço, se houver. Porém, frise-se, 

em se tratando de transferência de controle diluído, será sempre necessária a caracterização do efetivo uso do poder 

conferido pelo bloco de controle minoritário para dirigir as atividades sociais (em consonância com a alínea “b” 

do artigo 116 da LSA). Pois, controle de fato que é, a existência do controle diluído sempre deverá ser analisada 

caso a caso.” (OIOLI, Erik Frederico. Anotações sobre o Regime de Aquisição do Controle na Lei das Sociedades 

Anônimas: o caso das companhias com capital disperso. In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 

Mobiliários. São Paulo. Maio, 2015. pp. 98-99) 
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elevados custos para o adquirente do controle, a interpretação restritiva do dispositivo 

se afigura mais adequada.  

Ainda, a adoção de uma análise casuística das operações envolvendo 

companhias submetidas ao controle minoritário geraria alto grau de insegurança 

jurídica, posto que, na ausência de critérios objetivos que indiquem o potencial 

exercício do poder de controle por parte do adquirente, os acionistas e demais agentes 

do mercado de capitais não teriam qualquer previsibilidade quanto à obrigatoriedade, 

ou não, da OPA por alienação de controle. 

O presente trabalho se alinha, portanto, ao entendimento de que a OPA por 

alienação de controle disciplinada pelo artigo 254-A somente pode ser exigida nas 

hipóteses de controle majoritário. Tal conclusão decorre da impossibilidade de se 

verificar, indubitavelmente e a priori, o exercício do poder de controle por parte do 

adquirente de bloco de ações minoritário. Não havendo qualquer previsão legal para 

que se presuma o efetivo exercício do poder de controle com base na atuação prévia 

do alienante do controle ou em critérios objetivos (e, em certo grau, arbitrários), se 

mostra inviável a caracterização, ex ante, da transferência de controle minoritário. 

Esta conclusão não nega, contudo, que transações que tenham como objeto 

ações de titularidade do controlador minoritário possam vir a assegurar ao adquirente 

a posição de acionista controlador e, portanto, afetar as diretrizes da gestão dos 

negócios da companhia e, inclusive, ensejar o pagamento de prêmio. Contudo, tal 

posição é precária e carece do requisito de estabilidade, dependendo da observância 

de fatores externos e não apenas da titularidade dos valores mobiliários objeto da 

transação. Portanto, o artigo 254-A não incidiria sobre tais transações, de modo que, 

conforme será visto a seguir, a adoção de regras diferenciadas por parte de entidades 

autorreguladoras pode vir a suprir tal omissão. 

 

 

6.3. Jurisprudência da CVM 

 
 

A jurisprudência administrativa da CVM apresenta relevantes debates acerca 

do conceito de controle contemplado pelo artigo 254-A da Lei das S.A.. Destacam-se, 

nesse sentido, os julgamentos pelo Órgão Colegiado dos Processos Administrativos 
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nº RJ 2005/4069 e nº RJ 2009/1956, julgado em 11 de abril de 2006 e 15 de julho de 

2009, respectivamente. 
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6.3.1. Processo Administrativo nº RJ 2005/4069 - Caso CBD 

 
 
No presente caso, foi submetida à análise do Colegiado da CVM o acordo de 

joint venture celebrado entre Abílio Diniz e família (“Família Diniz”), bem como uma 

holding familiar da Família Diniz, e Cassino Ghichard Perrachon S.A. e respectivos 

veículos de investimento (“Cassino”) tendo como objeto a participação na Companhia 

Brasileira de Distribuição (“CBD”). Antes do ingresso do Cassino na companhia, o 

capital votante da CBD era detido quase que integralmente pela Família Diniz por meio 

de diversos veículos de investimento. Cassino ingressou na CBD com participação de 

30% do capital votante e 21% das ações preferenciais. Concomitante ao seu ingresso, 

foi celebrado acordo de acionistas entre Cassino e os controladores da CBD, 

disciplinando direito de veto do Cassino quanto a determinadas decisões referentes 

aos direitos conferidos às ações, à gestão dos negócios, dentre outras. Após uma 

sequência de operações de reestruturação das participações dos acionistas da CBD, 

o controle da companhia passou a ser exercido diretamente por uma holding 

(“Controladora Direta”), da qual Abílio Diniz era titular da totalidade do capital votante 

e as ações preferenciais estavam distribuídas entre ele e Cassino. Ainda, Cassino 

mantinha participação direta na CDB correspondente a 26% do capital votante. Com 

a celebração do acordo de joint venture, Cassino e Abílio Diniz tornaram-se titulares 

de 50% do capital votante, cada um, da Controladora Direta. Adicionalmente, Cassino 

detinha opção de compra de uma ação ordinária da Controladora Direta pelo preço 

simbólico de um real, a qual poderia ser exercida por liberalidade de Cassino após o 

decurso do prazo de oito anos. 

Entendendo pela ocorrência de alienação do controle, a Superintendência de 

Registro de Valores Mobiliários da CVM (“SRE”) determinou a formulação da OPA do 

254-A da Lei das S.A.. Em recurso ao Colegiado da CVM, a CBD argumentou, 

principalmente, que não houve alteração do controle, vez que Abílio Diniz e Cassino 

exerciam o controle compartilhado da companhia, não podendo caracterizar-se o 

primeiro como acionista controlador isolado e não podendo entender o último como 

terceiro adquirente. Argumentou-se, ainda, que, somente após eventual exercício da 

opção de compra por parte do Cassino, haveria alteração no controle da Controladora 

Direta. 
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O Colegiado da CVM determinou a manutenção da decisão da SRE, com base 

no voto do Diretor-relator Pedro Marcílio de Sousa, acompanhado pelos demais 

membros do Colegiado – os Diretores Marcelo Trindade, Sergio Weguelin Vieira e 

Wladimir Castelo Branco Castro. 

Analisando a Lei das S.A., o Relator nota que os artigos 116 e 117 e o artigo 

254-A possuem finalidades distintas, afirmando que não por acaso não há qualquer 

menção ao artigo 116 na definição de alienação de controle constante do parágrafo 

primeiro do artigo 254-A. Os artigos 116 e 117 visariam à atribuição de deveres e 

responsabilidades ao acionista controlador, enquanto o artigo 254-A teria o condão de 

proteger os acionistas minoritários de uma quebra na estabilidade da gestão da 

companhia. Segundo ele, o artigo 254-A não exige o exercício efetivo do poder de 

controle para sua aplicação, de modo que a alienação do controle estará configurada 

quando da transferência de valores mobiliários que torne o terceiro adquirente apto a 

exercer o controle. Para tanto, afirma que o “importante para fins do art. 254-A é que 

os valores mobiliários transferidos façam com que o alienante passe a ter menos do 

que 50% das ações com direito a voto e o adquirente, no mínimo, 50% mais uma ação 

com direito a voto”. 

O Diretor-relator asseverou que o acordo de acionistas existente entre os 

acionistas da CBD não era suficiente para configurar hipótese de controle 

compartilhado, consubstanciando apenas limitação ao exercício do controle pela 

holding de investimento da Família Diniz, a qual detinha participação suficiente para 

exercer o controle isoladamente. Participação esta que, posteriormente, passou a ser 

titularizada por Abilio Diniz e, depois, pela Controladora Direta. Com a conclusão da 

operação, Cassino passou a reunir participação direta de 26,12% do capital votante 

da CBD e 50% do capital votante da Controladora Direta, titular de 61,19% das ações 

com direito a voto da CBD.  

Com base na análise do artigo 254-A, compreendeu que Cassino – o qual não 

poderia ser considerado controlador enquanto acionista minoritário vinculado por 

acordo de acionistas – adquiriu valores mobiliários que asseguravam o exercício do 

controle, anteriormente exercido pela holding da Família Diniz, a qual, em seu turno, 

era controlada por Abilio Diniz. Portanto, a operação ensejou a incidência do artigo 

254-A da Lei das S.A., ainda que Cassino tenha adquirido apenas metade do capital 

votante da Controladora Direta, posto que era titular de opção de compra de ação, 

que lhe conferiria a maioria do capital votante, a ser exercida por sua liberalidade a 
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preço simbólico. Tendo em vista que o preço da aquisição, incluindo o prêmio de 

controle, estaria sendo desde logo pago e os valores mobiliários transferidos 

acarretariam a alteração do controle da Controladora Direta – ainda que sujeito ao 

exercício da Opção – entendeu-se que já teria ocorrido a alienação de controle.  

 

 

6.3.2. Processo Administrativo nº RJ 2009/1956 - Caso TIM/Telco 

 
 
Neste caso, o Colegiado da CVM foi instado a se manifestar sobre a 

exigibilidade de OPA em operação na qual acionistas minoritários alegavam ter 

ocorrido alienação do controle indireto da TIM Participações S.A. (“TIM 

Participações”), companhia aberta listada em bolsa de valores brasileira. A TIM Brasil 

Serviços e Participações S.A. (“TIM Brasil”), a qual exercia o controle direto e 

majoritário da TIM Participações, tinha seu capital social integralmente detido pela 

Telecom Italia Internacional NV, sociedade holandesa subsidiária integral da Telecom 

Italia S.p.A. (“Telecom Italia”), companhia aberta italiana. A Telecom Italia tinha como 

maior acionista a Olimpia S.p.A. (“Olimpia”), com participação de 17,99% das ações 

ordinárias da companhia, e Olimpia, por sua vez, era controlada por Pirelli & C. S.p.A. 

(“Pirelli”). No bojo da operação, a integralidade do capital social da Olimpia foi 

adquirido pela Telco S.p.A. (“Telco”), bem como acionistas da Telco contribuíram ao 

seu capital social ações da Telecom Italia correspondentes a 5,6% do capital votante. 

Como consequência, a Telco passou a deter participação equivalente a 23,59% do 

capital votante da Telecom Italia, considerando-se em conjunto a participação direta 

e indireta. Após incorporação da Olimpia e aquisição de novas ações da Telecom 

Italia, a Telco acumulou participação direta na Telecom Italia correspondente a 24,5% 

do capital votante. 

Os acionistas minoritários da TIM Participações que requereram à CVM a 

exigência da OPA do 254-A entenderam que havia ocorrido alienação do controle de 

fato da companhia, tendo a Pirelli transferido o controle indireto para a Telco, 

apontando como indício o pagamento de prêmio na aquisição das ações da Olimpia. 

Ainda, demonstraram a prevalência nas deliberações sociais – a maioria dos votos 

nas Assembleias da Telecom Italia correspondiam à Olimpia, com exceção de 

Assembleia ocorrida no ano de 2007, na qual Olimpia respondeu por 49,94% dos 
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votos –, bem como a eleição da maioria dos conselheiros da Telecom Italia por parte 

da Olimpia. 

Em análise da SRE, decidiu-se pela obrigatoriedade de formulação de OPA por 

alienação de controle, sob o fundamento de que a Olimpia exercia o controle de fato 

da Telecom Italia, o qual passou a ser exercido pela Telco após a operação. 

Oferecido recurso pela Telco, o Colegiado decidiu pela ausência de 

obrigatoriedade de formulação da OPA por alienação de controle, tendo sido 

proferidos três votos pela inexigibilidade – Diretores Maria Helena Santana, Otavio 

Yazbek e Eli Loria – e dois votos pela exigibilidade – Diretores Eliseu Martins e Marcos 

Pinto. Não obstante a obtenção de resultado majoritário no julgamento, os 

fundamentos oferecidos por cada membro do Colegiado em muito diferiram52. 

O Diretor-relator Eliseu Martins em seu voto manifestou a posição de que deve-

se adotar o disposto no artigo 116, alínea “a”, da Lei das S.A. a fim de apurar a 

existência prévia e posterior de controle. Para o relator, o artigo 254-A não exige o 

exercício do controle, bastando apenas estar configurada a capacidade, em caráter 

permanente, de prevalecer nas deliberações sociais e de eleger a maioria dos 

administradores. Admitindo a hipótese de obrigatoriedade de formulação de OPA por 

alienação de controle minoritário, posto que o artigo 116 abarcaria o controle 

minoritário53, o Diretor-relator afirmou seu entendimento de que houve alienação de 

controle para os fins do artigo 254-A. Segundo o voto proferido, a Olimpia detinha o 

controle minoritário indireto da TIM Participações, vez que havia preponderância em 

caráter permanente nas assembleias da Telecom Italia e que reiteradamente elegia a 

maioria dos administradores da companhia, não tendo sido considerada  como quebra 

na permanência a ocorrência de assembleia em que Olimpia detinha pouco menos 

que 50% do capital votante. Com base na premissa de que deve ser analisada a 

situação de poder no momento da operação, o Diretor-relator considerou que a 

aquisição da Olimpia ocasionava a transferência do controle para a Telco, a qual ainda 

                                                           
52 Dentre as controvérsias abordadas no julgamento, tratou-se da análise da legislação aplicável para caracterização 

do controle, se deveria aplicar-se a legislação italiana ou a brasileira. A Diretora Presidente Maria Helena Santana 

se manifestou pela aplicação da legislação italiana, posto que o caso em análise envolvia o controle de sociedade 

sediada na Itália. Os demais membros do Colegiado se manifestaram pela aplicação da legislação brasileira. A 

análise da legislação aplicável não será objeto de maior digressão neste trabalho, tendo em vista o objetivo de 

compreender o conceito de controle na legislação brasileira. 
53 Segundo o Diretor-relator: “De acordo com essa interpretação [necessidade de deter mais de 50% do capital 

votante], o controle de fato não acarretaria a obrigatoriedade de realização de OPA. 

Essa interpretação, a meu ver, não merece prosperar. A lei, se quisesse se referir apenas ao controle majoritário, 

poderia tê-lo feito expressamente ou mesmo se referido à ‘maioria absoluta’ do capital votante da companhia, e 

não à ‘maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral’.” 
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teve reforçada sua predominância após o aumento da sua participação na Telecom 

Italia. Foi acompanhado pelo Diretor Marcos Pinto. 

A Diretora-presidente Maria Helena Santana votou pela aplicabilidade da 

legislação italiana ao caso e, assim sendo, não estaria configurada a alienação de 

controle. Contudo, numa digressão sobre eventual hipótese de transferência de 

controle minoritário, alertou que54: 

O conceito de controle de fato, sujeito em cada caso ao grau de 
dispersão do capital da sociedade e ao absenteísmo dos demais 
acionistas, é bastante útil para a apuração de responsabilidades em 
episódios específicos, mas pode trazer insegurança se for utilizado 
para avaliar a incidência ou não da obrigação de realização de OPA 
por alienação de controle.  

No intuito de mitigar a subjetividade de análises caso a caso, propôs que o ideal 

seria a adoção de um critério objetivo balizador, um percentual de participação para o 

qual o controle minoritário seria presumido, desde que não houvesse titular de bloco 

de ações de maior percentual na companhia. Porém, a Diretora-presidente sinalizou 

acerca da necessidade de maior reflexão sobre qual seria o melhor critério objetivo e 

quais os mecanismos a CVM teria para adotar tal critério. 

O Diretor Otavio Yazbek, em seu voto, discorre que, a princípio, a aplicação do 

artigo 254-A a operações que envolvam transferência de controle minoritário não seria 

incongruente com o regime do referido dispositivo. Defende que deverá ser analisado 

o caso concreto a fim de identificar a ocorrência de alienação de controle55. Com isso 

em vista, no referido caso, afastou a incidência do artigo 254-A, posto que não 

verificou a existência de controle por parte da Olimpia antes da operação. Na visão do 

Diretor, a ocorrência de assembleia em que a Olimpia não deteve a maioria do capital 

votante dificulta o entendimento de que havia controle por parte desta. Acrescenta, 

ainda, que a prevalência da Telco nas deliberações subsequentes à operação foi 

                                                           
54 Voto da Diretora-presidente Maria Helena Santana nos autos do Processo Administrativo CVM nº RJ 2009/1956 

julgado em 15 de julho de 2009. 
55 Trazendo à baila o regime da OPA por alienação de controle sob a égide dos revogados art. 254 da Lei das S.A. 

e Resolução CMN nº 401/76, o Diretor afirmou que: “A análise deve realizar-se caso a caso – nesta linha, aliás, é 

extremamente sintomático que o regime anteriormente vigente tenha remetido a determinados fatos bastante 

concretos ("as três últimas Assembléias Gerais da companhia"), de modo a afastar, do controle minoritário, 

justamente aquela fugacidade, aquela instabilidade, que usualmente o caracteriza. 

É claro que, sem balizadores objetivos (e em certa medida arbitrários) como aqueles, torna-se muito mais difícil 

identificar o controle minoritário e, ao mesmo tempo, outorgar aos agentes de mercado a segurança necessária. 

Ainda assim, parece-me importante não negar a priori tal possibilidade.” 
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reforçada pelo aumento da participação da Telco no capital da Telecom Italia, o que 

indicaria um processo de formação de um bloco de controle antes não existente.  

O Diretor Eli Loria, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a hipótese de 

alienação de controle minoritário não está abarcada pelo artigo 254-A. Segundo seu 

entendimento, há incidência do mencionado dispositivo quando preenchido o requisito 

do artigo 116, alínea “a”, qual seja a prevalência nas deliberações sociais e o poder 

de eleger a maioria dos administradores, em caráter permanente. Não sendo 

necessária, contudo, a presença do requisito de exercício do poder de controle. Em 

contraposição, não havendo o poder de controle de modo permanente, ainda que haja 

o exercício de controle de fato, não é exigível a formulação de OPA por alienação de 

controle.  

O Diretor apresentou como requisitos para incidência do artigo 254-A (i) a 

atribuição do poder de controle a titular diverso do antigo titular do poder de controle, 

(ii) a permanência do poder de controle, de modo que os demais acionistas não 

consigam se contrapor, e (iii) a onerosidade. No caso em comento, entendeu não estar 

presente o requisito da permanência, vez que o bloco de ações alienado pela Olimpia 

à Telco não era capaz de assegurar, em caráter permanente, a prevalência nas 

deliberações das assembleias da companhia. 

Tem-se, portanto, um precedente bastante inconclusivo, no qual a maioria 

decidiu pela inexigibilidade da OPA por alienação de controle no caso concreto, porém 

apenas um membro do Colegiado da CVM se posicionou contrariamente à incidência 

do artigo 254-A nas hipóteses envolvendo controle minoritário.  

No que tange ao conceito de controle, dois Diretores se manifestaram pela 

adoção dos parâmetros do artigo 116, enquanto outros dois entendem que o referido 

dispositivo é inadequado para interpretação e aplicação do artigo 254-A – a Diretora 

Maria Helena Santana não se manifestou sobre a questão em seu voto.  

Com a modificação do perfil do mercado acionário brasileiro e o crescente 

número de companhias com capital disperso, é possível que a CVM venha a ser 

instada a se manifestar novamente sobre a matérias, o resultado, contudo, não se 

afigura de fácil previsão. 
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7. O direito ao tag along na autorregulação 

 
7.1. B3 – Brasil Bolsa e Balcão 

 
 

A Bolsa de Valores da B3, antiga BM&F Bovespa, apresenta três segmentos 

especiais de listagem caracterizados por definir regras e parâmetros mais 

desenvolvidos de governança corporativa – Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Os 

regulamentos do Novo Mercado e Nível 2 estabelecem o direito de tag along para 

todos os demais acionistas da companhia, devendo o adquirente de ações do bloco 

de controle formular oferta pública para aquisição das ações dos minoritários por 

preço equivalente à integralidade do preço pago por cada ação do bloco de controle. 

Observe-se que, no Nível 2, as companhias listadas podem ser emissoras de ações 

preferenciais, às quais também se estende o direito de tag along.  

Para fins de aplicação do artigo 8.1 do Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado vigente (“Regulamento Vigente”), entende-se por alienação de controle a 

transferência onerosa a terceiro de ações integrantes do bloco de ações que 

“assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual 

e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia”56. O Regulamento Vigente 

utiliza-se do parâmetro do uso efetivo do poder de controle, exercido direta ou 

indiretamente, na direção das atividades da companhia e na orientação dos órgãos 

da administração57. Consta expressamente que o poder de controle pode ser de fato 

ou de direito e que independe da participação acionária. O Regulamento Vigente 

estabelece ainda que há presunção juris tantum de titularidade do controle quando há 

prevalência nas últimas três assembleias da companhia, ainda que não haja 

titularidade da maioria do capital votante. 

Destarte, ao que tudo indica, o Regulamento Vigente abarca a exigibilidade de 

formulação de OPA por alienação de controle minoritário, tendo em vista que aplica 

                                                           
56 B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. Regulamento do Novo Mercado. Disponível em:  

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/>. p. 2. 
57 De acordo com o Regulamento: 

“Poder de Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente 

da participação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo 

de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 

presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe 

assegurem a maioria absoluta do capital votante. 
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presunção relativa de poder controle, a qual se assemelha à presunção estabelecida 

pela extinta Resolução CMN nº 401/76.  

Não obstante a disciplina da alienação do controle, a B3 buscou introduzir nas 

suas normas de autorregulação do mercado a OPA por aquisição de participação 

relevante. No ano de 2016, a B3 elaborou proposta para reformulação dos 

regulamentos dos segmentos especiais e os submeteu à consulta pública. Dentre as 

alterações propostas para o segmento do Novo Mercado, constava a inclusão de OPA 

por aquisição de participação relevante58, na qual o adquirente de valores mobiliários 

que o tornam titular de participação correspondente a mais de 30% do capital social 

estaria obrigado a formular oferta pública para aquisição das ações dos demais 

acionistas por preço equivalente ao maior preço pago pelo adquirente pago pelo 

adquirente nos doze meses antecedentes. Tal proposta, contudo, foi rejeitada por 53% 

das companhias votantes59. A tentativa de introdução de tal norma – a qual acabaria 

por englobar muitas das eventuais hipóteses de alienação de controle minoritário –  

sinalizada ter sido vislumbrada pela entidade autorreguladora a necessidade de 

estabelecimento de parâmetros mais objetivos para a exigibilidade de OPA na 

hipótese de alienação de controle minoritário. Tal percepção é corroborada pelo o fato 

de que a reforma do regulamento do Novo Mercado, a qual acarretou em significativa 

simplificação das regras do Novo Mercado, resultou na eliminação do conceito de 

poder de controle existente no Regulamento Vigente, bem como apresentou redação 

que muito se aproxima ao texto legal. 

 

 

7.2. Comitê de Aquisições e Fusões  

                                                           
58 O texto da Proposta estabelecia o seguinte: 

“Art. 43. A companhia deve prever, em seu estatuto social, que a aquisição voluntária de participação societária 

superior a 30% (trinta por cento) de seu capital social obriga o adquirente a efetivar OPA tendo por objeto as ações 

de emissão da companhia de titularidade dos demais acionistas. 

§1º O preço a ser praticado na OPA deve corresponder ao maior preço pago pelo adquirente nos 12 (doze) meses 

que antecederem o atingimento do percentual referido no caput. 

§2º A obrigação prevista no caput se aplica à aquisição, de forma direta ou indireta, por meio de uma única 

operação ou de diversas operações. 

§3º A obrigação prevista no caput não se aplica: 

I - quando remanescer outro acionista titular de mais de 30% (trinta por cento) do capital social da companhia; 

II - caso a aquisição de participação societária superior a 30% (trinta por cento) decorra: 

a) de realização de OPA que tenha tido por objeto todas as ações de emissão da companhia e que tenha sido 

realizada por preço no mínimo equivalente ao preço estabelecido no caput deste artigo; e 

b) de operação de fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a companhia.” 
59 Conforme resultado disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-

listagem/sobre-segmentos-de-listagem/evolucao-dos-segmentos-especiais/ 
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Inspirado no Takeover Panel inglês, o Comitê de Aquisições e Fusões (“CAF”) 

foi criado com o intuito de suprir as limitações da legislação societária no que tange 

às operações de fusão e aquisição e reorganizações societárias60. Dentre as 

limitações identificadas, encontra-se a disciplina da alienação do controle de 

companhias abertas61, cujo regramento por parte da Lei das S.A. não se mostra 

suficiente para proteger os acionistas minoritários e gera alto grau de insegurança 

jurídica, dada a falta de previsibilidade quanto à sua aplicação. 

O Código de Autorregulação do CAF (“Código do CAF”) dispõe acerca da 

necessidade de formulação de OPA por aquisição de participação relevante, em 

moldes semelhantes à que foi proposta pela BM&F Bovespa, atual B3. O Código do 

CAF prevê que o atingimento de participação acionária relevante – em percentual a 

ser estabelecido no Estatuto da Companhia, o qual deve ser, no mínimo, 20% e, no 

máximo, 30% - ensejará a obrigação de formular OPA. Por meio da OPA por 

Atingimento de Participação Acionária Relevante, o acionista (ou grupo de acionistas) 

que atingir o percentual determinado como relevante, deverá formular OPA para 

aquisição das demais ações e valores mobiliários conversíveis em ações de emissão 

da companhia62 por preço equivalente a, no mínimo, o maior preço pago pelo 

adquirente nos doze meses antecedentes. 

 

 

7.3. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”)  

 
 

O Código das Melhores Práticas de governança corporativa do IBGC (“Código 

do IBGC”) endereça a questão da aquisição de controle, derivada ou originária, em 

dois momentos, apresentando recomendações quanto (i) à OPA por alienação de 

                                                           
60 EIZIRIK, Nelson; HENRIQUES, Marcus; VIEIRA, Juliana. O Comitê de Aquisições e Fusões: versão brasileira 

do Takeover Panel. In: KUYVEN, Luiz Fernando. (Coord.) Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em 

homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 884. 
61 Ibid. p. 885. 
62 Conforme dispõe o artigo 65, caput, do Código CAF: 

Artigo 65. O acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, de forma direta ou indireta, Participação Acionária 

Relevante, tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações, deverá (i) imediatamente 

divulgar tal fato por meio de publicação de fato relevante, na forma prevista na Instrução CVM nº 358, de 

03.01.2002 e (ii) efetivar oferta pública de aquisição de todas as demais ações e valores mobiliários conversíveis 

em ações de emissão da Companhia Aderente. 
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controle e (ii) à OPA por aquisição de controle, que não se confunde com aquela 

disposta no artigo 257 da Lei das S.A.. 

Quanto à primeira, o Código do IBGC recomenda que a OPA por alienação de 

controle seja efetuada não apenas nos limites do artigo 254-A, mas que seja estendida 

a qualquer hipótese de transferência onerosa do poder de direção das atividades 

sociais e de orientação dos órgãos sociais63.  

Com relação à OPA por aquisição de controle, esta não guarda relação com a 

OPA voluntária para aquisição de controle do artigo 257 da Lei das S.A., sendo, em 

verdade, uma OPA obrigatória nos moldes da OPA por atingimento de participação 

relevante prevista no Código do CAF. O Código do IBGC propõe a referida OPA para 

os casos em que há aquisição originária do controle, presumindo sua ocorrência 

quando da aquisição de participação relevante igual ou superior a 30% em 

companhias sem controlador definido e com capital disperso. Nesse sentido, o 

adquirente de participação acionária relevante, inexistindo controlador definido, 

deveria formular OPA para aquisição das ações dos demais acionistas da companhia, 

garantindo a estes tratamento equitativo. 

A adoção da OPA por atingimento de participação relevante encontra sua 

racionalidade na capacidade que as minorias relevantes possuem de influenciar na 

direção dos negócios sociais, seja em decorrência de obtenção de maiorias relativas 

nas assembleias gerais ou mesmo como consequência das prerrogativas conferidas 

pela Lei das S.A. aos acionistas com determinado percentual de participação no 

capital social64. 

 

 

CONCLUSÃO 
 
 
A ausência de definição do conceito de controle na Lei das S.A. e nas normas 

reguladoras exaradas pela CVM suscita controvérsias quanto à interpretação do artigo 

254-A. Adicionalmente, a inexistência de jurisprudência administrativa conclusiva 

                                                           
63 Conforme item 1.7.1 (a) do Código IBGC. 
64 Pode-se citar, por exemplo, (i) o mecanismo de voto múltiplo para eleição dos administradores, nos termos do 

artigo 141 da Lei das S.A., (ii) o mecanismo de voto em separado para eleição de membro do Conselho Fiscal, nos 

termos do artigo 161, §4º, alínea “a”, da Lei das S.A. e (iii) a faculdade de propor ação de responsabilidade dos 

administradores, caso rejeitada em assembleia geral, nos termos do artigo 159, §4º da Lei das S.A. 
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acerca da matéria acentua a insegurança jurídica que circunda a disciplina da 

alienação do controle. 

Com vistas a superar tal omissão, a doutrina nacional desenvolve verdadeiros 

exercícios hermenêuticos, buscando amparo no contexto histórico da disciplina da 

alienação de controle, na experiência do direito comparado e nos fundamentos 

jurídicos e econômicos para a OPA por alienação de controle. 

Não há, todavia, qualquer consenso entre os doutrinadores. As divergências se 

estendem desde a questão da dedução de um conceito de controle a partir do artigo 

116 da Lei das S.A. até questão de uma abordagem mais objetiva ou casuística por 

parte da CVM na aplicação do artigo 254-A. 

Em razão do crescimento do número companhias abertas sujeitas a controle 

minoritário, torna-se cada vez mais imperativa a definição desta matéria, a fim de 

garantir previsibilidade ao mercado de capitais. 

Face à relativa inadequação da disciplina legal da alienação do controle65, 

verifica-se o desenvolvimento de mecanismos de proteção ao acionista minoritário, 

por parte de entidades autorreguladoras, no contexto de negócios jurídicos que 

apresentem riscos potenciais com relação à modificação da gestão das companhias. 

Contudo, nem todas companhias adotam os mais altos graus de governança 

corporativa e se submetem aos mais sofisticados regramentos da autorregulação. 

Precisamente os acionistas minoritários das companhias que os não adotam serão os 

mais suscetíveis a potenciais riscos atrelados a operações envolvendo a transferência 

do controle.  

Faz-se, portanto, imprescindível que a disciplina legal da alienação do controle 

seja capaz de conferir proteção satisfatória ao acionista minoritário, ao mesmo tempo 

em que confere ao mercado de valores mobiliários a segurança jurídica desejável para 

seu bom funcionamento. 

                                                           
65 Pertinente, neste ponto, a crítica proferida por Calixto Salomão Filho: 

“Em ausência de uma regulamentação protetiva dos minoritários na alienação do controle, interesse do controlador 

e interesse social encontram-se potencialmente muito mais dissociados no momento da alienação. A nova lei nada 

fez para alterar essa situação. Aumentou apenas discretamente o “preço” da aquisição de controle (pela 

combinação entre redução do limite máximo de preferenciais e 50% do capital votante e extensão – limitada a 

80% - do preço pago pelo controle aos detentores de ações com direito a voto). Por outro lado, manteve a exclusão 

dos acionistas sem direito a voto dos benefícios da oferta pública obrigatória. Permanece, portanto, o potencial 

conflito majoritário/minoritário sem voto na alienação de controle. 

É preciso, portanto, elaborar em doutrina e jurisprudência uma tipologia de casos que a atuação do controlador é 

claramente prejudicial aos minoritários e de casos em que há sério risco de pôr em cheque interesses vitais da 

empresa e de quais medidas podem ser tomadas para proteger ambos os interesses.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. 

O novo direito societário. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 139-140) 
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Chega-se à conclusão que, alinhando-se ao entendimento de que o conceito 

de controle para fins de aplicação do artigo 254-A da Lei das S.A. abarca tão somente 

o controle majoritário, a concessão do direito ao tag along nas hipóteses de 

companhias sujeitas ao controle minoritário demandaria uma solução de lege ferenda. 

Sob essa perspectiva, a disciplina da aquisição de controle mediante negócios 

privados66 e da aquisição de participação relevante, inspirada na experiência 

europeia, parecem melhor coadunar com os fundamentos para a obrigatoriedade de 

OPA como mecanismo de proteção aos minoritários. 

Oportuno, porém, ressalvar a necessidade de avaliação quanto à conveniência 

da adoção de tais regras, posto que representam graves restrições à livre circulação 

dos valores mobiliários. Faz-se relevante ponderar acerca dos benefícios e potenciais 

prejuízos ao mercado de capitais decorrentes da adoção de tais regras, tendo como 

contraponto a adoção de mecanismos alternativos de governança corporativa que 

mitiguem os conflitos de interesse entre controladores e os demais acionistas. 

Por fim, conclui-se que, por implicar limitações à livre circulação dos valores 

mobiliários, o artigo 254-A deve ser interpretado restritivamente. Deste modo, 

entende-se que a tentativa de ampliar o escopo de incidência da OPA obrigatória por 

alienação de controle, mediante normas regulamentadoras ou por meio da 

jurisprudência administrativa da CVM, não encontra amparo legal. 

 

  

                                                           
66 Conforme proposto por Eduardo Secchi Munhoz (MUNHOZ, Eduardo. Da alienação à aquisição de controle: 

Uma nova interpretação para o Art. 254-A da Lei das S/A. In: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e Novaes; VON 

ADAMEK, Marcelo Vieira (Coord.). Temas de Direito Empresarial e Outros Estudos. São Paulo: Malheiros, 2014. 

p. 201-229.) 
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