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RESUMO 

 

 

O mercado de valores mobiliários brasileiro é regulado pela CVM e pela Lei nº 6.404/76, por 

meio de um sistema full disclosure, no qual as companhias abertas são obrigadas a divulgar 

informações capazes de influenciar na decisão de investimento dos seus acionistas e do 

mercado em geral. O cumprimento de tais obrigações gera uma série de custos para essas 

sociedades. Além disso, muitas companhias passam a não conseguir captar novos recursos por 

meio da distribuição pública de valores mobiliários, principalmente aquelas que se encontram 

em dificuldade econômica – haja vista a diminuição do apelo ao investidor – de modo que a 

saída lógica para esta situação seria o cancelamento de registro de companhia aberta perante a 

CVM. Tendo isto em perspectiva, o presente TCC tem como objetivo a análise da legislação e 

regulação aplicável ao cancelamento de registro de companhia aberta com patrimônio líquido 

negativo. Não se trata de mais uma exposição dos aspectos jurídicos OPA obrigatória para o 

cancelamento de registro, tema já exaustivamente abordado pela doutrina. O que se busca é 

mapear as principais alternativas para o fechamento de capital de companhias abertas em 

dificuldade financeira e avaliar se o tratamento normativo conferido ao cancelamento de 

registro destas companhias é capaz de equilibrar, de forma adequada, os direitos da 

pluralidade acionária e a sua situação patrimonial. Assim, são apresentadas e avaliadas três 

formas de cancelamento de registro de companhia aberta no Brasil: (i) a realização de OPA; 

(ii) a dispensa de realização de OPA; e (iii) a adoção de procedimentos diferenciados para 

oferta pública. Tendo em vista a conclusão de que nenhuma dessas alternativas deveria ser 

efetivamente aplicada por parte de companhias abertas com patrimônio líquido negativo – 

sendo inclusive vedadas, em determinados casos – propomos o estudo e a construção de nova 

estrutura normativa. Baseamos nossa proposta no procedimento “going dark”, o qual permite 

que companhias norte-americanas com um número máximo de acionistas e determinado 

patrimônio efetuem a deslistagem dos seus valores mobiliários e deixem de ser registradas 

perante a SEC, sem a realização de oferta pública de aquisição de ações. 

 

 

Palavras-chave: cancelamento de registro; patrimônio líquido negativo; oferta pública de 

aquisição de ações; dispensa de oferta pública de aquisição de ações; procedimentos 

diferenciados; going dark. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian securities market is regulated by a full disclosure system in which publicly-held 

companies are required to disclose relevant information to its shareholders and the market in 

general. Compliance with the obligations imposed on publicly-held companies by the CVM 

and Law 6404/76 generates a series of costs for these companies. In addition, many 

companies are not able to raise new funds through the public distribution of their securities, 

especially those that are in economic difficulty – due to the decrease in investor appeal. The 

logical solution to this situation would be the deregistration of these companies with the 

CVM. With this in mind, the present work aims to analyze the legislation and regulation 

applicable to the deregistration of companies with negative net equity. It is not yet another 

exposition of the legal aspects of the mandatory tender offer for deregistration, a topic already 

thoroughly addressed by the doctrine. It is sought to study the main alternatives for 

deregistration of publicly-held companies in financial difficulty and to assess whether the 

normative treatment conferred upon the deregistration of these companies is capable of 

adequately balance the rights of the plurality of shareholders and its net equity situation. Thus, 

three forms of deregistration of publicly-held companies in Brazil are presented and 

evaluated: (i) the mandatory tender offer; (ii) waiving of tender offer; and (iii) the adoption of 

differentiated procedures for tender offer. In view of the conclusion that none of these 

alternatives should be effectively applied by publicly-held companies with negative net equity 

– in some cases even prevented by law – we propose the study and construction of a new legal 

framework. We base our proposal on the "going dark" procedure, which allows US 

companies with a maximum number of shareholders and certain amount of assets to delist 

their securities and to stop being registered with the SEC, without proposing a tender offer.  

 

Keywords: deregistration; negative net equity; tender offer; waiver of tender offer; 

differentiated procedures; going dark. 
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Introdução 

 

 

A crise econômica vivenciada no Brasil nos últimos anos tem posto à prova a 

regulação do mercado de valores mobiliários. Se a grande maioria das discussões no mundo 

jurídico versava sobre a importância da proteção aos acionistas minoritários, notadamente sob 

o aspecto de ampliação da gama de direito e garantias a eles conferidos, a fim de desenvolver 

o mercado de capitais e estimular a abertura de capital, hoje faz-se necessário considerar se as 

proteções concedidas às minorias acionárias são adequadas ao contexto do cancelamento de 

registro de companhias abertas em crise econômico-financeira. 

Com efeito, os direitos garantidos aos acionistas minoritários no Brasil implicam em 

uma série de custos para as companhias abertas e entidades, estatais e privadas, responsáveis 

pela sua regulação e fiscalização. Em momentos de prosperidade econômica, tais custos são 

mais facilmente suportados por estes agentes e aceitos pelo mercado em geral. No entanto, no 

contexto econômico atual, em que se verifica um aumento no número de companhias abertas 

em dificuldade financeira, a necessidade destes custos deve ser reavaliada. 

Desde 2002, das 1.473 companhias abertas registradas no Brasil, 853 tiveram os seus 

registros cancelados. Ou seja, aproximadamente 58% das companhias registradas na CVM 

deixaram de ser companhias abertas
1
. A razão pela qual companhias realizam o cancelamento 

de registro de companhia aberta, comumente denominado “fechamento de capital”, é objeto 

de diversos estudos, sendo certo que o alto custo de se manter uma companhia aberta é uma 

das suas principais motivações. 

Naturalmente, companhias abertas que não conseguem captar recursos no mercado de 

valores mobiliários pela ausência de atratividade de investidores têm a tendência de realizar o 

cancelamento de registro perante a CVM. Em geral, não se mostra vantajoso permanecer 

incorrendo nos custos de manutenção de uma companhia aberta quando os benefícios 

decorrentes desta condição não se sobressaem
2
. 

                                                      
1
 Considerando todas as companhias que se encontravam com registro ativo perante a CVM em 2002 e as que 

foram registradas a partir desse ano. Dados extraídos da base de dados disponibilizada pela CVM por meio da 

página: http://dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-cad. Atualizada em 03/10/2017. Último acesso em 

03/10/2017. 
2
 EID JÚNIOR, William; HORNG, Wang Jiang. A saída: uma análise da deslistagem na Bovespa. Centro de 

Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (GVCEF). Junho, 2005. Disponível em: 

http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/file/A%20Saida%20-

%20Uma%20analise%20da%20deslistagem%20na%20Bovespa.pdf. Acesso em 03/09/2017. 

http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/file/A%20Saida%20-%20Uma%20analise%20da%20deslistagem%20na%20Bovespa.pdf
http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/file/A%20Saida%20-%20Uma%20analise%20da%20deslistagem%20na%20Bovespa.pdf
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Tendo isto em perspectiva, o presente TCC tem como objetivo a análise da legislação 

e regulação aplicável ao cancelamento de registro de companhia aberta com patrimônio 

líquido negativo
3
. 

Não se trata de mais uma exposição dos aspectos jurídicos OPA obrigatória para o 

cancelamento de registro, tema já exaustivamente abordado pela doutrina. O que se busca, na 

verdade, é mapear as principais alternativas para o fechamento de capital de companhias 

abertas em dificuldade financeira e avaliar se o tratamento normativo conferido ao 

cancelamento de registro destas companhias é capaz de equilibrar, de forma adequada, os 

direitos da pluralidade acionária e a sua situação patrimonial. 

Isto porque a realização da referida OPA, embora seja um mecanismo de proteção dos 

acionistas contra eventual ausência de liquidez das ações por eles detidas decorrente do 

fechamento de capital, representa um procedimento extremamente custoso para companhia 

ofertante. Assim, questiona-se: companhias abertas com patrimônio líquido negativo podem 

incorrer em tais custos e efetuar a OPA? Mais além: companhias abertas nesta situação 

deveriam incorrer em tais custos? 

É certo que companhias abertas, em determinadas situações, possuem regimes 

especiais de obrigações perante a CVM. Isto ocorre, por exemplo, nos casos de companhias 

abertas em recuperação judicial. De acordo com o artigo 36 da ICVM 480, companhias nesta 

situação são dispensadas da apresentação do Formulário de Referência
4
. Em contrapartida, 

                                                      
3
 O conceito “companhias em crise econômico-financeira” é de ampla definição e escaparia ao escopo central 

deste TCC. Sendo assim, neste TCC, de modo a respeitar a nomenclatura adotada pela regulação da CVM, 

optou-se pela utilização do critério de “patrimônio líquido negativo”, por se tratar de critério objetivo e 

compatível com aquele adotado pela CVM na determinação de regimes diferenciados para realização de OPA, 

conforme previsto no artigo 34 da ICVM 361. Todavia, entendemos que a premissa da compreensão da 

“companhia em crise econômico-financeira” deve ser mais abrangente do que puramente a consideração do 

“patrimônio líquido negativo”, que pode decorrer de situação episódica, circunstancial e não relacionada com os 

conceitos de insolvência e insolvabilidade, que seriam os parâmetros tecnicamente mais adequados de acordo 

com a LRF e demais normativos em matéria de recuperação de empresas e falências. Nesse sentido, 

reconhecemos existência de critérios alternativos ao patrimônio líquido negativo para a determinação de 

companhias em crise econômico-financeira, tal como como a capacidade da companhia de adimplir as suas 

obrigações de forma pontual. De acordo o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 00 (CPC-

00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis), aprovado pela CVM 

por meio da Deliberação CVM nº 675 de 13 de dezembro de 2011, patrimônio líquido é o valor residual dos 

ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Segundo Fábio Ulhoa Coelho: “o estado 

patrimonial em que se encontra o devedor que possui o ativo inferior ao passivo é denominado insolvência”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 14
a
 edição. São Paulo: Saraiva, 2012). 

4
 Documento extenso e detalhado contendo, dentre outras informações, aquelas relativas às operações, 

administração e situação financeira da companhia. 



 12 

tais companhias devem apresentar mensalmente suas contas demonstrativas e relatório do 

Administrador Judicial, além das informações relativas à própria recuperação judicial
5
. 

A existência regimes especiais demonstra o reconhecimento da CVM de que 

determinadas obrigações, em regra aplicáveis a companhias abertas, são incompatíveis e/ou 

desproporcionais frente a realidade de certas companhias, de modo que estas devem ser 

dispensadas de seu cumprimento. 

Tendo isso em mente, o que se busca no presente trabalho é averiguar a existência de 

um processo ou regime especial para fechamento de capital de companhias abertas com 

patrimônio líquido negativo, considerando os custos e limitações de realização de OPA para 

cancelamento de registro aplicáveis a companhias nesta situação. 

Ao explorar as principais alternativas para a realização OPA, o presente TCC dialoga 

com a obra de Carlos Augusto Junqueira de Siqueira, “Fechamento do Capital Social – 

Oferta Pública de Aquisição de Ações e Outras Modalidades”
6
, na medida em que, nesta 

obra, o autor apresenta de forma crítica e detalhada diversas modalidades de fechamento de 

capital.  

De modo a cumprir seus objetivos, este trabalho será dividido da forma que passamos 

a expor: no primeiro capítulo serão apresentadas algumas considerações a respeito do registro 

de companhia aberta no Brasil, por meio de uma breve análise das razões que levam 

companhias a abrir o capital, bem como da ponderação que deve ser realizada por estas 

companhias tendo em vista o custo de observância das obrigações impostas às companhias 

abertas pelas Instruções da CVM e pela Lei nº 6.404/76. Além disso, ainda neste primeiro 

momento, será realizada uma breve exposição quantitativa do histórico de registros de 

companhias abertas e fechamento de capital no Brasil.  

Em seguida, no segundo capítulo deste TCC, serão apresentadas três formas de 

cancelamento de registro de companhia aberta no Brasil: (i) a realização de OPA; (ii) a 

dispensa de realização de OPA; e (iii) a adoção de procedimentos diferenciados para oferta 

pública. Esses mecanismos serão sempre analisados sob a perspectiva da sua implementação 

                                                      
5
 Outros exemplos de situações de companhias abertas que são regidas por regimes especiais de obrigações 

perante a CVM incluem: (i) companhias em falência, as quais estão dispensadas da apresentação de quaisquer 

informações periódicas e eventuais à CVM, com exceção do Formulário Cadastral, nos termos do artigo 39 da 

ICVM 480; e (ii) companhias em liquidação, as quais também estão dispensadas da apresentação de quaisquer 

informações periódicas e eventuais à CVM, com exceção do Formulário Cadastral, nos termos do artigo 40 da 

ICVM 480, mas que ainda devem apresentar informações em relação ao processo de liquidação em si, conforme 

determina o artigo 41 da ICVM 480.  
6
 SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento do Capital Social – Oferta Pública de Aquisição de 

Ações e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010. 
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por companhias abertas com patrimônio líquido negativo e tendo como base precedentes da 

CVM.  

Considerando as possibilidades apresentadas para o fechamento de capital, no terceiro 

capítulo deste TCC, serão tecidas algumas considerações a respeito do tratamento conferido 

ao cancelamento de registro de companhia com patrimônio líquido negativo, sob o ponto de 

vista normativo e do posicionamento da CVM, de modo a responder as seguintes questões: (i) 

o ordenamento jurídico brasileiro confere às companhias com patrimônio líquido negativo um 

regime especial para cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM?; (ii) este 

regime é efetivamente aplicado pela CVM?; e, por fim, (iii) este regime deveria ser aplicado 

por essa autarquia? 

 Tendo em vista as respostas encontradas para estas perguntas, a segunda parte do 

terceiro capítulo se propõe a estudar uma alternativa normativa para cancelamento de registro 

de companhias abertas com patrimônio líquido negativo no Brasil. Para tanto, será detalhado 

um procedimento cada vez mais utilizado nos Estados Unidos para deslistagem em bolsa de 

valores norte-americanas e cancelamento de registro perante o órgão que regula os valores 

mobiliários a nível federal no país, a SEC, denominado “going dark”.  

A partir das características de tais procedimentos e das críticas a ele atribuídas, 

apresentaremos uma proposta de estrutura normativa, ainda a ser mais bem estudada e 

construída, de um procedimento simplificado para cancelamento de registro de companhias 

em crise. A este respeito, serão levantados pontos que devem ser considerados para que a 

implementação de tal procedimento simplificado alternativo à realização de OPA para 

cancelamento de registro não seja utilizado de forma fraudulenta ou de modo a prejudicar os 

acionistas excessivamente. 

 

 

CAPÍTULO 1: O registro de companhia aberta no Brasil 

 

 

Desde 1977, ano seguinte à criação da CVM pela edição da Lei nº 6.385/76, 1.847 

companhias abertas já realizaram o registro de companhia aberta perante a CVM. 
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Fonte: Elaboração própria.
7
 

 

 Até 03 de outubro de 2017, das 1.847 companhias abertas registradas na CVM desde 

1977, 1.242 obtiveram o cancelamento de registro de companhia aberta junto à CVM, o que 

representa aproximadamente 69,41% destas companhias.  

 

 

Fonte: Elaboração própria.
8
 

 

Se consideramos a totalidade de companhias abertas já registradas no Brasil – 

incluindo, portanto, aquelas que originalmente foram registradas no Banco Central do Brasil 

antes da criação da CVM –, que em conjunto somam 2.186 companhias, 1.566 tiveram o 

                                                      
7
 Dados extraídos da base de dados disponibilizada pela CVM por meio da página: 

http://dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-cad. Atualizada em 03/10/2017. Último acesso em 03/10/2017. 
8
 Dados extraídos da base de dados disponibilizada pela CVM por meio da página: 

http://dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-cad. Atualizada em 03/10/2017. Último acesso em 03/10/2017. 
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registro de companhia aberta cancelado, representando um percentual de aproximadamente 

71,64% deste universo.  

 

 

Fonte: Elaboração própria.
9
 

 

 Tendo em vista a expressividade deste percentual, o primeiro capítulo do presente 

TCC se propõe a analisar as principais razões que levam companhias a optar pelo registro de 

companhia aberta. Neste sentido, serão brevemente apresentados os benefícios oriundos da 

negociação pública dos valores mobiliários emitidos por uma companhia, bem como os 

pontos negativos que devem ser ponderados. 

Em seguida, serão expostos, em maior detalhe, as obrigações e os custos impostos 

tanto pela CVM quanto pela Lei nº 6.404/76 às companhias abertas para a sua manutenção. 

Por fim, tendo em vista os benefícios e custos apresentados, serão discutidas as principais 

razões pelas quais companhias tendem a realizar o fechamento de capital. 

 

 

1.1.  A abertura de capital 

 

 

Existem diversas formas pelas quais companhias podem captar os recursos necessários 

para a consecução do seu objeto social. As duas mais tradicionais formas de uma sociedade 

                                                      
9
 Dados extraídos da base de dados disponibilizada pela CVM por meio da página: 

http://dados.cvm.gov.br/dataset/cia_aberta-cad. Atualizada em 03/10/2017. Último acesso em 03/10/2017. 
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arrecadar tal capital são por meio de endividamento ou por equity
10

. A escolha de uma forma 

de financiamento depende, dentre outros fatores, dos riscos e das expectativas de lucro 

atrelados ao desenvolvimento do negócio.  

 Com efeito, como regra geral, o endividamento de uma sociedade será tão mais 

vantajoso quanto maior for a expectativa de rentabilidade e quanto menor for o risco do 

negócio. Isto porque se o negócio desenvolvido auferir lucros consideráveis, uma vez quitada 

a dívida, estes serão partilhados entre os poucos sócios da sociedade
11

. Ou seja, o cenário de 

baixo risco e alta rentabilidade do negócio, permite, por um lado, que os resultados positivos 

paguem o endividamento e, por outro, que o restante destes resultados seja repartido em maior 

proporção para cada sócio, sob a forma de lucros ou de dividendos. 

A concentração da participação na sociedade seria problemática caso o risco do 

negócio fosse alto, uma vez que estes poucos sócios poderiam eventualmente perder o seu 

alto investimento em face do endividamento da sociedade. Essa situação seria agravada caso a 

expectativa de retorno do investimento fosse baixa. Nesse caso, possivelmente seria mais 

interessante que o risco do empreendimento fosse dissolvido pelo investimento por equity, 

permitindo um número maior de sócios no quadro social. 

 Estas considerações são significantemente simplistas em face da complexidade das 

formas de financiamento existentes e de critérios a serem considerados quando da tomada 

desta decisão (i.e., volume do aporte inicial, necessidade de recursos a longo ou a curto prazo, 

taxas de juros praticadas no momento do investimento etc.), sendo certo inclusive que a opção 

por um mecanismo não necessariamente implica na exclusão de outros.  

Com esta breve exposição objetivamos apenas demonstrar alguns dos inúmeros trade-

offs envolvidos nas tomadas de decisão da administração de sociedades na busca por 

                                                      
10

 Sobre financiamento de sociedades por endividamento e equity, ver: (i) TIROLE, Jean. The theory of 

corporate finance. Princeton University Press, 2010; e (ii) GRINBLATT, Mark; TITMAN, Sheridan. Financial 

markets & corporate strategy. 2
a
 edição. The McGraw−Hill Markets and Corporate Companies, 2002. 

11
 Nesse sentido, esclarece Eduardo Secchi Munhoz: “O sócio, diferentemente dos credores e dos empregados, 

tem pretensão de natureza residual, no sentido de que somente recebe os lucros, ou seja, desde que todas as 

obrigações, inclusive, em relação a credores e empregados, tenham sido pagas e haja sobra. Por outro lado, em 

caso de dissolução, somente recebe haveres, se todas as demais obrigações tiverem sido anteriormente 

cumpridas. Assim, como já se mencionou anteriormente, do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que os 

sócios têm residual claims e que os credores e empregados têm fixed claims.” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. 

Empresa contemporânea e direito societário: poder de controle e grupos de sociedades. São Paulo: Editora 

Juarez de Oliveira, 2002. Nota de rodapé 491). Ainda no que diz respeito às diferenças sobre financiamento por 

endividamento e por equity, Frank H. Easterbrook e Daniel R. Fisher afirmam: “There are three principal 

diferences between debt and equity: (1) interest payments are deductible to the firm; (2) debt holders get 

contractual rather than fiduciary protections; (3) debt means a mandatory payout.” (EASTERBROOK, Frank 

H. e FISCHEL, Daniel R. The economic structure of corporate law. Cambridge: Harvard University Press, 

1991. p.176). 
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investimento, questões semelhantes àquelas enfrentadas na decisão de abertura de capital de 

uma companhia, ou seja, de obtenção de registro de companhia aberta perante a CVM. 

De acordo com o artigo 4º da Lei nº 6.404/76, uma companhia será considerada aberta 

ou fechada conforme os seus valores estejam ou não admitidos à negociação no mercado de 

valores mobiliários. Para que uma companhia esteja apta a realizar a distribuição pública de 

seus valores mobiliários, faz-se necessário obter o registro de companhia aberta perante a 

CVM, respeitando os requisitos e os procedimentos previstos na ICVM 202
12

. 

A necessidade de registro perante a CVM se justifica pelo fato de que, tal como em 

diversos ordenamentos jurídicos, o mercado de valores mobiliários no Brasil foi submetido a 

normas de direito público, sendo essa autarquia o órgão estatal responsável pela 

regulamentação e pela fiscalização desse mercado. A respeito da regulação dos Mercados de 

Capitais pela CVM, esclarecem José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho: 

 

[...] diversos países submeteram os agentes e as atividades dos mercados de 

valores mobiliários a normas de direito público e criaram órgãos públicos 

com atribuições de regulamentar e fiscalizar esses mercados, inclusive as 

companhias que captam poupanças ou emitem títulos negociados em bolsa 

de valores e mercados de balcão organizados.
13

 (grifo nosso) 

 

Após aprovados os devidos registros perante a CVM, a companhia aberta passa a ter 

acesso à “poupança popular” — termo comumente atribuído aos recursos disponíveis de 

investidores indeterminados, e não individualizados
14

 — por meio de ofertas públicas de 

distribuição dos valores mobiliários por ela emitidos.  

 No entanto, uma vez obtido o registro de companhia aberta, a sociedade passará a ser 

submetida: (i) às normas específicas da Lei nº 6.404/76, aplicáveis somente a companhias 

abertas; e (ii) às instruções editadas pela CVM, sujeitando-se aos poderes fiscalizatório e 

sancionatório da autarquia.  

                                                      
12

 Esclarecemos que para que companhias tenham seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores e em 

mercado de balcão organizado, faz-se necessária a solicitação de três tipos de registro perante a CVM, quais 

sejam: (i) registro para emissão pública de valores mobiliários, conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 6.385/76; 

(ii) registro para negociação na bolsa, conforme previsto no artigo 21, inciso I da Lei nº 6.385/76; e (iii) registro 

para negociação. É certo que a companhia não é obrigada a realizar o registro para negociação em mercado de 

balcão, caso opte por ter suas ações negociadas apenas em bolsa de valores, e vice-versa. Além disso, a 

realização de ofertas públicas de distribuição, para captação de recursos em bolsa de valores ou mercado de 

balcão, dependem de registro próprio perante a CVM, de acordo com o artigo 1º da ICVM 480, assim como as 

OPAs obrigatórias, nos termos da ICVM 361 e da Lei nº 6.404/76. 
13

 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; e LAMY FILHO, Alfredo. Classe de Companhias. In: Direito das 

Companhias. LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 139. 
14

 CARVALHOSA, Modesto. Oferta Pública de Aquisição de Ações. Rio de Janeiro: IBMEC, 1979. p. 23. 
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 Com efeito, a Lei nº 6.404/76 possui diversas disposições que se aplicam apenas a 

companhias abertas, lhes submetendo, em regra, a um regime mais oneroso do que aquele 

imposto a companhias fechadas. Por exemplo, dentre as normas específicas aplicáveis a 

companhias abertas se encontram: (i) a obrigatoriedade de manutenção de Conselho de 

Administração, de acordo com o artigo 138, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76; (ii) a imposição 

de divulgação das modificações de posição acionária de administradores da companhia, o seu 

acionista controlador e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração, 

conforme o preveem o artigo 116-A e o artigo 158 da Lei nº 6.404/76; e (iii) a obrigatoriedade 

de divulgação de informações que podem influenciar na decisão de investimento do seus 

acionistas e o mercado em geral, como determina o artigo 157 da Lei nº 6.404/76. 

Portanto, a decisão envolvendo a abertura de capital consiste na avaliação de custos e 

de benefícios suportados pela companhia com a negociação privada, como uma companhia 

fechada, em comparação com àqueles decorrentes da negociação pública de seus valores 

mobiliários, notadamente no que se refere às obrigações adicionais impostas pela CVM e pela 

própria Lei nº 6.404/76 às companhias abertas. 

 

 

1.2.  Benefícios de companhias abertas 

 

 

O primeiro – e certamente o mais relevante – benefício de ser uma companhia aberta 

consiste na possibilidade de captação de recursos por meio da emissão e da distribuição 

pública de valores mobiliários emitidos pela companhia. Com efeito, o registro de companhia 

aberta permite que sociedades tenham acesso direto à poupança popular, o que resulta em 

maiores investimentos para a companhia, sem, contudo, implicar em endividamento. 

Esta captação de recursos se dá pela formulação, pelas companhias abertas, de ofertas 

pública de distribuição de valores mobiliários por elas emitidos. Essa oferta, que também 

estará sujeita a registro na CVM, permitirá que investidores adquiram tais valores mobiliários. 

Ao fazer isso o investidor estará, ao mesmo tempo, assumindo o risco do negócio – sendo 

certo que este risco é limitado ao valor investido – e provendo recursos para o 

desenvolvimento da atividade explorada pela companhia. 

Além da captação de recursos com apelo ao público em geral, Grinblatt e Titman 

destacam outras vantagens inerentes ao status de companhia aberta, quais sejam: (i) a 

valorização de planos de remuneração com base em ações; (ii) a reação do mercado a 
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decisões da administração da companhia; e (iii) o grau de confiabilidade atribuído a 

companhias abertas
15

. 

A utilização de planos de remuneração com base em ações para administradores é 

relativamente comum em companhias, uma vez que tende a alinhar os interesses da 

companhia e aos de seus administradores, sem implicar em desembolso de valores 

exorbitantes por parte da companhia – como acontece, geralmente, com os bônus. Afinal, ao 

receber ações da própria companhia, os administradores seriam incentivados a maximizar o 

seu valor. 

Esta forma de remuneração, contudo, tende a ser menos atrativa – e, portanto, menos 

valorizada – em companhias fechadas. Isto porque os administradores destas companhias 

teriam maiores dificuldades em alienar as ações e receber o valor correspondente. Assim 

sendo, a valorização de planos de remuneração com base em ações da administração de 

companhias abertas decorre do aumento de liquidez dos valores mobiliários, uma vez que 

passam a ser negociados em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado. 

No que diz respeito às reações do mercado decorrentes das decisões da administração 

de companhias abertas, os referidos autores defendem que a negociação realizada por 

investidores diariamente é uma valiosa fonte de informação para companhias abertas sobre 

como o mercado avalia as suas decisões e as suas perspectivas econômicas.  

De fato, a reação do mercado a lançamentos de produtos, decisões de investimento, 

adoção de novas políticas internas, por exemplo, é praticamente instantânea e vem sem a 

necessidade de custos adicionais, dispensando pesquisas caras e demoradas que de outra 

forma seriam encomendadas pelas companhias em questão. Contudo, há de se notar que esse 

feedback dos investidores não é necessariamente vantajoso para a companhia, pois muitas 

vezes decorre de um excesso de exposição imposto pela regulação, e não de decisão 

estratégica da companhia. 

Por fim, a condição de companhia aberta, segundo estes autores, melhoraria a 

reputação e aumentaria a credibilidade e a confiabilidade das companhias em relação aos seus 

investidores, aos seus clientes, aos seus consumidores e aos seus empregados. Com efeito, 

entendemos que o nível de exigência da regulação aplicável às companhias abertas é capaz de 

fortalecer a sua imagem no mercado, especialmente nos casos de companhias listadas em 

                                                      
15

 GRINBLATT, Mark; TITMAN, Sheridan. Financial markets & corporate strategy. 2
a
 edição. The 

McGraw−Hill Markets and Corporate Companies, 2002. p. 79-80. No mesmo sentido, ver: TIROLE, Jean. The 

theory of corporate finance. Princeton University Press, 2010, p. 93. 
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níveis de mercado com elevados padrões de governança corporativa
16

, como o Novo 

Mercado, segmento especial de listagem da B3. Além disso, como será visto em maiores 

detalhes adiante, o regime de full disclosure aplicável a companhias abertas permite que o 

mercado em geral tenha acesso a informações detalhadas dessas companhias, o que também 

contribui para o aumento de credibilidade e confiabilidade do mercado. 

Contrapondo as vantagens apresentadas, companhias abertas devem cumprir com uma 

série de obrigações adicionais – que, consequentemente, geram custos adicionais – em relação 

às companhias fechadas, como será visto em maior detalhe no item 1.3. abaixo. 

 

 

1.3.  Obrigações e custos de manutenção de companhia aberta 

 

 

Tradicionalmente, o mercado de valores mobiliários é sujeito à regulação estatal, tanto 

por meio da edição de normas específicas, quanto pela fiscalização de seus agentes
17

. 

Conforme visto, o registro de companhia aberta perante a CVM permite que 

companhias captem recursos por meio da distribuição pública de seus valores mobiliários. É 

justamente a possibilidade de acesso à poupança popular que impõe a necessidade de se 

adotar mecanismos de tutela desse mercado. Isso porque, dentre outros fatores, tal captação 

envolve um volume alto de investimento de indivíduos que, em maior parte, não são 

investidores qualificados.  

Nesse sentido, em 2008, a International Organization of Securities Commissions 

(“IOSCO”), divulgou documento contendo os princípios norteadores da regulação do 

mercado de capitais, tendo como premissa os seguintes objetivos: (i) proteger os investidores; 

                                                      
16

 O termo “governança corporativa” decorre da tradução da expressão da língua inglesa “corporate 

governance”. Cumpre destacar que a doutrina entende que tal tradução se mostra imprecisa e inadequada 

considerando o significado atribuído ao termo “corporativa” no Brasil, usualmente remetido à associação 

profissional. Dessa forma, de modo a evitar o reducionismo do significado original do termo, se mostraria mais 

apropriada a utilização de expressões como “governo das sociedades” ou “governo das empresas”. Nesse 

sentido, ver: (i) WALD, Arnaldo. O governo das empresas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 15, janeiro/abril, 2002. p. 53; (ii) HOPT, Klaus. J. Deveres legais 

e conduta ética de membros do conselho de administração e de profissionais. Tradução de FRANÇA, Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes e KERTZER, Mauro Moisés. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, nº 144, outubro/dezembro, 2006. p. 117; e (iii) 

NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. São 

Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 26. 
17

 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão 

sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. Tese de 

Mestrado. Universidade de São Paulo. p. 29. 
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(ii) assegurar que os mercados serão justos, eficientes e transparentes; e (iii) a redução do 

risco sistêmico
18

. 

Existem diversas formas pelas quais o Estado poderia regular o mercado de valores 

mobiliários. Antes da fatídica quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, os estados norte-

americanos regulavam o mercado de valores mobiliários essencialmente por meio das 

denominadas blue sky laws. O objetivo principal deste mecanismo de tutela estatal era o de 

coibir práticas fraudulentas por meio da imposição de registros que, muitas vezes, envolviam 

uma análise do mérito do empreendimento sendo ofertado ao público
19

. 

Após a edição do Securities Act de 1933 e, posteriormente, do Securities Act de 1934, 

a regulação do mercado de valores mobiliários americano passou a privilegiar o disclosure de 

“hard information”, em contraposição à “soft information”. A primeira se refere àquelas 

informações que podem ser verificadas por fatos concretos, ao passo que a segunda consiste 

em informações oriundas de análises subjetivas das companhias (tais como previsões e 

opiniões). Acredita-se que a exclusão da divulgação de soft information objetivou proteger 

investidores não qualificados de eventuais decisões de investimento baseadas em excesso de 

otimismo e em propaganda positiva formulada por companhias para impulsionar a 

atratividade dos valores mobiliários por elas emitidos
20

.  

Passou-se, portanto, a adotar o regime de proteção dos investidores com base no 

regime de full disclosure de informações objetivas e relevantes de caráter financeiro, 

comercial e administrativo dos agentes do mercado de valores mobiliários e de suas 

respectivas ofertas. 

Tal como o atual sistema de mercado de capitais norte-americano, a Lei nº 6.404/76 e 

as instruções editadas pela CVM privilegiaram o sistema full disclosure no que diz respeito à 

tutela dos investidores do mercado de capitais brasileiro. Nesse sentido, esclarece Nelson 

Eizirik: 

 

Considerando que um dos objetivos básicos do mercado de capitais consiste 

em permitir o acesso das sociedades anônimas à poupança popular, torna-se 

                                                      
18

 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMISSIONS. Objectives and principles of 

securities regulation. 2008. Disponível em: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD265.pdf. 

Acesso em 11 de setembro de 2017. 
19

 COX, James D.; HILLMAN, Robert; LANGEVOORT, Donald. Securities regulation: cases and materials. 

5
a
 edição. Nova Iorque: Aspen Publishers, 2006. p. 15.  

20
 ADVISORY COMMITTEE ON CORPORATE DISCLOSURE. Report of the advisory committee on 

corporate disclosure to the securities and exchange commission. Washington: U. S. Government Printing 

Office, 1977. Disponível em: http://hdl.handle.net/2027/pst.000012956579. Acesso em 11 de setembro de 2017. 

p. 347. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD265.pdf
http://hdl.handle.net/2027/pst.000012956579
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fundamental prover aos investidores um adequado sistema de proteção. Por 

outro lado, tal proteção aos investidores não pode restringir demasiadamente 

a possibilidade de captação de recursos pelas companhias [...]. A tutela 

estatal, visando a conciliar estes dois objetivos dá-se, basicamente, a 

partir de uma eficiente política de disclosure de informações, [...] 

fundamentada na existência de um sistema de registros perante a CVM, por 

meio dos quais são canalizadas as informações consideradas necessárias para 

o público investidor efetuar suas decisões de investimento de maneira 

consciente.
21

 (grifo nosso). 

 

Em linha com o sistema de full disclosure, a CVM editou as seguintes instruções: (i) a 

ICVM 480; (ii) a ICVM 481; e (iii) a ICVM 358. Essas instruções disciplinam as principais 

obrigações impostas às companhias abertas no que diz respeito à divulgação de 

informações
22

. 

A ICVM 480, que trata das informações periódicas e eventuais que devem ser 

divulgadas pelas companhias periodicamente, impõe às companhias abertas a: 

(i) Disponibilização de informações apresentadas à CVM em uma página 

específica de relações com investidores da companhia na rede mundial de 

computadores;  

(ii) Elaboração e manutenção do Formulário Cadastral
23

 atualizado;  

(iii) Elaboração e manutenção do Formulário de Referência; 

(iv) Elaboração, divulgação e publicação das demonstrações financeiras anuais 

auditadas da companhia, as quais devem ser acompanhadas de um relatório da 

administração da companhia e parecer dos Auditores Independentes;  

(v) Elaboração e divulgação de informações trimestrais – ITR;  

(vi) Divulgação das atas de Reunião do Conselho de Administração, quando 

deliberadas matérias que devem produzir efeitos perante terceiros; e  

(vii)  Divulgação do Estatuto Social consolidado da companhia, bem como acordos 

de acionistas e demais pactos societários. 

A ICVM 481, por sua vez, dispõe sobre as informações mínimas que devem ser 

divulgadas e os procedimentos básicos a serem adotados pela companhia quando da 
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realização de Assembleias Gerais, como, por exemplo, a adoção de procedimentos que 

viabilizem o pedido público de procuração e o voto a distância em Assembleias Gerais de 

companhias abertas. 

Por fim, a ICVM 358 estabelece normas relativas à divulgação e ao uso de 

informações que constituem ato ou fato capaz de influenciar na decisão de investimento do 

mercado em geral (geralmente divulgadas ao mercado por meio de Fatos Relevantes e 

Comunicado ao Mercado)
24

, e disciplina a divulgação de informações e condições para a 

negociação de valores mobiliários emitidos pelas companhias. 

Embora a divulgação dessas informações forneça ao mercado em geral um panorama 

detalhado da condução das atividades das companhias abertas, bem como permita que os seus 

respectivos acionistas avaliem a sua decisão de investimento e participem ativamente na 

fiscalização das companhias, essas obrigações básicas de disclosure implicam em uma série 

de custos. 

Com efeito, para que as companhias mantenham um compliance adequado dessas 

obrigações, faz-se necessária a manutenção de um departamento de relações com investidores 

e a contratação de empresa de auditoria independente, de advogados externos e de contadores 

especializados. Além disso, as companhias devem incorrer nos custos relativos às publicações 

obrigatórias de informações periódicas e eventuais em jornais de grande circulação e no diário 

oficial do estado de sua sede. 

Em 2005, estudo realizado pela Bovespa estimou que os custos de manutenção de 

companhia aberta variam entre R$200 mil a R$2 milhões por ano
25

, dependendo do porte da 
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companhia
26

. No mesmo sentido, Carlos Augusto Junqueira da Silveira detalha estudo 

realizado por publicação especializada em 2004 sobre custo de manutenção de companhia 

aberta: 

 

Vemos ali que a auditoria externa, anual e trimestral, dependendo do grau de 

complexidade dos demonstrativos da empresa, representava uma despesa 

média de R$100 mil; as publicações das demonstrações financeiras, das 

convocações e ata de assembleias, e dos fatos relevantes, situavam-se na 

faixa de R$170 mil, considerando uma página, considerando uma página 

com balanço anual no D.O. e em jornal de grande circulação; a anuidade em 

bolsa, calculada sobre o patrimônio líquido das companhias era, no mínimo 

R$5 mil; a taxa trimestral de fiscalização da CVM variava entre R$4.972 a 

R$13.259 por ano; e a manutenção do departamento de acionista custaria 

R$22 mil, tomando-se como base uma empresa com 1.000 acionistas e três 

eventos anuais
27

. 

 

 Tendo em vista tais estudos, conclui-se que os custos de observância das obrigações 

impostas a companhias abertas no Brasil é significante, de forma que devem ser considerados 

pela administração destas companhias tanto na decisão de abertura de capital quanto na de 

cancelamento de registro. 

 

 

1.4.  A decisão de fechamento de capital de uma companhia aberta 

 

 

As razões pelas quais companhias abertas decidem efetivar o cancelamento de registro 

perante a CVM já foram alvo de diversos estudos, tanto sob a ótica jurídica quanto 

econômica. 

Em publicação de 2010, Carlos Augusto Junqueira da Silveira, baseando-se, 

principalmente, na sua experiência como gerente de operações especiais da CVM, expõe 

motivos pelos quais companhias abertas optam por fechar o capital
28

. O autor afirma que na 

maior parte dos casos as justificativas apresentadas pelas companhias à CVM para o 
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fechamento de capital são essencialmente as mesmas, de modo que existe uma certa 

dificuldade de se extrair delas as reais motivações por trás dessa tomada de decisão
29

. 

Ainda de acordo com o autor, as razões geralmente apontadas por companhias abertas 

para o fechamento de capital podem se ser agrupadas em três categorias: (i) custos; (ii) 

reestruturações societárias; e (iii) impossibilidade e desnecessidade de captação de novos 

recursos no mercado
30

. Além destas, o autor traz motivações menos frequentes, mas ainda 

assim relevantes como: (iv) mudanças legislativas e (v) busca de capital em bolsas 

estrangeiras
31

. 

Tendo em vista que o presente TCC tem como foco o fechamento de capital de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo, nos parece especialmente importante 

tratar da motivação de cancelamento de registro relacionada aos custos de manutenção de 

companhias abertas. 

Nesse sentido, André Rocha, analista e colunista do Valor Econômico, afirma que, no 

momento de abertura de capital, muitas vezes companhias não se atentam ao ônus inerentes às 

companhias registradas, como os custos de manutenção e as desvantagens estratégicas (por 

exemplo, com a divulgação de informações comerciais para concorrentes), frente à 

expectativa de obtenção de recursos no mercado
32

. Dessa forma, o autor entende que, muitas 

vezes, o cancelamento se dá por um erro de avaliação no momento da obtenção do registro. 

Não obstante, de acordo com estudo econômico realizado pelo GVCEF em 2005, no 

qual o peso de diversas determinantes na decisão de fechamento de capital foi analisado, a 

variável que representa os custos de manutenção possui pouca relevância comparada aos 

benefícios atribuídos à condição de companhia aberta. Desta forma, conclui-se que a decisão 
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de cancelamento de registro baseia-se principalmente na ausência de benefícios efetivamente 

usufruídos por tais companhias
33

. 

Estudo realizado pelo acadêmico Peter Hsu, da UCLA, utilizado como base teórica da 

análise realizada pelo GVCEF, apresenta fatores que usualmente indicam que sociedades não 

estão usufruindo o suficiente da sua condição de companhia aberta: (i) pouca liquidez dos 

valores mobiliários emitidos no mercado; (ii) baixo percentual de free float; (iii) baixa ou 

reduzida capitalização de mercado; (iv) fortes prejuízos sem perspectivas de rentabilidade em 

futuro próximo; (iv) falta de expectativa de captação pública de recursos no mercado; e (v) 

pouco ou nenhum interesse de analistas financeiros e investidores institucionais
34

. 

 Em linha com os estudos apresentados, Carlos Augusto Junqueira da Silveira pondera: 

“Quanto aos custos, apesar de constituírem despesa relevante, sobressaem somente quando a 

companhia não necessita ou não tem condições de recorrer ao mercado, por não ser mais 

atrativa para os investidores”
35

. 

Companhias em dificuldades financeira, com pouca ou nenhuma perspectiva de 

projetos futuros geralmente apresentam pouca ou nenhuma atratividade para investidores e, 

portanto, pouco volume de negociação. Muitas das companhias nesta situação optaram pela 

abertura de capital em momento de euforia do mercado, e, passado este período, se tornaram 

desinteressantes para investidores
36

. 

Nestes casos, pela ausência de benefícios na manutenção de sua condição de 

companhia aberta, seria de se esperar que companhias optassem pelo cancelamento de 

registro. Contudo, há aquelas que se mantêm como companhias abertas apenas formalmente. 

A este respeito Carlos Augusto Junqueira da Silveira, afirma: 

 
Por isso mesmo, muitas companhias acabam posteriormente indo formar o 

limbo, eufemismo comumente utilizado para referir o conjunto de empresas 

que, apesar de listadas em mercado de bolsa ou de balcão, são cotadas a 

preços irrisórios, com negociações escassas – em alguns casos, artificiais – e 

que não geram expectativas para o investidor. Sua distribuição de resultados 
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é ínfima ou inexistente, que segue em trajetória descendente até ser 

abandonada pelo mercado. A companhia permanece listada como aberta 

apenas formalmente.
37

  

 

 Pelo o exposto, conclui-se que, em geral, o custo de manutenção de companhias 

abertas é inferior aos benefícios decorrentes do seu registro – notadamente a possibilidade de 

captação de recursos no mercado. Contudo, em alguns casos, as sociedades não conseguem 

usufruir desses benefícios, usualmente por não terem avaliado de forma adequada os ônus 

financeiros e estratégicos impostos a companhias abertas e/ou por terem se tornado 

desinteressantes ao mercado. Nesses casos, as companhias costuma ter duas opções: optar 

pelo cancelamento de registro ou se manter, como companhias abertas, apenas formalmente, 

dada a escassez de negociação de seus valores mobiliários no mercado. 

 

 

CAPÍTULO 2: O cancelamento de registro de companhia aberta 

 

 

A legislação conferiu à CVM a competência para expedir normas especificando casos 

em que o registro de companhia aberta pode ser dispensado, recusado, suspenso ou cancelado, 

nos termos do artigo 21, parágrafo 6º, inciso I, da Lei nº 6.385/76. Utilizando-se desta 

prerrogativa, a CVM editou a ICVM 03, sendo este o primeiro ato normativo a disciplinar o 

cancelamento de registro de companhia aberta no Brasil.  

Importante destacar que, já neste primeiro momento, a CVM condicionou o 

cancelamento de registro de companhia aberta à realização de uma OPA destinada à 

totalidade dos acionistas da companhia sem, no entanto, regular detalhadamente os seus 

procedimentos e requisitos.  

Foi apenas com a reforma da Lei nº 6.404/76, implementada pela Lei n° 10.303/01, 

que a OPA para cancelamento de registro passou a ter previsão legal, com a inclusão do 

parágrafo 4º ao artigo 4º.  

Acompanhando a mudança legislativa, a CVM editou a ICVM 361, ato normativo que 

regulou os procedimentos para a realização da OPA para cancelamento de registro, inovando 

no que diz respeito à possibilidade de pedido de dispensa da OPA, conforme será visto em 

maiores detalhes adiante. 
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A exigência de OPA para o cancelamento de registro representou um avanço na tutela 

de acionistas minoritários de companhias abertas, uma vez que constitui mecanismo de 

proteção da liquidez dos valores mobiliários por eles detidos. De fato, como o registro de 

companhia aberta permite que os valores mobiliários de emissão destas companhias sejam 

admitidos à negociação em bolsa de valores ou em mercado de balcão, há uma diferença 

significativa no nível de liquidez dos valores mobiliários de uma companhia aberta e de uma 

companhia fechada. 

Inclusive, de acordo com o artigo 137, inciso II, alínea a, da Lei nº 6.404/76, há uma 

presunção de que valores mobiliários admitidos à negociação no mercado de valores 

mobiliários regulado pela CVM possuem liquidez. Isto significa dizer que, nestes casos, 

presume-se que o acionista insatisfeito com o investimento pode, com certa facilidade, alienar 

as suas ações no mercado secundário.  

Esta situação, no entanto, não corresponde ao cenário em que se insere a companhia 

fechada. Por ser vedada a essas companhias a negociação pública dos seus títulos, o acionista 

que desejar alienar as suas ações deve buscar investidores interessados em adquirir a sua 

participação de forma privada. A depender do caso, encontrar investidores interessados em 

adquirir ações de uma companhia fechada, pode se mostrar uma tarefa difícil, tendo em vista 

o possível engessamento do investimento. 

Além da redução de liquidez, o cancelamento de registro de companhia aberta 

ocasiona a alteração do regime aplicável à companhia. Conforme visto no capítulo anterior, 

uma companhia aberta está sujeita à regulação da CVM e a disposições específicas da Lei nº 

6.404/76, normas que são inaplicáveis a companhias fechadas. Esta regulação impõe às 

companhias abertas uma série de obrigações, notadamente aquelas relativas à divulgação de 

informações
38

.  

Portanto, em razão do cancelamento de registro de companhia aberta, o acionista 

minoritário, por forças alheias a sua vontade, passa a ter seu investimento alocado em uma 

companhia fechada que lhe proporciona menos acesso à informação e, em regra, maiores 

dificuldades de liquidez. 

Tendo em vista a redução de liquidez dos valores mobiliários emitidos pelas 

companhias que realizam o fechamento de capital e a mudança de regime jurídico aplicável, a 
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CVM e a Lei nº 6.404/76 garantiram ao acionista minoritário o direito de alienar as suas ações 

por meio de uma OPA formulada pela companhia ou pelo seu acionista controlador.  

 A realização de uma OPA para cancelamento de registro é, portanto, a regra-geral para 

a efetivação do fechamento de capital da companhia. Contudo, como minuciosamente exposto 

por Carlos Augusto Junqueira da Silveira
39

, existem diversos meios pelos quais companhias 

podem ter o seu registro de companhia aberta cancelados. 

 Considerando que a OPA para cancelamento de registro é a regra geral para realização 

do fechamento de capital, tendo em vista a obrigatoriedade legal de sua adoção, – e que o 

presente TCC tem como objetivo determinar os procedimentos que se apresentam como 

alternativas para o fechamento voluntário de capital por companhias com patrimônio líquido 

negativo – serão abordadas três formas cancelamento de registro: (i) pela realização de OPA 

para cancelamento de registro de companhia aberta; (ii) pela dispensa de realização de OPA 

para cancelamento de registro de companhia aberta; e (iii) pela adoção de procedimentos 

diferenciados de oferta pública. 

 

 

2.1.  A OPA para cancelamento de registro de companhia aberta 

 

 

O cancelamento de registro para negociação de ações nos mercados regulamentados 

de valores mobiliários de uma companhia impõe a realização de uma OPA, tendo como 

objeto a totalidade das ações em circulação no mercado emitidas pela companhia. Esta 

modalidade de OPA encontra-se disciplinada tanto no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 

6.404/76, quanto na ICVM 361. 

Conforme já exposto, a OPA para cancelamento de registro é uma OPA obrigatória, 

nos termos do artigo 2º, inciso I, da ICVM 361 e do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 

6.404/76. Isso significa dizer que o fechamento de capital de uma companhia aberta pela mera 

aquisição de ações da companhia (e paulatina redução de sua liquidez no mercado), sem a 

realização de OPA, também denominado “fechamento branco de capital”
40

, é ilegal e sujeito a 

sanções pela CVM. Sobre a necessidade de OPA para fechamento de capital, afirmam 

Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira: 
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O cancelamento é da maior importância para os titulares dos valores 

mobiliários da companhia aberta, pois implica perda da liquidez própria dos 

valores negociados nos mercados, e da proteção de seus titulares decorrente 

do exercício, pela CVM, de suas atribuições legais de fiscalizar os mercados 

e as companhias abertas. A disciplina legal e regulamentar do cancelamento 

visa a proteger os interesses dos titulares de valores mobiliários em 

circulação no mercado.
41

. 

 

Tal como toda OPA obrigatória, a OPA para cancelamento de registro deve seguir 

determinados procedimentos para sua efetivação. Primeiro, faz-se necessário o registro da 

OPA perante a CVM, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 1º, da ICVM 361, o qual deverá 

ser solicitado no prazo de 30 dias a contar da deliberação ou fato relevante que divulgue a 

realização da OPA. 

Em seguida, em conformidade com o artigo 7º da ICVM 361, a companhia deverá 

contratar um agente financeiro intermediário. A função primordial da instituição financeira é 

a de garantir a liquidação financeira da OPA formulada pela companhia ou pelo acionista 

controlador, conforme o caso. O agente intermediário será ainda responsável pela veracidade, 

qualidade e suficiência das informações divulgadas pela companhia no contexto da OPA, nos 

termos do artigo 7º, parágrafo 1º, da ICVM 361. 

Além disso, deverá ser elaborado um laudo de avaliação de companhia, de modo a 

justificar o preço ofertado por ação de emissão da companhia na OPA e prover aos acionistas 

as informações necessárias para uma tomada decisão consciente de aceitá-la ou não
42

. De 

acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, da ICVM 361 o laudo de avaliação poderá ser elaborado 

pelo agente intermediário ou por empresa especializada com experiência comprovada, 

contratada à parte. 

Por fim, a oferta deverá ser efetivada por meio de um leilão a ser realizado na bolsa de 

valores ou entidade de balcão organizado em que as ações objeto da OPA sejam admitidas à 

negociação, nos termos do artigo 12 da ICVM 361. Este mecanismo de realização da OPA 

permite que o ofertante aumente o valor ofertado por ação, caso seja observada baixa adesão – 

                                                      
41

 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; e LAMY FILHO, Alfredo. Classe de Companhias. in Direito das 

Companhias. LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 146. No mesmo sentido: SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento do Capital 

Social – Oferta Pública de Aquisição de Ações e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010, p. 54 e. 

seguintes. 
42

 EIZIRIK, Nelson; B. GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e de FREITAS HENRIQUE, Marcus. Mercado de 

Capitais: Regime Jurídico. 3ª edição. São Paulo: Renovar, 2011. p. 576. 
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procedimento este vedado no caso de OPA para aquisição de controle, de acordo com o artigo 

261, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76
43

. 

Além destes procedimentos gerais, o artigo 16 da ICVM 361 estabelece os requisitos 

específicos para a formulação de uma OPA para cancelamento de registro, os quais serão 

analisados a seguir. 

Primeiro, este dispositivo prevê que a OPA para cancelamento de registro seja 

formulada pelo acionista controlador ou pela própria companhia. A inclusão da própria 

companhia como possível ofertante foi uma inovação trazida pela Lei n° 10.303/01
44

, a qual 

foi posteriormente incorporada na ICVM 361. Antes desta alteração, a OPA para 

cancelamento de registro poderia ser ofertada apenas pelo acionista controlador. 

No que diz respeito à atuação da companhia como ofertante, cumpre notar que a 

aquisição de ações de sua própria emissão por meio da OPA para cancelamento de registro 

deve observar o disposto no artigo 30 da Lei nº 6.404/76.  

O caput do referido dispositivo veda, como regra geral, que a companhia negocie com 

as próprias ações. No entanto, tal vedação não é absoluta, tendo em vista as exceções 

previstas no artigo 30, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, dentre elas a possibilidade de a 

companhia adquirir ações de sua própria emissão, para permanência em tesouraria ou 

cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem 

diminuição do capital social
45

. 

Ao se colocar no papel de ofertante da OPA para cancelamento de registro a 

companhia a companhia está negociando com as próprias ações, de modo que deve observar 

as limitações impostas pelo artigo 30 da Lei nº 6.404/76. 

Em complemento a este dispositivo, o artigo 20, inciso IV, da ICVM 361 estabelece 

que, sendo formulada pela própria companhia, o instrumento da OPA para cancelamento de 

registro deverá constar referência à existência de lucros e reservas disponíveis para tal (i.e., 

reservas de lucro ou de capital). A este respeito, destaque-se o entendimento do Nelson 

Eizirik: 
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Note-se, contudo, que a autorização legal para que a companhia promova a 

oferta pública de cancelamento de seu registro deve ser interpretada em 

consonância com o princípio da integridade do capital social, segundo o 

qual a aquisição de ações de própria emissão está condicionada à existência 

de lucros ou reservas disponíveis.
46

 (grifo nosso). 

 

Além de disciplinar quem pode promover a OPA para cancelamento de registro, o 

artigo 16 da ICVM 361, dispõe que o preço da oferta deve ser justo, em conformidade com o 

estabelecido no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Tal dispositivo elenca uma série de 

critérios pelos quais é possível determinar o preço da oferta da OPA para cancelamento de 

registro. A adoção de um determinado critério em detrimento de outro é de discricionariedade 

do ofertante
47

.  

Conforme visto, ao propor a OPA para cancelamento de registro, a companhia ou o 

acionista controlador deve apresentar um laudo de avaliação das ações, o qual deverá 

fundamentar a escolha do(s) critério(s) adotado(s) ― utilizando a comparação de pelo menos 

três critérios
48

―, bem como demonstrar como, a partir dele(s), foi possível chegar ao preço 

ofertado. Assim, o critério de determinação do preço da oferta é de escolha do ofertante, 

desde que justificado no laudo de avaliação
49

. 

Após a determinação do preço da OPA pelo ofertante, estabelece o artigo 4º-A da Lei 

nº 6.404/76 um autêntico contradireito de minoria ao dispor que os acionistas titulares de pelo 

menos 10% das ações em circulação podem requerer, uma única vez, a revisão do preço da 

oferta pública
50

. Caso o resultado da referida revisão verifique que o valor da oferta deveria 

ser maior, a companhia deverá arcar com os custos dessa nova avaliação. De forma contrária, 

caso a nova avaliação determine que o preço da oferta deva ser o mesmo ou menor, a 
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companhia poderá repassar os custos da nova avaliação aos acionistas que requereram a 

revisão do preço da OPA
51

. 

Por fim, o artigo 16 da ICVM 361 impõe que a OPA para cancelamento de registro 

seja aprovada pelos acionistas titulares de, ao menos, de dois terços das ações em circulação. 

São consideradas ações em circulação, para este fim, apenas aquelas cujos titulares tenham se 

credenciado para participar da oferta pública, não sobre a totalidade das ações em circulação 

no mercado
52

. 

Após a realização da OPA para cancelamento de registro, a companhia se torna uma 

companhia fechada. Aqueles acionistas que não aderiram à OPA permanecerão como 

acionistas da companhia. No entanto, conforme prevê o artigo 4º, parágrafo 5º, da Lei nº 

6.404/76, caso menos de 5% das ações ― excluindo, para este cálculo, as detidas pelo 

acionista controlador ― remanesçam em circulação após a OPA, a companhia, por meio de 

sua Assembleia Geral, poderá realizar o resgate compulsório (usualmente referido pelo jargão 

“squeeze out”) destas ações pelo valor estabelecido na OPA
53

. 

Tendo sido expostos os principais requisitos e características da OPA para 

cancelamento de registro, passamos a analisar a viabilidade da sua realização no contexto de 

companhias com patrimônio líquido negativo. 

Conforme visto, para que a própria companhia possa atuar como ofertante na OPA 

para cancelamento de registro é preciso comprovar a existência de lucros ou de reserva de 

capital, conforme prevê o artigo 20 da ICVM 361. Este dispositivo está em linha com a norma 

prevista no artigo 30 da Lei nº 6.404/76, a qual proíbe que a companhia negocie com as 

próprias ações, salvo se a companhia dispuser de lucros ou reservas e tal negociação não 

importar em diminuição do capital social, dentre outras exceções. 

A vedação à negociação com as próprias ações em detrimento do capital social da 

companhia visa a tutelar o princípio da integridade do capital social. Ou seja, o objetivo da 

limitação prevista no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 é, essencialmente, o de preservar a garantia 
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dos credores da companhia, a qual se reflete no seu respectivo capital social. Nesse sentido, 

esclarece Philomeno Joaquim da Costa
54

: 

 

É certo que a liberdade de transação com as próprias ações pela anônima que 

as emitiu, representaria um risco de desfalque, da redução ou do 

enfraquecimento do seu capital, e como este é a garantia normal dos 

credores sociais, já que a soma das responsabilidades dos acionistas se 

representa pelo capital subscrito, a sua diminuição consistiria um 

engano ou uma fraude que deve impedir-se
55

 (grifo nosso). 

 

De modo a avaliar a possibilidade de companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo atuarem como ofertantes da OPA para cancelamento de registro, considerando a 

limitação imposta pelo artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e pelo artigo 20 da ICVM 361, faz-se 

necessário expor, ainda que de forma breve, os conceitos de: (i) patrimônio líquido negativo; 

(ii) de reservas de lucros e (iii) de reservas de capital
56

. 

De acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 00 

(“CPC-00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações 

Contábeis”), aprovado pela CVM por meio da Deliberação CVM nº 675 de 13 de dezembro 

de 2011, o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos 

todos os seus passivos. As contas do passivo e ativo da companhia que compõem o 

patrimônio líquido estão dispostas no artigo 182 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: (i) capital 

social; (ii) reservas de capital; (iii) ajustes de avaliação patrimonial; (iv) reservas de lucros; 

(v) ações em tesouraria; e (vi) prejuízos acumulados. A companhia terá patrimônio líquido 

negativo, portanto, quando o valor de seus passivos superarem o valor dos seus ativos. 

De acordo com o artigo 182, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 as reservas de lucros 

consistem nas contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia, de modo que se 

referem a valores diretamente associados aos seus resultados. Os lucros acumulados e 

reservas de lucros da companhia devem ser utilizados, obrigatoriamente, para a absorção dos 
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prejuízos do exercício. No mesmo sentido, do resultado positivo do exercício serão deduzidos 

os prejuízos acumulados da companhia, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. Assim, 

considerando que somente existirá reserva de lucros quando não houver prejuízo 

acumulado
57

, companhias com patrimônio líquido negativo não possuem reservas de lucros.  

Por fim, sobre o conceito de reservas de capital, Sérgio Iudícubus, Eliseu Martins, 

Ernesto Rubens Gelbcke e Ariovaldo dos Santos afirmam: 

 

As Reservas de Capital são constituídas de valores recebidos pela 

companhia e que não transitam pelo Resultado como receitas, por se 

referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem terem como 

contrapartidas qualquer esforço da empresa em termos de entrega de bens ou 

de prestação de serviços. Constam como tais reservas o ágio na emissão de 

ações e alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição. Essas são 

transações de capital como os sócios.
58

 (grifo nosso) 

 

Considerando tal conceito, entende-se que as reservas de capital não são reservas 

associadas ao resultado da companhia. Dessa forma, diferentemente da conta de reservas de 

lucros, companhias podem possuir patrimônio líquido negativo e, ao mesmo tempo, possuir 

reservas de capital. Isso porque, nos termos do artigo 200, inciso I, da Lei nº 6.404/76, é 

possível, mas não obrigatória, a utilização da reserva de capital para a absorção de prejuízos 

que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. 

Tendo em vista estas considerações, no contexto dos requisitos impostos pelo artigo 

30 da Lei nº 6.404/76 e pelo artigo 20 da ICVM 361 (i.e, existência de reservas de lucro ou 

reservas de capital), se considerássemos o requisito de existência de reservas de lucro 

isoladamente, companhias abertas com patrimônio líquido negativo não poderiam efetuar a 

OPA para cancelamento de registro, na qualidade de ofertante. 

Não obstante, é possível que uma companhia com patrimônio líquido negativo possua 

reservas de capital, por não se tratar de reserva associada ao resultado da companhia. Sendo 

esse o caso, apesar de não ter reservas de lucro, companhias com patrimônio líquido negativo 
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poderiam vir a realizar OPA para fechamento de capital na qualidade de ofertante, caso 

possuíssem reservas de capital suficiente para fazer frente ao custo da oferta
59

.  

Assim, a princípio, uma companhia com patrimônio líquido negativo está proibida de 

promover a OPA para cancelamento de seu próprio registro, a não ser que possua reservas de 

capital suficientes para fazer frente aos custos da OPA, conforme exigido pelo artigo 30 da 

Lei nº 6.404/76 e pelo artigo 20 da ICVM 361.  

Contudo, entendemos que a formulação da OPA não deveria ser exigível de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo. Isto é, as premissas que deram ensejo à 

edição das normas previstas no artigo 20 da ICVM 61 e o artigo 30 da Lei nº 6.404/76 

deveriam ser observadas, ainda que a companhia com patrimônio líquido negativo dispusesse 

de reservas de capital e volume de caixa para arcar com os custos da OPA. 

Conforme visto, a formulação de uma OPA é consideravelmente custosa considerando 

todos os procedimentos devem ser adotados para a sua efetivação. Além disso, o custo de 

aquisição das ações, objetivo último da OPA, também é significativo. Afinal, sobre o valor da 

oferta deverá incidir algum ágio em relação ao seu valor de mercado, inclusive com o 

propósito de proporcionar atratividade para que haja adesão de, ao menos, 2/3 (dois terços) 

dos titulares das ações em circulação.  

 A utilização de recursos existentes em caixa para fazer frente a todos os custos da 

realização de OPA, implicaria, em última análise, em privilegiar os acionistas minoritários da 

companhia em detrimento dos seus credores. 

 Esta situação, ao nosso ver, se mostraria consideravelmente problemática. Isto porque, 

ao investir na companhia, os acionistas assumiram o risco do empreendimento no limite do 

valor investido. Ou seja, os acionistas investiram seu capital sem que houvesse qualquer 

garantia de que eles obteriam retorno do investimento. A este respeito, esclarece Nelson 

Eizirik: 

 

[...] como não se tratam de empréstimos, a companhia não está obrigada a 

devolver os recursos aos investidores (exceto no caso de debêntures ou de 

commercial papers, que também integram o mercado de capitais), mas, isto 

sim, a remunerá-los, sob a forma de dividendos, caso apresente lucros em 

suas demonstrações financeiras. Daí decorre a natureza do mercado de 

capitais como um mercado ‘de risco’, uma vez que os investidores não 

têm qualquer garantia quanto ao retorno de seus investimentos, que 
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dependerá dos resultados do empreendimento econômico desenvolvido pela 

companhia.
60

 (grifo nosso)  

 

Ao contrário, os credores da companhia possuem um direito de crédito em desfavor da 

sociedade. Há, neste caso, a expectativa e o direito da satisfação dos créditos detidos por eles, 

de modo que os recursos disponíveis em caixa deveriam ser utilizados, a princípio, para o 

pagamento das dívidas da companhia. Não é por outra razão que o artigo 201 da Lei nº 

6.404/76 prevê que a distribuição de dividendos apenas ocorrerá caso a companhia apresente 

lucros
61

. Neste sentido, defende Alfredo Lamy Filho: 

 

[...] a garantia dos credores exigia que tal fundo perpétuo permanecesse 

intangível, como observa Ascarelli, enquanto a sociedade continuasse 

operando e seus credores não tivessem sido pagos: esse é o princípio da 

intangibilidade do capital social
62

 (grifo nosso) 

 

Conforme expostos acima, entendemos que esse mecanismo de tutela dos acionistas 

minoritários é importante. Contudo, sob o ponto de vista normativo, entendemos que esse 

direito do acionista minoritário deveria efetivamente ser ponderado nos casos em que a 

companhia possui patrimônio líquido negativo, tendo em vista os direitos dos credores. 

Em razão de alguns dos pontos acima expostos, notadamente no que diz respeito ao 

princípio da integridade do capital social, a possibilidade de a própria companhia atuar como 

ofertante da OPA para cancelamento de registro foi alvo de diversas críticas pela doutrina
63

. 

Inclusive, Carlos Augusto Junqueira da Silveira critica tal permissão legal, sugerindo que a 

norma falhou ao não prever a intervenção dos credores em tal procedimento: 

 

Em que pese a existência da permissão legal, pensamos que os credores 

poderão intervir no procedimento, dada a participação onerosa das empresas, 

que pode ser expressiva, com ofertas importando em custos na casa de 

milhões ou bilhões de reais. Como os credores continuarão a deter seus 

créditos, seja a companhia aberta ou fechada, pensamos que o nível de 
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endividamento da sociedade também deve constituir uma condicionante 

para admissão da emissora no papel de ofertante
64

 (grifo nosso) 

 

 No que se refere especificamente a companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo, concordamos com tal entendimento, tendo em vista que a companhia não possuiria 

capital para fazer frente aos custos da OPA sem que isso implicasse na redução dos recursos 

disponíveis para o pagamento dos créditos detidos contra a companhia. 

 No entanto, tampouco nos parece razoável impor exclusivamente ao acionista 

controlador o ônus de formulação de OPA para cancelamento de registro em companhias 

nessa situação. Afinal, como visto no primeiro capítulo deste trabalho, em situações em que a 

companhia não consegue se beneficiar da sua condição de companhia aberta, em regra, passa 

a ser do seu interesse o cancelamento do seu registro, tendo em vista principalmente os custos 

inerentes à sua manutenção. Assim, nesses casos, o fechamento de capital também é do 

interesse da companhia e não exclusivamente do acionista controlador. 

 No que diz respeito à formulação da OPA para cancelamento de registro, pelo 

acionista controlador, é certo que esta somente ocorrerá caso o acionista controlador esteja 

disposto e tenha condições financeiras para arcar com todos os custos referentes à oferta. Em 

todo caso, o acionista controlador não está obrigado a formular a OPA diante da ausência de 

recursos da companhia. 

 Como será visto mais adiante, entendemos que, presentes determinados requisitos, 

deveria ser facultada às companhias abertas com patrimônio líquido negativo a possibilidade 

de fechamento de capital sem a realização de OPA, dado que, nesse caso, seria inadequada a 

sua formulação pela própria companhia e injusta a sua imposição ao acionista controlador. 

 

 

2.2.  A dispensa de OPA 

 

 

Tal como visto acima, o cancelamento de registro para negociação de ações nos 

mercados regulamentados de valores mobiliários de uma companhia aberta depende da 

realização de uma OPA. Essa imposição visa a proteger os acionistas minoritários de eventual 

falta de liquidez ocasionada pela impossibilidade de negociação dos valores mobiliários no 

mercado de capitais. 
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No entanto, tendo em vista os custos para a realização de OPA para cancelamento de 

registro, o artigo 34, parágrafo 1º, da ICVM 361 estabelece situações nas quais a companhia 

pode requerer à CVM a dispensa da realização de OPA, desde que sua realização se mostre 

incompatível com a situação fática da sociedade. Dispõe o referido dispositivo: 

 

Artigo 34. Situações excepcionais que justifiquem a aquisição de ações 

sem oferta pública ou com procedimento diferenciado, serão apreciadas 

pelo Colegiado da CVM, para efeito de dispensa ou aprovação de 

procedimento e formalidades próprios a serem seguidos, inclusive no que se 

refere à divulgação de informações ao público, quando for o caso. 

§1º São exemplos das situações excepcionais referidas no caput aquelas 

decorrentes: 

I - de a companhia possuir concentração extraordinária de suas ações, 

ou da dificuldade de identificação ou localização de um número 

significativo de acionistas; 

II - da pequena quantidade de ações a ser adquirida frente ao número de 

ações em circulação, ou do valor total, do objetivo ou do impacto da oferta 

para o mercado; 

III - da modalidade de registro de companhia aberta, conforme definido em 

regulamentação própria; 

IV - de tratar-se de operações envolvendo companhia com patrimônio 

líquido negativo, ou com atividades paralisadas ou interrompidas; e 

V - de tratar-se de operação envolvendo oferta simultânea em mercados não 

fiscalizados pela CVM. (grifo nosso) 

 

Dentre os exemplos de situações em que, em tese, seria possível o pedido de dispensa 

de OPA para cancelamento de registro, merecem destaque: (i) a hipótese prevista no inciso IV 

do dispositivo supracitado, qual seja: “operações envolvendo companhia com patrimônio 

líquido negativo, ou com atividades paralisadas ou interrompidas”, que será abordada no item 

2.2.2. do presente trabalho; e (ii) a hipótese de concentração extraordinária de ações, prevista 

no inciso I do dispositivo supracitado, que será exposta em detalhas no item 2.2.3. abaixo, 

ainda que, a primeira vista, essa hipótese não pareça ter relação necessária com o cenário das 

companhias abertas listadas com patrimônio líquido negativo
65

. 

Antes da análise de cada uma dessas hipóteses, cumpre expor as divergências de 

entendimento da CVM quanto à aplicação do referido dispositivo normativo. 

 

 

2.2.1. A aplicação do artigo 34 da ICVM 361 
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O Colegiado da CVM já teve a oportunidade de analisar a regra prevista no artigo 34 

da ICVM 361 em algumas ocasiões. Nesse contexto, o Colegiado buscou delimitar as 

hipóteses, a extensão e as limitações às exceções previstas neste dispositivo. 

O pedido de dispensa da realização da OPA, em qualquer das suas modalidades 

obrigatórias – entre elas, a OPA para cancelamento de registro – embora aparentemente 

embasada pelo artigo 34 da ICVM 361, por vezes é indeferido pelo colegiado sob a 

fundamentação de que a CVM não pode dispensar a realização de oferta pública com previsão 

expressa em lei. Em outras palavras, por respeito à hierarquia entre as normas
66

, não 

competiria à CVM, por meio de um ato normativo, afastar a realização de uma oferta pública 

que é obrigatória por disposição legal. 

Esse entendimento foi a base para o indeferimento do pedido de dispensa de 

realização de OPA no Processo Administrativo CVM nº RJ 2004/3579
67

, decisão que foi 

posteriormente reforçada em pedidos similares de dispensa de OPA, como no Processo CVM 

nº RJ 2005/2789
68

. Nas palavras do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro: 

 

Quanto à possibilidade de a CVM vir a dispensar a realização de oferta 

pública decorrente de imposição legal, o Colegiado já se manifestou a 

respeito, em reunião realizada em 24/8/2004, quando apreciava pleito da 

SVM Participações e Empreendimentos Ltda., que solicitava dispensa de 

realização de OPA por alienação indireta de controle da Companhia 

Energética do Maranhão, com fulcro no art. 34 da Instrução CVM nº 361/02; 
Na oportunidade, o Colegiado entendeu que a CVM não tem poder de 

dispensar a realização de OPA decorrente de imposição legal, mas que 

deveríamos recepcionar tais pedidos sob a ótica de consulta, verificando-se a 

incidência/aplicabilidade, ou não, do comando legal aos casos concretos 

apresentados.
69
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Nesse sentido, a CVM já expressou entendimento de que o artigo 34 da ICVM deve 

ser aplicado em casos específicos, apenas de modo a possibilitar a realização da OPA com 

procedimento diferenciado, com a dispensa de algumas formalidades exigidas pela própria 

norma, mas não a dispensa da OPA efetivamente, cuja obrigatoriedade decorre de previsão 

legal. 

Isto porque, conforme visto, a realização de uma OPA impõe a adoção de 

procedimentos específicos, tais como a elaboração de um laudo de avaliação, contratação de 

uma instituição financeira intermediária, realização de leilão em bolsa, entre outros. Esses 

requisitos elevam o custo da oferta, uma vez que impõem o pagamento não apenas dos 

valores referentes à aquisição de ações em si, mas também aqueles referentes a esses 

procedimentos, que, em regra, são expressivos. 

Assim, segundo este entendimento, nas hipóteses de OPA obrigatória, o artigo 34 da 

ICVM 361 apenas facultaria à companhia ou ao seu acionista controlador a aquisição das 

ações em circulação por meios diversos e menos custosos do que a realização da OPA (i.e., a 

adoção dos referidos procedimentos específicos). Conforme exposto pelo Diretor Luiz 

Antônio de Sampaio Campos, no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ 2002/2776: 

 

Como muito bem notou a área técnica, uma leitura atenta do artigo 34 da 

Instrução CVM nº 361/02 faz-nos concluir que ali não está prevista a 

dispensa pura e simples da realização de OPA nas hipóteses de situações 

excepcionais, sem a aquisição das ações. Muito pelo contrário. Tal 

dispositivo estabelece que o Colegiado da CVM somente irá excepcionar a 

realização da OPA em situações que justifiquem a aquisição de ações sem 

oferta pública. Em outras palavras, a obrigação de adquirir as ações dos 

acionistas minoritários que desejarem aliená-las persiste, ainda que o 

Colegiado da CVM tenha dispensado a realização da OPA.
70

 (grifo 

nosso) 

 

A despeito destes entendimentos, importante frisar que a CVM, em diversas 

oportunidades
71

, já deferiu pedidos de dispensa de OPA obrigatória realizados por 

companhias com base no artigo 34 da ICVM 361. Em consulta realizada à CVM
72

, nos foi 
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informado que o posicionamento atual da autarquia em relação ao artigo 34 da ICVM 361 é 

no sentido de que caberia a CVM se manifestar favoravelmente à não realização de OPA 

apenas nas hipóteses em que: (i) não há previsão legal para a mesma; (ii) não há titulares de 

ações em circulação; e (iii) na eventualidade de existirem ações em circulação, a unanimidade 

dos titulares de tais ações declararem que dispensam a realização de OPA para cancelamento 

de registro, seja por intermédio de Assembleia Geral Extraordinária, seja por meio de 

declaração individual desses acionistas. Nos demais casos, a CVM deve analisar tão somente 

a possibilidade de realização de oferta pública com adoção de procedimento diferenciado, nos 

termos do artigo 34 da ICVM 361. 

 

 

2.2.2. Dispensa de OPA em companhias com patrimônio líquido negativo ou com 

atividades paralisadas ou interrompidas 

 

 

Tendo sido esclarecidas as divergências quanto à atual aplicação do artigo 34 da 

ICVM 361, cumpre analisar em maior profundidade o entendimento da CVM em relação à 

utilização desse dispositivo nas hipóteses destacadas acima, a saber: (i) companhias com 

patrimônio líquido negativo ou com atividades paralisadas ou interrompidas; e (ii) 

companhias com extraordinária concentração de ações.  

Considerando o cenário estudado no presente TCC (i.e., fechamento de capital de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo), possui especial relevância a hipótese 

de dispensa de OPA prevista no artigo 34, parágrafo 1º, inciso IV da ICVM 361, qual seja: 

“operações envolvendo companhia com patrimônio líquido negativo, ou com atividades 

paralisadas ou interrompidas”. 

Buscamos analisar o entendimento da CVM quanto à viabilidade desta hipótese de 

dispensa de OPA por meio da pesquisa de precedentes nos quais o dispositivo foi 

efetivamente aplicado pela CVM para cancelamento de registro de companhia aberta. 

Conforme adiantado no item 2.2.1. acima, devido ao posicionamento atual da CVM em 

relação à aplicação do artigo 34 da CVM 361, encontramos pouquíssimos casos em que a 

CVM autorizou a dispensa de OPA com base no referido dispositivo, dentre eles se encontra o 

emblemático caso da Cimetal Siderúrgica S.A. (“Cimetal”)
 73

.  
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Em resumo, a Cimetal protocolou um pedido de dispensa de OPA junto à CVM 

alegando, principalmente, que: (i) tratava-se de companhia em estado de liquidação; (ii) não 

possuía mais ativos operacionais; e (iii) encontrava-se em regime continuado de prejuízo em 

suas operações ― inclusive, tendo o passivo diminuído em determinado período apenas em 

razão da renegociação de dívida detida pelo acionista majoritário em face da companhia. 

Inicialmente, ao analisar o pedido, a Gerência de Registros da CVM - GER-1 (“GER-

1”) ressaltou que o simples fato de uma companhia estar com patrimônio líquido negativo não 

autoriza, por si só, a dispensa de OPA. Todavia, diante da situação vivenciada pela Cimetal, a 

GER-1 entendeu que a companhia se enquadrava na hipótese prevista in casu no artigo 34, 

parágrafo primeiro, inciso IV, da ICVM 361, uma vez que não possuía recursos disponíveis 

para realizar o cálculo do preço justo e, consequentemente, não havia nada a ofertar aos 

acionistas. Acrescentou ainda que: 

 

[...] se a Cimetal fosse obrigada a formular uma oferta pública, as despesas 

decorrentes da sua efetivação [...] consistiriam em um ônus a ser 

suportado pela Companhia, e, indiretamente, pelos próprios acionistas, 

os quais não teriam o que receber e ainda teriam que arcar com as despesas 

atinentes à OPA. (grifo nosso) 

 

A SRE acrescentou, ainda, que: 

 

[...] ii. no presente caso, o mais natural seria que o processo de dissolução da 

companhia seguisse seu curso até sua extinção, nos termos do art. 219 da Lei 

das S/A, oportunidade em que a CVM elidiria a empresa da lista de 

companhias abertas”;  

iii. sendo do interesse da companhia em liquidação antecipar-se e cancelar 

seu registro na CVM, nada tenho a aditar à proposta do GER-1, haja vista as 

evidências de ausência de valor da companhia, para o cálculo do preço justo. 

  

Finalmente, o Colegiado da CVM deferiu o pedido de dispensa, considerando: (i) o 

fato de a companhia se encontrar em estado de liquidação; (ii) a paralisação das suas 

atividades sem nenhuma perspectiva de continuidade ou reversão da situação negativa em que 

se encontrava; (iii) a existência de um patrimônio líquido negativo; e (iv) em razão desses 

fatores, a ausência de valor da companhia, o que consequentemente tornava a realização de 

uma OPA inexequível. 
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Vale lembrar que a Cimetal era uma companhia aberta em processo de liquidação 

avançado. No momento do requerimento da dispensa de OPA, já havia se passado 16 anos 

desde a aprovação, pela Assembleia Geral, da dissolução da companhia e desde então, a 

sociedade não tinha mais atividades operacionais. Além disso, a Cimetal possuía patrimônio 

líquido negativo de forma contínua.  

Há de se notar que a situação Cimetal, bem como a decisão da CVM a respeito da 

dispensa de OPA naquele caso, são bastante singulares. Com efeito, conforme apontado na 

própria decisão daquele caso, a simples existência de patrimônio líquido negativo não garante 

à companhia a dispensa de OPA. Fez-se necessário comprovar uma série de outros elementos 

para que a companhia fosse dispensada de OPA.  

Ao analisar as decisões proferidas pela CVM em relação ao artigo 34 da ICVM 361, 

resta claro que, quando a companhia requer a dispensa de OPA com base quase 

exclusivamente no fato de possuir patrimônio líquido negativo, a CVM tende a alegar que não 

possui competência para dispensar a realização de OPA prevista em lei: 

 

[...] Dentre as condições alegadas, a Companhia destaca que ‘encontra-se 

inexequível para seus fins, com patrimônio líquido negativo, haja visto 

(sic) que, as ações encontram-se sem valor de negociação, uma vez que a 

Requerente encontra-se totalmente inoperante, sem disponibilidade de 

aquisição de qualquer ação e com valor contábil negativo. [...] Em 

relação ao cancelamento de registro da Companhia, sem a realização da 

OPA prevista pelo §4º do art. 4º da LSA, já esclarecemos anteriormente 

não ter a CVM poder para dispensar obrigações que advenham de 

exigência legal.
74

 (grifo nosso) 

 

Assim sendo, não obstante: (i) a existência de um dispositivo regulatório específico 

prevendo a dispensa de OPA em casos em que companhias abertas possuam patrimônio 

líquido negativo; e (ii) a aplicação de tal dispositivo pela CVM em situações específicas no 

passado; a posição atual da CVM em relação à aplicação desta hipótese de dispensa é de que a 

autarquia não possui competência para dispensar a realização de OPA obrigatória por 

expressa disposição legal. 

Conclui-se, portanto, que, de acordo com o atual posicionamento da CVM, a mera 

existência de patrimônio líquido negativo não garante à companhia a dispensa de realização 

de OPA pelo artigo 34, parágrafo 1º, inciso IV, da ICVM 361. 
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O objetivo do presente estudo é verificar a existência de mecanismos possíveis para o 

cancelamento de registro de companhias com patrimônio líquido negativo. Além de não ser 

aplicada pela CVM, a norma prevista no artigo 34 da ICVM 361, tal como estruturada 

atualmente, não é capaz de servir a esse fim sem gerar insegurança aos acionistas da 

companhia e ao mercado em geral. 

Diversos problemas poderiam ser apontados em relação a dispensa da realização da 

OPA prevista no artigo 34 da CVM 361: (i) a ausência de competência da CVM para dispensa 

de OPA obrigatória por lei; (ii) a inconsistência na aplicação deste dispositivo em relação a 

companhias com patrimônio líquido negativo, se comparadas àquelas com concentração 

extraordinária de ações; e (iii) a sua suscetibilidade à fraude e a insegurança que geraria no 

mercado pela ausência de critérios objetivos de aplicação e submissão da questão à análise 

subjetiva da CVM. 

Tal como identificado pelo próprio colegiado da CVM, existe um problema de 

hierarquia da norma, tendo em vista que a dispensa de OPA está prevista em um Instrução 

editada pela CVM, mas a sua obrigatoriedade decorre de disposição prevista na Lei nº 

6.404/76.  

A Lei nº 6.385/76 reconhece que a autarquia, por estar em contato direto com os 

agentes regulados, pode, por meio da regulação, evitar situações anormais no mercado, a 

exemplo do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 6.385/76
75

. No mesmo sentido, sobre o 

escopo de atuação da CVM, argumenta Nelson Eizirik: 

 

“A CVM está, inegavelmente, sujeita ao princípio da legalidade, como todas 

as demais autarquias de nosso ordenamento. Porém, é inquestionável que, 

pelas particularidades do mercado que disciplina – o de valores 

mobiliários –, sua atuação não pode ser comparada à de outras 

autarquias cuja a liberdade de atuação é mais restrita, incapazes de 

inovar a lei, disciplinar o acesso de agentes privados ao mercado e regular a 

sua conduta.”
76

 (grifo nosso) 

 

Não obstante, caso a CVM entenda não possuir competência para dispensar – ou 

autorizar a não realização – de OPA, ela deve aplicar tal entendimento de forma coerente e 
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equânime. O que se vislumbra atualmente é a aplicação do artigo 34, parágrafo 1º, da ICVM 

361 de forma discricionária e inconsistente.  

Como será abordado em maiores detalhes no item 2.2.3. abaixo, a CVM não afasta a 

sua competência para autorizar a não realização de OPA para cancelamento de registro na 

hipótese de a companhia requerente tenha concentração extraordinária de ações. Neste caso, a 

CVM diz que não estaria contrariando dispositivo legal, pois não estaria dispensando a 

realização de uma OPA prevista em lei, mas meramente constatando a sua inexequibilidade 

frente à situação fática vivenciada pela companhia. Assim, vislumbramos uma inconsistência 

na aplicação deste dispositivo em relação a companhias com patrimônio líquido negativo, se 

comparadas àquelas com concentração extraordinária de ações. 

Além disso, entendemos que a norma, tal como estruturada, não deveria ser aplicada 

pela CVM, mesmo que fosse reconhecida a sua competência para tanto. Isto se dá 

essencialmente por duas razões: (i) a escassez de elementos para definir as situações que 

merecem tratamento diferenciado; e (ii) ao excesso de subjetivismo na decisão de deferimento 

ou indeferimento da dispensa de OPA. 

Acreditamos que esses dois elementos fariam com que a aplicação recorrente da 

norma em questão gerasse extrema insegurança aos acionistas e ao mercado em geral. 

Primeiro, a existência pura e simples de patrimônio líquido negativo não deveria ser uma 

hipótese de dispensa de OPA, uma vez que situação patrimonial da companhia pode ser 

apenas circunstancial, ou pior, artificialmente gerada para que companhias se enquadrassem 

nesta regra. O ideal seria que fosse estabelecido um maior número de critérios cumulativos 

que pudessem filtrar as companhias que efetivamente se encontram em situações patrimoniais 

críticas e excepcionais que justificariam um tratamento diferenciado. 

O segundo elemento da norma que torna a sua aplicação problemática diz respeito ao 

excesso de subjetivismo em que a análise de dispensa de OPA seria submetida. Com efeito, a 

norma não estabelece critérios objetivos que devem ser considerados pela CVM na decisão de 

autorização de dispensa de OPA. Desse modo, a dispensa de realização da OPA estaria sujeita 

ao juízo discricionário da CVM, não conferindo qualquer segurança ou previsibilidade para o 

acionista ou para o mercado a respeito de em quais casos a dispensa de OPA seria deferida ou 

indeferida. 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que o artigo 34, parágrafo 1º, inciso IV da 

ICVM 361 não pode ser considerado um regime especial para o cancelamento de registro de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo, uma vez que não é aplicado pela CVM 

sob o argumento de que a autarquia não possui competência para dispensar a realização de 
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OPA prevista em lei. Não obstante, caso viesse a ser aplicado, tal dispositivo não deveria ser 

considerando um mecanismo adequado para o cancelamento de registro de companhias nessa 

situação, por ser incapaz de equilibrar, de forma adequada, a situação patrimonial da 

companhia e a tutela dos interesses de seus acionistas e do mercado em geral. 

 

 

2.2.3. Dispensa de OPA por concentração extraordinária de ações 

 

 

Conforme exposto na primeira parte do presente Trabalho de Conclusão de Curso, a 

realização de uma OPA para cancelamento de registro é um processo custoso e complexo. 

Sendo assim, têm sido observadas no mercado operações que visam a evitar a sua 

obrigatoriedade. 

Nessas operações, a companhia-alvo ― aquela cujo capital deve ser fechado ― torna-

se uma subsidiária integral de uma segunda companhia, por meio de uma incorporação de 

ações. Após a conclusão da operação, os acionistas da companhia-alvo passam a ser 

acionistas apenas da empresa incorporadora, que, por sua vez, passa a deter a totalidade das 

ações da companhia alvo
77

. 

O artigo 223, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76 estabelece que se a incorporação 

envolver companhia aberta, as sociedades que a sucederem também serão abertas, e, caso não 

sejam, deverão obter o respectivo registro no prazo máximo de 120 dias. 

Contudo, no caso em tela, por se tratar de incorporação de ações, esta regra não é 

aplicável. Isto porque na incorporação de ações a companhia incorporada não deixa de existir, 

de forma que a companhia incorporadora não a sucede em diretos e obrigações. Portanto, a 

companhia incorporadora, na incorporação de ações, pode ser uma companhia fechada, ainda 

que a companhia incorporada seja uma companhia aberta. 

Após a incorporação de ações, deverá ser votado em Assembleia Geral de ambas as 

companhias o fechamento de capital da companhia incorporada. Enquanto a OPA deve ser 

aprovada pelos titulares de dois terços das ações credenciados para participar da oferta, a 
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 Sobre a utilização da Incorporação de ações para o fechamento de capital da companhia, afirma Carlos 

Augusto Junqueira da Siqueira: “Esta foi mais uma dentre aquelas operações que demoraram a ser descobertas 
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mecânica”. SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de 

Ações e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010. p. 214 e 226. 
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deliberação em Assembleia Geral para o fechamento de capital requer a maioria dos votos, de 

acordo com o artigo 129 da Lei nº 6.404/76. 

Por fim, sendo votado e aprovado o fechamento de capital da companhia incorporada, 

é possível, como será visto adiante, requerer à CVM o fechamento do seu capital com 

dispensa de OPA para cancelamento de registro com base na concentração extraordinária de 

ações, tal como previsto no artigo 34, parágrafo 1º, inciso IV, da ICVM 361. Isso porque a 

companhia incorporada passar a possuir apenas uma acionista: a companhia incorporadora. 

Fazendo um paralelo entre a realização de uma OPA para cancelamento de registro e a 

utilização da incorporação de ações para o mesmo fim, afirmam Marília Camacho e Barbara 

Makant: 

 

“As obrigações legais e regulamentares [inerentes à OPA para cancelamento 

de registro] [...] representam ônus operacionais para acionistas controladores 

e empresas controladoras que, para se desonerarem, buscam, por vezes, 

soluções alternativas não convencionais e não condizentes com a natureza 

jurídica e os objetivos específicos dos instrumentos utilizados. A 

criatividade e a inventividade dos interessados em promover o 

cancelamento do registro de companhia aberta, isto é, o fechamento do 

seu capital, sem os ônus que lhes incubem, encontram na utilização da 

incorporação de ações um sucedâneo indireto para alcançar esse 

objetivo.”
78

 

 

Com efeito, a utilização da incorporação de ações para fechamento de capital é um 

tema controvertido. Parte da doutrina entende que, se realizada apenas com o objetivo de 

realizar o fechamento de capital e evitar a incidência de OPA para cancelamento de registro, 

essa operação seria caracterizada como um negócio jurídico indireto em fraude à lei e uma 

forma de promoção do “fechamento branco de capital”. Nesse sentido, afirma Nelson Eizirik: 

“Caso a incorporação de ações não atenda ao interesse social, sendo utilizada apenas para 

atingir o fechamento de capital da incorporada, ficará caracterizado o negócio em fraude à 

lei.”
79

 

Acompanhando esse entendimento, Francisco da Costa e Silva e Carlos Martins Neto 

colocam: 
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Tribunais, 2005. p. 53. 
79

 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 404. 
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Sendo assim, na operação de incorporação de ações em que o controlador 

não busca, justificadamente, atingir os efeitos típicos do instituto então 

utilizado (formação de uma subsidiária integral), restará caracterizado o 

negócio indireto, com o fito de se promover o chamado “fechamento branco 

de capital. [...] Ressalte-se que tal procedimento [a incorporação de ações] é 

totalmente contrário ao sistema de proteção aos acionistas minoritários no 

que diz respeito às operações de fechamento de capital instituído pela Lei 

das S/A reformada.
80 

 

Ainda em tom de crítica, Simone Azevedo argumenta:  

 

[...] quando somente a incorporação é realizada, os minoritários não têm 

direito de vetar a operação como acontece na oferta de fechamento e nem de 

pedir uma revisão do preço proposto para recompra dos papéis. Desta forma, 

tem-se espaço para retirar uma companhia aberta do mercado sem os 

procedimentos adequados que permitam aos acionistas desfazer-se de suas 

ações a um preço justo.
81

 

 

A despeito da forte crítica doutrinária, o entendimento da CVM a respeito da 

possibilidade da realização dessa operação é consolidado no sentido de que se a incorporação 

puder ser justificada por propósito além do mero fechamento de capital – tal como sinergia – 

e não prejudicar os acionistas minoritários, a CVM não poderia obstar a sua realização.  

A CVM entende que não há fundamento legal capaz de justificar a exigência de OPA 

como requisito de validade da incorporação de ações
82

, como se verifica no trecho abaixo: 

 

[...] a operação de incorporação de ações em análise tem por fundamento o 

disposto no artigo 252 da Lei nº 6.404/76, não havendo no referido 

dispositivo qualquer pré-requisito de realização de oferta pública de 

aquisição de ações, e muito menos, que tal OPA tenha ou não sucesso. Ou 

seja, a lei não estabeleceu obrigação de, previamente à operação de 
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incorporação, o acionista controlador de uma companhia aberta realize OPA, 

nos termos do artigo 4º §4º da Lei nº 6.404/76; [...].
83  

 

 O fechamento de capital por meio da incorporação de ações, embora não 

necessariamente relacionado a companhias com patrimônio líquido negativo, merece especial 

atenção devido ao tratamento conferido pela CVM nesses casos. 

 Como visto acima, o resultado final da operação de incorporação de ações será que a 

companhia aberta (incorporada) terá uma única acionista, a companhia fechada 

(incorporadora). Assim, a CVM tem deferido os pedidos de dispensa de OPA para 

cancelamento de registro formulado pelas companhias abertas incorporadas, sob o argumento 

de que, nestes casos, a OPA prevista no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 não seria 

exequível, pela ausência de destinatários para a oferta. 

 A CVM, portanto, não estaria dispensando a realização de uma OPA cuja a 

obrigatoriedade decorre do referido dispositivo legal, mas apenas constatando que a sua 

aplicação é inexequível frente à realidade fática do caso. 

 Desse modo, tem-se que o artigo 34 da ICVM 361 – o qual prevê a possibilidade de 

dispensa de OPA em determinadas hipóteses, dentre elas: (i) companhias com patrimônio 

líquido negativo ou com atividades paralisadas ou interrompidas; e (ii) companhias com 

concentração extraordinária de suas ações – é discricionariamente aplicado pela CVM apenas 

no último caso. 

 Apesar de ambas as hipóteses estarem previstas apenas nesse dispositivo regulamentar 

editado pela CVM – e, portanto, não previstas em lei –, na hipótese de a companhia possuir 

patrimônio líquido negativo, a CVM entende que não tem competência para dispensar a 

realização de OPA para fechamento de capital por ser uma OPA obrigatória por lei, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. De modo distinto, na hipótese em que a 

companhia possui extraordinária concentração de ações, a CVM possui entendimento 

consolidado no sentido de que a OPA para fechamento de capital é inexequível, e portanto, 

autoriza a sua não realização – eufemismo utilizado pela autarquia para a dispensa da 

realização da OPA-. 

 Por um lado, há de se reconhecer e concordar com este posicionamento da CVM, tanto 

sob o ponto de vista legalista quanto fático. 
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Legalista porque, de fato, a lei não impõe a realização de OPA por fechamento de 

capital quando há incorporação de ações de uma companhia aberta por uma companhia 

fechada. Assim, não caberia à CVM exigir a sua realização. A competência desta autarquia se 

limita a regular as ofertas públicas previstas em lei, quer sejam obrigatórias ou voluntárias, 

mas não de instituí-las. 

Sob o ponto de vista fático, no cenário ora analisado, a OPA para cancelamento de 

registro realmente se torna inexequível tendo em vista que após a conclusão da operação de 

incorporação de ações a companhia aberta incorporada terá apenas um acionista; a companhia 

incorporadora. Desse modo, a realização de uma OPA não cumpre qualquer propósito: a 

companhia incorporadora será, em última análise, ao mesmo tempo ofertante e ofertada. 

A análise isolada da posição da CVM em relação à hipótese de dispensa de realização 

de OPA por concentração extraordinária de ações nos conduz à conclusão de que esta está em 

conformidade com lei e a situação fática das companhias.  

Contudo, se analisarmos este posicionamento da CVM em comparação com aquele 

relativo à hipótese de dispensa de OPA em companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo, exposto no item 2.2.2. acima, é possível encontrar algumas inconsistências. 

Conforme visto, de modo geral, nos casos em que companhias abertas pleiteiam a 

dispensa de realização de OPA em virtude da existência de patrimônio líquido negativo, a 

CVM tende a se posicionar no sentido de que a autarquia não possui competência para 

dispensar a realização de OPA, mas tão somente autorizar a adoção de procedimentos 

diferenciados menos custosos, como será melhor abordado no item 2.3. abaixo. 

Questiona-se, primeiro, o motivo pelo qual a CVM entende que não possui 

competência para dispensar a realização de OPA no caso de companhias abertas com 

patrimônio líquido negativo, mas o faz em relação às companhias abertas com extraordinária 

concentração de ações. A autarquia argumenta que, no segundo caso, não seria uma dispensa, 

mas uma mera constatação de que a OPA é inexequível, restando à autarquia apenas autorizar 

a sua não realização. Este argumento, contudo, não é capaz de satisfazer o questionamento de 

o que faz uma OPA ser inexequível. Afinal, a ausência de recursos para realização da OPA 

não constituiria uma situação fática que tornaria a sua realização inexequível, ainda que por 

razão diversa da extraordinária concentração de ações? 

 A inconsistência na aplicação do artigo 34 da ICVM 361 é ainda mais agravada se 

considerarmos a recorrente utilização da operação de incorporação de ações com o propósito 

único da realização do fechamento de capital sem a realização da OPA prevista no artigo 4º, 

parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tema amplamente discutido e criticado pela doutrina, 
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conforme exposto acima. Assim, ao autorizar a não realização de OPA nesses casos e não em 

casos em que companhias abertas possuem patrimônio líquido negativo, a CVM acaba 

privilegiando companhias que se valem de operações consideradas fraudulentas em 

detrimento daquelas que se encontram em crise financeira. 

 Tendo em vista o exposto, conclui-se que apesar de, a princípio, existir uma norma 

regulamentar específica para dispensa de OPA em casos de companhias abertas com 

patrimônio líquido negativo, a CVM tende a não aplicá-la. Não obstante, a CVM aplica essa 

mesma norma recorrentemente no caso de companhias com concentração extraordinária de 

ações, sob o pretexto de que não estaria dispensando a realização de OPA, mas apenas 

constatando a sua inexequibilidade, argumento que, ao nosso ver, poderia ser igualmente 

aplicável ao caso de companhias abertas com patrimônio líquido negativo. 

 

 

2.3. A adoção de procedimento diferenciado 

 

 

Além da dispensa de OPA, o artigo 34 da ICVM 361 prevê a possibilidade de adoção 

de procedimento diferenciado de OPA como uma forma de cancelamento de registro de 

companhia aberta. Trata-se de uma modalidade de cancelamento de registro na qual a 

companhia aberta realiza uma OPA, mas com a dispensa de alguns procedimentos que, de 

outra forma, seriam obrigatórios. 

Em razão do entendimento atual do colegiado no sentido de que a CVM não possui 

competência para dispensar a realização de uma OPA que possua expressa previsão legal, o 

artigo 34 da ICVM tem sido aplicado quase exclusivamente para deliberar a possibilidade de 

realização de OPA com procedimento diferenciado, com a dispensa de algumas formalidades 

exigidas pela própria norma, mas não a dispensa de realização de OPA em si
84

. 

A realização de uma OPA, em regra, impõe a adoção de procedimentos específicos, 

tais como aqueles expostos no item 2.1. acima (a elaboração de um laudo de avaliação, a 

contratação de um agente financeiro intermediário, a realização de leilão em bolsa, entre 
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outros). Esses requisitos elevam o custo da oferta de forma substancial, uma vez que impõem 

custos adicionais ao ofertante, além daqueles referentes à aquisição de ações em si. 

Dessa forma, a essência da adoção de procedimentos diferenciados é a de substituir 

procedimentos específicos da OPA exigidos na ICVM 361, por procedimentos alternativos 

propostos pela ofertante que atendam os objetivos dos procedimentos padrão, mas de forma 

menos custosa. Ao protocolar tal pedido de adoção de procedimentos diferenciados, o 

ofertante deverá apresentar alternativas para tais procedimentos, bem como as razões para a 

propositura de tais alternativas, que deverão ser previamente aceitas pela CVM. 

No memorando nº 96/2016-CVM/SER/GER-1, apresentado pela SRE da CVM no 

âmbito do Processo Administrativo CVM nº 19957.000852/2016-00
85

, a SRE mapeia 

precedentes
86

 em que o colegiado da CVM apreciou e aprovou pedidos de procedimentos 

diferenciado, notadamente no que diz respeito aos seguintes procedimentos de OPA: (i) 

realização de leilão em bolsa de valores; (ii) elaboração de laudo de avaliação; e (iii) 

publicação do edital da OPA. 

Nesses casos, o Colegiado da CVM seguiu o parecer da área técnica, que se 

manifestou a favor da adoção de procedimentos diferenciados, desde que observados os 

procedimentos alternativos que passaremos a expor a seguir, de forma breve e a título 

meramente exemplificativo. 

Em relação à realização de leilão em bolsa, a CVM condicionou a sua dispensa a: (i) a 

manifestação dos titulares das ações em circulação a respeito da OPA; (ii) a assunção dos 

custos de todas as formalidades relativas a essas manifestações pela companhia; (iii) o 

controle operacional da OPA pelo agente intermediário (como a verificação do atingimento 

do quórum necessário e transmissão do resultado da OPA à CVM); e (iv) utilização de 

documentos semelhantes ao conjunto mínimo apresentado à corretora de valores quando da 

realização de leilão em bolsa. 

A CVM dispensou a elaboração de laudo de avaliação nos casos em que: (i) o preço 

ofertado tenha sido objeto de manifestação prévia favorável por parte “relevante” dos 
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acionistas objeto da OPA; ou (ii) o preço ofertado tenha sido fruto de transação recente entre 

partes relacionados. 

Por fim, foi dispensada a publicação de edital de convocação nos casos em que a 

CVM entende que houve ampla divulgação da operação, tais como quando a companhia: (i) 

publica aviso resumido em jornal de grande circulação fazendo referência aos locais onde 

estarão disponíveis o edital da oferta e o formulário de manifestação; (ii) envia carta convite 

aos acionistas objeto da OPA com aviso de recebimento e constando anexos o edital da oferta 

e o formulário de manifestação; ou (iii) publica Fato Relevante que divulgue a oferta e faça 

referência aos locais onde estarão disponíveis o edital da oferta e o formulário de 

manifestação. 

Tendo em vista esses exemplos, verifica-se que a adoção de procedimentos 

diferenciados, apesar de permitir a realização de OPA de forma menos onerosa, ainda impõe 

custos ao ofertante. Além dos valores relativos à própria aquisição das ações, os ofertantes 

ainda devem arcar com os procedimentos alternativos aprovados pela CVM. Desse modo, as 

críticas aplicáveis a essa modalidade de fechamento de capital, em grande parte, são idênticas 

àquelas abordadas em relação à realização de OPA pelo seu rito ordinário. 

Assim como ocorre na OPA para cancelamento de registro, a companhia com 

patrimônio líquido negativo não pode, a princípio, figurar como ofertante na oferta pública 

com procedimento diferenciado
87

, a não ser que possua reservas de capital em valor suficiente 

para fazer frente aos custos da OPA, ainda que não exista previsão normativa expressa nesse 

caso. Isso porque, da mesma forma que se aplica à realização de OPA, a negociação da 

companhia com as próprias ações está limitada à existência de reserva de lucros ou de capital, 

conforme exige o artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e complementa o artigo 20 da ICVM 361 

especificamente em relação à OPA para cancelamento de registro. 

Além disso, ainda que não existissem tais requisitos e a companhia possuísse reservas 

de capital e caixa para fazer frente aos custos da OPA com procedimento diferenciado, assim 

como na OPA com rito ordinário, não seria desejável que a companhia com patrimônio 

líquido negativo formulasse tal oferta, uma vez que estaria, em ultima análise, beneficiando os 

acionistas da companhia em detrimento dos seus credores. Em outras palavras, a companhia 

estaria utilizando recursos que, a princípio, deveriam ser destinados ao pagamento do seus 
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credores, uma vez que estes possuem a expectativa de satisfação de seus direitos de crédito, 

ao passo que os acionistas apenas assumiram o risco do investimento.  

 

 

CAPÍTULO 3: Proposta de estrutura normativa alternativa  

 

 

As alternativas existentes para o cancelamento de registro apresentadas no Capítulo 2 

do presente trabalho não se mostram adequadas para o fechamento de capital de companhias 

abertas com patrimônio líquido negativo. 

Com efeito, a OPA para cancelamento de registro não pode ser promovida pela 

companhia, a não ser que ela apresente reservas de lucro ou reservas de capital, de acordo 

com ao artigo 20 da ICVM 361 e artigo 30 da Lei nº 6.404/76. Desse modo, companhias com 

patrimônio líquido negativo, a princípio, não podem figurar como ofertante em uma OPA 

para cancelamento de registro – a não ser que possuam reservas de capital – sendo certo, 

ainda que o acionista controlador não é obrigado a realizá-la em razão da ausência de 

condições patrimoniais da companhia. Por essa modalidade, portanto, a companhia aberta 

com patrimônio líquido negativo deverá se manter registrada na CVM, a não ser que o seu 

acionista controlador se disponha a realizar a oferta. 

 A dispensa da realização de OPA prevista no artigo 34 da ICVM 361, por sua vez, 

apesar de ter como uma das suas hipóteses de deferimento o caso de a companhia apresentar 

patrimônio líquido negativo, não é aplicada pela CVM sob o argumento de que essa autarquia 

não teria competência para dispensar a realização de OPA obrigatória prevista em lei, apesar 

de aplicá-la no caso de companhias com extraordinária concentração de ações. 

 Por fim, a adoção de procedimentos diferenciados de OPA não pode ser vista como 

uma opção viável para o cancelamento de registro de companhia aberta com patrimônio 

líquido negativo. Embora essa modalidade permita a realização de oferta pública com a 

adoção de procedimentos menos custosos, ainda deverá ser observada como limitação da 

negociação com as próprias ações, a existência de reservas de lucro ou de capital, conforme 

previsto no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e reforçado pelo artigo 20 da ICVM 361. Desse 

modo, a companhia com patrimônio líquido negativo, pela ausência de reservas de lucros, não 

poderá formular oferta com procedimentos especiais, assim como não poderia formular a 

OPA pelo seu rito ordinário, a não ser que possua reservas de capitais. 

 Vislumbramos, portanto, um problema: a ausência de mecanismo adequado para o 

cancelamento de registro de companhia aberta com patrimônio líquido negativo. De fato, caso 
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a companhia nessa situação não possua reservas de capital, considerando os cenários 

apresentados, esta não possui alternativa para realizar o fechamento de capital. 

 

 

3.1.  “going dark” 

 

 

 No contexto das alternativas normativas para solucionar esta questão, nos pareceu 

interessante tratar de um procedimento cada vez mais comum nos Estados Unidos 

denominado “going dark”
88

.  

 O sistema de disclosure dos Estados Unidos foi criado nos anos de 1930, pela edição 

de normas como o Security Exchange Act de 1933 e o Security Exchange Act de 1934. Desde 

então, companhias que negociavam os seus valores mobiliários em bolsas de valores 

nacionais passaram a ser obrigadas a se registrar na SEC e se submeterem a tal regime. Em 

1964, o Congresso norte-americano editou essas normas de modo a obrigar companhias com 

determinado número de acionistas e com determinado patrimônio fossem obrigadas a se 

registrar na SEC e se a submeterem às normas de disclosure de informações
89

.  

No caso, de acordo com a Section 12(b) e Section 12(g) do Securities Exchange Act de 

1934, a companhia deverá ser registrada na SEC caso: (i) tenha valores mobiliários listados 

em bolsa nacional; (ii) possua mais de 300 acionistas; ou (iii) possua mais de 500 acionistas e 

patrimônio inferior à USD$10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos). Contrário 

sensu, companhias que têm menos de 300 acionistas ou menos de 500 acionistas e patrimônio 

inferior a USD$10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) não são, em tese, 

obrigadas a se manter registradas perante a SEC – a não ser que estas tenham valores 

mobiliários listados em bolsa nacional. 

“Going dark” é o procedimento por meio do qual companhias deixam de ter suas 

ações listadas em bolsa nacional e/ou, posteriormente, deixam de ser registradas na SEC por 

não se enquadrarem mais nos critérios estabelecidos pela Section 12(b) e/ou Section 12(g) do 

Securities Exchange Act de 1934. Enquanto enquadradas em tais seções do Securities 

Exchange Act de 1934, companhias têm as suas informações expostas ao mercado em razão 
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 Nesse sentido, ver: (i) FRIED, Jesse M. Firms Gone Dark. In: The University of Chicago Law Review, Vol. 

76. 2009. p. 146; e (ii) MAROSI, András; MASSOUD, Nadia. Why Do Firms Go Dark?. The Journal of 

Financial and Quantatitive Analysis, Vol. 42. Nº 2. of Washington School of Business Administration. 

Cambridge University Press: June, 2007. p. 421-442. 
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 FRIED, Jesse M. Firms Gone Dark. The University of Chicago Law Review, Vol. 76. 2009. p. 146. 
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do sistema de full disclosure imposto por esse mesmo ato normativo. Assim, o termo “going 

dark” faz referência a ideia de deixar de ter informações “in the light” para o mercado. 

O procedimento “going dark” consiste essencialmente na divulgação ao mercado pela 

companhia da sua intenção de deixar de ser listada em bolsa nacional e deixar de ser 

registrada na SEC, e na apresentação de formulários as esses órgãos declarando não se 

enquadrar mais nos critérios previstos pela Section 12(b) ou Section 12(g) do Securities 

Exchange Act de 1934
90

. 

Caso a companhia seja listada em bolsa nacional, de acordo com o Section 12(b) do 

Securities Exchange Act de 1934, a companhia deverá apresentar comunicado ao mercado 

informando sobre a sua intenção de realizar a deslistagem em bolsa e cancelamento de 

registro da SEC dez dias antes de apresentar à SEC o Form 25
91

. Passado o prazo de dez dias, 

a companhia apresentará à SEC e à bolsa na qual os valores mobiliários da companhia são 

listados o Form 25. Dez dias após a apresentação deste documento, a companhia deixa de ser 

uma companhia listada em bolsa, mas se mantém registrada perante a SEC. Embora a 

companhia deixe de ter que reportar algumas informações após transcorrido o prazo de dez 

dias após a apresentação do Form 25, o cancelamento de registro na SEC somente será efetivo 

noventa dias após a apresentação desse formulário
92

. 

Caso a companhia não seja listada em bolsa nacional, mas possua: (i) menos de 300 

acionistas; ou (iii) menos de 500 acionistas e patrimônio inferior à USD$10.000.000,00 (dez 

milhões de dólares americanos), de acordo com o Section 12(g) do Securities Exchange Act 

de 1934, a companhia deverá apresentar o Form 15
93

 à SEC, no qual solicita o cancelamento 

do registro perante a SEC por não estar mais enquadrada nos requisitos previstos na referida 

seção do Securities Exchange Act de 1934. Nesta data, a companhia também deverá divulgar 
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 O procedimento “going dark” não deve ser confundido com o procedimento “going private”. No primeiro, a 

companhia passa por um procedimento administrativo por meio do qual deixa de ser submetida ao sistema de 

disclosure imposto pela SEC, ao passo que no segundo – semelhante ao que ocorre no cancelamento de registro 
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 O Form 25 (“Notification of removal from listing and/or registration under Section 12 (b) of the Securities 

Exchange Act of 1934”) consiste em um formulário de notificação de deslitagem e/ou cancelamento de registro 

sob a Section 12(b) do Securities Exchange Act de 1934. 
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 FARRIS, Tery. “Going Dark” - Voluntary Delisting and Deregistration under the Securities Exchange Act of 

1934 - The Attractions of the “Dark Side”. Dorsey & Whitney LLP. Publicado em 17/03/2009. Disponível em: 

https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2009/03/going-dark--voluntary-delisting-and-deregistrati__ 

Acesso em 17/10/2017. 
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 O Form 15 (“Certification and notice of termination of registration under section 12(g) of the securities 
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act of 1934.”) é o formulário por meio do qual a companhia solicita o cancelamento ou suspensão do registro 

perante a SEC por não estar mais enquadrada nos requisitos previstos no Securities Exchange Act of 1934. 
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ao mercado o protocolo do Form 15 (i.e., a sua intenção de cancelar seu registro perante a 

SEC). Apenas noventa dias após a apresentação desse documento é que a companhia terá seu 

registro efetivamente cancelado perante a SEC. 

O cronograma que resume o cancelamento de registro perante a SEC em razão do 

Section 12(b) ou Section 12(g) do Securities Exchange Act de 1934 pode ser encontrado 

abaixo: 

 

Tabela 4. Cronograma do procedimento “going dark” 

Dia 1 

A companhia apresenta uma notificação por escrito 

sobre a sua intenção de apresentar um Form 25 e 

divulga comunicado ao mercado informando sobre 

a deslistagem, o procedimento “going dark” sob a 

Section 12(b) e os motivos para tanto. 

Dia 10 

A companhia apresenta o Form 25 à bolsa de 

valores e à SEC e divulga ao mercado a 

apresentação de tal documento. 

Dia 20 

A companhia apresenta o Form 15 para cancelar 

seu registro perante a SEC sob a Section 12(g), que 

não poderá ser apresentado antes da data de 

efetivação do Form 25
94

 (i.e., dez dias após a sua 

apresentação), e divulga ao mercado o 

cancelamento do seu registro perante a SEC. 

Dia 100 

Cancelamento de registro sob a Section 12(b) se 

torna efetivo (i.e., noventa dias após a apresentação 

do Form 25). 

Dia 110 

Cancelamento de registro sob a Section 12(g) se 

torna efetivo (i.e., noventa dias após a apresentação 

do Form 15). 

Fonte: FARRIS, Tery. “Going Dark” - Voluntary Delisting and Deregistration under the Securities Exchange 

Act of 1934 - The Attractions of the “Dark Side”. Dorsey & Whitney LLP. Publicado em 17/03/2009. 

Disponível em: https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2009/03/going-dark--voluntary-delisting-

and-deregistrati. Acesso em 17/10/2017. Adaptado. Tradução livre. 

 

 Pelo exposto, concluímos que o procedimento “going dark” é um procedimento que 

permite que companhias registradas na SEC cujos valores mobiliários são listados em bolsa 

de valores nacional operacionalizem a sua deslistagem e cancelamento de registro de forma 
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 No caso de companhias que tinham seus valores mobiliários listados em bolsa de valores nacional mas que, no 

entanto, ainda era obrigada a se manter registrada na SEC por se enquadrar em um dos requisitos da Section 

12(g) do Securities Exchange Act de 1934. 

https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2009/03/going-dark--voluntary-delisting-and-deregistrati
https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2009/03/going-dark--voluntary-delisting-and-deregistrati
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simplificada – se comparada ao cancelamento de registro no Brasil –, respeitada a quantidade 

de acionistas da companhia e o tamanho do seu patrimônio. 

Evidentemente, o procedimento “going dark” é alvo de diversas críticas
95

. Afinal, 

trata-se de um mecanismo pelo qual os acionistas deixam de ter acesso a informações sobre as 

companhias na qual investiram, sem que esta decisão lhes seja submetida em Assembleia 

Geral.  

Além da ausência de informação disponível ao acionista, o que nos parece ser a maior 

preocupação em relação a esse procedimento é a utilização da expressão “holders of records” 

para definir o número de acionistas da companhia. A utilização da expressão “holders of 

records” implica a soma apenas dos acionistas diretos da companhia, e não a totalidade dos 

acionistas (diretos e indiretos) da companhia, o que poderia fazer com que uma companhia 

possuísse menos de 300 acionistas – e, portanto, capaz de cancelar o registro por meio do 

“going dark”, sem que isso correspondesse à realidade da composição acionária da 

companhia. Dessa forma, os críticos do termo “holders of records” sustentam que tal conceito 

deveria ser substituído pelo de “beneficial owner” (“beneficiário final”), de modo a englobar 

na soma dos acionistas da companhia, os acionistas diretos e indiretos. 

A despeito dessas críticas, é certo que a possibilidade de a companhia deslistar seus 

valores mobiliários e efetuar o cancelamento de registro perante a SEC sem a realização de 

OPA é uma realidade no Estados Unidos. Mais além, a própria SEC entende, que em 

determinados casos, faz-se necessário criar mecanismos simplificados para o cancelamento de 

registro perante a SEC. 

Em 23 de março de 2005, a SEC criou o Advisory Committee on Smaller Public 

Companies, para analisar as normas do sistema regulatório de valores mobiliários dos Estados 

Unidos para companhias de pequeno porte e apresentar recomendações para mudanças
96

. 

Nesse contexto, dentre as propostas formuladas no Relatório Final do Advisory Committee on 

Smaller Public Companies, apresentado em 23 de abril de 2006, o referido comitê 
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 Sobre o assunto, ver: (i) FRIED, Jesse M. Firms Gone Dark. The University of Chicago Law Review, Vol. 

76. 2009, p. 135-160; e (ii) MAROSI, András; MASSOUD, Nadia. Why Do Firms Go Dark?. The Journal of 

Financial and Quantatitive Analysis, Vol. 42. Nº 2. of Washington School of Business Administration. 

Cambridge University Press: Junho, 2007. p. 421-442. 
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 ADVISORY COMMITTEE ON SMALLER PUBLIC COMPANIES. Final Report of the Advisory 

Committee on Smaller Public Companies to the Securities and Exchange Commission. Washington: U. S. 

Government Printing Office, 2006. Disponível em: https://www.sec.gov/info/smallbus/acspc/acspc-

finalreport.pdf. Acesso em 11 de setembro de 2017. p. 1. 
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recomendou tornar mais fácil para as “Microcap companies”
97

 a sua saída do sistema de 

disclosure imposto pelo Exchange Act
98

. 

 A justificativa apresentada no Relatório Final do Comitê para tal recomendação se 

baseia no fato de que os ônus inerentes à condição de companhia aberta são suportados de 

forma desproporcional por Microcap companies. Em regra, tais companhias não desfrutam 

dos tradicionais benefícios de serem companhias abertas, pois: (i) as ações emitidas possuem 

baixo volume de negociação e liquidez limitada; (ii) as ações emitidas possuem pouca 

atratividade para investidores institucionais; e (iii) as companhias possuem pouca 

possibilidade de captar investimentos, principalmente em momentos de crise no mercado de 

valores mobiliários. Tendo em vista esses fatores, o Relatório Final conclui que nesses casos, 

o ônus de se manter como companhia aberta pode superar em muito os seus benefícios.  

Considera-se, ainda, que a SEC impõe procedimentos custosos para o cancelamento 

de registro na SEC por meio do procedimento “going private” (i.e., procedimento em que o 

controlador da companhia promove uma OPA com o objetivo de adquirir a totalidade do 

capital social da companhia). 

 Desse modo, o Relatório Final do Comitê conclui que Microcap companies que optem 

por adotar o procedimento “going dark” deveriam ser submetidas a um procedimento 

simplificado de aprovação da SEC, desde que tais companhias se comprometam a manter um 

nível básico de transparência pela divulgação de determinadas informações, como 

informações financeiras periódicas. Essa solução permitiria que os acionistas, embora em 

companhias fechadas, continuassem a ter acesso a informações básicas para avaliação do seu 

investimento e para proteção dos seus interesses. 

 Até o momento, a SEC não implementou as recomendações previstas no Relatório 

Final do Advisory Committee on Smaller Public Companies. Não obstante, tais considerações 

se mostram relevantes para o presente trabalho, uma vez que permitem concluir que a adoção 

de um procedimento especial para cancelamento de registro de companhias de pequeno porte 
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 De acordo com o Final Report of the Advisory Committee on Smaller Public Companies to the Securities and 

Exchange Commission, o termo “Microcap companies” se refere a companhias abertas com capital social de 
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– ou, no caso deste TCC, de companhias abertas em crise – deve ser estudado e 

eventualmente implementado. 

 

 

3.2.  Proposta de estrutura normativa 

 

 

Tendo em vista o exposto a respeito do procedimento “going dark” cumpre analisar a 

possibilidade de adaptação desse mecanismo de cancelamento de registro para a realidade 

brasileira de companhias com patrimônio líquido negativo. 

 Conforme visto, as principais críticas atribuídas a essa modalidade de cancelamento de 

registro consistem: (i) na ausência de informações disponíveis aos acionistas após a execução 

da operação; e (ii) na utilização do termo “holders of record” ao invés do conceito de 

“beneficial owner” para fins de cálculo do número de acionistas da companhia. 

Ao nosso ver, ambas as críticas são facilmente remediadas. A esse respeito, 

destacamos que as companhias norte-americanas que passam pelo procedimento “going dark” 

e se tornam companhias não listadas nas bolsas de valores ou registradas na SEC não têm 

qualquer obrigação de divulgação de informações
99

. No Brasil, tal afirmação não é 

verdadeira, tendo em vista que companhias fechadas ainda são obrigadas a divulgar 

determinadas informações. Por exemplo, em regra, companhias fechadas precisam publicar 

suas demonstrações financeiras anuais em até cinco dias da realização da Assembleia Geral 

Ordinária que as aprovou, conforme prevê o artigo 133, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76
100

. Caso 

se entenda que essas informações não são suficientes, bastaria condicionar o cancelamento do 

registro à divulgação de informações consideradas básicas para os acionistas da companhia, 

tal como sugere o Advisory Committee on Smaller Public Companies. Portanto, o primeiro 

efeito negativo do procedimento “going dark” não é, e não precisaria ser, aplicável ao 

processo de fechamento de capital no Brasil.  
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 Jesse M. Fried esclarece que, em tese, o procedimento “going dark” exime as companhias de cumprirem com 

o sistema de disclosure de informações imposto pela regulação de valores mobiliários apenas a nível federal, de 
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regulação estadual. No entanto, o estado Norte-Americano que mais atrai a constituição de companhias abertas é 

o estado de Delaware, e, de acordo com as normas estaduais, não há qualquer obrigação de disclosure de 
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 Esta regra não é absoluta, uma vez que a companhia fechada que tiver menos de vinte acionistas, com 
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que trata o artigo 133, dentre eles as demonstrações financeiras anuais da companhia, desde que sejam, por 

cópias autenticadas, arquivados no registro de comércio juntamente com a ata da assembleia que sobre eles 

deliberar, nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76. 
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Além disso, a questão de quais acionistas que deveriam ser considerados no cálculo 

para determinação do número total de acionistas da companhia poderia ser resolvida pela 

consideração de acionistas indiretos.  

Entendemos, desse modo, que as principais críticas ao procedimento “going dark” 

poderiam ser solucionadas para adaptação deste mecanismo de cancelamento de registro no 

Brasil. Na verdade, acreditamos que o maior desafio será o reconhecimento por parte da 

doutrina, da CVM e do mercado em geral de que, em certos casos, a OPA para cancelamento 

de registro deveria ser dispensada. 

Parece-nos que a CVM, em determinado momento, entendeu que haveria casos em 

que tal dispensa deveria ser efetivada, o que ocasionou na edição do artigo 34 da ICVM 361. 

É certo, contudo, que hoje a CVM entende que tal dispositivo não pode ser aplicado pela 

autarquia em razão da sua incompetência para dispensar a realização de OPA cuja 

obrigatoriedade decorre de lei. De toda forma, conforme visto, entendemos que a aplicação da 

norma prevista no artigo 34 da ICVM 361, tal como estruturada hoje, seria demasiadamente 

prejudicial para o mercado de valores mobiliários, pois seria bastante suscetível à fraude e 

geraria insegurança ao mercado em razão da submissão da questão à análise subjetiva da 

CVM. 

 Sendo assim, propomos o estudo e a construção da seguinte estrutura normativa: 

companhias com patrimônio líquido negativo poderiam solicitar o seu cancelamento de 

registro à CVM por meio de protocolo de formulários nos quais elas atestariam e 

comprovariam o cumprimento de determinados requisitos objetivos que justificariam a 

adoção de um procedimento especial e menos custoso. 

Acreditamos que esses requisitos deveriam englobar: (i) um valor mínimo de 

patrimônio líquido negativo para solicitação de cancelamento de registro; (ii) a existência de 

patrimônio líquido negativo dentro desse valor mínimo por um determinado período de 

tempo, de modo a evitar que situações patrimoniais circunstanciais permitam a adoção do 

procedimento simplificado; (iii) a existência de um número máximo de acionistas (diretos e 

indiretos) da companhia; e (iv) percentual máximo na composição do free float. Estes 

requisitos, em conjunto, permitiriam a redução de fraudes e limitariam a possibilidade de 

fechamento de capital de companhias a revelia de grande número de acionistas minoritários. 

Cumprindo os requisitos objetivos, caberia à CVM apenas averiguar a sua 

consistência, sem a realização de um juízo de valor, de modo a transmitir segurança para o 

mercado sobre em quais situações a companhia efetivamente poderá cancelar o seu registro 

por meio desse procedimento simplificado.  
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Ainda, de modo a aprimorar o nível de transparência e de segurança do mercado, as 

informações relativas a tais requisitos deveriam estar disponíveis de forma acessível, clara e 

objetiva aos acionistas da companhia a todo momento enquanto a sociedade for uma 

companhia aberta. Isso porque, desta forma, os acionistas da companhia poderão verificar 

com facilidade se a companhia cumpre os requisitos para eventualmente solicitar o 

cancelamento de registro, e, consequentemente poderão considerar, de forma consciente e 

informada, a conveniência de alienar as suas ações – e os potenciais investidores, de adquiri-

las. 

Por fim, o cancelamento de registro, neste caso, deveria vir precedida de ampla 

divulgação ao mercado da intenção da companhia de fechar o capital, que apenas deverá ser 

efetuado após um determinado período desde a referida divulgação, tal como ocorre no 

procedimento “going dark”, de modo a permitir que os acionistas insatisfeitos com o 

cancelamento de registro tenham a oportunidade de alienar as suas ações enquanto a 

companhia se mantém aberta. 

A proposta ora apresentada não tem a pretensão de sanar todo e qualquer efeito 

negativo do cancelamento de registro sem a realização de OPA. Reconhecemos que esse 

modelo normativo, em comparação com aquele previsto atualmente, coloca os acionistas 

minoritários da companhia em situação desvantajosa, uma vez que não lhes é assegurado o 

direito de alienar as suas ações por preço justo quando do cancelamento de registro da 

companhia. Por outro lado, entendemos que deveria existir um mecanismo para cancelamento 

de registro capaz de ser efetuado por companhias com patrimônio líquido negativo – mesmo 

sem a existência de reservas de capital – e, pelos motivos expostos acima, tal mecanismo não 

deveria privilegiar os acionistas em detrimento dos credores da companhia. 

Assim, o que se busca com esta breve exposição de estrutura normativa é levantar 

alguns pontos que deveriam ser considerados para que, sendo adotado um procedimento 

simplificado de cancelamento de registro para companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo, este: (i) não seja utilizado de forma fraudulenta; (ii) não ocorra à revelia de um 

número considerável de acionistas minoritários; (iii) seja implementado da forma mais 

transparente e objetiva possível, de modo a gerar segurança para o mercado. 

 

 

Conclusão 
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 O mercado de valores mobiliários brasileiro é regulado pela CVM e pela Lei nº 

6.404/76, por meio de um sistema full disclosure. Nesse sistema, as companhias abertas 

devem divulgar, de forma objetiva, as informações relevantes – aquelas capazes de influenciar 

na decisão de investimento do mercado – de caráter financeiro, administrativo e comercial 

que envolvam a companhia. 

 O cumprimento das obrigações impostas às companhias abertas pela CVM e pela Lei 

nº 6.404/76 gera uma série de custos para essas sociedades, tais como a manutenção de um 

departamento de relações com investidores, a contratação uma série de serviços (como os 

prestados por empresas de auditoria independente, por advogados externos especializados, por 

agentes custodiantes, escrituradores de ações e por empresas de manutenção de site de 

relações com investidores), além dos custos inerentes à publicação de informações em jornais 

de grande circulação. Não obstante, diversas companhias efetuam o registro de companhia 

aberta perante a CVM, com o objetivo de obter novos recursos pela distribuição pública dos 

seus valores mobiliários.  

Passado algum tempo após o registro perante a CVM, é comum que algumas dessas 

sociedades enfrentem dificuldades na manutenção de sua condição de companhia aberta. Por 

exemplo, pelos mais diversos motivos, muitas companhias passam a não conseguir captar 

novos recursos por meio da distribuição pública de valores mobiliários, principalmente 

aquelas que se encontram em dificuldade econômica – haja vista a diminuição do apelo ao 

investidor. Além disso, essas companhias, que não conseguem usufruir dos benefícios 

advindos da negociação pública de suas ações, têm de arcar com os custos oriundos do 

cumprimento da legislação pertinente ao mercado de capitais. 

Carlos Augusto Junqueira da Silveira se refere ao conjunto de companhias nesta 

situação como companhias inseridas em um “limbo”
101

. Essas sociedades se mantém como 

companhias abertas apenas formalmente, tendo em vista que não geram mais qualquer 

expectativa em relação aos investidores do mercado. 

A saída lógica para esta situação seria, portanto, o cancelamento de registro de 

companhia aberta perante a CVM. Para tanto, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 

6.404/76, seria necessária a realização de uma OPA destinada à totalidade dos acionistas da 

companhia, procedimento que se mostra altamente custoso. 
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Assim, considerando que muitas das companhias que estão no “limbo” e que desejam 

realizar o cancelamento de registro de companhia aberta possuem patrimônio líquido 

negativo, questiona-se: quais são as alternativas para o cancelamento de registro de 

companhia aberta para companhias com patrimônio líquido negativo no Brasil?  

O presente TCC mapeou as alternativas existentes para cancelamento de registro de 

companhias com patrimônio líquido negativo. Nesse sentido, foram estudadas três formas de 

cancelamento de registro: (i) a própria realização da OPA, com destaque para os 

procedimentos necessário à sua consecução, o que a torna um procedimento custoso; (ii) a 

dispensa da realização da OPA, conforme previsto no artigo 34, parágrafo 1º, da ICVM 361; 

e, por fim, (iii) a adoção de procedimentos diferenciados. 

De início, entendemos que a realização de OPA, em razão das normas aplicáveis e dos 

custos inerentes, mostra-se inviável para companhias com patrimônio líquido negativo.  

Sob o ponto de vista descritivo, em razão do disposto no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e 

no artigo 20 da ICVM 361, a companhia aberta somente poderá efetuar a OPA para 

cancelamento de registro quando dispuser de lucros ou de reservas de capital para fazer frente 

a tais custos. No caso de companhias com patrimônio líquido negativo, portanto, a ausência 

de reserva de lucro se coloca como um impeditivo parcial para a realização da OPA, 

persistindo a necessidade de existência de reservas de capital. É certo, ainda, que o acionista 

controlador, outro possível ofertante da OPA, não está obrigado por força de lei ou 

regulamento a efetuá-la caso a companhia não disponha de recursos para fazê-lo. 

Sob o ponto de vista normativo, ainda que não houvesse a limitação prevista nos 

referidos dispositivos e existisse caixa disponível para a realização da OPA, a sua consecução 

implicaria, em última análise, em privilegiar os acionistas em detrimento dos credores da 

companhia. A ocorrência desse tipo de inversão geraria uma incongruência sistêmica. 

Em tese, os credores não deveriam assumir o risco do negócio na mesma proporção 

que os acionistas. Em regra, os credores possuem uma expectativa que seus créditos sejam 

pagos pela companhia, uma vez que a sociedade possui a obrigação de honrá-los. Ao 

contrário, ao investir na companhia, o acionista assume o risco de não haver qualquer retorno. 

Portanto, no caso do acionista não há qualquer obrigação legal por parte da companhia no 

sentido de garantir ao acionista o retorno do seu investimento. 

Dessa forma, entendemos que, na prática, companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo não possuem a opção de realizar uma OPA para cancelamento de registro, a não ser 

que possuam reservas de capital. Isso acontece porque uma possível OPA não apenas é 

limitada pela imposição prevista tanto no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 quanto no artigo 20 da 
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ICVM 361, como deveria ser inexigível frente à ponderação dos riscos assumidos pelos 

acionistas da companhia em contraposição àqueles assumidos pelos seus credores. 

Em seguida, foram analisadas as hipóteses de dispensa de OPA prevista no artigo 34, 

parágrafo 1º, da ICVM 361. Ao editar esse dispositivo a CVM previu a possibilidade de a 

autarquia dispensar companhias abertas da realização da OPA ou autorizar a utilização de 

procedimentos diferenciados de OPA em determinadas situações, dentre elas: (i) companhias 

abertas com patrimônio líquido negativo; e (ii) companhias com concentração extraordinária 

de ações.  

 Ao revisar os precedentes da aplicação deste dispositivo e a consulta realizada à CVM, 

concluímos que a autarquia que entende que ela deve se manifestar favoravelmente à não 

realização de OPA apenas nas hipóteses em que: (i) não há previsão legal para a OPA; (ii) não 

há titulares de ações em circulação; e (iii) na eventualidade de existirem ações em circulação, 

a unanimidade dos titulares de tais ações declararem que dispensam a realização de OPA para 

cancelamento de registro. 

Dessa forma, em casos de companhias abertas com patrimônio líquido negativo a 

CVM entende que não possui competência para aplicar o artigo 34, parágrafo 1º, da ICVM 

361, no sentido de dispensar a realização de OPA para cancelamento de registro de 

companhia aberta. Ao contrário, no caso de companhias abertas que apresentam concentração 

extraordinária de ações – i.e., aquelas em que há pouca ou até nenhuma ação em circulação – 

a CVM pode autorizar a não realização de OPA obrigatória por lei. 

Este entendimento é justificado pela CVM sob o argumento de que, no caso de 

companhias abertas com extraordinária concentração de ações, não há que se falar em 

dispensa de OPA, mas apenas na constatação da sua inexequibilidade pela ausência de 

acionistas destinatários da oferta. A inexequibilidade, portanto, decorreria de uma questão de 

fato. 

Entendemos que tal posicionamento da CVM é questionável. Primeiro, a CVM não 

determina quais são os elementos necessários para caracterização da inexequibilidade da 

OPA. Afinal, assim como a ausência de destinatários para a oferta, a ausência de recursos 

para a sua realização constitui uma situação fática que poderia tornar a OPA inexequível. 

Mais além, conforme visto, a CVM impede que companhias com patrimônio líquido negativo 

atuem como ofertantes em uma OPA, em razão da obrigação de comprovação de lucro ou de 

reserva de capital para fazer frente aos custos da OPA. Assim, o que torna a OPA em 

companhias abertas com extraordinária concentração de ações mais “inexequível” do que em 

companhias com patrimônio líquido negativo? 
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Outro ponto que deve ser questionado em relação a esse posicionamento da CVM diz 

respeito aos incentivos que eles geram para companhias abertas reguladas. Com efeito, a 

dispensa de OPA em casos de concentração extraordinária de ações estimula a realização de 

operações consideradas fraudulentas pela doutrina
102

, como a incorporação de ações de 

companhia aberta por companhias fechadas, para a efetivação do cancelamento de registro 

sem a realização de OPA. Desse modo, com esse entendimento, a CVM acaba privilegiando 

companhias abertas que utilizam de meios escusos para garantir a dispensa de OPA, em 

detrimento de companhias abertas que simplesmente não tiveram sucesso econômico no seu 

empreendimento. 

Apesar de discordarmos da posição da CVM em relação à interpretação do artigo 34, 

parágrafo 1º, da ICVM 361 – notadamente considerando a discrepância no tratamento de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo em comparação com aquele conferido à 

companhias com concentração extraordinária de ações –, entendemos que a aplicação deste 

dispositivo não seria capaz de garantir à companhias abertas com patrimônio líquido negativo 

uma forma de realizar o cancelamento de registro e, ao mesmo tempo, tutelar de forma 

adequada os seus acionistas minoritários. 

Isso porque, da forma como a norma está estruturada, a mera existência de patrimônio 

líquido negativo permitiria, em tese, que a companhia submetesse um pedido de dispensa à 

CVM. Verificamos dois problemas neste dispositivo: (i) a escassez de critérios para delimitar 

as hipóteses de dispensa de OPA; (ii) a submissão do pedido de dispensa à análise subjetiva 

da CVM. 

Entendemos que permitir o fechamento de capital pela mera existência de patrimônio 

líquido negativo pode ser prejudicial às companhias abertas, notadamente aquelas que se 

encontram nessa situação apenas circunstancialmente
103

 e que possuem grande número de 

acionistas minoritários. Assim, a aplicação dessa norma poderia ocasionar em fraude das 

companhias abertas e desmedido dano aos acionistas minoritários. 

Além disso, a dispensa da OPA prevista no artigo 34 da ICVM está condicionada a 

uma análise subjetiva da CVM. Somando isso à escassez de critérios objetivos – uma vez que 
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a norma fala apenas da existência de patrimônio líquido negativo –, o que se observa é uma 

estrutura normativa que gera insegurança para o mercado sobre em que hipóteses uma 

companhia poderá vir a ter o seu registro cancelado sem a realização de OPA. 

Tendo em vista essas considerações, no que diz respeito à possibilidade de dispensa de 

OPA de companhias com patrimônio líquido negativo, extrai-se duas conclusões. Primeiro, 

apesar da existência de um dispositivo regulatório prevendo especificamente a dispensa de 

OPA em caso de companhias abertas com patrimônio líquido negativo, o dispositivo não é 

aplicado pela CVM nesses casos. E, segundo, considerando a estrutura da norma, entendemos 

que esta hipótese de dispensa não deveria ser aplicada, tendo em vista o potencial de fraude a 

ela inerente e a insegurança que a sua aplicação poderia gerar no mercado. 

Além da possibilidade de pedido de dispensa de OPA, o artigo 34, parágrafo 1º, da 

ICVM 361 prevê a possibilidade de as companhias abertas realizarem o fechamento de capital 

por meio de uma oferta pública com procedimentos diferenciados em relação àqueles 

previstos para OPA. Essa terceira forma de realização do cancelamento de registro de 

companhia aberta permite que companhias proponham à CVM mecanismos alternativos 

menos custosos para a realização de oferta pública, tal como o depósito em conta do valor 

relativo à oferta, como forma de garantia da oferta, em contraposição à contratação de um 

agente intermediário. 

Apesar de efetivamente permitir a redução de custos das companhias ao realizar a 

OPA, a adoção de procedimentos diferenciados não deve ser considerada uma solução 

adequada para o fechamento de capital de companhias com patrimônio líquido negativo. Isso 

porque a possibilidade de se adotar procedimentos menos custosos não exonera a companhia 

dos custos centrais da oferta pública – aqueles relativos à efetiva aquisição das ações em 

circulação dos acionistas que se habilitarem e aceitarem a oferta. Assim como concluímos na 

análise de viabilidade da realização de OPA, a adoção de procedimentos diferenciados não é 

uma solução possível, a não ser que a companhia possua reservas de capital suficientes para 

fazer frente ao custo da OPA, como também não deveria ser considerada uma forma ideal 

para o cancelamento de registro de companhia aberta. 

Há uma falta de clareza nos precedentes da CVM quanto à necessidade de existência 

de lucros ou reserva de capital para que a companhia seja ofertante em caso de adoção de 

procedimentos diferenciados, tal como prevê o artigo 20 da ICVM 361 para os procedimentos 

normais de OPA. Contudo, considerando que esse dispositivo tem como base o princípio da 

integridade do capital social e que, tal como na OPA por rito ordinário, a adoção de 

procedimentos diferenciados ainda implicaria a negociação com as próprias ações, 
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entendemos que exigência do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e artigo 20 da ICVM 361 deveria 

valer tanto para o caso de OPA com procedimentos ordinários, quanto para as ofertas públicas 

realizadas com procedimento diferenciado
104

.  

Além disso, assim como na OPA, caso companhias abertas com patrimônio líquido 

negativo pudessem configurar no polo ofertante e dispusesse de caixa para implementar oferta 

com procedimentos diferenciados, em última análise, a companhia estaria utilizando recursos 

que deveriam satisfazer os créditos de seus credores em prol dos seus acionistas minoritários.  

Desse modo, assim como no caso da realização de OPA, entendemos que a adoção de 

procedimentos diferenciados tanto não pode ser aplicada para o caso de companhias abertas 

com patrimônio líquido negativo, a não ser que possuam reservas de capital suficientes para 

fazer frente ao custo da OPA – tendo em vista o disposto no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e no 

artigo 20 da ICVM 361 –, quanto não deveria ser considerada uma opção adequada para o 

cancelamento de registo de companhias nesta situação, considerando a posição privilegiada 

em que seriam colocados os acionistas minoritários da companhia em comparação aos seus 

credores. 

Ao analisar as três formas de fechamento de capital: (i) OPA para cancelamento de 

registro; (ii) dispensa de OPA para cancelamento de registro; e (iii) adoção de procedimentos 

diferenciados, chegamos à conclusão de que não há atualmente no Brasil uma forma de 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo efetuarem o fechamento de capital, a 

não ser que possuam reservas de capital suficientes para fazer frente aos custos da OPA.  

Tanto a OPA quanto a adoção de procedimentos diferenciados não podem – tampouco 

deveriam ser – aplicáveis a companhias abertas com patrimônio líquido negativo por inexistir 

nestas companhias reservas de lucro. Nesses casos, apenas será possível a realização desses 

procedimentos caso a companhia possua reservas de capital suficientes para fazer frente aos 

custos da oferta.  

No caso da dispensa de OPA, apesar de existir um dispositivo regulatório específico 

permitindo a dispensa de realização de OPA nos casos em que as companhias abertas 

possuam patrimônio líquido negativo, esse dispositivo não é aplicado pela CVM sob o 

argumento de que a autarquia não tem competência para dispensar a realização de OPA 

obrigatória por lei. Além disso, entendemos que a aplicação da norma, tal como atualmente 
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estruturada, geraria um cenário de insegurança para os acionistas minoritários sobre a 

possibilidade de cancelamento de registro sem realização de OPA, de modo que não a mera 

aplicação do artigo 34 da ICVM 361 não nos parece capaz de equilibrar de forma adequada a 

tutela dos acionistas minoritários e a preservação do patrimônio das companhias que visam a 

fechar o seu capital. 

Por um lado, somos sensíveis ao argumento de que deve ser garantida proteção aos 

acionistas minoritários no momento do cancelamento de registro da companhia. Tal como 

exposto ao longo do presente trabalho, em razão do cancelamento de registro de companhia 

aberta, o acionista minoritário, por forças alheias a sua vontade, passa a ter seu investimento 

alocado em uma companhia fechada que lhe proporciona menos acesso à informação e, em 

regra, maiores dificuldades de liquidez. Por outro, entendemos que deve ser facultado a 

companhias com patrimônio líquido negativo uma alternativa para efetuar o fechamento de 

capital, a princípio, inexistente
105

. É certo, ainda, que os acionistas não deveriam ocupar uma 

posição privilegiada em relação aos credores da companhia no que diz respeito ao retorno do 

seu investimento.  

Dessa forma, buscamos propor uma solução normativa capaz de permitir que 

companhias abertas com patrimônio líquido negativo efetuem o cancelamento de registro sem 

a incursão de custos que afetem de forma expressiva a sua a situação patrimonial, e, ao 

mesmo tempo, proporcionar maior nível de segurança para os acionistas minoritários dessas 

sociedades. 

 De modo a propor uma estrutura normativa, analisamos a existência de mecanismos 

que permitam o fechamento de capital sem a realização de OPA nos Estados Unidos, 

considerando o nível de desenvolvimento de seu mercado de capitais e as semelhanças com a 

regulação existente no Brasil. Nesse contexto, destacamos a existência de uma operação 

usualmente denominada “going dark”, por meio da qual companhias podem deslistar os 

valores mobiliários por elas emitidos das bolsas de valores nas quais são negociados e 

cancelar seu registro perante a SEC e sem a realização de oferta pública. 

Existem certos requisitos que precisam ser atendidos para a efetivação desta operação: 

a existência de, no máximo, 300 acionistas e patrimônio inferior a USD10.000.000,00 (dez 

milhões de dólares americanos). Cumpridos esses requisitos, a companhia pode realizar o 
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cancelamento de registro e deslistagem dos seus valores mobiliários com simples 

comunicações ao mercado e protocolo de formulários nos órgãos competentes.  

Existem, portanto, requisitos objetivos para que as companhias possam realizar esse 

procedimento, além do fato de o processo ocorrer sem a análise subjetiva da SEC ou das 

bolsas nas quais os valores dessas companhias são listados. Dessa forma, os acionistas 

minoritários das companhias têm a segurança saber exatamente quando a companhia poderá 

realizar esse procedimento e como esse processo ocorrerá, permitindo refletir os riscos nos 

valores das ações.  

Outro aspecto relevante levantado em relação a essa operação diz respeito à 

obrigatoriedade de manutenção como companhia aberta por um dado período de tempo após a 

divulgação da intenção da companhia de efetuar a operação. Esse mecanismo dá oportunidade 

aos acionistas minoritários insatisfeitos com o cancelamento de registro de venderem as suas 

ações no mercado secundário, estando os acionistas que venham a adquiri-las cientes da 

intenção da companhia de fechar o capital. 

Tendo em vista essas considerações, avaliamos o procedimento norte-americano de 

forma positiva e entendemos que poderia ser aplicado no Brasil a companhias abertas com 

patrimônio líquido negativo com algumas poucas modificações. 

Nesse sentido, propomos a seguinte estrutura normativa: caso companhias abertas 

preencham determinados requisitos objetivos, a elas seria facultada a possibilidade de 

cancelamento de registro de companhia aberta. 

Entendemos que tais requisitos deveriam englobar: (i) valor mínimo de patrimônio 

líquido negativo; (ii) a existência de patrimônio líquido negativo por um determinado período 

de tempo; (iii) a existência de um número máximo de acionistas da companhia; e (iv) 

percentual máximo na composição do free float. Esses requisitos, em conjunto, permitiriam a 

redução de possibilidade de fraude e limitariam a possibilidade de fechamento de capital de 

companhias à revelia de grande número de acionistas minoritários. 

De modo a assegurar transparência e segurança ao mercado, as informações relativas a 

tais requisitos devem se manter disponíveis de forma acessível, clara e objetiva aos acionistas 

da companhia a todo momento enquanto a sociedade for uma companhia aberta. Assim, os 

acionistas poderão, a qualquer momento, verificar com facilidade se a companhia cumpre os 

requisitos para eventualmente solicitar o cancelamento de registro, e, consequentemente 

poderão considerar, de forma consciente e informada, a conveniência de alienar as suas ações 

– e os potenciais investidores, de adquiri-las. 
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Além disso, o cancelamento de registro, neste caso, deveria vir precedida de ampla 

divulgação ao mercado da intenção da companhia de fechar o capital, que apenas deverá ser 

efetuado após um determinado período desde a referida divulgação. 

Por fim, em relação ao procedimento em si do fechamento de capital, este se daria 

pelo protocolo na CVM e na bolsa de valores de formulário no qual a companhia interessada 

demonstra o cumprimento dos requisitos elencados, restando aos órgãos uma avaliação 

meramente objetiva de cumprimento, o que geraria maior segurança para o mercado em geral. 
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