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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho procura oferecer uma análise de um aspecto importante do mercado de 

capitais, particularmente do mercado acionário, que é o direito de retirada dos acionistas 

minoritários nas reorganizações societárias. Para tanto, foram contrapostas três vertentes 

principais: a evolução da legislação societária; as percepções de advogados que atuam na área 

do direito societário e de acionistas minoritários que sejam também gestores de ações; e, 

finalmente, os valores ofertados pelas companhias que passaram pelo direito de retirada. 

 Para tanto, este trabalho foi dividido da seguinte forma: 

No primeiro capítulo é apresentado o problema que foi pesquisado.  

No segundo capítulo é explicada a metodologia que foi adotada para a obtenção e o 

tratamento dos dados utilizados.  

O terceiro capítulo faz uma revisão histórica da evolução da legislação societária, 

particularmente sobre a questão em foco, permitindo uma análise linear da mesma.  

No quarto capítulo é apresentado o referencial teórico, demonstrando o pensamento da 

literatura especializada sobre cada ponto deste direito dos acionistas.  

O capítulo cinco apresenta os dados obtidos nos laudos e editais de avaliação das 

companhias que passaram pelos procedimentos de reembolso aos minoritários.  

No sexto capítulo são reportados os resultados da pesquisa de opinião realizada com 

os advogados do ramo societário e com os acionistas minoritários que também fazem a gestão 

das suas ações.  

O sétimo capítulo traça as conclusões deste estudo e o oitavo capítulo sugere algumas 

possibilidades de estudos posteriores.  

A bibliografia consultada e/ou referenciada no texto, assim como os anexos 

considerados relevantes ao entendimento desta temática encontram-se, respectivamente, nos 

nono e décimo capítulos. 
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RESUMO 

Este trabalho analisa a evolução da proteção aos acionistas minoritários do mercado de ações, 

através do direito de retirada nas reestruturações societárias. Para tanto, foi feito um tríplice 

estudo: Em primeiro lugar, analisa a evolução da proteção legal aos acionistas minoritários, 

frente aos possíveis abusos que podem ser cometidos pelos acionistas majoritários das 

companhias abertas, nas Ofertas Públicas de Aquisição de ações (OPAs). Em segundo lugar, 

estuda as opiniões acerca desta proteção legal, por parte de profissionais gestores de carteiras 

de ações e advogados que lidam com o direito societário. Finalmente, verificaram-se as OPAs 

ocorridas no período recente, comparando os valores utilizados pelos acionistas majoritários 

para reembolsar as ações dos minoritários nestas OPAs. Comparando os resultados dos 

estudos acima, concluímos que: A) A legislação atualmente vigente não protege 

adequadamente os acionistas minoritários; B) Há uma relevante dispersão de opiniões dentre 

estas duas categorias de profissionais, tanto acerca da aprovação ou reprovação de detalhes 

importantes da legislação em vigor e da legislação antiga; C) Existe também uma grande 

dispersão entre as sugestões acerca do que se deveria modificar na legislação para aperfeiçoá-

la; D) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não conseguiu evitar as distorções 

observadas nas OPAs estudadas; E) A legislação nem sempre é de total conhecimento dos 

profissionais da área, o que sugere que o conhecimento da população em geral, de pequenos 

investidores, seja precário. Esta insegurança e desconhecimento da proteção legal se tornam 

obstáculos para que as pessoas físicas não especializadas invistam em ações, resultando numa 

limitação importante para o desenvolvimento do mercado de ações por meio da popularização 

do mercado de capitais.  
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ABSTRACT 

This paper analyzes the evolution of the protection to the minority stockholders of the stock 

market, through their right to withdrawal when the society is reorganized. Thus, a triple study 

was done: In the first place, it analyzes the evolution of legal protection for the minority 

stockholders with relation to possible abuses that can be committed by the majority 

stockholders of public traded corporations when there is a Public Offering for Stocks 

Acquisition (POSAs). In the second place, it studies opinions about this legal protection of 

portfolio managers and lawyers who deal with corporate law. Finally, it verified the POSAs 

which occurred in recent periods, comparing the values used by the majority stockholders to 

reimburse the stocks from minority shareholders in those POSAs. Comparing the results of 

these three above studies, we conclude that: A) The current legislation does not protect 

adequately the minority stockholders; B) There is a great dispersion of opinions among the 

two categories of professionals, concerning their approval or not of important details of the 

current legislation, and also of the old legislation; C) A great dispersion also exists about the 

suggestions concerning what should be modified in the legislation to improve it; D) The 

Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários – CVM) did not prevent 

the distortions observed in the POSAs studied; E) The legislation is not always well known by 

these professionals, and this suggests that the knowledge of small investors must be 

precarious. This insecurity and ignorance of the legal protection become obstacles for non-

specialized persons to invest in stocks, resulting in an important limitation for the 

development and popularization of the Brazilian stock market. 
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1   O PROBLEMA 

 

Este capítulo introduzirá o assunto pesquisado, apresentando a sua questão central e os 

seus objetivos. Também será apresentada a delimitação deste estudo, assim como a sua 

relevância. Por fim, serão definidos os principais termos utilizados neste trabalho. 

 

1.1 Introdução 

 

Se as empresas brasileiras captam recursos, dão lucros e aumentam o seu patrimônio, 

elas estão crescendo, estão criando empregos para os brasileiros, aumentando o seu nível de 

competitividade, assim como aumentando o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Ou seja, 

estão fazendo com que a economia do país cresça. Dessa forma, é de interesse dos governos 

que as empresas nacionais dêem lucros. Para que isso ocorra, elas precisam: identificar boas 

oportunidades de negócios, dispor de um ambiente favorável e captar recursos a custos 

compatíveis com os seus negócios, entre outros. Uma das melhores formas de efetivar esta 

captação de recursos financeiros é através da emissão de ações. É preciso que o mercado de 

capitais seja fortalecido, para que ele possa cumprir o seu objetivo de financiamento das 

empresas e, conseqüentemente, da criação de empregos.  

Como afirma Kasznar (1987, p.10): “O acesso ao mercado de capitais tende a permitir 

a diversificação da estrutura de capitais da organização, que visará compor um nível ótimo de 

recursos próprios associados a capital de terceiros.” Vital e Ness Jr (1973, p.13), por sua vez, 

afirmam que o mercado de ações afeta o sistema econômico de duas formas: aumentando a 

propensão a investir e a poupar, e também alocando mais eficientemente os recursos, 

ampliando a capacidade produtiva das empresas e, com ela, a taxa de crescimento econômico 

do país. 
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Rossetti (1979, p.43) aponta ainda que o mercado de ações: possibilita a capitalização 

sem endividamento; democratiza a propriedade do capital; aproxima os fatores capital e 

trabalho, viabilizando a participação dos trabalhadores no capital das empresas; favorece a 

criação e o desenvolvimento de iniciativas empresariais; contribui para que o governo 

diminua o seu ímpeto de recorrer à tributação compulsória como fonte social de capitalização; 

amplia a divulgação dos objetivos e realizações do sistema empresarial do país, entre outras 

vantagens. 

Quanto mais investidores existirem no mercado de capitais, maior será a demanda por 

ações e mais recursos poderão ser captados pelas empresas. Além disso, maior será a liquidez 

do mercado de capitais, o que o torna mais valorizado pelos investidores. Como podemos 

perceber, quanto mais pessoas investirem em ações, maiores serão os benefícios para as 

empresas e, conseqüentemente, para a economia brasileira. 

É evidente que qualquer pessoa que possua dinheiro ou outros valores que possam ser 

aplicados, deseja aplicá-los com segurança, liquidez e rentabilidade, conforme já é 

classicamente demonstrado. Destes três requisitos, a segurança é muito importante, pois o 

proprietário dos recursos dificilmente os aplicará se achar que existe possibilidade de perda 

parcial ou total dos seus recursos. 

 Para a segurança dos acionistas minoritários1 – que neste trabalho foram definidos 

como aqueles acionistas que não são os controladores da companhia, nem pessoas ligadas 

diretamente a ele – desde 1940 existe um direito assegurado pela legislação societária que 

permite ao minoritário retirar-se da companhia em alguns casos específicos que envolvam 

                                                 
1 A Lei das Sociedades Anônimas (Lei das S/A) não define o que é um acionista minoritário. Entretanto, define o 
que é um acionista controlador, como sendo aquela pessoa que detém a maioria das ações ordinárias, as quais 
tem direito a voto. Seguindo este raciocínio, há autores que argumentam que o acionista minoritário é todo 
acionista que não é o controlador ou pessoa vinculada diretamente a ele. Este também é o entendimento que as 
Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 3/78, 185/92 e 229/95 tiveram, embora tenham 
elaborado este conceito apenas para efeitos das próprias Instruções. Outros autores acreditam que minoritários 
são apenas os detentores de ações ordinárias que não possuam ações o suficiente para garantir o controle da 
companhia. De acordo com estes últimos, os acionistas que possuíssem apenas ações preferenciais, sem direito a 
voto, não se enquadrariam no conceito de minoritário.  
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reestruturações societárias, tendo em vista que estes processos transformam radicalmente as 

empresas envolvidas e, conseqüentemente, os investimentos de seus acionistas. 

 Podemos citar como exemplos as fusões, incorporações e cisões de empresas, além das 

ocasiões em que o controle da companhia é alienado ou quando esta resolve fechar o seu 

capital, ou seja, retirar as suas ações da negociação em Bolsa de Valores, caso as tenha 

emitido. 

 Este direito de sair da companhia com os recursos que havia aplicado – o direito de 

retirada2 – foi sofrendo profundas modificações desde 1940 até o ano de 20023. Por vezes os 

acionistas minoritários tiveram seus direitos expandidos, em outras vezes seus direitos foram 

retraídos ou até excluídos, como veremos adiante. 

 Nos dias atuais, os direitos dos acionistas vêm sendo amplamente debatidos por 

estudiosos em direito societário, e tem-se chegado à conclusão de que o fortalecimento do 

mercado de capitais depende de uma boa proteção aos acionistas, principalmente aos 

minoritários. Entretanto, as opiniões parecem convergir também à idéia de que, havendo 

transparência e clareza na definição dos critérios para o direito de retirada, os acionistas 

minoritários estariam satisfatoriamente protegidos. 

 É importante que comparemos: as opiniões de acionistas minoritários que sejam 

gestores de ações e que tenham vivenciado a evolução do direito de retirada; as opiniões de 

advogados do ramo societário, que conheçam com profundidade o aparato legal; e as práticas 

realizadas pelas companhias abertas nas reorganizações societárias. Assim poderemos 

verificar as percepções destes profissionais confrontando-as com a prática do direito de 

retirada. 

                                                 
2 O direito de retirada também pode ser encontrado na literatura pelos seus sinônimos direito de recesso ou 
direito de dissidência. Este direito é exercido mediante um reembolso.  
3 Até a data de fechamento deste trabalho, a Instrução CVM 361/02 era a última norma societária que tratava de 
reestruturações societárias e/ou do direito de retirada. 
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 Dessa forma, o problema a ser investigado procurou responder à seguinte questão: 

Quais são as percepções de acionistas, que sejam gestores de ações, e de advogados do ramo 

societário, quanto à evolução da proteção aos minoritários? Há congruência entre estas 

percepções e a prática nas reorganizações societárias? 

 

1.2. Objetivos 

 

Objetivo final: 

 Identificar quais são as percepções de acionistas, que sejam gestores de ações e de 

advogados do ramo societário, quanto à evolução da proteção aos minoritários, verificando se 

existe congruência entre estas percepções e a prática nas reorganizações societárias. 

 

Objetivos intermediários: 

- Analisar a evolução da legislação das Sociedades Anônimas quanto ao direito de 

retirada nas reestruturações societárias; 

- Investigar as opiniões de um grupo representativo de acionistas minoritários, que 

sejam gestores de ações, e de advogados do ramo societário, acerca da evolução da proteção 

aos minoritários, particularmente nas reestruturações societárias; 

- Levantar quais foram os métodos utilizados pelas companhias abertas na apuração do 

valor do reembolso nas reestruturações societárias; 

- Verificar se existem congruências entre estas percepções com as práticas das 

reorganizações societárias. 
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1.3. Delimitação do estudo 

 

Este estudo ficou restrito às reestruturações societárias ocorridas por meio de fusões, 

incorporações, cisões, alienações de controle e cancelamentos de registros de companhias 

abertas.  

No que concerne ao período escolhido, foram analisadas as alterações da legislação 

societária de 1976 a 2002, além de ter incluído como ilustração o Decreto-Lei de 1940, por 

ser considerada a primeira Lei brasileira das S/A. 

Ainda em relação ao caráter temporal do estudo, foram analisados os laudos e editais 

das Ofertas Públicas de Aquisição de ações (OPAs) que ocorreram em 2002, 2003 e 2004.4 

 

1.4. Relevância do estudo 

 

Os estudos que se referem ao mercado de capitais brasileiro basicamente dividem-se 

em três grandes temáticas: aqueles que se baseiam em modelos de predição de retornos 

anormais, para analisar o comportamento dos preços e as possibilidades de ganhos na compra 

e venda de ações, aqueles que analisam o desenvolvimento do mercado, e aqueles que 

analisam especificamente as alterações na legislação societária.  

Nestes últimos, podemos encontrar diferentes opiniões quanto aos direitos dos 

minoritários: umas a favor do aumento dos direitos, outras contra. Contudo, em praticamente 

toda essa literatura existe um pensamento dominante que parece acreditar que, atualmente, os 

direitos dos acionistas minoritários estão bem fundamentados na Lei, como se os minoritários 

tivessem obtido um enorme poder nos últimos anos.  

                                                 
4 Inicialmente pretendia-se analisar as OPAs ocorridas desde 1997, tendo em vista que, até meados de 1997, a 
Lei das Sociedades Anônimas estipulava claramente que o valor de reembolso não poderia ser inferior ao valor 
patrimonial da ação. Entretanto, pelas limitações que serão explicitadas adiante, somente foi possível obter os 
dados completos para as OPAs entre janeiro de 2002 e julho de 2004. 
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Entretanto, é necessário confrontar as percepções de advogados com a de acionistas 

minoritários e também com o que de fato ocorreu nas reorganizações societárias, pois é 

possível que, ao invés de estarem aumentando a proteção aos minoritários, estes na prática 

estejam sendo prejudicados. Somente comparando a teoria com a prática é que poderemos 

chegar a conclusões mais fundamentadas. 

Numa época em que o mercado de capitais é estimulado às pessoas físicas, 

particularmente na forma de fundos de ações e clubes de investimento5, é fundamental 

assegurar que os direitos dos minoritários estejam bem representados na legislação, para que 

os novos investidores não abandonem o mercado de capitais de maneira prematura, no 

primeiro grande problema que porventura venha a surgir.  

Um destes problemas é justamente o valor que receberão pelas suas ações quando 

ocorrerem reestruturações societárias, como no cancelamento do registro de companhia 

aberta, situação na qual uma companhia fecha o capital e o acionista é convidado a se retirar, 

recebendo um determinado valor pelas suas ações, valor este que é calculado especialmente 

para esta ocasião. Da mesma forma nas alienações de controle, quando os acionistas 

minoritários com direito a voto têm o direito de vender suas ações juntamente com as do 

controlador. E também no caso de fusões, incorporações e cisões de empresas, momento em 

que os acionistas dissidentes, ou seja, que não concordarem com a decisão, têm o direito de 

retirar-se da companhia, recebendo um valor, também calculado especialmente para essa 

operação. 

Em todos estes momentos os acionistas não têm como interferir no valor que 

receberão6. Com isso, um investimento de longo prazo que um determinado acionista 

minoritário fez numa companhia, pode ser totalmente prejudicado e motivar a 

                                                 
5 Em 31/12/2002 existiam 473 clubes de investimentos. Já o ano de 2004 fechou com 2.016 clubes de 
investimentos, representando um universo de 100 mil investidores e responsáveis por um patrimônio de R$ 5 
bilhões (AGUILAR, 2005, p.10).  
6 Existe uma única possibilidade, disponível apenas em determinados casos, que é o pedido de nova avaliação. 
Este assunto será destacado adiante, na seção 4.4.2.1. 
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descontinuidade dos seus investimentos no mercado de ações, tendo em vista que sempre 

haverá a possibilidade de qualquer investimento, em qualquer empresa, estar sujeito a 

reestruturações societárias como estas. 

Dessa forma, este trabalho procurou agregar descobertas aos estudos sobre o mercado 

de capitais, sob uma ótica distinta, contrastando a evolução da legislação societária com as 

percepções de advogados e acionistas minoritários, e com o lado prático das reorganizações 

societárias ao longo dos anos, visando resolver questões que podem estar impedindo o uso 

crescente do mercado de ações para a captação de recursos pelas empresas brasileiras. 

 

1.5. Definição dos termos 

 

Acionista minoritário – acionista que não é o controlador de uma companhia, nem 

pessoa ligada diretamente a ele. Pode ser Gestor de ações, caso ele próprio administre as suas 

ações e/ou as ações de terceiros.  

Gestor de ações – Administrador de recursos pessoais e/ou de terceiros em ações. No 

caso de administrar recursos pessoais, é também um acionista.   

OPA – Oferta Pública de Aquisição de ações.  

Reestruturação societária – operações de cancelamento de registro de companhia 

aberta, alienação de controle, fusão, incorporação ou cisão de empresa(s).  

Este capítulo foi dedicado a apresentar a importância de confrontar a teoria com a 

prática no mercado de capitais, explicitando os objetivos que este estudo visou alcançar, as 

suas delimitações, as contribuições esperadas e a definição dos principais temas utilizados. 
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2   METODOLOGIA 

 

 A seguir serão explicitados classificação da pesquisa que foi realizada, as formas como 

os dados foram coletados, os universos e amostras pesquisados, os critérios de seleção dos 

sujeitos, e os procedimentos que foram utilizados para o tratamento dos dados, assim como as 

limitações do método empregado. 

 

 2.1. Tipo de pesquisa 

 

Seguindo a taxionomia proposta por Vergara (2003), a pesquisa classifica-se da 

seguinte forma: 

Quanto aos fins, a pesquisa foi: 

Exploratória, pois apesar de haver diversos estudos, elaborados principalmente por 

advogados, sobre a evolução da legislação societária, não foram encontrados estudos 

analisando a evolução do direito de retirada sob a ótica de acionistas minoritários que 

vivenciaram a mudança deste direito ao longo dos anos, ou que contrastem as percepções – de 

advogados do ramo societário, de gestores de ações ou mesmo de acionistas – com o lado 

prático das reorganizações societárias7. 

                                                 
7 Foram encontradas na bibliografia especializada as seguintes pesquisas, embora elas tenham sido elaboradas 
para fins distintos do presente estudo: 1) Em 1960, Ladd e Wright (1965, p.73) prepararam um “questionário 
sobre a emissão de ações a preços acima do valor nominal”, tendo remitido o mesmo para advogados e 
instituições financeiras de 14 nações da América e da Europa, a fim de verificar alguns aspectos estritamente 
técnicos praticados naqueles mercados; 2) O IBOPE realizou em 1966 um estudo sobre os hábitos do investidor 
brasileiro (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 1971, p.68-70). Incluiu perguntas 
relacionadas: às preferências de investimento dos investidores; ao percentual que haviam aplicado em cada tipo 
de investimento; ao tipo de ação preferido (79% das pessoas preferiram ações preferenciais, enquanto 19% 
escolheram ações ordinárias e 2% disseram que não investiriam no mercado de ações); ao grau de satisfação com 
os dividendos; e aos motivos que levaram as pessoas a não investir em ações (27% das pessoas afirmaram que o 
principal motivo era a impossibilidade de resgatar seu dinheiro quando necessitassem; 25% afirmaram que era 
por causa da falta de confiança nas empresas; 19%  afirmaram que já haviam comprado ações, mas não gostaram 
da experiência; 18% apontaram a rentabilidade insatisfatória; 7% não sabiam como investir; entre outros motivos 
apontados); 3) Na época em que inexistia quaisquer dados sobre as características dos investidores do mercado 
financeiro, inclusive pela predominância dos títulos ao portador, foi realizada uma pesquisa entre corretores e os 
principais operadores individuais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre outras conclusões, verificou-se que o 
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Descritiva, pois são expostas as características dos fenômenos, segundo as opiniões de 

gestores de ações e advogados que foram abordados. 

Quanto aos meios, os dados foram coletados por meio de: 

Pesquisa de campo, pois foi realizada uma investigação diretamente com gestores de 

ações e com advogados especializados em direito societário.  

Pesquisa bibliográfica, pois recorreu ao uso de materiais acessíveis ao público em 

geral, tais como livros, artigos, dicionários, teses, dissertações, anais de congressos, jornais, 

Internet e legislações do mercado de capitais, particularmente sobre reestruturações 

societárias, além de dados divulgados pelas organizações que passaram por estas 

reestruturações. 

Investigação ex post facto, pois os fenômenos estudados já ocorreram, não sendo 

possível controlar ou manipular suas variáveis. 

 

2.2. Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de: 

a) Pesquisa bibliográfica, que buscou estudos sobre a situação do mercado de capitais 

no Brasil. Buscaram-se também estudos relativos às relações entre acionistas minoritários e 

controladores, os referentes às definições de valores que podem ser pagos aos acionistas, às 

                                                                                                                                                         
grau de especulação no mercado de ações era alto: “em média, apenas 37% dos investidores mantêm suas 
ações pelo prazo de um ano, e apenas 27% pretendem conservá-las como um investimento a longo prazo. Uma 
grande parte (35%) tenciona vender suas ações dentro de uma semana ou, no máximo, um mês, após a compra 
das mesmas [...]” (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 1971, p.77); 4) Melo (1976), no 
ano em que foi realizada a primeira grande reforma da Lei das Sociedades Anônimas, coordenou uma pesquisa 
que procurava traçar o perfil do investidor no mercado de ações. Entretanto, o objetivo do questionário de 84 
perguntas, aplicado na época, era exclusivamente traçar este perfil. A leitura desse material serviu de inspiração 
para o desenvolvimento das perguntas referentes aos dados amostrais no presente estudo; 5) Maior (1994) 
verificou junto a analistas de investimentos, as suas percepções sobre as informações obrigatórias divulgadas 
pelas companhias; 6) Rocca e Carvalho (1999, apud Carvalho, 2000) realizaram uma pesquisa de opinião com 
43 participantes de empresas de capital aberto, analisando as suas percepções sobre as desvantagens da 
abertura de capital (62,8% deles apontaram o custo de manutenção como o fator primordial; o segundo ponto 
mais apontado, tendo sido escolhido por 11,6% dos participantes, foi o preço das ações ser inferior ao valor da 
companhia); e 7) Najberg e Oliveira (2001) traçaram o perfil do investidor do FGTS em ações da Petrobrás. 
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avaliações de empresas e aos poderes dos acionistas. Foram especialmente destacadas as 

publicações sobre a evolução da legislação societária no Brasil. Para tanto, foram pesquisados 

livros, artigos, dicionários, teses, dissertações, anais de congressos e sites especializados no 

assunto, além das legislações das Sociedades Anônimas que fossem pertinentes e jornais que 

houvessem divulgado notícias relevantes sobre o mercado de capitais. 

Dados sobre o mercado de capitais, particularmente sobre as organizações que 

passaram por reestruturações societárias, foram levantados em estatísticas oficiais e nos 

laudos e editais de avaliação das OPAs para o cancelamento de registro, fusão, incorporação, 

cisão ou alienação de controle, ocorridas nos anos de 2002, 2003 e 2004.  

b) Pesquisa de campo, com dados coletados por meio de entrevistas por pautas (ver 

Anexo B e C), realizadas com gestores de ações e com advogados especializados em direito 

societário. Os critérios para a seleção dos sujeitos encontram-se na seção 2.4 deste projeto. 

Dessa forma, este estudo buscou a resposta ao problema em questão pela análise de 

três dimensões/aspectos, conforme pode ser visto na Figura 1: 
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Quais são as percepções de 
acionistas, que sejam gestores de 
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percepções e a prática nas 
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Ofertas Públicas de
Aquisição de ações).

Evolução da 
legislação
societária.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Estratégia para a Coleta de Dados – Dimensões para Análise 

 

Quanto ao aspecto legal, foi analisada a evolução da legislação societária. Procuramos 

demonstrar o contexto estrutural em que os acionistas minoritários conviveram ao longo dos 

anos, no que tange ao direito de retirada.  

O aspecto teórico visou demonstrar como a bibliografia especializada, particularmente 

na questão em estudo, interpreta as alterações na legislação societária. Ainda, este aspecto 

procurou verificar qual é o ponto de vista de advogados e de gestores de ações sobre a 

evolução da proteção aos acionistas minoritários. 
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Quanto ao aspecto empírico, foi montado um banco de dados com os critérios 

utilizados pelas empresas que passaram por reestruturações societárias, para verificar se, na 

prática, estas organizações aumentaram ou diminuíram os direitos de seus próprios acionistas 

nas ocasiões que ensejaram o direito de retirada.  

 

2.3. Universo e amostra 

 

Cabe aqui destacar o universo e a amostra de cada um dos três aspectos abordados 

neste estudo: 

a) Quanto ao aspecto legal, o universo pesquisado foi a legislação societária brasileira 

que tratasse das reorganizações societárias e/ou do direito de retirada. A amostra se compôs 

pela Lei das Sociedades Anônimas (1976)8, as suas reformas (1997 e 2001), e as principais 

Instruções da CVM que também disciplinaram esta matéria (03/78; 29/84; 156/91; 185/92; 

211/94; 229/95; 361/02)9. 

b) Quanto ao aspecto empírico, o universo envolveu todas as OPAs ocorridas entre 

1997 e 2004. A amostra foi constituída pelo critério da acessibilidade. Dessa forma, foram 

procuradas OPAs que fossem mais acessíveis e que apresentassem dados suficientes para a 

análise. Assim a amostra foi composta por 74% (17/23) das OPAs ocorridas em 2002, 87% 

(20/23) das OPAs ocorridas em 2003 e 78% (14/18) das OPAs ocorridas em 200410, 

resultando numa amostra final de 51 OPAs11.  

                                                 
8 O Decreto-Lei de 1940, base para a Lei das S/A de 1976, foi utilizado apenas como ilustração para a análise da 
evolução da legislação. Seu conteúdo não foi abordado nas entrevistas, pelo fato das mesmas já estarem 
sobrecarregadas de informações, consideradas mais relevantes.  
9 Gabrielli e Saito (2003, p.15) concluem que a Instrução da CVM 299/99 também teve efeitos positivos com 
relação aos direitos dos minoritários, ao conseguir impedir o “fechamento branco” de capital. Tal operação 
ocorria quando o controlador adquiria um percentual significativo de ações, limitando a liquidez das ações 
remanescentes em circulação. 
10 A amostra não englobou as OPAS de 1997 a 2001, pois os laudos e editais destas não estão disponibilizados 
para a consulta pública. Também não englobou todas as OPAs de 2002 pois uma delas apresentava dados 
incompletos, e outras cinco não tinham dados disponíveis. Da mesma forma, três das OPAs de 2003 tinham 
dados incompletos. Já para 2004, o limitador foi o tempo disponível para análise. A última OPA analisada foi 
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c) Quanto ao aspecto teórico, o universo da pesquisa de campo se compôs por pessoas 

que gerem recursos próprios e/ou de terceiros em ações, para integrar a categoria gestores de 

ações e, paralelamente, pelos advogados que trabalham com direito societário, pertencentes a 

renomados escritórios de direito da cidade do Rio de Janeiro. Para ambos os casos, a amostra 

foi definida pelos critérios da tipicidade e da acessibilidade. Ou seja, buscou-se entrevistar 

pessoas que fossem consideradas representativas à temática escolhida e que fossem, de 

alguma forma, acessíveis.12 Totalizou-se, dessa forma, uma amostra inicial de 19 

entrevistados, sendo 6 gestores, 11 advogados e 2 gestores-advogados13.   

 

2.4. Seleção dos sujeitos 

 

Os sujeitos selecionados para as entrevistas foram os seguintes: 

A- Gestores de ações com experiência na administração de recursos próprios e/ou de 

recursos de terceiros;14 e  

B- Advogados com experiência em direito societário.  

                                                                                                                                                         
registrada na CVM no dia 02/07/2004, totalizando 14 OPAs. Contudo, já pudemos constatar que o ano de 2004 
teve ainda mais quatro OPAs. Os detalhes serão expostos no capítulo 5 deste projeto. 
11 A CVM apenas disponibiliza informações completas dos laudos e editais para as OPAs a partir de 2002, pela 
Internet. Verificando pessoalmente na CVM descobriu-se que existem alguns laudos e editais disponíveis para 
consulta pessoal, em papel, mas, após uma análise preliminar, verificou-se que, mesmo se fossem utilizados, não 
acrescentariam maiores conclusões a este estudo. Ainda, como não havia um controle exato destes documentos, 
a amostra poderia se estender por, no máximo, mais um ano – 2001 –, sem garantia das informações estarem 
completas para o ano em questão. 
12 Gostaria de agradecer profundamente as indicações que me foram dadas, particularmente pelo Dr. Istvan 
Karoly Kasznar, referente aos gestores e pela Dra. Milena Marques Vieira, referente aos advogados. A 
mencionada facilidade é mérito praticamente exclusivo dos dois. Cabe ainda apontar que a qualidade das 
indicações fornecidas pôde ser comprovada pelo pesquisador, quando constatou que alguns entrevistados, ao 
término das entrevistas, por vezes indicavam outros nomes que já estavam na lista inicial de indicações. O 
padrão dos e-mails enviados aos entrevistados encontra-se no Anexo A. 
13 Outras duas pessoas também foram entrevistadas, sendo um gestor e um advogado, mas não compuseram a 
amostra, pois serviram para os pré-testes. A análise dos dados amostrais está detalhada na seção 6.1 deste estudo. 
14 É importante relatar que na amostra final de gestores não havia pessoas que fizessem apenas a gestão de 
recursos de terceiros. 
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É importante explicar porque as pessoas que fossem acionistas minoritários, mas não 

fossem nem gestores de ações, nem advogados especializados em direito societário, não 

foram procuradas. Existem duas razões para isso: 

Em primeiro lugar, há uma dificuldade em obter o acesso a pessoas que sejam 

acionistas. Somente tendo acesso aos cadastros nas corretoras de valores, locais onde os 

acionistas estão obrigatoriamente registrados, ou na BOVESPA, é que se poderia ser bem 

sucedido nesta jornada. Contudo, o acesso aos nomes dos acionistas por esta forma não 

facilitaria a disposição dos mesmos em colaborar com a pesquisa. 

Em segundo lugar, mesmo se obtido o acesso a estes acionistas, ao analisar a evolução 

da legislação societária, as pessoas que não tivessem experiência em gestão de ações e/ou 

experiência com direito societário, provavelmente não estariam aptas a colaborar na resolução 

do problema pesquisado, por desconhecimento da evolução do direito de retirada.15  

 

 2.5. Tratamento dos dados 

 

As informações pertinentes que foram obtidas na legislação societária integraram um 

banco de dados, permitindo um acompanhamento linear do direito de retirada na evolução da 

legislação societária, conforme pode ser visto no capítulo 3. 

A análise dos laudos técnicos e dos editais das OPAs permitiu o resgate dos critérios 

utilizados pelas organizações para o pagamento do reembolso aos minoritários, sendo estes 

também computados em um banco de dados. Alguns procedimentos quantitativos elementares 

foram utilizados, para a verificação da possibilidade de existir um comportamento padrão nas 

companhias. Os resultados estão demonstrados no capítulo 5. 

                                                 
15 Este é o caso, por exemplo, de uma pessoa que possua quotas de um fundo de investimento em ações de 
empresas, mas quem faz a gestão do seu investimento é um banco. Na realidade esta pessoa acaba tornando-se 
acionista por vias tortas, pois aplicou em um fundo de investimento em ações, mas paga a uma pessoa para 
administrá-lo. Se esta pessoa não for um advogado que atue com direito societário, o seu nível de conhecimento 
sobre este assunto provavelmente será mínimo ou até inexistente. 
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 Os dados coletados nas entrevistas foram tratados de duas formas. Em primeiro lugar, 

as respostas dos cartões foram transportadas para um banco de dados, que permitiu a 

verificação de padrões de respostas por pergunta e também por categoria de entrevistado – 

gestor ou advogado.  

 Em segundo lugar, os entrevistados fizeram mais do que preencher cartões. Pela 

dinâmica da entrevista, duas respostas abertas foram fornecidas por cada entrevistado, as 

quais foram gravadas, além de diversos comentários, críticas e sugestões à legislação, que 

foram prontamente anotados. Com isso, as entrevistas foram tratadas de uma forma mais 

qualitativa, buscando explicações para o problema pesquisado nas falas das pessoas 

entrevistadas. Os resultados da pesquisa de campo encontram-se no capítulo 6. 

 

 2.6. Limitações do método 

 

 Qualquer tipo de pesquisa apresenta possibilidades e limitações, como observa 

Vergara (2003). É importante conhecer previamente as dificuldades que possam surgir para 

que o pesquisador possa minimizar seus efeitos na análise da pesquisa. Outros obstáculos 

aparecem ao longo do estudo e devem ser superados. Vejamos as principais limitações 

encontradas: 

 O estudo foi constituído com três dimensões de análise, definidas como legal, teórica e 

empírica, quando podem existir outras dimensões. 

 Outra dificuldade foi a aceitação dos entrevistados para a participação em uma 

entrevista. As organizações que possuem gestores de ações em seus quadros não podem 

divulgar estes contatos, para que sejam feitas as entrevistas. Entretanto, as indicações pessoais 

forneceram outros caminhos que aos poucos foram se abrindo. 
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 Os métodos escolhidos para a composição dos sujeitos entrevistados foram a 

tipicidade e a acessibilidade, o que neste caso foram os métodos mais adequados, devido à 

necessidade de experiência prévia dos entrevistados. Caso a metodologia escolhida tivesse 

englobado, ao invés de entrevistas por pautas em caráter presencial e individual, a utilização 

de questionários, sem entrevistas pessoais, a taxa de retorno dos mesmos seria pequena. A 

legislação é complexa e os próprios entrevistados – tanto os gestores de ações quanto os 

advogados do ramo societário – por vezes sentiam-se inseguros em responder às questões 

formuladas. 

 As pessoas indicadas para as entrevistas poderiam ter ressaltado os vieses de quem as 

indicou. Porém, não aconteceu com os advogados, pois pertenciam a diversos escritórios de 

advocacia. Ainda, muitos dos advogados e gestores entrevistados acabaram indicando outras 

pessoas para as entrevistas. Algumas das indicações já faziam parte da agenda de entrevistas, 

o que ressalta a qualidade das indicações iniciais das mesmas.  

 As entrevistas, por si só, também tiveram algumas limitações, que procuraram ser 

superadas: 

 A experiência do pesquisador também deve ser considerada como uma possível 

limitação. A primeira entrevista com advogados durou 1 hora. A segunda durou 45 minutos. 

A partir da terceira a duração passou a ser de 30 minutos cada, demonstrando o ganho real de 

experiência do pesquisador. Mesmo ocorrendo depois das entrevistas com os advogados, a 

média de tempo gasto com os gestores foi maior, de aproximadamente 45 minutos por 

entrevista. 

 Além disso, não há como garantir que um entrevistado não conversou com outro, já 

que alguns se conhecem, mesmo sem saber que os demais estavam participando da entrevista.  

 Ainda, a gravação poderia ter assustado os entrevistados, mas isto não ocorreu com 

freqüência, até por terem sido apenas duas perguntas gravadas, logo no início das entrevistas, 
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e pela garantia de anonimato. Entretanto, é curioso notar que este problema do susto do 

gravador ocorreu mais com os gestores do que com os advogados. 

 Este capítulo abordou o tipo de pesquisa que foi efetuada, detalhando a coleta, os 

universos e as amostras pesquisadas, assim como os critérios para a seleção dos sujeitos. Por 

fim, foram especificadas as formas como os dados foram tratados e as limitações da 

metodologia utilizada. 
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3   A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA 

 

 A seguir serão demonstradas as alterações realizadas na legislação societária brasileira, 

de 1940 a 2002, no que tange ao direito de retirada e às reestruturações societárias. 

 

 3.1. O direito de retirada e as reestruturações societárias na evolução da 

legislação das sociedades anônimas 

 

Desde 1940, com a promulgação do Decreto-Lei 2.627, considerado posteriormente 

como a primeira Lei das Sociedades Anônimas no Brasil, a legislação societária tem evoluído, 

passando por três reformas (1976, 1997 e 2001), além de mais de quatro centenas de 

Instruções da CVM e alguns outros dispositivos legais que complementaram e/ou 

modificaram alguns dos artigos da lei em questão. 

Nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 podemos ver as alterações que estas reformas na Lei das 

S/A. efetivaram, sobre o direito de retirada. As reformas tiveram comportamentos distintos: a 

Lei 6.404 de 1976 acrescentou diversos direitos, enquanto que a Lei 9.457 de 1997 excluiu 

alguns. Finalmente, a Lei 10.303 de 2001 retornou alguns dos direitos perdidos, modificando-

os. 

Entretanto, se avaliarmos as mudanças na legislação societária apenas com base nas 

chamadas Reformas da Lei das S/A., estaríamos cometendo um grave engano. Dessa forma, 

vamos rever a história da legislação societária, passo a passo, a cada instrumento normativo 

que apareceu, desde 1976, a saber: 

 - Lei 6.404/76;  

- Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 401/76; 

- Instrução CVM no 3/78; 
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- Instrução CVM no 29/8416; 

- Lei no 7.958/89; 

- Instrução CVM no 156/91;  

- Instrução CVM no 185/92; 

- Instrução CVM no 211/94;  

- Instrução CVM no 229/95; 

- Lei 9.457/97; 

- Lei 10.303/01; 

- Instrução CVM no 361/02. 

- Ainda, foi incluso como ilustração o Decreto-Lei no 2.627/40, pela sua importância 

histórica, originando o texto que seria a base da reforma de 197617.  

Tabela 1 - O Valor do Reembolso na Evolução da Lei das S/A 
 Decreto-Lei 2.627 

(1940)  Lei 6.404 (1976)  Lei 9.457 (1997)  Lei 10.303 (2001) 

 Inclui o reembolso?  Sim.  Sim.  Sim.  Sim. 

 Qual é o valor do 
reembolso que o 

estatuto pode 
prever?            

 Qualquer um, mas se 
o estatuto não 

estabelecer será o 
ativo líquido por ação 
em circulação (arts. 17 

e 107). 

 Não inferior ao valor 
do patrimônio líquido 

(art. 45). 

 Não inferior ao valor 
do patrimônio líquido, 
exceto se for o "valor 
econômico" (art.45). 

 Idem. 

 

 

Como podemos notar na Tabela 1, o direito de retirada, mediante o reembolso do valor 

das ações, é assegurado na legislação desde 1940. Na primeira reforma da Lei, em 1976, foi 

assegurado que o valor a ser pago aos acionistas não poderia ser inferior ao valor do 

                                                 
16 Esta Instrução da CVM, apesar de não ter modificado o direito de retirada nas reorganizações societárias, foi a 
responsável pelo cancelamento de 180 registros de companhias abertas, como será abordado na seção 4.1 deste 
estudo. Esta Instrução foi revogada pela Instrução CVM Nº 287/98. 
17 Artigos relevantes para este estudo encontram-se nos Anexos: Decreto-Lei 2.627/40 (Anexo E); Lei 6.404/76 
(Anexo F); Resolução CMN 401/76 (Anexo G); Instrução CVM 3/78 (Anexo H); Instrução CVM 29/84 (Anexo 
I); Lei 7.958/89 (Anexo J); Instrução CVM 156/91 (Anexo K); Instrução CVM 185/92 (Anexo L); Instrução 
CVM 211/94 (Anexo M); Instrução CVM 229/95 (Anexo N); Lei 9.457/97 (Anexo O); Lei 10.303/01 (Anexo 
P); e a Instrução CVM 361/02 (Anexo Q). 



 32

patrimônio líquido, decisão que persistiu até 1997, quando foi permitido o pagamento por 

valor inferior a este, desde que calculado pelo valor econômico. 

Na Tabela 2 podemos perceber que o direito de retirada nas incorporações e nas fusões 

já era assegurado em 1940, enquanto que, para o caso das cisões, este direito somente teve 

início em 1976. Entretanto, em 1989 o direito de retirada foi abolido nas três ocasiões em 

questão18, retornando, de uma forma distinta, apenas em 1997 (exceto para as cisões, que 

somente retornou em 2001), sendo então criadas condições específicas para que os acionistas 

tivessem direito ao reembolso, não valendo mais para qualquer incorporação, fusão ou cisão. 

                                                 
18 A lei de 1989, de uma forma curta e direta, teve como único objetivo acabar com estes direitos, como pode ser 
observado no seu texto integral, de um único parágrafo (ver Anexo J). 
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Tabela 2 - O Direito de Retirada na Evolução da Lei das S/A 
 Decreto-Lei 
2.627 (1940) 

 Lei 6.404 
(1976) 

 Lei 7.958 
(1989)  Lei 9.457 (1997)  Lei 10.303 (2001) 

 Dá direito de 
retirada na 

incorporação, para 
os acionistas da 

empresa 
incorporada? 

 Sim (arts. 
105 e 107). 

 Sim (arts. 
136, 137 e 

230). 
 Não. 

 Dá direito de 
retirada na fusão? 

 Sim (arts. 
105 e 107). 

 Sim (arts. 
136, 137 e 

230). 
 Não. 

 Dá direito de 
retirada na cisão? 

 Não (arts. 
105 e 107). 

 Sim (arts. 
136, 137 e 

230). 
 Não. Não               

(arts. 136 e 137). 

 Apenas se implicar 
em mudança do 

objeto, redução do 
dividendo ou 

participação em 
grupos de sociedades 

(arts. 136 e 137). 

 Isto aplica-se a mais 
alguma situação? 

 -  -  - 

a Carvalhosa (2003d) explica que isto é válido mesmo se houver liquidez e dispersão, pois o fato gerador é a não-
abertura da companhia resultante.

 Sim, se a ação não 
integrar índices gerais 

representativos de 
carteira de ações 

admitidos à 
negociação em bolsas 
de futuros, e se a ação 

for de companhia 
aberta da qual o 

controlador detenha 
mais da metade das 
ações da companhia 

(arts. 136 e 137). 

Sim, se a classe da 
ação não integrar 

índice geral 
representativo de 
carteira de valores 

mobiliários no Brasil 
ou no exterior, ou se o 

controlador, a 
sociedade 

controladora ou outras 
sociedades sob seu 
controle detiverem 
mais da metade da 

classe da ação (arts. 
136 e 137).

Sim, se a incorporação, fusão ou cisão 
envolver companhia aberta, as sociedades 

resultantes deverão ser abertas. Caso 
contrário, há o direito de retirada (art.223).a

 
 

A incorporação merece ser analisada um pouco mais profundamente, pois existe uma 

ocasião em que uma empresa controladora incorpora uma empresa por ela controlada. Para 

estas situações a Lei das Sociedades Anônimas reforçou o direito de retirada, por se tratar de 

uma operação que poderia levar a abusos por parte de empresas controladoras. Os detalhes 

sobre esta complexa parte da Lei das S/A podem ser vistos na Tabela 3. 

De forma geral, percebe-se que os acionistas estiveram mais amparados na Lei 

6.404/76 original do que nas legislações que a sucederam, modificando-a. 
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Tabela 3 - Incorporação de Controlada por Controladora 
Lei 6.404 (1976) Lei 9.457 (1997) Lei 10.303 (2001)

Observado o 
disposto sobre 

incorporações, se for 
incorporação de 
controlada pela 

controladora        
(art. 264):a

Se a relação de substituição 
de ações do controle for 
pior do que pelo valor 
patrimonial a preços de 

mercado, o dissidente da 
incorporada escolhe entre o 
valor do patrimônio líquido 
ou a cotação média dos 30 

dias anteriores.b 

Se a relação de substituição 
de ações dos não-

controladores for pior do 
que pelo valor patrimonial a 

preços de mercado, o 
dissidente da incorporada 
escolhe entre o valor do 
estatuto (no mínimo o 

econômico) ou o valor do 
patrimônio líquido a preços 

de mercado.

Se a relação de substituição 
de ações dos não-

controladores for pior do 
que pelo valor patrimonial,c 

o dissidente da incorporada 
escolhe entre o valor do 
estatuto (no mínimo o 
econômico) ou o valor 

patrimonial calculado para 
esta finalidade.

 Isto aplica-se em 
que outras situações  

(art. 264)? 

 Aplica-se também à fusão 
de controladora com 

controlada. 
 Idem. 

 Aplica-se também à 
incorporação de 

controladora por controlada 
e à fusão de controladora 

com controlada. 

 Isto não se aplica em 
que situações       

(art. 264)? 

 Não se aplica caso as ações 
da controlada tenham sido 
adquiridas no pregão da 
bolsa ou mediante OPA 

para Aquisição do Controle. 

 Idem.  Idem. 

a Carvalhosa (2003d) aponta que esta é a única hipótese em que os acionistas dissidentes podem pleitear o 
direito de retirada por valor distinto do estabelecido no art. 45 da Lei das S/A.
b Duas observações são necessárias: 1) No caso de companhias fechadas, o outro valor a ser optado é o do 
patrimônio líquido a preços de mercado; e 2) Carvalhosa (2003d, p.285) informa que houve um "erro gráfico" 
quando foi redigido neste artigo da lei a palavra "controladores", ao invés de "não-controladores": "Esse 
lapso, no entanto, não impediu que volumosa doutrina interpretativa deste complexo artigo da lei fosse 
produzida anteriormente à satisfação trazida pela Lei no 9.457, de 1997."
c Calculado a preços de mercado ou com base em qualquer outro critério aceito pela CVM.  

 

Outro tipo específico de incorporação, denominada Incorporação de Ações, ocorre 

uma companhia incorpora todas as ações de outra, para transformá-la em subsidiária 

integral19. Entretanto, Carvalhosa (2003d, p.132-3) explica que, apesar dos procedimentos de 

incorporação serem os mesmos, trata-se apenas de um processo de aumento de capital da 

empresa incorporadora, pela aquisição da totalidade das ações da incorporada: 

                                                 
19 Não deve ser confundida com a operação intitulada Incorporação. Embora ambas incorporem ações, a 
operação denominada Incorporação de Ações é específica, tendo características próprias. 
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Com efeito, o pressuposto da incorporação é a extinção de uma das 

companhias envolvidas no negócio. Tal fato jurídico não ocorre, na medida 

em que, embora as ações da incorporada passem ao patrimônio da 

incorporadora, a pessoa jurídica subsiste em sua plenitude patrimonial e 

gerencial. 

Esta operação permite o direito de retirada, tanto aos acionistas dissidentes da 

incorporada quanto aos da incorporadora, como reporta a Tabela 4. 

Existe ainda outra situação na qual os acionistas da empresa incorporadora têm o 

direito de retirada, que também pode ser visto na Tabela 4. 

Tabela 4 - Quando a Incorporadora Tem Direito de Retirada 
Lei 6.404 (1976) Lei 9.457 (1997) Lei 10.303 (2001)

Observado o disposto 
sobre incorporações, 
a incorporação para 

conversão da 
companhia em 

subsidiária integral 
dá direito de retirada 

(art.252)? a

Quando a aquisição 
de controle dá direito 

de retirada          
(art. 256)?

b A lei 6.404/76 não trazia no seu inciso I a referência ao mercado de balcão.

Sim, para a incorporada e para a incorporadora.

Se o preço de aquisição, por companhia aberta, ultrapassar uma vez e 
meia o maior dos seguintes valores: I-cotação média das ações em bolsa 
ou no mercado de balcão organizadob, nos 90 dias anteriores; II-o valor 
do patrimônio líquido da ação a preços de mercado; ou III-o valor do 

lucro líquido da ação.
a Para Carvalhosa (2003d), contudo, nesta situação não poderia  ser utilizado o disposto no art. 
264 da Lei das S/A. 

 
 

 

Isto ocorre quando, numa OPA de alienação de controle, o preço de aquisição do 

mesmo for considerado alto, pelos critérios previstos na lei. Carvalhosa (2003d) explica que 

esta regra tem caráter moralizante, para acabar com a prática de aquisições de controle por 

preços incompatíveis com o valor de mercado, o que, segundo o autor, ocorria com 

freqüência. Para ele, o principal fundamento desta norma não seria propriamente o direito de 
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retirada, mas sim evitar abusos de poder da administração, que pudessem desintegrar o 

patrimônio da companhia.20  

A tabela 4 resume, dessa forma, as duas situações específicas nas quais os acionistas 

de empresas incorporadoras possuem direito de retirada. 

Duas outras ocasiões relacionadas ao direito de retirada são a venda conjunta das ações 

dos minoritários quando o controlador aliena as ações dele (o chamado tag along), e o 

cancelamento do registro de companhia aberta, situação na qual a saída dos minoritários é 

uma condição praticamente impositiva, tendo em vista que a liquidez das ações remanescentes 

na companhia será praticamente extinta. Estas situações são destacadas na Tabela 5. 

 

                                                 
20 Entretanto, Carvalhosa (2003d, p.192) explica que esta regra contemplou apenas as companhias abertas, 
quando, para ele, deveria também ter incluído as fechadas, por serem nestas que “os abusos do controlador mais 
facilmente podem produzir-se nesse particular”. Mesmo assim, o autor considera que os minoritários das 
companhias fechadas também poderiam invocar este artigo, se necessário. Considero este um pequeno equívoco 
do autor, ao considerar que estes últimos teriam tamanho poder. Eles poderiam invocar, mas provavelmente nada 
obteriam com isso. 
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Tabela 5 - Outros Direitos dos Minoritários nas Reestruturações Societárias 
Lei 6.404 (1976) Res. CMN  401 

(1976) Lei 9.457 (1997) Lei 10.303 (2001)

Dá direito de venda 
conjunta na 
alienação do 

controle?

Sim. Tratamento 
igualitário aos 

minoritários, mediante 
Oferta Pública de 

Aquisição de ações 
(art. 254).

Tratamento igualitário 
apenas às ações 

ordinárias.

Não               
(art. 254 - revogado).

Deve oferecer aos 
acionistas com direito 

a votoa no mínimo 
80% do valor recebido 

pelas ações do 
controle. Pode ser 

oferecida uma opção 
de permanecer a estes 

mesmos acionistas, 
mediante um prêmio   

(art. 254-A).b

Dá direito de venda 
das ações se cancelar 

o registro (art. 4)?
Não especifica.c - Não especifica.

Sim. O "preço justo" 
deve ser calculado por 
um ou mais critérios.d

Dá direito a requerer 
nova avaliação      

(art. 4-A)?
- - Não.

Aos detentores de 
mais de 10% das 

ações em circulação.e

e Ficam excluídos deste cálculo os controladores, diretores, conselheiros de administração e as ações em tesouraria. A
requisição deve demonstrar alguma falha na metodologia do cálculo ou do critério de avaliação adotado. Caso o valor
da segunda avaliação seja igual ou inferior ao da primeira, os acionistas que fizeram a requisição e aqueles que
votaram a seu favor deverão ressarcir a companhia dos custos incorridos na nova avaliação. Se o valor for superior, o
controlador pode cancelar a oferta.

a As ações preferenciais sem direito a voto somente receberão também os 80% se for esta a vantagem prevista no
estatuto da companhia, como define o art. 17 da Lei das S/A.
b O adquirente do controle poderá oferecer aos minoritários destinatários da OPA a opção de permanecer na
companhia, mediante pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado e o valor pago por
ação do controle (segundo definido na Instrução CVM 361/02, o valor de mercado será a cotação média ponderada
das ações objeto da OPA, nos 60 pregões anteriores ao anúncio). Para Carvalhosa (2003d, p.151) o artigo 29 desta
Instrução da CVM fere a Lei das S/A, pois estipula que apenas têm estes direitos as ações com direito a voto pleno e
permanente (ao invés de referir-se a todas as ações com direito a voto).
c A Lei 6.385/76, que criou a CVM, previa que esta instituição regularia posteriormente o cancelamento do registro.
Diversas Instruções da CVM foram alterando o valor que seria pago aos acionistas minoritários. A mais recente é a
Instrução 361/02 (dado atualizado até 31/12/04).
d Corresponde a, no mínimo, o valor da companhia, apurado com base nos seguintes critérios, adotados isoladamente
ou de forma combinada: patrimônio líquido contábil; patrimônio líquido avaliado a preços de mercado; fluxo de caixa
descontado; comparação por múltiplos; cotação das ações no mercado, ou qualquer outro critério aceito pela CVM.

 
 

Quanto ao direito de venda conjunta das ações, podemos perceber que a maior 

proteção legal aos minoritários foi oferecida em 1976, pois a estes era assegurado um 

tratamento igual ao do controlador. Ou seja, o preço que os minoritários receberiam pelas suas 

ações seria exatamente o mesmo que os controladores recebessem pelas suas respectivas 
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ações21. Em 1997 esse direito foi abolido por completo, retornando em parte na reforma de 

2001.  

Com relação ao cancelamento de registro, a Lei 6.385, editada conjuntamente com a 

Lei 6.404, no ano de 1976, previa que a CVM legislaria sobre o assunto. Podemos ver a 

evolução desta parte específica da legislação na Tabela 6, para as companhias de forma geral, 

e na Tabela 7, para as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais. 

 

                                                 
21 Esta comparação era do preço por ação obtido pelo controlador na alienação de controle, e não pelo montante 
total arrecadado na mesma. 
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Tabela 6 - Requisitos para Cancelamento de Registro 
Instrução CVM No 3 

(1978) a
Instrução CVM No 185 

(1992) b
Instrução CVM No 229 

(1995)
Instrução CVM No 361 

(2002)

% do capital 
necessário para 
aprovação, em 

Assembléia Geral 
Ordinária (AGO).

51%.

Idem. Porém, se as últimas 
3 AGOs não tivessem a 
presença de no mínimo 

50% das ações sem direito 
a voto, poderia ser com 

qualquer número de ações, 
aprovados por maioria 
absoluta de votos dos 

presentes.

Idem. Entretanto, caso for 
aprovado, mas ninguém 
aceitar a OPA, nem for 

feita nenhuma 
manifestação, o 

cancelamento também será 
efetuado.

O controlador pode 
formular, sozinho, a OPA 

para cancelamento de 
registro.

Quantidade mínima 
de minoritários que 

devem aceitar a OPA.

Acionistas titulares de 
75% das ações em 

circulação no mercado 
aceitem a OPA ou 

concordem 
expressamente com o 

cancelamento.

Acionistas titulares de 75% 
das ações em circulação no 
mercado aceitem a OPA, 

concordem expressamente 
com o cancelamento, ou 
não se manifestem em 

relação ao cancelamento.

Acionistas titulares de 67% 
das ações em circulação no 
mercado aceitem a OPA ou 
concordem expressamente. 
Não são computadas neste 
cálculo as ações de quem 

não se manifestar 
concordando ou 
discordando do 
cancelamento.

Acionistas titulares de mais 
de 2/3 das ações em 

circulação  no mercado 
aceitem a OPA, ou 

concordem expressamente. 
Não são computadas neste 
cálculo as ações de quem 

deixar de concordar 
expressamente ou não se 
habilitar para o leilão da 

OPA. Para discordar, tem 
que habilitar-se ao leilão e 

ficar em silêncio,  não 
estabelecendo ordem de 
venda nem expressando 

concordância.

Quantidade de 
minoritários que não 

podem se opor 
expressamente.

Mais de 200 e com 
mais de 5% das ações 

em circulação no 
mercado.

Mais de 100 e com mais de 
5% das ações em 

circulação no mercado.
-

Mais de 5% das ações 
emitidas remanescerem em 

circulação (Lei 
10.303/2001).

O controlador se 
obriga a pagar aos 
minoritários que 

aceitarem a OPA a 
diferença a maior, se 
houver, entre o preço 

que receberam e o 
preço que vier a ser 

obtido numa eventual 
alienação de controle?

Sim, se realizada até 3 
anos após a oferta.

Sim, se realizada até 3 anos 
a partir da efetiva 

liquidação da compra.

Sim, se realizada até 2 anos 
a partir da efetiva 

liquidação da compra.

Sim, e também no caso de 
uma eventual OPA para 

aumento de participação ou, 
ainda, a diferença referente 

ao valor de um eventual 
direito de recesso. O prazo, 
em qualquer dessas ocasiões 
é de até 1 ano do leilão da 

OPA.

a Uma companhia pode ser excluída destas regras, se tiver valor nominal de até 35.000 ORTNs, ou menos de 100 acionistas, titulares
em conjunto de menos de 5% do capital. Poderá cancelar o registro, desde que pague no mínimo o valor patrimonial.
b Uma companhia pode ser excluída destas regras, se tiver ações em circulação no mercado, representativas de menos de 10% do
capital. Poderá cancelar o registro, desde que pague no mínimo o valor patrimonial.  
 

 Podemos perceber na Tabela 6 que, num intervalo de 25 anos (entre 1978 e 2002), 

quatro Instruções da CVM fizeram grandes modificações na forma como as empresas 

poderiam obter o cancelamento do registro de companhia aberta, sendo que apenas a reforma 

de 2001 é que também contribuiu para essa matéria. 
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 É importante observar que o cancelamento do registro de companhia aberta foi sendo 

cada vez mais facilitado na legislação societária. Em 1978 cancelar o registro era mais difícil: 

Seria necessário que representantes de 51% do capital total aprovassem em Assembléia, com 

75% de aceitação expressa, não podendo existir mais de 200 acionistas, cujos capitais 

totalizassem 5% das ações em circulação, que se opusessem à operação. 

Já a partir de 2002, o controlador passou a poder decidir de forma singular se quer 

cancelar o registro, necessitando apenas que representantes de mais de 2/3 (66,67%) das ações 

em circulação aceitem, não sendo computadas para este cálculo as ações de quem deixar de 

concordar expressamente ou não se habilitar para o leilão da OPA. A única forma de 

discordar é habilitando-se ao leilão e não vendendo no mesmo22.  

 Com relação às sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais, 

outras duas Instruções da CVM é que foram responsáveis pela regulação dos requisitos para 

que estas pudessem cancelar os seus registros de companhia aberta, como pode ser visto na 

Tabela 7. Podemos notar que os pré-requisitos são bem distintos das sociedades de forma 

geral, cujas ações não foram originárias de subscrição através de mecanismos de incentivo 

fiscal.  

                                                 
22 O que é na verdade uma contradição. Habilita-se a um leilão no qual o acionista não pretende vender. Esta é na 
realidade uma forma de obrigar o comparecimento do acionista, mesmo que burocrática. Porém, se esta cláusula 
legal for contrastada com o baixo índice de comparecimento, em quantidade de acionistas, das Assembléias 
Gerais das companhias, talvez se verificasse que, no caso brasileiro, esta é uma permissão semi-automática ao 
cancelamento do registro. 
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Tabela 7 – Requisitos para o Cancelamento do Registro 
em Sociedades Beneficiárias de Recursos Oriundos de Incentivos Fiscais 

Instrução CVM No 156 (1991) Instrução CVM No 211 (1994) a

% do capital necessário para 
aprovação, em Assembléia 

Geral Extraordinária (AGE).

O preço de aquisição das ações 
não poderá ser inferior ao maior 

dos seguintes valores: a) 
patrimônio líquido da ação; b) 
cotação em Bolsa; c) outro, 

quando a companhia apresentar 
patrimônio líquido negativo e não 

houver negociação significativa em 
Bolsa, desde que os parâmetros de 

valorização das ações sejam 
devidamente justificados.

O preço de aquisição das ações 
não poderá ser inferior ao maior 
dos seguintes valores: a) valor 

patrimonial; b) cotação em Bolsa 
ou no mercado de balcão 

organizado. 

Acionistas representantes em 
conjunto de 30% das ações objeto 
da oferta e 20% do capital social 
da sociedade não se oponham.

O preço poderá ser inferior ao 
valor patrimonial e/ou a cotação, 

desde que acionistas representantes 
em conjunto de 10% das ações 

objeto da oferta não se oponham 
expressamente.

Devem ser observadas as 
seguintes regras:

a Posteriormente revogada pela Instrução CVM 265/97 e alterada pela Instrução CVM 311/99.
Entretanto, os itens aqui estudados não foram alterados.

51%

 

 

 Analisando todos estes dados históricos da legislação societária, podemos verificar 

que, quanto aos aspectos legais, a proteção aos acionistas minoritários tem sido radicalmente 

modificada, tendo diminuído ao longo dos anos, se tomarmos como base a legislação da 

década de 70. Isto pode ser percebido claramente na Figura 2. 

 Nesta figura, cada alteração societária foi transformada em uma seta. Nas legislações 

em que o direito foi ampliado, há uma seta apontando para cima. Nas legislações em que o 

direito foi reduzido ou ficou mais fácil o cancelamento do registro de companhia aberta, há 
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uma seta para baixo. Se, mais do que reduzir, a legislação aboliu o direito, ao lado da seta 

existe um zero.  

Figura 2: Resumo da Evolução da Legislação Societária Brasileira Referente às 
Reestruturações Societárias 

  

 

 Analisando a Figura 2, podemos constatar que na evolução da legislação societária há 

muito mais direitos diminuídos do que direitos ampliados. Contudo, isto poderia nada 
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significar, pois teríamos que inserir pesos para cada medida realizada na legislação23. Para 

evitar juízo de valor, isto não foi feito aqui. Também verificamos que a legislação de 2001 é a 

que mais ampliou/retornou alguns direitos.  

 Porém, podemos verificar na última coluna da Figura 2 a comparação entre a 

legislação atual e a primeira legislação que tratou sobre cada um dos assuntos. Assim 

confirmamos que, para 11 itens diferentes, a legislação atual protege o minoritário em um 

grau menor do que fazia inicialmente. O grau atual de proteção é maior em apenas três dos 

itens analisados.  

  

3.2. Os Planos Diretores do mercado de capitais brasileiro 

  

 Além da legislação tradicional, incluímos os dois Planos Diretores do mercado de 

capitais brasileiro, elaborados em 1991 e em 2002, pois se configuraram em propostas de 

políticas para este mercado.  

 Do plano redigido em 1991, destaca-se uma diretriz básica observada no mesmo: a 

intenção de promover um “maior controle e participação na gestão das empresas por parte dos 

sócios acionistas, mediante a emissão crescente de ações ordinárias, valorização das 

preferenciais, melhoria da política de dividendos e proteção ao minoritário” (BRASIL, 1991, 

p.8-9, grifo nosso). Dentre as 50 medidas que seriam efetivadas, podemos destacar:  

 a) Revisão e simplificação do fechamento de capital, preservando-se os interesses 

dos minoritários24.  

 b) Redução dos custos de abertura e manutenção do registro, para estimular a 

abertura e a capitalização das empresas25.  

                                                 
23 Por exemplo, uma seta para baixo poderia significar uma medida mais significativa do que duas setas para 
cima, e vice-versa. 
24 Esta medida seria efetuada imediatamente por uma Instrução da CVM e visaria a simplificação. Realmente a 
simplificação do fechamento foi efetuada, mas isto resultou em perda de poder dos minoritários. 
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 c) Indução à emissão e demanda por ações ordinárias e valorização das ações 

preferenciais, com restrição gradual à emissão de ações preferenciais. O objetivo disto era 

democratizar o controle das empresas26.   

 d) Avaliação do direito de retirada pelo valor real do patrimônio líquido (de 

mercado, de venda), visando a proteção ao minoritário27.  

 e) Retorno do direito de retirada nas incorporações, fusões ou cisões de empresas, 

novamente para proteger o minoritário. Esta alteração seria efetuada em até 1 ano, pela 

revogação da Lei 7.958/89, a criticada Lei Lobão. Isto demonstra que, em 1991, o próprio 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que elaborou este Plano Diretor, 

considerava que esta Lei continuava em vigor28. 

 f) Dar direito de retirada ao minoritário na emissão de partes beneficiárias29. 

 g) Induzir a ampliação da transparência das atividades e demonstrativos das 

sociedades anônimas de capital fechado, a partir de um determinado porte, pois seriam 

empresas de grande importância na economia30 (BRASIL, 1991, p.10-8). 

                                                                                                                                                         
25 Esta alteração seria efetuada em curto prazo, de até 1 ano, por uma alteração na lei. Seria interessante verificar 
se na prática isto foi feito, pois os gestores de ações entrevistados continuam reclamando das altas taxas. Esta 
reclamação também ocorreu com as organizações estudadas por Rocca e Carvalho (1999, apud Carvalho, 2000, 
p.36). Contudo, em estudo elaborado pela Bovespa (BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
2003), foi verificado que, enquanto a anuidade mínima cobrada por esta instituição é de R$5.000,00, nos Estados 
Unidos o mínimo cobrado é de US$10.710 na Nasdaq e de US$32.340 na Bolsa de Nova Iorque.  
26 Novamente, isto seria efetuado no curto prazo, também por alteração na lei. 
27 Mais uma vez, seria realizado por alteração da lei em até 1 ano. Tal alteração não foi efetuada como 
pretendida. Como pudemos notar na evolução da legislação societária, a atual Lei das S/A permite que possa ser 
efetuado o pagamento do direito de retirada por valor inferior ao patrimonial, desde que calculado pelo valor 
econômico. Ou seja, o valor pode ser inferior ao patrimonial. Isto não protege o minoritário, pelo contrário. 
28 Como será visto na seção 4.4.3.1, há autores que afirmam que esta lei nunca chegou a vigorar, por problemas 
técnicos na sua criação. 
29 Apesar de não estudada neste trabalho, notamos aqui uma intenção de aumentar as hipóteses do direito de 
retirada, por meio de alteração em curto prazo da Lei das S/A. 
30  Outra medida não efetivada. As companhias de capital fechado continuam tendo uma transparência mínima, 
sendo difícil para um minoritário permanecer mantendo ações de companhias que fecham o capital. Esta medida 
seria realizada em curto prazo, por alteração na Lei. É interessante verificar o ponto de vista de Lameira (2002, 
p.8), ao afirmar que a Lei das S/A oferece uma proteção genérica, quando objetiva atender a todos os acionistas, 
e uma proteção específica, quando se volta exclusivamente ao minoritário da companhia aberta, “já que a figura 
do acionista minoritário é menos importante no âmbito das companhias fechadas”. Pensamento semelhante é 
encontrado em Carvalhosa (2003a, p.868), quando trata do direito de retirada: “Ademais, manteve a lei de 1976 
o direito tanto para os acionistas de companhias fechadas como abertas, mesmo porque nesta última  categoria é 
que o direito de recesso mais se impõe em face do distanciamento existente entre os controladores e sua 
administração de um lado, e os minoritários de outro”. Contudo, deve-se observar que, pelo critério da 
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 Em 2002, foi elaborado outro Plano Diretor do mercado de capitais (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DO MERCADO DE CAPITAIS; INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, 2002).  Mesmo sem referenciar o Plano Diretor anterior, este 

também trazia novamente 50 medidas para desenvolver este mercado. 

 Como uma das condições de eficiência necessárias, este plano apontava o tratamento 

eqüitativo entre os agentes econômicos, com adequada proteção aos investidores, por meio da 

legislação. Este plano assumia que o mercado de capitais brasileiro não representava uma 

alternativa de captação de recursos para a maioria das empresas, atraindo poucos investidores. 

O fraco desempenho do mercado seria causado por obstáculos econômicos, culturais e 

institucionais, como, por exemplo: as altas taxas de juros; as distorções do sistema tributário; 

o incentivo à economia informal; e a deficiente proteção aos investidores. 

 Dentre as diretrizes e medidas a serem realizadas, destacam-se: 

a) Promoção do acesso ao mercado do maior número possível de empresas, por meio 

de diversas vertentes, como a redução dos custos31. 

b)  Proteção ao investidor. Assumindo que o Novo Mercado caminha no sentido de 

proporcionar adequados níveis de proteção, de boas práticas de governança corporativa e uma 

maior transparência. Incentivar as empresas a aderirem ao Novo Mercado. 

c) Reversão da imagem negativa do mercado de capitais. 

d) Melhorar a proteção aos minoritários, no contexto já existente. Consolidar os 

dispositivos já aprovados na Lei das S/A de 2001. 

e) Ampliar as aberturas de capital, simplificando o acesso das empresas de menor 

porte ao mercado. Tornar o mercado menos oneroso para estas empresas, reduzindo as taxas 

de registro e fiscalização da CVM. 

                                                                                                                                                         
quantidade de acionistas, as companhias abertas têm realmente maior relevância do que as companhias fechadas. 
Contudo, pelo critério de proteção satisfatória, esta relação se inverte, pelos motivos já explicitados. 
31 Medida que já constava do Plano Diretor de 1991. 
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Podemos notar que algumas das propostas do Plano Diretor de 1991 não foram 

implementadas, sendo, inclusive, novamente formuladas na versão de 2002.  

 Este capítulo demonstrou a evolução da legislação societária, nos aspectos referentes 

ao direito de retirada nas reestruturações societárias. Além da legislação tradicional, também 

foram inclusas as duas propostas de políticas para o mercado de capitais brasileiro, constantes 

nos dois Planos Diretores deste mercado. 
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4   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será levantado o estado-da-arte da discussão sobre a evolução da 

legislação societária, particularmente no que tange às reestruturações societárias.  

Tendo em vista esta discussão referir-se em profundidade a aspectos legais, muitos dos 

estudiosos desta temática pertencem ao ramo do direito societário. Este trabalho utilizará em 

muitas ocasiões a análise de Carvalhosa (2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d), tendo em vista a 

riqueza histórica dos seus Comentários à lei das sociedades anônimas. De igual importância 

para o presente estudo foi a obra organizada por Lobo (2002), intitulada Reforma da lei no 

10.303, de 31.10.2001, a qual motivou uma reflexão crítica sobre possíveis discrepâncias 

entre a teoria e a prática no mercado de ações, no que tange ao direito de retirada. Estas duas 

obras compuseram, portanto, o núcleo central deste referencial teórico. 

 

4.1 O desenvolvimento às avessas do mercado de ações brasileiro ao longo dos 
anos 

 

Quando a Lei das S/A brasileira e a CVM foram criadas, em 1976, esperava-se que o 

mercado de ações fosse uma ferramenta muito útil para a economia brasileira, como 

instrumento de captação de recursos para as empresas. De fato, o mercado de ações atraiu o 

interesse e se expandiu por alguns anos, mas no longo prazo demonstrou não ter encontrado 

uma sustentabilidade natural. 

Em 1963, Demolein (1963, p.109) criticava o mercado de capitais: 

O mercado brasileiro de capitais ainda é, para um grande número de 

homens de empresa, alguma coisa mais ou menos abstrata e, portanto, 

praticamente inacessível. Realmente, não deve causar surpresa o 

desconhecimento de um campo tão novo, sobre o qual quase nada foi escrito 

e que, além de complexo, sofre variações freqüentes e radicais. 
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Apesar disso [...] existe e cresce diariamente. 

Este mesmo autor (1963, p.121) concluiu o seu raciocínio com ares otimistas: 

[...] o mercado brasileiro de capitais já é uma realidade. Os 

dirigentes de empresas colocados diariamente diante dos árduos problemas 

de financiamento oriundos, quer do aumento de sua capacidade de produção, 

quer da própria inflação dos preços, já devem incluir entre as diversas fontes 

possíveis de recursos aquela oferecida pelas consideráveis disponibilidades 

em poder do público. 

O mercado de capitais está a disposição dos homens de empresa 

apenas com a condição de que estes saibam e possam oferecer títulos de 

valores reais, tecnicamente bem estudados e cujos resultados previsíveis 

sejam de molde a despertar o interesse dos investidores. 

O mercado brasileiro de capitais existe, mas ainda está na sua 

infância. Por isto mesmo deve ser tratado quer pelas empresas privadas que a 

ele recorram ou pelas autoridades governamentais, com um grande cuidado, 

a fim de que esse magnífico movimento iniciado há bem poucos anos não 

tenha o seu impulso diminuído. 

Sete anos depois, Tsukamoto (1970, p.115-6) constatava o amplo desenvolvimento do 

mercado de ações:  

A formação e o fortalecimento do capital próprio da empresa tem 

sido uma das metas principais das recentes políticas econômico-financeiras 

do Governo. Em face do desempenho extraordinário do mercado de ações, as 

autoridades monetárias fazem um apelo às empresas para que busquem 

capital em vez de crédito. Certamente, o crescente interesse de investidores 

brasileiros pelo mercado de ações abre grandes expectativas à 

democratização do capital das empresas [...], permitem-lhes realizar 

investimentos indispensáveis, obtendo recursos financeiros por custo inferior 

aos conseguidos em estabelecimentos financeiros. Os consumidores 

receberão os benefícios da redução dos preços, uma vez que as despesas 

financeiras das empresas deverão ser diminuídas. Tal democratização das 

empresas contribuirá para a política de combate à inflação e fortalecerá o 

regime econômico do país. 
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Apesar deste clima de otimismo, o autor é cauteloso, e recomenda:  

A obtenção de recursos financeiros através de subscrição de ações novas cria 

extensas responsabilidades de remunerar o novo capital. Se não existirem as 

condições necessárias para o cumprimento de tais responsabilidades, as 

empresas não devem lançar as novas ações no mercado financeiro. O 

aproveitamento indevido dessa nova oportunidade no mercado de ações 

poderá levar os novos investidores a uma grande ilusão, contribuindo 

negativamente para o desenvolvimento bolsista do Brasil (TSUKAMOTO, 

1970, p.116). 

Vital e Ness Jr (1973, p.10) apresentavam dados entusiastas: o Brasil era líder absoluto 

nos lançamentos de ações, com base na percentagem do PNB. Para o período 1961/70, o país 

teve suas novas emissões evoluindo em padrões superiores a dos mercados mais adiantados da 

época. Ainda, estes autores (1973, p.11) prevêem: “Para o futuro próximo, a emissão de ações 

(ou débito) deverá continuar elevada, pois o nível de autofinanciamento das empresas 

nacionais é relativamente baixo em relação aos padrões internacionais.” Com as altas taxas de 

crescimento do PIB brasileiro à época, os autores afirmavam que o nível de 

autofinanciamento das empresas brasileiras seria insuficiente para atender ao crescimento 

acelerado das mesmas. 

Estes autores ainda afirmam que os excelentes resultados dos lançamentos de ações 

também eram a realidade no mercado secundário. Entretanto, afirmam: 

Esse abrupto crescimento do nível das transações, extremamente 

saudável do ponto de vista da liquidez, trouxe em seu bojo elementos 

indesejáveis e até mesmo perniciosos ao futuro desenvolvimento do 

mercado. Assim, a maioria dos investidores leigos passou a considerar os 

investimentos em Bolsa como uma roleta, onde apenas o azar predomina. As 

considerações técnicas foram deixadas de lado, observando-se entradas 

maciças de novos investidores no mercado, sem os conhecimentos mínimos 

adquiridos. Apartamentos, casas, automóveis e outros bens foram vendidos e 

os recursos aplicados nas bolsas na ânsia de lucros fáceis. [...] O efeito de 
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tais experiências, de modo geral, é tornar o pequeno investidor avesso às 

operações em bolsa, comprometendo o futuro desenvolvimento do mercado 

(VITAL e NESS JR, 1973, p.12, grifo dos autores). 

Eles afirmam ainda (1973, p.14) que o crescimento do mercado de capitais ocorrido na 

época “foi ‘puxado’ por longa e complexa série de incentivos fiscais”. Como reportado por 

Rudge e Cavalcante (1993, p.272), desde o início dos anos 60 foram praticadas no Brasil uma 

série de políticas de incentivos fiscais voltadas à capitalização das empresas. 

Como podemos perceber na Figura 3, de 1983 a 1993 houve uma tendência de retração 

na quantidade de companhias abertas no Brasil, enquanto que de 1994 a 1998 a tendência se 

inverteu, praticamente voltando ao patamar de 1982. Contudo, desde 1998 a quantidade de 

companhias abertas tem caído, ano após ano32.   

Figura 3: Quantidade de Companhias Abertas ao Final de Cada Ano. 
Fonte: CVM. Os dados de 1977 a 1981 foram obtidos em CVM, 1996?; de 1982 a 
1990 obtidos em Brasil, 1991; de 1991 em diante obtidos no site da CVM – 

www.cvm.gov.br). 
 

                                                 
32 A Figura 3 apresenta os dados para dezembro de cada ano, com exceção apenas do ano de 2003, que se refere 
ao mês de julho. 
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Esta retração significa que existe um número maior de organizações que vêm 

cancelando o registro de companhia aberta do que de organizações que estão obtendo este 

registro, como pode ser visto na Figura 433. 

Figura 4: Quantidade de Registros Concedidos ou Cancelados Anualmente. 
Fonte: CVM. Dados de 1978 a 1981 obtidos no Relatório de Atividades CVM 1995 

(CVM, 1996?); de 1982 a 1990 no Plano Diretor de 1991 da CVM; de 1991 a 1994 do 
Relatório de Atividades 1995 (CVM, 1996?); de 1995 a 1997 do Relatório de Atividades 1998 

(CVM, 1999?); de 1998 a 2003 dos Relatórios de Gestão CVM 2001 (CVM, 2002), 2002 
(CVM, 2003) e 2003 (CVM, 2004). 

 

A comparação das Figuras 3 e 5 esclarece que nem todas as companhias que adquirem 

o registro de companhia aberta (Figura 3) – sendo consideradas abertas as companhias cujos 

valores mobiliários de sua emissão, como debêntures e/ou ações, têm o direito de serem 

negociados no mercado de valores mobiliários – efetivamente são companhias com ações 

listadas em Bolsas de Valores, ou seja, que têm ações disponíveis para negociação nas 

mesmas (Figura 5). 

                                                 
33 Como demonstra a Figura 4, o ano de 1984 teve uma quantidade de cancelamentos de registro muito superior a 
quantidade computada em outros anos. A explicação para tal fato é que a Instrução CVM Nº 29/84 determinou o 
cancelamento do registro de empresas abertas que não cumprissem determinados requisitos legais, contidos 
naquela Instrução. E assim a própria CVM cancelou naquele ano, por meio de edital, 180 registros de 
companhias abertas. 
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Figura 5: Quantidade de Companhias Listadas na BOVESPA no Final de Cada Ano. 
Fonte: BOVESPA. De 1970 a 1979 os dados foram referenciados por Carvalho, 2000, p.26; e 
de 1980 a 2000 foram referenciados por Casagrande Neto; Cintra Neto; Magliano Filho, 2002, 

p.126; Os dados de 2001 em diante foram obtidos no site do Banco Central do Brasil - 
<www.bc.gov.br>. 

 
 

Em média, entre 1970 e 2004 a BOVESPA (Bolsa de Valores do Estado de São 

Paulo), principal Bolsa de Valores do Brasil, teve 472 empresas com ações listadas34, com o 

ápice de 592 empresas listadas, em 1986 e 1989, sendo o patamar mais baixo em 1970 com 

200 empresas listadas. Ao final de 2004 havia apenas 358 empresas listadas, numa clara 

tendência de queda. Este valor somente é superior aos dois primeiros anos citados. Desde 

1989 a quantidade de empresas listadas na BOVESPA só diminuiu, com exceção do ano de 

1996 (com 551 empresas listadas). 

                                                 
34 Considerando apenas o total em 31 de dezembro de cada ano. 
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 4.1.1. Razões apontadas para o declínio do mercado de ações brasileiro 

  

 Como aponta Demolein (1963, p.112), uma vez que a capacidade de 

autofinanciamento se esgota, é natural que o empresário procure obter “recursos de natureza 

não exigível através do lançamento de ações, ou pelo menos, de exigíveis a longo prazo, 

como seria o caso de uma emissão de [...] debêntures.”  

 Como explicar, portanto, a redução do interesse das empresas pela captação de 

recursos no mercado de ações? Isto pode ser feito por diversos ângulos.  

 Do ponto de vista econômico, as altas taxas de juros praticadas nos títulos do governo 

brasileiro são indiscutivelmente um obstáculo ao desenvolvimento do mercado de ações. Os 

títulos governamentais são considerados o investimento de menor risco, o chamado risco-

zero. Pela relação risco-retorno, quanto menor o risco, menor o retorno esperado, e vice-versa. 

Entretanto, o governo brasileiro, ao praticar juros altos, fez com que esta relação fosse de 

baixo risco e alto retorno. Na comparação com outras formas de investimento, como é o caso 

das ações, a escolha lógica para as empresas e para os indivíduos que têm alguma poupança é 

basicamente pelos títulos governamentais e/ou aplicações cujos rendimentos são atrelados aos 

juros da economia brasileira, o que já era apontado por Demolein (1963, p.113) e por Kasznar 

(1987, p.71)35. 

 Entretanto, apesar do seu alto grau explicativo, não podemos nos conformar em olhar 

apenas para os juros. Será que temos um mercado de ações bom? Se os juros fossem baixos, 

ou, caso eles diminuam, o mercado estará preparado para captar novas pessoas jurídicas e 

físicas? Será que a proteção oferecida na legislação também influenciou este panorama? Para 

                                                 
35 Kasznar (1987, p.35) afirma que as pequenas e médias empresas são as mais afetadas pelos juros altos. 
Pressionadas por dívidas de curto prazo, estas nem sempre conseguem transformá-las em crédito de longo prazo, 
ou acessar o mercado de capitais para negociar suas ações na Bolsa de Valores. Como explica o autor, com o 
passar do tempo e do aprofundamento da crise de liquidez os bancos passam a dar prioridade às firmas de maior 
porte, as quais têm maior estabilidade e melhores expectativas de atuação.  



 54

tentar responder estas perguntas é importante analisar as críticas feitas ao mercado de ações, 

independentemente dos juros36. 

 Carvalhosa considera que a principal vantagem para as companhias abertas é o acesso 

ao mercado de capitais, possibilitando um financiamento mais barato dos projetos 

empresariais. Já para os acionistas, a maior vantagem seria a liquidez dos investimentos. 

Contudo, Kandir (2001, apud Carvalhosa, 2002, p.70), estima que menos de 10% dos 

investimentos das próprias companhias abertas teriam sido feitos por recursos provenientes do 

mercado de valores mobiliários. 

 Demolein (1963, p.113) afirma que havia um espírito imediatista no investidor 

brasileiro em geral. Juntamente com uma pressão inflacionária e o aparecimento de outro 

título mais rentável no mercado37, pelo menos no curto prazo, isto minava o desenvolvimento 

do mercado acionário. Entretanto, o autor explica que a situação própria das empresas 

traduzia-se num limitador maior do que a dificuldade de colocar as ações no mercado. 

 Para Carvalhosa (2002), um fator que contribui para que cada vez mais as empresas 

fechem o seu capital é a reduzida dimensão do próprio mercado, pois isto reduz a 

possibilidade de captação de recursos38. Ele aponta ainda outros dois fatores para esta 

situação: o processo de abertura econômica no Brasil, fazendo com que multinacionais 

adquirissem o controle e em seguida fechassem o capital das companhias recém-adquiridas, 

além do fato de que, no período de 1998 a 2001, existiram diversas incertezas sobre a 

legislação societária brasileira, tornando as empresas temerosas com possíveis ampliações de 

direitos aos acionistas, particularmente podendo onerar e dificultar os futuros cancelamentos 

de registros. 
                                                 
36 Como afirmava o Plano Diretor do Mercado de Ações, de 1991: “O momento conjuntural não é muito 
favorável, considerando-se o desaquecimento da atividade econômica interna e externa, e o alto nível de taxas de 
juros. Entretanto, não se pode argumentar que em épocas de dificuldades ninguém investe. Desde que haja boas 
perspectivas de recuperação em um horizonte previsível, justamente nessa fase surgem as melhores 
oportunidades de negócios.” (BRASIL, 1991, p.6). 
37 O autor se referia ao aparecimento das Letras de Câmbio ao Portador, título que, segundo ele, dava uma 
aparente certeza de alta remuneração e que trazia algum benefício relacionado ao Imposto de Renda. 
38 Ou seja, um mercado pequeno tende a fica ainda menor. 
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 A diretora da CVM, Norma Parente (2002), ao referir-se a um único aspecto da Lei 

das S/A, a exclusão do tag along aos acionistas preferencialistas e, num segundo momento, a 

todos os minoritários, argumenta que a exclusão em 1997 causou não apenas enormes 

prejuízos39 aos minoritários, mas, principalmente, danificou a imagem do mercado de capitais 

e do próprio país40 . 

 Abrão (2002, p.253) aponta o esvaziamento de informações essenciais aos acionistas 

minoritários, a manipulação de preços e as crises localizadas, como tendo resultado na saída 

de muitos acionistas, que, assustados com qualquer turbulência, deixavam precocemente o 

mercado. Este autor também cita as exclusões de direitos e a não-determinação de critérios 

para o cálculo do valor de reembolso, como tendo provocado a repulsa dos minoritários, que, 

segundo ele, podem ter tido prejuízo com tais alterações legais. 

 Já o ex-presidente da CVM, Luiz Leonardo Cantidiano (2002), aponta outras causas 

para o desaquecimento do mercado. Para ele, a retirada dos incentivos fiscais e da imposição 

estatal aos investidores institucionais, sob a forma da obrigação de adquirir um percentual 

mínimo de ações, fez com que o mercado declinasse. Ele ainda afirma: 

 É certo que o desenvolvimento do mercado acionário vem sendo 

afetado, há longo tempo, por problemas estruturais de nossa economia, 

dentre eles (a) o crônico processo inflacionário [...], (b) a pequena formação 

de poupança interna, (c) o crescente déficit fiscal do tesouro [...] e (d) as 

altas taxas de juros [...] 

 Abstraídos tais fatores, os estudiosos concluíram que o pequeno 

crescimento do mercado de ações resulta de má qualidade do produto que é 

ofertado aos investidores (2002, p.61).  

                                                 
39 Apesar dos prejuízos causados, existem justificativas para esta posição tomada pelo Governo brasileiro. Este 
assunto será detalhado na seção 4.4.3.2 deste estudo. 
40 Penalva Santos (2002,  p.503) é bem explícito em sua opinião: “Que os dias ignominosos da vigência da Lei 
de 1997 desapareçam para sempre.”  
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 Como aponta Leite (1979, p.21), “as empresas estão constantemente expostas ao 

julgamento do mercado”. Segundo este autor, se estas decepcionarem os investidores, não 

conseguirão realizar novos lançamentos de ações.  

 Cantidiano conta ainda que no ano de 1999 ouviu de 25 dos maiores investidores do 

mercado acionário internacional as seguintes preocupações com relação ao mercado 

brasileiro: 

(a) existência de direitos que garantam tratamento igualitário aos acionistas 

detentores de todas as espécies, com ou sem direito a voto, especialmente 

quando da realização de operações de reestruturação societária, venda do 

negócio, alienação do controle, ofertas públicas e cancelamento do registro 

de companhia aberta; [...] 

(e) determinação do critério de fixação do preço a ser ofertado aos 

investidores quando do cancelamento do registro de companhia aberta [...] 

(2002, p.63-64). 

 Como observado, as razões apontadas levam em consideração, além de fatores da 

economia, as preocupações dos minoritários e do produto que foi oferecido aos mesmos.  

  

 4.1.2. A proteção legal e sua relação com o investimento 

  

 Diversos autores apontam que a existência de uma relação direta entre a proteção legal 

aos acionistas minoritários e o crescimento do mercado de ações. Kapaz (2002, p.1), por 

exemplo, afirma que os minoritários “somente entrarão para valer neste mercado se tiverem 

garantias e direitos que lhes propiciem tranqüilidade para aportarem seus recursos”. Para este 

autor existe um círculo virtuoso: uma maior proteção aos minoritários aumentaria a liquidez 

do mercado, estimulando os lançamentos de ações e com isso atraindo mais investidores, num 

processo cíclico.  



 57

 Pereira Filho (2002, p.5) afirma que a mudança de cultura do brasileiro não será 

influenciada por questões circunstanciais, mas sim pela certeza de que os direitos dos 

acionistas serão respeitados. Entretanto, este autor afirma que é necessário analisar se os 

direitos dos minoritários são realmente efetivos. Ele exemplifica mostrando que a mera 

entrada em vigor da Lei das S/A de 2001 não mudou o cenário de abandono do mercado de 

capitais no Brasil.  

 Abrão (2002) argumenta que em todas as operações que possam representar mudanças 

de critérios, com o esvaziamento do grupo minoritário, os legisladores deveriam optar pelas 

técnicas que tivessem menor possibilidade de repercutir negativamente frente aos acionistas 

sem direito a voto. 

 Penalva Santos (2002) por sua vez afirma que atualmente os minoritários assumiram 

um papel de grande relevância, não vivendo mais de tratamentos injustos em relação aos 

minoritários.  

 Já Ulhoa Coelho (2002, p.483) afirma: 

Nos discursos parlamentares e governamentais, as diversas reformas, a partir 

dos anos 1970, no direito do anonimato brasileiro tiveram o mesmo objetivo: 

contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através da 

ampliação da tutela dos interesses dos acionistas minoritários. 

 Fica nítida a preocupação dos autores com os minoritários. Contudo, vejamos como 

essa proteção foi feita, ao longo dos anos, pelo governo brasileiro. 

  

 4.2. O acionista minoritário: abusado ou lesionado? 

 

 Cabe aqui fazer um adendo no que se refere a duas visões distintas encontradas na 

literatura: o abuso do minoritário e o minoritário lesionado. Estas duas possibilidades são 

encontradas nas argumentações sobre a necessidade de retrair ou expandir os direitos dos 
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minoritários, e, portanto, devem ser levadas em consideração para a tomada deste tipo de 

decisão. 

 Müssnich (2002, p.286), argumenta sobre a necessidade de “evitar a chamada 

‘indústria do recesso’ [...] estratégia oportunista de assédio às companhias [...]”. 

 Eizirik (apud  Müssnich, 2002, p.288) caminha no mesmo sentido, ao relatar que “tal 

dispositivo constituía um incentivo à ‘indústria do recesso’, onerando eventuais operações 

legítimas da companhia, porém ensejadoras do direito de recesso.”41 Sampaio Amaral (apud  

Müssnich, 2002, p.289), por sua vez, aponta a prática de desvirtuar a finalidade do direito de 

recesso, tornando “o seu exercício economicamente atraente e motivo de especulação da parte 

do minoritário”. 

 Parente (2002, p.24), ao tratar do ressarcimento, pelo minoritário, à companhia, dos 

valores de uma nova avaliação realizada a pedido do primeiro, argumenta: 

Para evitar abusos dos minoritários, os acionistas que requererem a 

realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão 

ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior 

ou igual ao valor inicial da oferta pública. [...] Isso pode vir a ser um 

elemento inibidor da solicitação, mas terá a missão de evitar abusos das 

minorias.42 

 Por outro lado, também existem autores que enxergam o acionista minoritário como 

sendo lesionado. Abrão (2002), por exemplo, cita que as compensações patrimoniais trazidas 

aos minoritários pela Lei 9.457/97 não foram suficientes para colocar de lado as reclamações 

generalizadas, inclusive pelo desconforto provocado por outros pontos da própria reforma de 

1997. 

 Para esse autor, os minoritários experimentaram inúmeros problemas e efetivamente 

sofreram prejuízos: “Não bastasse a informação privilegiada, ou que circula entre grupos 
                                                 
41 O dispositivo ao qual o autor se refere era a garantia do acionista nunca receber uma quantia inferior ao valor 
patrimonial das ações, quando ocorresse o direito de retirada. 
42 Este ponto específico da Lei das S/A será abordado adiante, na seção 4.4.2.1. 
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dominantes, os minoritários sentem amargura e ficam de mãos amarradas, sendo tomados de 

surpresa e invadidos pelo desânimo, haja vista a penúria a que ficam adstritos.” (ABRÃO, 

2002, p.269).  Do seu ponto de vista, os minoritários teriam menores chances de lesão se as 

regras fossem padronizadas de forma transparente. 

 Já Kapaz (apud Cantidiano, 2002) argumenta que um mercado de ações forte e 

democratizado dependeria da existência de pequenos e médios investidores que se sentissem 

protegidos, particularmente em relação a negócios feitos pelos controladores que implicassem 

em prejuízos patrimoniais ou operacionais à companhia, que resultassem em prejuízo para os 

minoritários. 

 

 4.3. Os fundamentos do direito de retirada 

 

 Carvalhosa (2003a, p.849) esclarece que o direito de retirada é fruto de uma tentativa 

de conciliação entre a teoria contratualista e a teoria institucionalista, ou, mais 

especificamente, entre os aspectos contratuais e institucionais das companhias. 

 A teoria das bases essenciais, de origem contratualista, explica que o 

acionista, ao ingressar na sociedade, está motivado pela existência de 

determinados fundamentos jurídico-organizacionais, que constituem o 

pressuposto do seu consentimento para integrar a coletividade dos seus 

sócios. São, portanto, essas bases jurídico-organizacionais direitos próprios 

do acionista, não podendo ser modificados sem o seu próprio consentimento. 

 Há que conciliar, pois, essa concepção nitidamente contratualista com 

os aspectos institucionais da companhia, representados na espécie, pelo 

regime de decisão majoritária. 

 Como explica o autor, ao contrário da teoria contratualista, a teoria institucionalista 

admite deliberações pela maioria qualificada sobre certas matérias. Justamente por isso é que 

a Lei das S/A permite aos minoritários discordarem de alterações nestas bases essenciais e 
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solicitarem a sua saída da companhia, por meio do reembolso do valor das suas ações. Na 

opinião do autor, o princípio da maioria prevalece na lei brasileira, embora sem uma 

soberania absoluta, tendo em vista que não é possível às companhias a modificação de regras 

que protegem alguns direitos dos minoritários. 

 “Na realidade, o direito de recesso origina-se do reconhecimento legal dos 

fundamentos essenciais (organizacionais) da companhia. Trata-se, portanto, de direito que 

visa a conciliar os interesses da companhia e dos acionistas.” (CARVALHOSA, 2003a, 

p.890). Seu fundamento, explica o autor, é a proteção legal do minoritário que não quiser ficar 

vinculado à companhia, por estar inconformado com uma decisão que modificará a sua 

estrutura jurídica43, ou a posição jurídica do acionista na mesma. 

 A operação de reembolso44 é, portanto, compulsória, referindo-se a um direito de 

natureza patrimonial: 

Assim, o pressuposto para a legitimidade do exercício do direito de 

recesso não é a simples discordância de determinada deliberação assemblear, 

mas sim a verificação de efetiva redução patrimonial acarretada pelas 

alterações nos direitos conferidos às ações do acionista minoritário 

(CARVALHOSA, 2003a, p.888-9, grifos do autor).  

 Esta redução não poderia ser presumida, devendo o acionista alegar a sua ocorrência, 

ou declarar de forma objetiva que determinada alteração acarretará negativamente nas suas 

ações. 

 O direito de retirada é assegurado após a modificação estrutural45, nos casos previstos 

em lei46, a todos os acionistas que não tenham votado a favor da modificação em questão. 
                                                 
43 O autor esclarece que, se o controlador fizer tal modificação na estrutura da companhia, não no interesse 
social, mas sim para livrar-se de minoritários incômodos, cabe ação de responsabilidade civil por abuso de 
poder. 
44 “O reembolso pode ser entendido como a operação através da qual, nos casos previstos em lei, a companhia é 
obrigada a pagar aos acionistas dissidentes o valor de suas ações.” (CARVALHOSA, 2002, p.435). “O recesso é 
a faculdade legal do acionista de retirar-se da companhia, mediante a reposição do valor patrimonial das ações 
respectivas.” (CARVALHOSA, 2003a, p.889). 
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Dessa forma, têm direito tanto os acionistas que compareceram ou não à Assembléia. O autor 

chama estes últimos de “acionistas investidores”, e não concorda que a eles seja assegurado o 

direito, apesar de aceitar quem assinale que existam razões para o absenteísmo dos acionistas. 

 Para Carvalhosa, o acionista pode exigir o reembolso47, em lugar de vender as ações 

no mercado, por causa de:  

 a) maior comodidade;  

 b) não ter encontrado comprador, ou  

 c) o preço ofertado no mercado ser menor do que o oferecido no direito de retirada. 

 Este autor aponta, ainda, a existência de diversos argumentos de que o direito de 

retirada: entorpece as principais atividades das companhias, dificultando e até inviabilizando 

algumas mudanças estruturais necessárias para o desenvolvimento das mesmas; acarreta ônus 

excessivos; incentiva a especulação; estimula a descapitalização, podendo até mesmo 

prejudicar a companhia; premia os acionistas que saem, punindo os que ficam, entre outros: 

 Tais críticas traduzem a tendência institucionalista da sociedade 

anônima e, portanto, o princípio de defesa da empresa e de hegemonia 

absoluta dos controladores. Entendem, pois, os seus defensores que os 

interesses empresariais poderiam justificar a privação dos direitos dos sócios 

e, portanto, a alteração de seus interesses. Em suma, teria a empresa 

objetivos próprios além e acima dos interesses dos acionistas 

(CARVALHOSA, 2003a, p.893). 

 Segundo tais críticas, o direito de retirada deveria ser restrito ao menor número de 

casos. 

  

 
                                                                                                                                                         
45 Caso a alteração estatutária seja anterior ao ingresso do acionista naquela companhia, ou se tal modificação 
estrutural estiver prevista no estatuto (se esta opção for permitida pela lei), não há direito de retirada. 
46 O autor explica que este é um direito estrito, não podendo ser invocado por analogias. 
47 O autor afirma que não se pode exercer parcialmente o direito, por exemplo, um acionista não poderia 
reembolsar apenas uma parte da classe de ações atingidas. Ou reembolsa todas as suas ações de determinada 
classe, ou não pode obter o reembolso. 



 62

 4.3.1. Uma proteção ao acionista sem prejudicar a companhia 

 

 No centro da questão sobre o acionista abusado ou o acionista lesionado, e sem querer 

pender para um lado ou para o outro, podemos chegar ao ponto em que os autores 

argumentam que deve haver uma proteção aos minoritários, em maior ou menor grau, desde 

que esta não prejudique a companhia.   

 Cantidiano (2002), por exemplo, espera que a CVM, pela sua longa experiência, tenha 

o bom senso de fazer esta regulação, assegurando os direitos dos minoritários, sem criar 

embaraços às reorganizações societárias, necessárias ao desenvolvimento das companhias.  

 Müssnich (2002) aponta que é possível desenvolver uma companhia ao mesmo tempo 

em que se oferece uma proteção eficiente ao minoritário. Para ele, o princípio majoritário 

precisa predominar, possuindo o direito de recesso um caráter excepcional, representando 

uma proteção patrimonial aos minoritários.  

 Abrão (2002, p.273), referindo-se ao fechamento de capital, exemplifica que os 

cancelamentos de registros de companhias abertas ocorrem “por interesses do grupo de 

controle, na visão da atividade produtiva, de relevar eventuais conflitos, dando margem de 

lucro mais segura, e minorando as despesas naturais à publicidade dos atos praticados no seio 

da sociedade”. 

 Penalva Santos (2002, p.494) faz analogia deste raciocínio quando cita que o ex-

presidente do Banco Central, Armínio Fraga, era favorável à OPA nas alienações de controle 

de companhia aberta, embora sem um caráter de “Lei Robin Hood” (que tira dos ricos para 

dar aos pobres). Ainda, este mesmo autor cita um argumento de Kandir, que consideraria a 

obrigatoriedade desta modalidade de OPA um fator inibidor, dificultando as alienações de 

controle que se fizessem necessárias ao saneamento de companhias, o que resultaria na queda 

do valor das ações de todos os acionistas, inclusive dos minoritários. 



 63

 Müssnich (2002, p.296) então reporta: “Os interesses da companhia são os legítimos 

interesses que devem sempre ser almejados e não os interesses egoístas de cada acionista. 

Assim, a tendência mundial é a de reduzir cada vez mais as matérias sujeitas ao recesso.” 

 

 4.3.2. O direito de retirada em outros países 

 

 Carvalhosa (2003a) e Wald (2002) ensinam que o direito de retirada apareceu pela 

primeira vez no Código de Comércio Italiano, em 1882, como contrapartida aos minoritários, 

sob a forma do direito de retirar-se das sociedades quando ocorressem deliberações 

majoritárias que mudassem as atividades empresariais. Posteriormente este direito foi 

introduzido em quase todos os países, em maior ou menor grau. 

 Ladd e Wright (1965, p.85) afirmam: “No Brasil, bem como na maioria dos países 

europeus, a legislação das sociedades por ações é bastante rigorosa na interpretação dos 

direitos dos acionistas e na adoção de medidas destinadas a proteger seus interesses.” 

Contudo, estes mesmos autores questionam se a Lei das Sociedades por Ações seria uma 

adequada primeira linha de defesa dos direitos dos minoritários, pois, em certos casos, não 

tinha eficácia contra “artifícios de engenhosos ou inescrupulosos administradores”. 

 Carvalhosa (2003a) e Müssnich (2002) explicam que em diversas leis estaduais nos 

Estados Unidos da América (EUA) o direito de retirada é excluído quando as ações são 

negociadas em Bolsa e, portanto, podem ser prontamente vendidas no mercado de capitais, 

sendo, por outro lado, mantido o direito quando a companhia é fechada. Carvalhosa (2003a) 

também aponta que em alguns dos estados americanos não há direito caso a classe da ação 

possua mais de 2.000 acionistas, não sendo esta uma regra, contudo, do principal mercado dos 

EUA, o estado de Nova Iorque. Ballantine (apud Carvalhosa, 2003c) informa ainda que nas 
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legislações de 25 estados americanos existe o direito de retirada nas fusões e incorporações, 

como uma salvaguarda contra possíveis injustiças. 

 Sztajn (apud Müssnich, 2002) afirma que no sistema inglês, de base anglo-saxônica, 

não há direito de retirada. Todavia, Carvalhosa (2003a) mostra que há o direito, mas o mesmo 

deve ser decretado pelo Tribunal, sendo cabível em apenas duas situações: caso os 

administradores adotem conduta prejudicial aos interesses dos acionistas, ou nos casos de 

dissolução da companhia. 

 Não existe direito de retirada na legislação suíça (SZTAJN, apud Müssnich, 2002), 

francesa e alemã (SZTAJN, apud Müssnich, 2002; CARVALHOSA, 2003a), apesar de 

Carvalhosa apontar que na Alemanha é admitido o direito quando ocorrem transformações na 

forma da sociedade. Porém, este autor explica que se entende neste caso mais um direito à 

indenização, fixado pelo Tribunal, do que propriamente um direito de retirada. 

 Müssnich (2002, p.287) relata que a tendência mundial, inclusive no direito italiano – 

conceptor do direito de retirada – é de “reduzir cada vez mais as hipóteses do direito de 

recesso, que freqüentemente têm impedido o crescimento empresarial pela ameaça que o 

pagamento do valor do reembolso pode representar”. Lamy Filho (apud Müssnich, 2002) 

aborda que, a medida em que os juristas contemporâneos se dão conta que é interesse da 

sociedade a defesa da empresa, crescem as restrições para o exercício do direito de retirada. 

 

 4.4. As reorganizações societárias na literatura 

 

 Destacaremos agora algumas opiniões específicas sobre os processos de reorganização 

societária, no caso brasileiro.  
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  4.4.1. Abertura, manutenção ou fechamento de capital: questões empresariais e 

de regulação 

 

 Quando uma empresa somente obtém seus recursos por meio de um grupo restrito de 

pessoas, esta é uma companhia de capital fechado. Por outro lado, se a companhia busca 

financiamento ao público desconhecido, emitindo valores mobiliários48 (como ações ou 

debêntures), esta companhia é de capital aberto49. 

 Em face da dispersão daqueles que tomaram para si os valores mobiliários emitidos 

pela companhia, os quais, para Carvalhosa (2002, p.47), se presumem “incapazes de formar 

uma comunidade apta a defender eficazmente seus interesses perante aquela, seus 

controladores e administradores, a lei estabelece um regime especial de tutela do Poder 

Público em favor dessa coletividade de acionistas, debenturistas e demais portadores de títulos 

acionários”. Estaria assim a companhia submetida a uma disciplina normativa em caráter 

permanente. 

 A decisão de abrir o capital de uma companhia é exclusiva dos seus controladores, 

assim como a decisão de mantê-lo aberto ou de fechá-lo. Cabe a eles analisar as vantagens e 

desvantagens destas decisões. “Daí decorre que não cabe ao Estado, por intermédio da 

agência reguladora do mercado de capitais, intervir ou opinar sobre o mérito da decisão 

empresarial de abrir ou fechar o capital da companhia.” (CARVALHOSA, 2002, p.69, grifos 

do autor). Eizirik (1987, apud Carvalhosa, 2002, p.69) considera que a função pública nesta 

regulação é a promoção de uma ampla transparência de informações “de sorte que, uma vez 

bem informados, os investidores poderão decidir, com conhecimento de causa, sobre as suas 

aplicações financeiras no mercado de capitais”.  

                                                 
48 As características essenciais dos valores mobiliários são: a possibilidade de “negociação em massa no mercado 
de capitais e uniformidade de direitos, objetivando a mobilização e a mobilidade de capitais”. (CARVALHOSA, 
2002, p.51). 
49 Para tanto, é necessária a solicitação do registro de companhia aberta, perante a CVM. 
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 Contudo, o cancelamento do registro de companhia aberta (o fechamento de capital) 

inviabiliza a negociação daqueles valores mobiliários no mercado de capitais, tornando-se, 

por isso, uma questão relevante na vida dos acionistas, principalmente pelo fato deste tipo de 

investimento ter como pressuposto a liquidez. 

 As normas referentes ao cancelamento teriam, portanto, dois objetivos: dar a 

possibilidade de minoritários impedirem este cancelamento ou então possibilitar que eles 

vendam suas ações “por preço conveniente, de sorte a não compeli-los a se manterem 

acionistas de uma companhia cujas ações não possuam liquidez no mercado e que não esteja 

obrigada a prestar informações mínimas aos investidores” (CARVALHOSA, 2002, p.72). 

Para este autor (2002, p.73), o “princípio vigente era o de que caberia aos investidores decidir 

sobre a conveniência ou não de aceitar a oferta; quando o preço fosse considerado baixo, os 

minoritários não venderiam suas ações e a companhia não lograria o fechamento do seu 

capital”.  

 Ou seja, percebe-se que o foco é, mais uma vez, nas informações estarem à disposição. 

Apesar disso, o autor aponta que a OPA poderia, mesmo sem conseguir fechar o capital, 

reduzir muito a liquidez das ações, fazendo com que os minoritários se sentissem 

pressionados a se desfazer das ações a qualquer preço. Por este fato, explica o autor, é que se 

passou a defender a idéia que a legislação societária deveria estipular que valores poderiam 

ser oferecidos aos minoritários, pelo controlador, nos fechamentos de capital. 

  

 4.4.2. Os métodos de avaliação e o preço justo 

 

 Neiva (1992, p.11), ao contrapor os diversos métodos de avaliação de empresas, 

introduz seu trabalho da seguinte forma: 
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A avaliação de uma empresa não pode ser feita segundo princípios 

de uma ciência exata. O peso que os técnicos em avaliação atribuem aos 

diversos fatores envolvidos no processo de avaliação não é uniforme. Isto se 

deve a um problema de julgamento pessoal de cada avaliador que é 

influenciado pela experiência que este especialista acumula, bem como pelos 

motivos e objetivos da avaliação para o comprador ou vendedor.  

  Rudge e Cavalcante (1993, p.175), em obra editada pela própria Comissão Nacional de 

Bolsas de Valores, afirmaram que a projeção do lucro balizava o cálculo do preço justo50: 

Resta evidente que o preço justo é informação resultante de 

avaliação individual do investidor. Pode variar de um para outro investidor, 

especialmente devido às estimativas de lucro por ação, custo de 

oportunidade e definição de prêmio pelo risco. Nessa diferença de avaliações 

reside grande parte da atração da Bolsa: se todos avaliassem igual, se o preço 

da ação em Bolsa fosse sempre o preço justo, só haveria compradores, ou só 

haveria vendedores. Em qualquer caso, deixaria de existir Bolsa (RUDGE e 

CAVALCANTE, 1993, p.174). 

 Vejamos então quais são as opiniões dos autores sobre cada um dos métodos possíveis 

para o cálculo do valor de reembolso das ações dos minoritários. Isto pode ser visto com 

nitidez quando eles tratam do fechamento de capital. 

 Parente (2002) considera o fechamento de capital como sendo o momento mais 

drástico pelo qual uma companhia pode passar no mercado de capitais, tendo em vista que o 

minoritário fica praticamente coagido a aceitar a OPA, pelo preço que for oferecido. Ela 

afirma que o acionista, quando entra na companhia, paga por suas ações um valor tendo por 

base um dos três parâmetros: o patrimônio da companhia; a sua perspectiva de rentabilidade, 

ou o valor da cotação em bolsa, para aquelas que possuem cotação significativa.  

 A autora então lembra que a legislação permite que seja utilizado qualquer um dos 

métodos previstos na mesma, desde que o resultado ao final seja eqüitativo, traduzido pelo 

                                                 
50 É importante destacar que na época a legislação ainda não trazia a expressão “preço justo”. 
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“preço justo”. Ela então lembra que o projeto da reforma da Lei das S/A, de 2001, impunha 

que:  

[...] o valor de fechamento deveria ser o valor econômico, sob o 

fundamento de que o ‘valor que melhor representa quanto de fato vale a 

ação de uma empresa não é o seu valor patrimonial e sim o seu valor 

econômico51, pois leva em conta todos os parâmetros da empresa. Outro 

ponto importante é o fato da abertura de capital da empresa, quando 

ocorre, ser feita pelo seu valor econômico e não patrimonial, portanto seria 

um contra-senso fechar o capital por um parâmetro diferente daquele que 

foi usado quando da abertura de seu capital’52 (PARENTE, 2002, p.17, 

grifos da autora). 

 Contudo, como aponta a autora, o legislador optou por dar a liberdade de escolha do 

critério de avaliação, desde que fosse pelo “preço justo”. Mesmo afirmando que a avaliação 

possuirá sempre um grau de subjetividade, não se podendo revelar o valor exato das 

companhias, ela considera que o importante é que os laudos, que apurem os valores, sejam 

transparentes. Abrão (2002) também argumenta que a utilização de critérios sólidos garante a 

transparência e a liquidez das ações dos minoritários, embora, para este autor, os critérios 

técnicos previstos em lei demonstrarão o preço real das ações, ampliando a segurança dos 

minoritários nos fechamentos de capital. 

 Carvalhosa (2002), ao analisar a lei de 1976, que assegurava um valor não inferior ao 

do patrimônio líquido, e a lei de 1997, que estipulava um valor ao menos igual ao econômico, 

considera que ambas as propostas tinham mérito, mas pecavam pelo excesso de rigor ao terem 

estabelecido um único critério para todas as empresas que fechassem o capital. Com relação à 

lei de 2001, o autor critica a confusa redação do conceito de “preço justo”, tendo em vista a 

                                                 
51 Segundo Neiva (1992, p.12), as duas concepções de valor de empresas que mais se destacam são as seguintes: 
“a) Valor patrimonial: o valor da empresa é determinado pelo somatório dos bens que constituem o patrimônio 
da empresa. 
b) Valor Econômico: o valor da empresa decorre do potencial de resultados futuros.” Críticas a estes e a outros 
modelos de avaliação serão apresentadas adiante. 
52 A autora afirma ter recortado este trecho do Relatório do projeto aprovado pela Comissão de Economia, de 
Indústria e Comércio da Câmara de Deputados. 
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sua subjetividade e os interesses opostos entre controladores e minoritários. Dessa forma, não 

haveria um único “preço justo”. 

 Kandir (2002) afirma que isto garantiu maiores direitos aos minoritários, uma vez que 

o fechamento de capital tem que pagar um preço calculado pelos critérios definidos em lei, 

havendo a possibilidade de pedido de reavaliação. 

 Quanto ao valor patrimonial a preços de mercado53, Parente (2002) considera esta 

uma avaliação apenas parcial, por só contemplar os bens ativados, excluindo, dentre outros, os 

ativos intangíveis. O mesmo argumento é feito para a não utilização do valor do patrimônio 

líquido contábil, acrescido do fato dele geralmente estar escriturado pelo valor histórico. Para 

a autora, ambos os critérios não refletem adequadamente o valor efetivo de uma companhia. 

Seguindo este mesmo raciocínio, Nioac Prado (apud Lobo, 2002) considera que o ativo 

muitas vezes não se reflete nem na cotação em Bolsa, nem no valor patrimonial das ações 

individualmente consideradas. 

 Contrariando esta visão, Comparato (apud Lobo, 2002) informa que a tendência dos 

países desenvolvidos é garantir, na alienação de controle, o tratamento eqüitativo aos 

acionistas de igual categoria, e sugere que o direito de recesso seja calculado pelo valor 

contábil das ações, como uma das formas para neutralizar possíveis malefícios aos não-

controladores. 

 Parente (2002) assinala que o método do fluxo de caixa descontado vem sendo muito 

difundido. Como explica a autora, ele traduz o valor da companhia pela perspectiva dos lucros 

futuros trazidos a valor presente. Apesar de considerá-lo o mais correto, a autora também não 

o considera perfeito, pois as “taxas de juros aplicadas podem distorcer a rentabilidade 

esperada; fatores conjunturais são elementos de incerteza” (PARENTE, 2002, p.18). 

                                                 
53 Consiste na “soma algébrica dos valores atualizados dos bens, direitos e obrigações da empresa”. (NEIVA, 
1992, p.29). Ou ainda, “significa que o valor apurado será o do ativo, subtraído o passivo, mas de cada bem 
constante do ativo e do passivo, avaliado individualmente, a preços de mercado” (CARVALHOSA, 2003d, 
p.288, grifos do autor). Segundo este último autor, este critério pressupõe que os bens e direitos somente têm 
valor se puderem ser negociados individualmente, independentemente dos outros bens e direitos. 



 70

 Cantidiano (2002), por sua vez, lembra que muitas entidades representativas de 

companhias abertas argumentaram que seria muito oneroso para o controlador a utilização do 

valor econômico54 nas OPAs para cancelamento de registro. 

 Para Abrão (2002), o valor econômico retrata uma importância mais próxima do 

mercado e aumenta a segurança do minoritário.  

 Já para Müssnich (2002, p.288), o valor econômico é o verdadeiro valor da ação, além 

de também ser considerado o mais adequado, tendo em vista que, no momento que uma 

pessoa adquire ações, nunca se utiliza o critério patrimonial, mas sim o valor econômico ou o 

valor de mercado da ação, “sendo o valor patrimonial absolutamente ineficaz para esta 

finalidade.” 

 Este mesmo autor lembra que, antes da Lei 9.457/97, o valor mínimo a ser pago era o 

patrimonial. Eizirik (apud Müssnich, 2002) cita que o valor do patrimônio líquido é a maioria 

das vezes bastante superior ao valor econômico ou à cotação em Bolsa, o que fazia com que o 

dispositivo legal constituísse um incentivo à indústria do recesso. Para ele, o valor econômico, 

traduzido na perspectiva de rentabilidade da companhia, ou seja, o seu fluxo de caixa 

descontado, é uma avaliação dinâmica, balizada na atividade empresarial da companhia, 

enquanto a avaliação baseada no valor patrimonial seria uma avaliação estática.  

 Contrapondo esta idéia, Carvalhosa (2002) sugere que o legislador de 1997 inseriu a 

possibilidade do valor econômico pressupondo que este seria, em todas as ocasiões, muito 

menor do que o valor do patrimônio líquido, esperando que, com isso, a companhia pudesse 

suportar financeiramente a dissidência dos acionistas. Contudo, este mesmo autor considera 

                                                 
54 “equivale à perspectiva de rentabilidade da empresa (forecast profit). A adoção desse critério de aferição de 
valor empresarial, em todo o mundo, decorre do consenso de que o critério fundamental para a verificação do 
valor de mercado de uma companhia é o fluxo de caixa descontado. A empresa vale não mais por seu patrimônio 
líquido, mas por sua capacidade de produção de dinheiro. 
   [...]  
   Assim, o fluxo de caixa é igual à geração de caixa, ou seja: receitas da companhia descontadas as despesas, 
exceto as que não representam saídas de caixa (depreciações e amortizações). 
   A capacidade de fluxo de caixa demonstra o quanto a companhia é rentável e saudável, daí resultando o laudo 
sobre o seu valor econômico”. (CARVALHOSA, 2002, p.434, grifos do autor). 



 71

que o valor econômico não é necessariamente inferior ao patrimônio líquido, podendo até 

superar aquele, dependendo da rentabilidade da empresa.55 

 Conforme cita Sampaio Amaral (apud Müssnich, 2002), o valor do patrimônio líquido 

foi perdendo importância a partir do momento em que o seu valor foi se distanciando do valor 

real da companhia, pela percepção do mercado. Isto teria sido causado pelos repetidos anos de 

inflação e de utilização de índices de correção monetária que não guardavam relação com os 

ativos empresariais sobre os quais incidiam, inflando o imobilizado das companhias. O autor 

aponta que a partir de 1994, com o fim da grande inflação, o patrimônio das companhias 

voltou ao seu valor real de mercado, principalmente os seus bens imóveis. O resultado foi a 

discrepância entre o valor patrimonial contábil e as cotações em bolsa, que ficaram muito 

abaixo dos valores patrimoniais. O autor também afirma que estes fatos desvirtuaram a 

finalidade do direito de recesso, tornando-o atraente e motivo de especulações para os 

minoritários.  

 Entretanto, este mesmo autor faz uma ressalva para os casos de liquidação de 

companhias: nestes casos, ele acredita que o critério patrimonial pode ser o critério mais 

adequado. Ele destaca ainda a possibilidade de grandes discussões acerca dos critérios para a 

apuração do valor econômico das companhias, e afirma que o mais utilizado é o fluxo de 

caixa descontado, com taxas que, normalmente, representam o custo de capital médio da 

companhia. 

 Para Lamy Filho & Bulhões Pedreira (apud Cantidiano, 2002), a cotação das ações 

reflete, num mercado desenvolvido, o real valor econômico das ações, por traduzir as 

perspectivas de rentabilidade nas análises dos investidores e o valor do patrimônio líquido da 

companhia.  

                                                 
55 A lei diz que pode ser utilizado o valor econômico, desde que esteja previsto no estatuto da companhia. O 
autor esclarece que a companhia não poderia voltar atrás, modificando novamente o estatuto, caso percebesse 
que o valor econômico é superior ao patrimonial, pois isto, segundo ele, lesaria os minoritários. 
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 Fechando a sua análise, Parente (2002) aponta que todos os critérios possuem 

vantagens e desvantagens e afirma que apenas a ponderação de diversos métodos pode 

permitir que a companhia seja avaliada de forma justa. 

 Carvalhosa (2002, p.74-5, grifo do autor), por sua vez, argumenta: 

[...] os critérios adotados devem ser compatíveis com a situação da 

companhia e das ações de sua emissão. Assim, por exemplo, o critério 

‘cotação das ações no mercado’ somente poderá ser utilizado se forem 

dotadas de efetiva liquidez no mercado secundário; o critério de 

‘comparação por múltiplos’ não poderá ser usado se não houver companhias 

que possam ser objeto de comparação; o critério de ‘fluxo de caixa’ 

descontado não é adequado para empresas cíclicas, ou que estejam em 

processos de reestruturação. 

E, uma vez que se chegue a um valor para as ações da companhia, é 

recomendável que se calcule um ágio sobre ele, para que a oferta pública 

tenha maiores chances de êxito. 

 Existe, portanto, uma espécie de consenso sobre a utilização do valor econômico para 

o cálculo das ações dos minoritários. Apesar do seu elevado grau de subjetividade, os autores 

de forma geral acreditam que este é o valor mais justo a ser pago aos minoritários:  

Não obstante correntemente aplicado em todo o mundo, a apuração 

do valor econômico de cada companhia pressupõe uma considerável 

subjetividade. Daí ter o legislador estabelecido normas de procedimento na 

indicação e aprovação dos auditores que farão tal trabalho, cujo pressuposto 

é de absoluta independência com respeito à administração e aos 

controladores da companhia (CARVALHOSA, 2002, p.435, grifo do autor) 

 Contudo, ele também afirma: 

Do lado dos minoritários, no entanto, a incerteza do valor econômico 

apurado pode, com efeito, inibi-los do exercício desse direito potestativo. E 

repita-se que não foi outra a intenção do legislador [...], fica evidente que o 

que ali se procura é diminuir em tudo e por tudo os direitos patrimoniais dos 

acionistas minoritários. O parâmetro do patrimônio líquido, de fácil aferição, 
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era, com efeito, elemento fundamental da decisão de retirar-se. Agora, ao 

fazê-lo o dissidente, ficará a mercê da apuração, com forte conotação 

subjetiva, do valor econômico de suas ações56, inapelavelmente constante do 

laudo dos auditores (CARVALHOSA, 2002, p.431-2). 

 Do ponto de vista técnico, Neiva (1992) explica que existem diversos modelos de 

avaliação de empresas, sendo estes escolhidos conforme os objetivos da avaliação e as 

características das empresas.  

 Este mesmo autor afirma que tanto a avaliação pelo valor patrimonial quanto a 

avaliação com base no valor de rendimento57 apresentam problemas. Alguns bens do 

patrimônio são de difícil mensuração, principalmente se considerados isoladamente, enquanto 

a avaliação do futuro depende de um grande número de fatores de difícil quantificação. Para 

ele, a aquisição de uma empresa se dá geralmente pela capacidade de geração de lucros 

futuros da mesma. Dessa forma, o autor admite ser necessário determinar os lucros projetados 

com a máxima precisão possível, para suportar esta análise. 

 Segundo ele, a maioria dos autores não reconhece o valor da empresa como sendo o 

valor patrimonial contábil, pelas alegações de que existe variação do poder de compra da 

moeda, alterando o valor dos bens escriturados, além de que o patrimônio deveria ser 

considerado em seu conjunto, como fonte geradora de receita, ao invés de ser dividido em 

suas partes constituintes. Contudo, afirma:  

Não obstante as deficiências apontadas, as Demonstrações 

Financeiras das empresas são instrumentos de conhecimento dos aspectos 

financeiros do patrimônio. Sua exatidão interessa não apenas ao dono do 

patrimônio ou ao administrador da empresa, mas também ao seguinte 

                                                 
56 Como aponta a própria CVM, na cartilha criada para a orientação e defesa dos investidores: “Você pode 
perder dinheiro se: As pessoas que administram a empresa são desonestas [...], comentam lucros passados ou 
futuros que não existe [...]” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 1998, p.23). Dessa forma, o acionista 
passa a depender cada vez mais da honestidade dos administradores, no caso da utilização do valor econômico. 
57 Neiva (1992, p. 47) explica: “Se o valor de rendimento é maior que o valor patrimonial, há um aumento do 
valor econômico dos itens do ativo da empresa. Este aumento, medido pela diferença entre o valor de 
‘rendimento’ e o valor patrimonial, é chamado goodwill.” 
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público: [...] b) investidores do mercado de capitais [...] (NEIVA, 1992, 

p.24). 

  Como explica este autor (1992, p.55-6), “as informações contidas nos Balanços são as 

únicas disponíveis, principalmente para o ambiente externo da empresa”, fazendo com que as 

decisões de investimento, dentre outras, sejam tomadas principalmente tendo como base no 

balanço patrimonial e na demonstração de resultados:  

Não se deve, portanto, ignorar o valor patrimonial da empresa para 

efeito de avaliação. Ressalve-se, porém, a necessidade de serem realizados 

alguns ajustes na posição patrimonial e até mesmo no lucro, dependendo do 

objetivo da análise. 

[...] 

Dadas as dificuldades que estes modelos apresentam, quais sejam, 

determinação de um fluxo de rendimento futuro numa conjuntura econômica 

conturbada (altas taxas de inflação, incerteza quanto às tendências de 

mercado, etc.), risco imputado ao negócio para efeito de composição da taxa 

de desconto, etc., o valor patrimonial é padrão de comparação de grande 

utilidade na avaliação da empresa (NEIVA, 1992, p. 56). 

  Com relação aos modelos de previsão do futuro em empresas sob turbulência 

econômica no Brasil, Kasznar (1988, p.61) explica: 

Em princípio, um modelo econômico representa uma visão 

simplificada da economia, que destaca as suas variáveis mais importantes 

com base em hipóteses sobre sua estrutura e seus comportamentos passado, 

atual e futuro. Procura-se, com ele, prever, dentro de uma teoria específica, o 

comportamento futuro da economia. Naturalmente, aí está envolvida uma 

escala predeterminada de valores e preferências.   
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Kasznar (1988, p.70) argumenta ainda que os painéis econômicos de curto prazo 

mudam rapidamente, assim como mudam os planos supostamente de longo prazo dos 

governos, criando uma volatilidade na economia e, com isso, um clima de incerteza58.  

 Como afirmou Furtado (1974, p.111-7), a ciência econômica exerce uma aparente 

exatidão dos métodos que utiliza, permitindo com isso um isolamento, uma análise, abrindo 

caminho às previsões. Este autor observou, contudo, que é necessário distinguir-se uma 

objetividade de um ilusionismo em economia, evitando-se com isso que a contabilidade se 

transforme: 

[...] num labirinto de espelhos, no qual um hábil ilusionista pode 

obter os efeitos mais deslumbrantes.   

Não se trata, evidentemente, de negar todo valor a esses conceitos, 

nem de abandoná-los se não podemos substituí-los por outros melhores. 

Trata-se de conhecer-lhes a exata significação (FURTADO, 1974, p.116).  

 

 4.4.2.1. A nova avaliação 

 

 O recém-criado art. 4º-A, da Lei 10.303, de 2001, assegura aos minoritários que 

representem no mínimo 10% das ações em circulação no mercado o direito de solicitar uma 

nova avaliação do preço ofertado, desde que “acompanhado de elementos de convicção que 

demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de 

avaliação adotado [...]” (BRASIL, 2001, art. 4º-A).59 

                                                 
58 Kasznar (1987), ao estudar as falências e concordatas de empresas, constatou que os dados financeiros de 
empresas não podem predizer o futuro. Embora tivessem algum grau explicativo, eles eram insuficientes para 
que fosse possível prever a falência de empresas. 
59 Na opinião de Carvalhosa (2002), provavelmente estes serão “investidores sofisticados”. Para Abrão (2002, 
p.272-3), isto permite que o grupo minoritário situe “o valor econômico patrimonial divergindo da avaliação ou 
enfrentando diretamente a equação pelo lado judicial, ou com maior agilidade no Juízo Arbitral”. A CVM, 
contudo, não tem poderes para contestar o valor oferecido. O deferimento pela CVM dos pedidos de registro das 
OPAs não implica a garantia da veracidade e/ou qualidade das informações prestadas, nem julgamento sobre o 
preço ofertado pelas ações objeto das OPAs. Garante apenas o acesso a estas informações. 
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 A lei também estabelece que os acionistas que solicitarem a revisão de preço e aqueles 

que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia dos custos da nova avaliação, caso o 

novo valor seja igual ou inferior ao valor inicialmente apurado60. Isto, segundo o autor, seria 

uma forma de inibir os minoritários que só quisessem dificultar a OPA. Como visto 

anteriormente, Parente (2002, p.24) afirma que, mesmo podendo inibir as solicitações, esta 

possibilidade de ressarcimento objetiva evitar abusos das minorias.61 

 Ainda, a lei estabelece que o controlador pode desistir da OPA, caso o valor seja 

superior ao valor inicialmente ofertado.62 Entretanto, Carvalhosa explica que, pelo lado dos 

minoritários, o preço resultante da nova avaliação se configura em uma proposta de venda, 

uma aceitação prévia do novo preço a ser ofertado, obrigando-os a vender.63 

 Ou seja, o direito à nova avaliação integra uma disputa com forças desiguais, sob 

todos os ângulos, pendendo a favor dos controladores. 

 

 4.4.3. O oportunismo governamental na legislação das sociedades anônimas 

  

 Qual é a estrutura do mercado de capitais, particularmente do mercado de ações? Este 

mercado basicamente se molda pela legislação que lhe é referente, principalmente a Lei das 

Sociedades Anônimas e as Instruções da CVM. Todo o funcionamento do mercado depende, 

de um lado, daquilo que está legislado, e de outro, da operacionalização dos aparatos legais e 

das negociações. 

                                                 
60 Apesar da lei não ter estabelecido como isto seria feito, o autor considera que os custos deveriam ser repartidos 
proporcionalmente à participação acionária. 
61 Já Pereira Filho (2002, p.44) sugere que seja estipulado na Lei das S/A que os fechamentos de capital 
deveriam oferecer no mínimo o valor econômico, para que houvesse uma proteção efetiva dos minoritários sem a 
necessidade deles pedirem a nova avaliação.  
62 Carvalhosa (2002) considera que, caso o novo valor seja superior ao inicial, o controlador deveria, por sua vez, 
indenizar a companhia dos custos. Entretanto, o autor afirma que a lei não estabelece isso. 
63 Mesmo se não for feita uma nova avaliação, a Lei das S/A de 2001 estabelece que se após a OPA 
remanescerem em circulação menos de 5% das ações emitidas, o controlador pode resgatá-las 
compulsoriamente. Para Carvalhosa (2002), deveria ser permitido que estes acionistas pudessem, por um prazo, 
se manifestar, dizendo que gostariam de permanecer na companhia. 
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 Dessa forma, qualquer mudança na legislação societária faz com que todo o 

funcionamento do mercado se modifique. Estas modificações, caso se façam nas hipóteses 

referentes aos direitos de retirada, podem fazer com que os minoritários tenham seus direitos 

ampliados ou reduzidos. 

 Diversos autores destacam que o governo brasileiro foi oportunista em determinados 

momentos da história, alterando a legislação societária visando unicamente os seus próprios 

interesses.  

 

 4.4.3.1. Fusões, incorporações e cisões 

 

 Como explica Carvalhosa (2003a, p.856): “Os negócios jurídicos de fusão, cisão e 

incorporação vão além da modificação da própria estrutura da companhia e, portanto, das 

bases essenciais de sua organização, para adentrar o campo da sua própria existência e 

personalidade jurídica.” 

 Por este motivo, desde 1976 era assegurado o direito de retirada aos dissidentes desses 

três tipos de reestruturações societárias. Entretanto, em 1989, a Lei 7.958, utilizando-se de um 

único parágrafo (ver Anexo J), aboliu este direito nestas ocasiões. Conhecida como Lei 

Lobão, Carvalhosa a caracterizou como: famigerada; polêmica, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência; “tentativa escandalosamente casuística de supressão de direitos dos acionistas 

minoritários para atender aos interesses de uma única então poderosa companhia” 

(CARVALHOSA, 2003a, p.872); vergonhosa; indigitada; de patente imoralidade e de 

grosseira redação. 

 Carvalhosa (2002, p.430) explica que esta lei recebeu a repulsa “dos meios jurídicos, 

políticos e empresariais. Não atende aos requisitos de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade previstos na Constituição de 1988, art. 37”.  



 78

 Este autor (2002, p.430) considera ainda que a Lei Lobão tentou restringir as hipóteses 

do direito de retirada, mas que a mesma não teria obtido sucesso neste objetivo, “como 

virtualmente possa aparentar”. Entretanto, podemos ver que esta visão não é consensual. 

 Quanto à polêmica doutrinária, o próprio autor relaciona quatro autores que 

consideram que a lei em questão eliminou este direito, embora relacione outros seis autores, 

além dele mesmo, que consideram que o direito não foi excluído. 

 Ainda, com relação à polêmica jurisprudencial, o autor relaciona duas ocasiões em que 

os Tribunais consideraram que a lei não suprimiu o direito (em 1991 e 1995, ambos em Minas 

Gerais), mas também reconhece que houve um caso, apontado por ele, onde o Tribunal 

considerou como direito eliminado (em 1996, no Rio Grande do Sul)64. 

 “A lei alteradora de 1997 acabou por revogar expressamente a Lei Lobão [...], pondo 

fim a essa mácula que somente serviu insegurança aos acionistas, ao mercado de capitais e às 

companhias, bem como notoriedade nacional ao seu autor”65 (CARVALHOSA, 2002, p.430). 

 A reforma da lei, em 1997, não voltou este direito à sua situação original. Em primeiro 

lugar, a lei de 1997 não permitia o direito nas cisões, “favorecendo a execução do Plano 

Nacional de Desestatização, principalmente para promover a divisão da Telebrás em várias 

empresas e, posteriormente, privatizá-las sem ter que pagar o valor do reembolso aos 

acionistas minoritários eventualmente dissidentes” (CARVALHOSA, 2003a, p.873, grifo do 

autor). Em segundo lugar, foram reduzidas as hipóteses em que as incorporações e fusões 

teriam o direito de retirada, excluindo este direito caso as ações possuíssem liquidez ou 

dispersão. O autor considera que o legislador entendeu que tanto as blue chips quanto as ações 

dispersas já possuíam uma negociabilidade ideal. 

                                                 
64 Na seção 3.2 deste trabalho foi reportado que o próprio governo considerou, em 1991, que a Lei Lobão 
continuava vigorando. 
65 Em 1998 o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a Lei Lobão não excluiu o direito, por não ter 
revogado o art. 230 da lei 6.404/76. 
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 O autor aponta ainda que a Exposição de Motivos de 1997 quis escamotear o real 

objetivo da lei, quando se referiu à Lei Lobão: “Dava assim, o governo, ao propor a Lei 

Kandir, ares de restaurador de direitos, quando, como referido, viria, isso sim, a eficazmente 

suprimí-los, através do jogo de dispositivos que o tornaram inócuo no caso de incorporação e 

fusão, e expressamente extinto no caso de cisão” (CARVALHOSA, 2003c, p.315). 

 Inclusive, este autor explica que os acionistas das companhias que fossem 

incorporadas ou fundidas estariam inibidos do exercício do direito de retirada, mesmo que as 

sociedades resultantes não tivessem liquidez ou dispersão. O autor aponta que o remédio 

tomado pelo legislador foi estipular que as sociedades resultantes teriam que ser abertas. 

Porém, ele esclarece que isto não resolveu o problema dos minoritários, pois não garantia a 

liquidez ou dispersão:  

Tivesse o legislador de 1997 cumprido a sua missão de assegurar e ampliar 

direitos, em vez de suprimi-los, naturalmente consignaria um prazo de cento 

e vinte dias ou mais para que se constatasse terem as fundidas, a incorporada 

ou as resultantes da cisão liquidez ou dispersão. Não ocorrendo tal evento, 

teriam os acionistas subscritores do capital da incorporada, das fundidas e 

das resultantes da cisão o direito de recesso [...] Nada disso foi feito 

(CARVALHOSA, 2003c, p.316). 

 Já na reforma de 2001, os requisitos de liquidez e dispersão deixaram de ser 

cumulativos, sendo necessário que apenas um dos dois não se verifique para existir o direito 

de retirada66. O autor esclarece que, havendo liquidez e dispersão, presume-se que o acionista 

insatisfeito poderá utilizar-se do próprio mercado para vender suas ações. 

                                                 
66 No entanto, Carvalhosa (2003a) acredita que há uma contradição de propósitos, pois a lei de 2001 tornou mais 
fácil alcançar o parâmetro liquidez, e mais difícil o parâmetro dispersão. Assim, o autor afirma que em quase 
todas as incorporações e fusões haverá o direito de retirada, embora apenas em algumas das classes das ações das 
companhias, sendo muito difícil que se atinja os dois parâmetros cumulativamente, na forma que a lei 
estabeleceu. 
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 Ainda, esta reforma retornou o direito de retirada nas cisões, embora apenas no caso 

das mesmas implicarem em mudanças no objeto da companhia67, redução do dividendo 

obrigatório ou participação em grupos de sociedades. 

 

 4.4.3.2. Alienações de controle 

 

 O artigo 254 da Lei das S/A tratava da alienação de controle de companhias abertas. 

Como esclarece Ulhoa Coelho (2002), o governo Geisel declarava que os acionistas 

minoritários deveriam ter o direito de vender suas ações, caso o controlador fosse alienar as 

suas próprias, transferindo, portanto, o controle a outra pessoa. Entretanto, esta medida de 

tratamento eqüitativo não chegou a constar do projeto governamental da lei 6.404/76, 

argumentando-se que o controlador tinha responsabilidades próprias, não partilhadas pelos 

minoritários, sendo, portanto incoerente não ser atribuído um valor adicional às ações do 

controle, assim como estender o benefício para os minoritários. Contudo, ao passar pelo 

Senado Federal, o senador Otto Cirillo Lehmann conseguiu aprovar uma emenda a este 

projeto, tornando obrigatória a OPA nos casos de alienação de controle, assegurando 

tratamento eqüitativo a todos os acionistas minoritários.  

 Porém, o Conselho Monetário Nacional baixou uma Resolução (no. 401), apenas uma 

semana após a promulgação da lei 6.404, limitando este direito apenas às ações com direito a 

voto68. Este fato foi considerado como sendo: de validade jurídica questionável pela sua 

ilegalidade e inconstitucionalidade (ULHOA COELHO, 2002); uma deturpação do que havia 

                                                 
67 Carvalhosa (2003a) aponta que o critério para verificar a mudança de um objeto social é casuístico, devendo, 
portanto, ser analisado caso a caso. Para aquelas companhias com mais de uma atividade principal, o autor 
esclarece que a redução do objeto também deve ser considerada mudança. No entanto, esta deve ser demonstrada 
com base no patrimônio operacional vertido para a nova companhia. Caso o patrimônio operacional de 
determinada atividade não tenha sido vertido, houve redução. Ainda, o autor salienta que o conceito de atividade 
preponderante é empresarial, e não jurídico/estatutário. Portanto, refere-se à atividade econômica desenvolvida 
pela companhia, não bastando que o novo estatuto preveja no seu objeto as mesmas atividades anteriores à cisão. 
68 Apesar de não ter explicitado se retirava o direito também aos detentores de ações preferenciais com direito a 
voto restrito (ver Anexo G). 
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sido aprovado no Congresso (PARENTE, 2002); sem justificativa ética (WALD, 2002); uma 

operação curiosa, ao fazer com que uma Resolução revogasse uma lei (PENALVA SANTOS, 

2002); um absurdo jurídico69 e resultado da inconformação dos setores fundamentalistas da 

sociedade com a Emenda Lehmann (CARVALHOSA, 2003d). 

 Este ato também acabou desfigurando o conceito de acionista minoritário (PENALVA 

SANTOS, 2002). Até então, estes eram entendidos como todos aqueles acionistas não-

controladores das companhias. A partir daí, o conceito também passou a se referir apenas 

àqueles acionistas não-controladores que detivessem ações ordinárias. Os não-controladores 

detentores de ações preferenciais não estariam mais enquadrados neste conceito. O argumento 

seria de que acionista minoritário seria apenas o acionista votante70. Os não votantes seriam 

apenas os “acionistas rendeiros” 71 (CARVALHOSA, 2003d). 

 Apesar das inúmeras críticas, este ponto da legislação assim permaneceu até a 

Reforma da Lei das S/A de 1997. Contudo, ao invés de corrigir a deturpação anterior, o 

governo acabou piorando a situação, retirando este direito por completo: 

 Com a sanção da Lei no 9.457/97, reconheceu o legislador que a 

legislação então vigente onerava a reestruturação societária, passo prévio e 

fundamental nos processos de privatização. 

 Nas palavras do Senador José Serra à época: 

 ‘A legislação atual que regula as sociedades anônimas está claramente 

desatualizada, dificultando e gerando custos elevados nos processos de 

reorganização societária.[...]’ (MÜSSNICH, 2002, p.285). 

 

                                                 
69 Carvalhosa exalta que, apesar do absurdo jurídico, a CVM e a jurisprudência acolheram tal Resolução. A 
CVM por se constituir aparelho governamental sujeito ao Conselho Monetário Nacional (CMN), e o Judiciário, 
por ter dado formalidade legislativa à mesma.  
70 Entretanto, o autor explica que o artigo 254 § 2º falava em “controladores ou majoritários”, tratando-os como 
sinônimos, o que, portanto, continuava deixando o conceito não-controladores sinônimo de minoritários.  
71 Galbraith (apud RUDGE e CAVALCANTE, 1993, p.140), estudou a motivação que induziria as pessoas a 
permanecerem com parte dos seus patrimônios aplicado em ações de empresas. Para este autor, existem pessoas 
“muito motivadas”, que são aquelas que detém o controle acionário das companhias, e pessoas “pouco 
motivadas”, que compram ações apenas visando o lucro. Este conceito segue na mesma linha do pensamento que 
denomina os acionistas não-controladores, detentores de ações preferenciais, como meramente rendeiros. 
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 Para Müssnich (2002), tal retirada de direito procurou evitar uma indústria do recesso, 

que seria uma estratégia oportunista por parte dos acionistas não-controladores. 

 Entretanto, Parente (2002) afirma que esta exclusão gerou grandes prejuízos aos 

minoritários e à imagem do mercado e do próprio país. Wald (2002), Abrão (2002) e Ulhoa 

Coelho (2002) por sua vez apontam que o governo tomou tal atitude contra os acionistas não-

controladores, devido a razões ligadas a processos de privatizações, fusões, incorporações e 

desestatizações de serviços públicos, particularmente das empresas de telecomunicações 

(ULHOA COELHO, 2002).  

 A revogação desse direito, em 1997, foi: um enorme retrocesso no direito societário 

brasileiro; altamente lesivo aos minoritários; uma medida “odiosa e oportunista do Governo, 

contra os interesses da cidadania na esfera do mercado de capitais” 72 (CARVALHOSA, 

2003d, p.147). 

 Sobre a falácia dos argumentos do Deputado Kandir, Eizirik (1997, apud Carvalhosa, 

2003d) argumenta: Kandir teria eliminado o tratamento igualitário, fundamentando-se na 

redução dos custos, pois os recursos que seriam utilizados na capitalização empresarial 

estariam sendo desperdiçados com os minoritários. Entretanto, para Eizirik, o adquirente do 

controle fixa antes a quantia total a ser desembolsada e é indiferente de quem a receberá, 

controlador ou minoritários. Para este autor, a reforma do Kandir somente fez com que 

ganhassem apenas os controladores, não tendo que repartir seus ganhos com os minoritários. 

 O relator do projeto no Senado, José Serra, teria sido mais recatado ao aprovar a 

cassação deste direito, não procurando “justificar o injustificável, sob o ponto de vista ético, 

político e jurídico” (CARVALHOSA, 2003d, p.186).  

                                                 
72 O autor lembra ainda que no Direito Comunitário Europeu, na mesma época (1996/97) colocava-se tendência 
inversa, de igualdade nestas situações. 
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 Para Carvalhosa, o projeto Kandir visou suprimir os direitos patrimoniais dos 

minoritários, sendo a mais importante supressão a eliminação da OPA para alienação de 

controle.  

 Em 2001 este direito foi reinstalado para as ações com direito a voto, recebendo estas 

80% do valor obtido por ação do controle. Como aponta Carvalhosa, a CVM não tem 

competência para entrar na conveniência da alienação ou do preço oferecido no laudo de 

avaliação, devendo a mesma limitar-se a verificar se os 80% estipulados pela lei estão sendo 

oferecidos. 

 Ainda tratando deste assunto, Wald (2002, p.219) anuncia, ao tratar da Reforma da Lei 

das S/A de 2001: “Com a privatização quase terminada, o governo se tornou o maior acionista 

minoritário do país. Surpresa, surpresa: minoritários estão prestes a obter um tratamento 

melhor.” O mesmo pensamento possui Carvalhosa (2002), quando afirma que a Lei de 2001 

objetivou fortalecer o direito de retirada dos minoritários, inclusive do Governo, que, após as 

privatizações, passou a ser minoritário em diversas companhias. 

 De fato, por esta ou por qualquer outra causa, em 2001 o então revogado artigo 254 

transformou-se em artigo 254-A, assegurando o direito, embora de forma inferior àquele 

assegurado em 1976, tanto na sua primeira quanto na sua segunda versão. 

Trata-se de uma visão tecnocrática e casuística do direito societário, 

infelizmente em voga, que confere aos institutos legais uma feição 

meramente instrumental de receitas em favor de uma ou de outra finalidade 

econômica: deseja-se favorecer as privatizações e concentrações? Retire-se o 

direito de recesso. E agora, deseja-se valorizar posições minoritárias do 

governo? Revigora-se o direito de recesso. E assim segue-se, ora incluindo, 

ora retirando, o direito de recesso da lei societária, ao sabor dos desejos da 

tecnocracia governamental. 

Não é necessário dizer que essa ciclotimia legislativa é 

extremamente danosa para a segurança das relações jurídicas, que é o 

objetivo fundamental do ordenamento jurídico e, assim, para a efetiva tutela 
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dos direitos dos minoritários, uma vez que impossibilita a adequada 

institucionalização do direito de recesso, dificultando a compreensão de seu 

alcance e objetivos, assim como a formação de uma jurisprudência 

consistente sobre a matéria (CARVALHOSA, 2003a, p.878, grifos do autor). 

 Para este autor, a decisão do governo em suprimir os direitos dos minoritários é 

resultado da visão macroeconômica que prevalesceu no Brasil nos anos 90, quando não mais 

interessava a formação de um mercado de capitais baseado no investidor individual brasileiro. 

Esta mudança de perspectiva teria sido causada pelos grandes excedentes de recursos 

financeiros encontrados no cenário internacional, tornando a contribuição do investidor 

privado nacional “absolutamente desprezível” e, mais ainda, um problema para a implantação 

de grandes investimentos internacionais nas empresas brasileiras:  

 “Os minoritários ‘atrapalhavam’ também a implantação do PND, que constituiu um 

dos fundamentais motivos da cassação generalizada de direitos patrimoniais dos minoritários 

acolhida pela Lei Kandir (Lei 9.457, de 1997), tristemente celebrada como o AI-5 dos 

minoritários.” (CARVALHOSA, 2003d, p.186). Para este autor, assim como para Wald 

(2002), o próprio Kandir haveria confessado este objetivo, embora tal fato não tenha 

justificativa, pois, se este fosse o único propósito, o projeto deveria ter suprimido apenas os 

direitos das empresas incluídas no PND, e não de todas as companhias.  

 Este capítulo buscou levantar a discussão sobre o direito de retirada nas 

reestruturações societárias. Do ponto de vista teórico, a literatura analisada apresenta 

preocupações com os minoritários, embora existam divergências entre os autores quanto aos 

aspectos práticos desta proteção. 
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5  O LADO PRÁTICO DAS REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS 

 

 Neste capítulo serão levantados os dados contidos nos laudos e editais das OPAs, para 

analisar a prática das companhias abertas nas ocasiões do direito de retirada. 

 Foram analisados os laudos e editais das OPAs realizadas em 2002, 2003 e 2004. A 

quantidade de OPAs nestes anos foi, respectivamente: em 2002, 23 (17 com dados suficientes, 

1 com dados insufucientes e 5 sem dados disponíveis); em 2003, 23 (20 com dados suficientes 

e 3 com dados insuficientes) e, em 2004, 18 (das quais 4 não foram analisadas)73. 

 Portanto, do total de 64 OPAs, ficamos com uma amostra de 51 OPAs, assim 

distribuídas, de acordo com a sua finalidade: 

 - 28 OPAS para Cancelamento de Registro, somente; 

 - 8 OPAs para Aquisição do Controle, somente; 

 - 10 OPAs unificadas, para Aquisição do Controle e Cancelamento do Registro; 

 - 2 OPAs para Aumento de Participação74, somente; 

 - 1 OPA unificada, para Aumento de Participação e Cancelamento do Registro; 

 - 1 OPA Voluntária75; 

 - 1 OPA Concorrente76. 

 Totalizaram, portanto, 39 OPAs que tinham dentre as suas intenções o cancelamento 

do registro de companhia aberta, perfazendo 76% da amostra. 

                                                 
73 Por uma limitação de tempo, a análise de 2004 está atualizada até a última OPA registrada em 02/07/04. 
Contudo, já foi possível verificar, em 03/01/2005, que a listagem completa de 2004 englobou ainda mais 4 
OPAs, totalizando 18 OPAs. Inclusive, já existiam 11 OPAs em processamento na CVM para 2005, esperando 
autorização desta instituição. 
74 A OPA para Aumento de Participação é realizada quando o acionista controlador aumenta a sua participação 
no capital social da companhia aberta. 
75 A OPA Voluntária visa a aquisição de ações de companhia aberta, sem a exigência do cumprimento dos 
procedimentos estabelecidos para as demais modalidades de OPAs.  
76 A OPA Concorrente ocorre quando é formulada por alguém que não seja o ofertante ou pessoa a ele vinculada, 
e quando tenha por objeto ações abrangidas por uma OPA que já tenha sido apresentada para registro na CVM 
ou que esteja em curso de realização. 
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 O §3º do art. 8º da Instrução CVM nº 361/02 obriga que as auditorias informem os 

critérios de avaliação adotados para as OPAs: 

I – preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na 

bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, nos últimos 12 (doze) 

meses, se houver, discriminando os preços das ações por espécie e classe; 

II – valor do patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas 

últimas informações periódicas enviadas à CVM; 

III – valor econômico da companhia objeto por ação, calculado pela regra do 

fluxo de caixa descontado ou por múltiplos, conforme se entender 

fundamentadamente mais adequado ao caso da companhia, de modo a 

avaliá-la corretamente; 

IV – valor da companhia segundo o critério de avaliação adotado pelo 

ofertante para a definição do preço justo, se for o caso, e não estiver 

abrangido nos incisos anteriores [...] (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2002, art. 8º).  

 O objetivo desta informação é fornecer aos acionistas indicadores suficientes para que 

eles possam tomar a decisão de aceitar a OPA, recusá-la e, neste caso, solicitar ou não o 

direito de retirada, ou  solicitar uma nova avaliação.  

 Comparou-se, portanto, o valor oferecido pelos controladores nas OPAs com estes 

critérios exigidos pela legislação. Estes valores constaram nos próprios editais e laudos das 

OPAs, registrados na CVM. Desta análise chegamos a algumas conclusões, como pode ser 

visto na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Critérios Versus Preços das OPAs. 
( A ) ( B ) ( A - B )

Critérios
Quantidade de OPAs 

em que foi o maior 
valor calculado

Quantidade de OPAs 
em que o preço mínimo 
da OPA foi inferior ao 
maior valor calculado

Quantidade de OPAs 
em que o preço mínimo 
da OPA foi superior ao 
maior valor calculado

Valor econômico 22 (100%) 2 (9%) 20 (91%)
Preço médio ponderado 16 (100%)   4 (25%) 12 (75%)
Valor patrimonial 13 (100%)   9 (69%)   4 (31%)
Total 51 (100%) 15 (29%) 36 (71%)  

 

Em 71% das OPAS, o maior valor calculado foi utilizado como base para estipular o 

preço a ser pago às ações de quem aceitasse a oferta, inclusive com um ágio em relação ao 

mesmo. Entretanto, em 29% dos casos isto não se verificou, principalmente quando o maior 

valor havia sido calculado pelo método do valor patrimonial contábil. Como pôde ser visto, 

em 69% das OPAs em que este foi o maior valor calculado, o preço mínimo ofertado foi 

inferior ao mesmo.  

Na Figura 6 podemos verificar a relação entre os critérios de valor patrimonial contábil 

e o valor econômico. Assim verificamos em quanto o valor econômico é superior ou inferior 

ao valor patrimonial contábil, para 37 OPAs.77 As OPAs localizadas acima do valor 1 

representam ocasiões em que o valor econômico foi superior ao patrimonial, o que ocorre na 

maioria da amostra. Já as localizadas entre 0 e 1 significam que o valor econômico foi inferior 

ao valor patrimonial. 

 

 

 

 
                                                 
77 Este cálculo foi feito inicialmente para uma amostra de 42 OPAs, pois as demais tinham dados incompletos 
para esta parte da análise. Entretanto, para a análise final foram retirados quatro casos em que o valor 
patrimonial era negativo e um caso em que o valor econômico era 23 vezes o valor patrimonial, um valor fora do 
padrão que foi verificado. Isto resultou na quantidade final de 37 OPAs analisadas. É importante observar que, 
dentre todas as OPAs excluídas, houve dois casos que o valor econômico foi negativo, além de outros 3 casos em 
que este valor não foi calculado, pelo argumento de que ele daria negativo. 
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Figura 6: Relação Valor Econômico/ Valor Patrimonial 
(cada ponto representa uma companhia). 

 

Também foi verificado se existe alguma relação entre os sinais do valor econômico e 

do valor patrimonial contábil, como pode ser visto na Tabela 9. Na maioria das OPAs 

analisadas ambos os critérios foram positivos78. Entretanto, existem todas as combinações 

(positivo-positivo; negativo-positivo; positivo-negativo; negativo-negativo)79. Dessa forma, 

não se pode presumir o sinal de um destes critérios unicamente baseado no sinal do outro80.  

Tabela 9 – Relação Entre Sinais do Valor Patrimonial e do Valor Econômico 
 

 

  

 

 

                                                 
78 O valor é positivo ou negativo se o seu valor for, respectivamente, maior ou menor do que zero. 
79 Análise feita para 48 OPAs, pois as demais não apresentavam um ou ambos os critérios de avaliação. 
80 Esta presunção ocorreu em uma das OPAs analisadas, argumentando-se que em empresas com fluxo de caixa 
negativo e/ou patrimônio líquido negativo, o método do fluxo de caixa descontado tende a atribuir valor 
negativo. 

Valor Patrimonial Valor Econômico Quantidade de OPAs

Positivo Positivo 38
Negativo Positivo 5
Positivo Negativo 3
Negativo Negativo 2

Total 48
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Também foram analisados os critérios utilizados para o cálculo do valor econômico 

das ações, tendo em vista o elevado grau de subjetividade deste critério. Tendo em vista a 

infinidade de possibilidades de estimativas de lucros ou prejuízos futuros, além da 

particularidade das análises do custo de oportunidade para cada uma das auditorias que 

fizeram os respectivos laudos e definiram as taxas de desconto, entre outros fatores, esta 

análise ficou restrita à nomenclatura de cada critério. Esta análise permitiu alcançarmos 

algumas conclusões adicionais, conforme pode ser visto na Tabela 10. 

Dessa forma podemos perceber que a metodologia do fluxo de caixa descontado é a 

mais utilizada para o cálculo do valor econômico, tendo sido utilizada como único critério 

para a sua apuração em 34 vezes, equivalente a 67% das OPAs. A Figura 7 demonstra que, se 

somarmos as avaliações em que este critério é utilizado em conjunto com outros, o fluxo de 

caixa descontado passa a totalizar 40 aparições, representando assim 78% das OPAs, ou 89% 

das OPAs que calcularam o valor econômico. 
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Tabela 10 – Critérios Utilizados Para o Cálculo do Valor Econômico 

 

 Isto reforça a conclusão de que a metodologia do fluxo de caixa descontado é a mais 

utilizada pelas empresas na apuração do valor das ações objeto das OPAs. 

 Procurou-se verificar também o custo dos laudos de avaliação das OPAs81. Este valor 

tem especial importância, tendo em vista a legislação assegurar a oportunidade aos 

minoritários detentores de no mínimo 10% das ações da companhia solicitarem um novo 

laudo. Como visto anteriormente, os acionistas que solicitarem e aqueles que votarem a favor 

desta solicitação deverão arcar com os custos do laudo, caso o novo valor seja igual ou 

inferior ao primeiro.  

                                                 
81 O referido §3º do art. 8º da Instrução CVM nº 361/02 também obriga os auditores a divulgarem o custo do 
laudo de avaliação, assim como a declararem que não têm conflito de interesses que possam diminuir a 
independência necessária ao desempenho de suas funções (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2002, 
art. 8º). 

Critérios Utilizados Quantidade 
de OPAs

Fluxo de caixa descontadoa 34
Não foi calculadob 6
Múltiplos de valor de mercado; Múltiplos de transações comparáveisc 4
Fluxo de caixa descontado; Valor de mercado dos imóveis 2
Fluxo de caixa descontado; Múltiplos de transações comparáveisd 2
Fluxo de caixa descontado; Múltiplos de valor de mercado; Múltiplos de transações 
comparáveis 2
Múltiplos de transações comparáveis 1
Total 51
a Em duas destas ocasiões este valor foi negativo. Em outras três destas ocasiões foi declarado que o
valor econômico seria calculado, por este método, mas a empresa responsável afirmou que não o
calculou tendo em vista que ele daria negativo. Ainda, uma determinada empresa calculou o valor
econômico por este método, porém somando posteriormente os créditos fiscais e deduzindo as dívidas
fiscais.
b Duas companhias foram dispensadas pela CVM do cálculo do valor econômico. Na ocasião de uma
OPA concorrente este também não foi calculado. Em outras duas companhias este cálculo foi
considerado inviável, tendo em vista a inatividade das mesmas. Ainda, houve um caso em que a
companhia objeto da OPA não calculou o seu próprio valor econômico, embora o tenha feito para as
suas subsidiárias (pelo fluxo de caixa descontado, por múltiplos de transações comparáveis e por
múltiplos de mercado).
c Em três companhias, todas avaliadas pela mesma firma de auditoria, foi recomendado o múltiplo de
transações comparáveis.
d Em uma destas ocasiões declarou-se que o múltiplo de transações comparáveis foi baseado no
múltiplo médio baseado em ativos e no múltiplo médio baseado em Patrimônio Líquido.
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Figura 7: Critérios Adotados nas OPAs para a Apuração do Valor Econômico 

  

 Os valores apresentados na Figura 8 representam os custos dos laudos de avaliação das 

OPAs, conforme reportados nos mesmos82.  

 Visivelmente a maioria dos laudos se situa na faixa que vai até R$100.000,00.  

Entretanto, na média, o custo foi de R$176.393,00. O laudo mais barato custou R$6.000,00, 

enquanto o mais caro custou R$1.500.000,0083, tendo este ápice sido atingido por duas 

vezes84.  

                                                 
82 É importante observar que não se pôde aproveitar toda a amostra de 51 OPAs, como anteriormente foi feito, 
pois em uma OPA não foi feito laudo algum, e por nove vezes o custo do laudo não foi apresentado. Por outro 
lado, uma das OPAs que não havia fornecido dados suficientes para a análise dos métodos de avaliação fornecia 
o custo do laudo, de R$400.000,00. Dessa forma, totalizaram-se 42 OPAs válidas para este levantamento. 
83 Em uma das vezes em que o laudo custou R$1.500.000,00 o custo reportado referiu-se conjuntamente ao laudo 
de avaliação da companhia objeto da OPA e do laudo de avaliação da companhia ofertante. Em outras OPAs 
ocorreram problemas semelhantes, sendo por vezes apresentado o custo do laudo somado ao custo da 
intermediação, ou a serviços complementares. Outra questão importante é que três OPAs tinham os custos dos 
seus laudos apresentados somente em dólares, e por isto pode haver algum problema na taxa que foi aqui 
utilizada para a conversão. Procurou-se, nestes casos, utilizar as mesmas taxas que o laudo adotava. Ainda, em 
uma das OPAs foram contratadas duas empresas para que ambas fizessem laudos. Em uma delas o seu custo foi 
de R$232.400,00, e na outra foi de R$633.105,00. Para fins deste levantamento, ambos os valores foram 
somados, sendo analisado, portanto, o valor total desembolsado pela companhia. 
84 O §3º do art. 8º da Instrução CVM 361/02 ainda obriga o avaliador a encaminhar à CVM uma declaração de 
todos os valores recebidos da empresa ofertante e da companhia objeto, a título de remuneração por quaisquer 
serviços de consultoria, avaliação, auditoria e assemelhados, nos 12 (doze) meses anteriores, valores estes não 
integrantes do custo do laudo. A maioria delas declarou nada ter recebido. Entretanto, em três ocasiões, estas 
empresas declararam os valores recebidos (R$12.000,00 referentes a serviços de consultoria empresarial; 
R$340.000,00 referentes a serviços profissionais; e, o mais relevante, justamente em um dos casos em que o 
laudo custou R$1.500.000,00 a companhia declarou que ela, o seu controlador e suas empresas coligadas 
receberam R$9.622.670,00 referentes a serviços de assessoria financeira). Se considerássemos estes valores 
como integrantes do custo do laudo, embora não em caráter oficial, para as mesmas 42 companhias analisadas 
teríamos as seguintes conclusões: o custo médio do laudo seria igual a R$413.873,00 ou seja, mais do que o 
dobro da média anterior, e o custo máximo de um laudo seria igual a R$11.122.170,00 ou seja, mais de sete 
vezes maior do que o maior custo calculado anteriormente. 
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Figura 8: Custos dos Laudos Declarados para Cada OPA – Dispersão 
(cada ponto representa uma companhia). 

 Pesquisando os detalhes dos laudos das OPAs ainda se percebe dados interessantes, 

que servem de críticas aos mesmos:  

 I – A volatilidade dos valores patrimoniais nos períodos próximos às OPAs. Alguns 

exemplos ilustram o ocorrido:  

 I.1 - A companhia “A” tinha os seguintes valores patrimoniais por lote de 1.000 ações, 

em diferentes datas: R$69,53 em 31/12/2000; R$73,87 em 31/12/2001; R$-5,16 em 30/09/02; 

R$42,18, em 31/12/02. É no mínimo curioso que um valor patrimonial da ordem de 70 tenha 

virado negativo de um ano para o outro, justamente na data-base de cálculo da OPA e apenas 
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três meses depois tenha voltado a ser positivo, como informa o próprio laudo. Além disso, a 

auditoria afirmou ter se baseado em informações não auditadas85.   

 I.2 – A companhia “B” declarou um valor patrimonial por lote de 1.000 ações de 

R$780,00 na data-base, de 31/12/2002. Porém, podemos ver a instabilidade do mesmo, 

quando confrontamos com o ano anterior. Em 31/12/2001 este era de R$5.900,00. E apenas 

três meses após a data-base, ou seja, em 31/03/2003, este era de R$2.210,00.86  

 I.3 – A companhia “C” declarou que o seu valor patrimonial por lote de 1.000 ações 

era de R$186,93 na data-base, em 31/12/2003. Porém, três meses depois, em 31/03/04 este 

não era mais positivo, pelo contrário, era de R$-136,84. No final, pagaram um valor superior 

a ambos, de R$225,52. 

 I.4 – Ainda houve um caso em que se utilizou para o cálculo do valor econômico o 

balancete de seis meses, que dava o valor de R$35,93, pois utilizando o balancete de 9 meses 

este valor era negativo. Contudo, não foi apresentado o balancete de 12 meses. Acabaram 

pagando R$2,50, com base no valor econômico. 

 II – Em uma ocasião, numa OPA para alienação do controle, o valor patrimonial foi 

de R$0,006, considerado pela auditoria como o valor mais justo. O preço ponderado foi de 

R$1,85 para as ações preferenciais e zero para as ordinárias. Não calcularam o valor 

econômico. Acabaram pagando R$0,10. Esta ocasião ilustra uma curiosidade quanto ao efeito 

legal, de estabelecer que o tag along obrigatório tem que pagar no mínimo, 80% do valor 

pago pela aquisição do controle. No caso em questão, havia sido pago pela aquisição do 

controle o valor simbólico de R$3,00 (três reais) pelo lote de 15.011.031.906 ações. Isto torna 

este artigo da lei das S/A improdutivo para casos como este. 

                                                 
85 Nesta ocasião, o preço ponderado foi de R$123,15, tanto para as ações ordinárias e preferenciais, embora note-
se que as preferenciais não tiveram negociação nos últimos 12 meses. Acabaram pagando R$35,20, 
correspondente ao valor econômico, bem inferior ao valor patrimonial anterior e posterior da companhia, embora 
muito superior ao valor vigente na data-base utilizada. 
86 Neste caso foi pago um valor superior aos três valores patrimoniais apresentados. Pagaram R$17.000,00 por 
lote de 1.000 ações, com base no valor econômico. 
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 III – Ainda houve uma auditoria que considerou o valor patrimonial o critério mais 

justo, mas, como este era negativo, resolveu que o pagamento deveria ser pelo valor do 

patrimônio líquido a preços de mercado. Já em outra OPA, a auditoria considerou ruins todos 

os métodos avaliados, inclusive o valor patrimonial. Porém, estabeleceu que o valor a ser 

pago não poderia ultrapassar este último.87  

 IV – Também existe volatilidade nos preços médios ponderados para os 12 meses 

anteriores às OPAs. Seguem alguns exemplos: 

 IV.1 - Em determinada ocasião, o preço médio ponderado da cotação de 1.000 ações 

preferenciais foi de R$5,20. Segundo o avaliador, isto não refletia a situação real da ação, pois 

houve uma subscrição pelos controladores no último ano, o que teria elevado o preço das 

ações. Como argumentou o avaliador, segundo um laudo anterior, que considerava os últimos 

4 anos, o valor seria R$0,69. Entretanto, pode ser percebido que se considerarmos não os 

últimos 4 anos, mas apenas os últimos 3 anos, este valor seria acima de R$4,99. Nesta OPA 

foi pago R$1,34, com base no valor econômico. 

 IV.2 - Em outra ocasião o preço médio ponderado foi de R$56,88, referente a abril de 

2002 à março de 2003. Entretanto, se fosse calculado apenas com alguns meses de diferença, 

de julho de 2002 a junho de 2003, este valor seria R$145,19, como, inclusive, foi apresentado 

no edital. Nesta OPA pagaram R$164,21, referente ao valor patrimonial. 

 IV.3 – Em determinada OPA o preço médio ponderado foi de R$952,14, e decidiu-se 

pagar este valor, mesmo considerando que a ação não tinha muitas negociações. Entretanto, se 

fosse calculado com alguns meses apenas de diferença, ou melhor, se em vez de ter sido 

calculado de abril de 2002 a março de 2003, tivesse sido calculado de julho de 2002 a junho 

2003, este valor cairia para R$758,84, como, inclusive, foi apresentado no edital. 

                                                 
87 O valor econômico nesta OPA era negativo. 
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 IV.4 – Em outra situação, o preço médio ponderado foi de R$0,72, referente ao 

período que vai de outubro de 2002 a setembro de 2003. Porém, calculando de maio de 2003 a 

abril de 2004 seria de R$0,86, conforme informação adicional do edital. Neste caso foi pago 

R$1,15. 

 IV.5 – Com relação ao preço médio ponderado, houve uma ocasião em que ele era de 

R$0,49 para as ações preferenciais e zero para as ordinárias, no cálculo até 31/03/2003, data 

em que foi feito o laudo. Complementando este laudo, foi feito novo cálculo, para o período 

de 14/11/2002 a 14/11/2003, que forneceu os valores de R$0,59 para as ações preferenciais e 

de R$2,13 para as ações ordinárias. A companhia considerou que houve um expressivo 

aumento nas negociações a partir do dia 05/08/03, devido exclusivamente à publicação do 

Fato Relevante anunciando o cancelamento de registro.  

 V – Houve também duas ocasiões em que o preço médio ponderado era o único valor 

que dava positivo, e por isto foi o adotado. Em outro caso, a companhia afirmou considerar 

este o melhor critério, pelo fato dele ser o maior. 

 VI – Também houve 3 OPAs em que as ações não eram negociadas na BOVESPA 

nem no mercado de balcão organizado, mas apenas no mercado de balcão não-organizado. 

Admitido pelas mesmas que havia baixo volume de negócios, em um dos casos até 

inexistindo negociação nos 12 meses anteriores à OPA, afirmaram que a análise deste critério 

não tinha justificativa. 

 VII – É importante destacar que em 4 OPAs não foi fornecido o preço médio 

ponderado, mas apenas uma tabela com os preços mensais, para os 12 meses anteriores à 

OPA. 

 VIII – Quanto ao valor econômico: 

 VIII.1 – Houve uma OPA em que o múltiplo de transações recentes deu R$303,23, 

enquanto o múltiplo de valor de mercado deu R$259,87. Destes dois cálculos, decidiu-se 
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considerar o valor econômico o intervalo R$270 a R$29088, sem fundamento adicional 

aparente. Nesta OPA o preço médio ponderado foi de R$138,5 e o valor patrimonial de 

R$120,36. Acabaram pagando R$216,00. 

 VIII.2 – Em outra ocasião, a companhia havia contratado uma outra firma, alguns 

meses antes, para fazer um laudo. Esta havia se baseado em dados trimestrais de 30/09/2002, 

achando o valor econômico de R$40.750,00. Afirma-se no edital que a CVM não aceitara as 

regras daquele laudo e que a companhia haveria sido obrigada a fazer outro. Contudo, neste 

segundo laudo, feito por outra firma, o valor econômico foi inferior, situado no intervalo de 

R$32.960,00 a R$36.250,00 baseado em 31/12/2002. Percebemos neste caso que os 3 meses 

de diferença em dados contábeis, além das prováveis distinções nos critérios das duas firmas 

de avaliação, fizeram muita diferença. Nesta ocasião o valor patrimonial era de R$32.271,00 e 

pagaram R$35.270,00. 

 VIII.3 – Houve uma auditoria que afirmou ter calculado o valor econômico pelo fluxo 

de caixa descontado. Porém, para a apuração do valor pago, afirmou ter utilizado não apenas 

o valor econômico, mas também o múltiplo de preço mínimo e o múltiplo de preço pago. Em 

outras OPAs, os critérios denominados múltiplos englobavam o chamado valor econômico, o 

que neste caso não ocorreu89. 

 VIII.4 – Houve um caso em que a OPA para cancelamento de registro não oferecia 

dinheiro em troca das ações, mas sim uma permuta por ações da empresa controladora. A 

relação de troca para os acionistas da controlada seria calculado por uma fórmula que 

refletiria a diferença entre as avaliações pelo valor econômico entre controlada e controladora. 

Só que a avaliação do valor econômico da controladora resultou num valor muito acima do 

                                                 
88 É válido notar que o §4º do art. 8º da Instrução CVM 361/02 permite que a avaliação estabeleça uma faixa de 
valores mínimo e máximo, desde que a diferença entre estes preços não ultrapasse 10%. 
89 A Instrução CVM 361/02, quando obriga a apresentação do valor econômico, estipula que ele deve ser 
“calculado pela regra do fluxo de caixa descontado ou por múltiplos, conforme se entender fundamentadamente 
mais adequado ao caso da companhia, de modo a avaliá-la corretamente [...]” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, 2002, art. 8). 
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valor econômico da controlada. Pelos laudos elaborados para ambas as companhias, o valor 

econômico da controlada era apenas 70% do valor econômico da controladora. Ou seja, a 

relação de troca das ações era desfavorável aos acionistas da controlada, que teriam seu 

patrimônio reduzido com a permuta. 

 VIII. 5 - Numa determinada OPA o valor econômico foi calculado pelo critério do 

fluxo de caixa descontado e dos múltiplos de transações comparáveis. Entretanto, houve uma 

separação do valor deste último. Este valeria R$56,72 por lote de 1.000 ações, caso as 

transações envolvessem participações minoritárias. Contudo, se houvesse transferência de 

controle, este valor praticamente dobraria, indo para R$98,52. 

 Todos estes detalhes captados nos laudos e editais das OPAs sugerem que existe uma 

grande volatilidade no cálculo do valor econômico e do valor do preço médio ponderado, 

além de uma falta de padronização nos critérios para o cálculo do valor econômico. 

 Este capítulo procurou captar a realidade das OPAs, averiguando os critérios que as 

empresas costumam adotar para o cálculo do valor das ações dos minoritários, os custos de 

elaboração dos respectivos laudos e alguns detalhes destas operações que foram considerados 

pertinentes. 
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6  ANÁLISE DO DIREITO DE RETIRADA POR GESTORES E ADVOGADOS 

 

 Neste capítulo será apresentada a pesquisa de campo realizada com advogados 

especializados em direito societário e também com gestores de ações, reportando os 

resultados encontrados.  

 Inicialmente foi preparada a pauta para as entrevistas. Este roteiro foi elaborado com 

base na análise da evolução da legislação das sociedades anônimas. Posteriormente, nas 

leituras da coletânea Comentários à lei de sociedades anônimas, de autoria de Modesto 

Carvalhosa, algumas modificações foram feitas, tendo em vista alguns esclarecimentos 

adicionais obtidos com esta leitura. Em seguida, foi efetuado um pré-teste com duas pessoas 

sabidamente experientes no assunto, sendo um gestor de ações e uma advogada. As 

dificuldades apontadas por eles resultaram no formato final das entrevistas.90 

  A análise dos resultados divide-se em quatro partes. Na primeira parte serão 

analisados os dados amostrais dos sujeitos entrevistados. Na segunda parte, será analisada a 

parte mais estruturada das entrevistas, cujas respostas podem ser medidas de uma forma 

quantitativa, embora o tamanho da amostra não permita necessariamente uma generalização. 

Na terceira parte, serão levantadas as respostas abertas, as quais foram gravadas. Por último, 

serão analisados os comentários que foram feitos pelos entrevistados, tendo sido anotados 

pelo pesquisador. 

 

 6.1. Análise dos dados amostrais 

 

 Foram entrevistadas 21 pessoas, entre gestores de ações e advogados do ramo do 

direito societário. Foram retiradas da análise 4 dos entrevistados: 2 por terem sido utilizados 

                                                 
90 É válido lembrar que, para as perguntas referentes aos dados amostrais, foi de grande valia o estudo Perfil do 
investidor no mercado de ações, citado na bibliografia. 
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Advogados especialistas 
em direito societário 

 

8, 9, 10, 
11, 12, 13 

14, 15, 16, 17

6, 7 

1, 2*, 3, 4, 
5*  

Legenda: 
* Também gere 
recursos de terceiros. 

Gestores Acionistas 

no pré-teste, sendo 1 gestor e 1 advogado, e 2 por terem declarado, nas suas entrevistas, que 

não possuíam conhecimentos acerca do direito de retirada, sendo estes também 1 gestor e 1 

advogado. Dessa forma, a amostra final das entrevistas foi composta por 17 pessoas, sendo 5 

gestores de ações, 10 advogados e, ainda, 2 pessoas que são ao mesmo tempo gestores e 

advogados91.  

 Uma outra categoria que foi encontrada foi a de acionistas. Todo gestor de ações que 

faça a gestão de recursos próprios é também um acionista, o que ocorreu para todos os 

gestores entrevistados que compuseram a amostra final, sendo que dois deles faziam 

adicionalmente a gestão de recursos de terceiros. Além disso, 6 dos advogados entrevistados 

declararam que são acionistas, apesar de terem outras pessoas fazendo a gestão dos seus 

recursos92. As classes dos entrevistados encontram-se ilustradas na Figura 9. 

 

  

Figura 9: Classes dos Entrevistados (cada número representa um entrevistado). 
                                                 
91 Devido à impossibilidade de separação destas duas pessoas que são ao mesmo tempo advogados e gestores, 
eles foram computados como integrantes de ambas as categorias. 
92 Estes casos incluem, por exemplo, pessoas que possuem investimentos em fundos de ações, situação na qual a 
participação enquanto acionista é mínima.  
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 Da amostra final de entrevistados 53% tinham mais de 39 anos. A Tabela 11 apresenta 

os dados de formação dos mesmos. A maioria dos entrevistados possuía, no mínimo, um 

curso de especialização latu sensu. 

Tabela 11 – Formação dos Entrevistados 
Formação Quantidade de pessoas
Doutorado 1
Mestrado 4
Especialização 7
Terceiro grau completo 4
Terceiro grau incompleto 1
Total 17  

 

 Aos advogados foi perguntado quantos anos eles tinham de experiência em direito 

societário. Os resultados estão na Tabela 12. Num intervalo que vai de 3 a 40 anos de 

experiência, 58% da amostra de advogados (7 pessoas) possuem mais de 7 anos de 

experiência com o tema, sendo que 71% destes (5 pessoas) tinham mais de 15 anos de 

experiência93.  

Tabela 12 – Anos de Experiência dos Advogados 
Experiência (anos) Quantidade de gestores

Menor que 7 5
Entre 8 e 14 2
Acima de 15 5
Total 12  

  

 Do total de gestores (7 pessoas), a experiência em gestão de ações varia de 5 a 33 

anos94, sendo que 71% deles (5 pessoas) iniciaram suas carreiras como gestores há mais de 20 

anos, conforme pode ser visto na Tabela 13. 

                                                 
93 A referência a experiência em direito societário superior a 7 ou a 15 anos indica que estes advogados, além de 
possuírem conhecimentos com base em estudos sobre o passado, vivenciaram, respectivamente, a reforma da Lei 
das S/A de 1997 e a Lei 7.958 de 1989. Como visto anteriormente, estas duas alterações na legislação excluíram 
diversos direitos dos minoritários. 
94 O entrevistado que atingiu a maior experiência em anos como gestor afirmou, contudo, que ficou 15 anos 
afastado desta atividade, por causa do caso Naji Nahas. Dessa forma, a maior experiência em anos consecutivos 
é de outro entrevistado, com 31 anos de atividade. 
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Tabela 13 – Anos de Experiência dos Gestores 
Experiência (anos) Quantidade de gestores

5 2
20 a 29 2
30 a 33 3
Total 7  

 

 Também foi perguntada a quantidade de companhias diferentes que compunham a 

carteira dos gestores naquele momento e a maior quantidade que já possuíram numa única 

data, com recursos próprios e/ou de terceiros. Esta informação visava certificar que aqueles 

gestores não viviam unicamente do dividendo de uma ou duas companhias, mas sim 

acompanharam o mercado, comprando e vendendo ações de outras companhias, ao longo dos 

anos. Os entrevistados corresponderam de forma positiva neste critério. Conforme pode ser 

visto na Tabela 14, a maioria deles já possuíam entre 5 e 10 tipos de ações de companhias 

diferentes numa mesma data no passado, embora no presente as carteiras apresentem uma 

menor variedade de ações. 

Tabela 14 – Quantidade de Ações de Companhias Diferentes na Carteira 

...na data atual ...no passado
Até 5 3 1
Até 10 2 4
Mais de 10 2 2
Total 7 7

Quantidade de gestores
Quantidade de ações de 
companhias diferentes...

 

   

 Também foi perguntado se os gestores alguma vez compareceram a Assembléias 

Gerais de companhias das quais possuíam ações e, em caso afirmativo, quantas vezes. Três 

dos entrevistados afirmaram nunca ter comparecido95, enquanto dois disseram ter 

                                                 
95 Estes gestores estavam, respectivamente, a 4, 24 e 32 anos atuando no mercado de ações. 



 102

comparecido até 5 vezes96 e outros dois afirmaram que foram a mais de 10 Assembléias 

Gerais97, na qualidade de gestores de ações. 

 

 6.2. Análise das perguntas estruturadas 

  

 A parte final das entrevistas era composta por uma interação baseada na entrega de 

cartões aos entrevistados, um por vez, para que eles assinalassem as suas preferências. 

 Os totais de respostas aos cartões serão apresentados a seguir, para o conjunto de todos 

os entrevistados.  No geral, as preferências de gestores e de advogados foram razoavelmente 

similares, embora contivessem marcantes distinções para algumas das opções da legislação98. 

No primeiro cartão99 os entrevistados eram questionados sobre as suas preferências em 

relação ao direito de retirada. 

                                                 
96 Estes gestores estavam, respectivamente, a 4 e 30 anos atuando no mercado de ações. 
97 Estes gestores estavam, respectivamente, a 19 e 29 anos atuando no mercado de ações. 
98 É importante observar que se procurou verificar a existência de distinções entre as respostas, de acordo com as 
seguintes categorias: total de respostas (17 pessoas); sub-total de todos os advogados (12 pessoas); sub-total de 
todos advogados que não são acionistas (4 pessoas); sub-total de advogados que são ao mesmo tempo acionistas 
(8 pessoas); sub-total de todos os gestores (7 pessoas); sub-total de gestores que não são advogados (5 pessoas). 
A categoria composta por pessoas que são advogados e gestores ao mesmo tempo não foi analisada 
separadamente, pois continha somente duas pessoas, o que, para o tipo de estudo realizado, não permitia que 
fossem alcançadas conclusões para esta categoria. O resultado do confronto entre estas categorias foi o seguinte: 
o fato de ser acionista não modificou o padrão de resposta da pessoa, como já era esperado. Contudo, foram 
encontradas algumas divergências entre as categorias advogados e gestores, as quais serão destacadas. 
Entretanto, devido à impossibilidade de separação das duas pessoas que são ao mesmo tempo acionistas e 
gestores, quando estas duas categorias foram separadas estas duas pessoas foram consideradas integrantes de 
ambas.  
99 Foi explicado no início desta parte das entrevistas as seguintes informações: 
1) Para que a pessoa ficasse à vontade para responder da forma mais franca possível, pois não havia respostas 
certas ou erradas; 
2) Aquilo não era um teste para testar o nível de conhecimento da pessoa. Todas as respostas estavam corretas, 
em ordem cronológica, sendo que a última opção seria sempre a que está em vigor – exceto no cartão 3.3; 
3) Que as respostas seriam agrupadas, e que era garantido o anonimato, de forma que as pessoas não poderiam 
ser identificadas; 
4) Para responder bastaria preencher o círculo abaixo da escolha que melhor descrevesse a opinião do 
entrevistado sobre cada alternativa, sendo que a escala variava de discordo totalmente a concordo totalmente, 
com um espaço para uma opinião neutra e outro para a possibilidade da pessoa não ter certeza naquele momento. 
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Cartão 1 
O preço justo das ações dos minoritários deve ser calculado através de: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Patrimônio líquido contábil.

Patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado.

Fluxo de caixa descontado.

Comparação por múltiplos.

Cotação das ações no mercado de valores
mobiliários.

Qualquer outro critério aceito pela CVM.

Discordo totalmente Discordo Nem concordo, nem discordo
Concordo Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 10 – Resultados: Métodos para o Cálculo do Valor de Reembolso 

 
 

 Como pode ser visto no Cartão 1 (Figura 10), o maior grau de discordância100, de 

59% (10/17) é com relação à utilização do valor patrimonial contábil. Quando o patrimônio 

líquido é avaliado a preços de mercado, percebido como um valor patrimonial mais atual, as 

opiniões se invertem, com 53% (9/17) de concordância. O fluxo de caixa descontado 

demonstra ter o maior grau de receptividade, de 76% (13/17) dentre os critérios previstos na 

lei. 

 As opiniões de advogados e gestores demonstram diferenças para alguns dos critérios. 

Com relação ao patrimônio líquido a preços de mercado, 67% (8/12) dos advogados 

concordam, enquanto que apenas 29% (2/7) dos gestores concordam, com 43% (3/7) dos 

gestores tendo opinião neutra. Para o fluxo de caixa descontado, o grau de concordância entre 

os advogados é de 92% (11/12), enquanto apenas 57% (4/7) dos gestores apresentam algum 

                                                 
100 Neste relatório da análise consideramos discórdia como aqueles que assinalaram discordo ou discordo 
totalmente. Igual metodologia foi feita com as pessoas que assinalaram favoravelmente. No Anexo D estão 
detalhados os totais de cada opção assinalada em cada um dos cartões, para cada categoria de entrevistado. 
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grau de concordância. Quanto à comparação por múltiplos, os gestores não apresentaram grau 

de discordância, ficando, contudo, 43% (3/7) destes neutros. Ainda, as principais diferenças 

foram encontradas nas duas últimas opções. Com relação à cotação das ações, 67% (8/12) dos 

advogados concordam, enquanto apenas 14% (1/7) dos gestores concorda. Ainda, a 

possibilidade da utilização de qualquer critério pela CVM ficou bem distribuída entre as 

opiniões dos advogados, mas apenas 14% (1/7) dos gestores concordou com ela. 

 O Cartão 2.1 (Figura 11)101 referia-se ao valor do reembolso, no direito de retirada102. 

O alto grau de concordância que pode ser visto neste cartão refere-se à edição da Lei de 1976, 

quando estabelecia que o valor do reembolso não podia ser inferior ao valor do patrimônio 

líquido. Com relação à Lei de 1997 o grau de concordância permanece alto, embora diminua.  

 
Cartão 2.1 

O valor do reembolso aos acionistas, no Direito de Retirada: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1976

1997

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 11 – Resultados: Definindo um Piso para o Valor de Reembolso 

  

 Vale lembrar que nesta ocasião foi estabelecido que o reembolso poderia ser inferior 

ao mesmo, desde que calculado pelo valor econômico. Esta diminuição do grau de 

concordância é no mínimo curiosa, se compararmos com o Cartão 1, onde pudemos perceber 

que o valor patrimonial contábil foi completamente rejeitado pelos entrevistados, e onde o 
                                                 
101 Não foram encontradas grandes diferenças entre as opiniões dos advogados e gestores neste Cartão. 
102 Para fins de demonstração gráfica, as opções serão relacionadas ao ano de sua edição ou modificação na 
legislação societária, em ordem cronológica. As opções por extenso podem ser vistas na parte estruturada das 
pautas das entrevistas, no Anexo C. 
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fluxo de caixa descontado é percebido de forma altamente positiva103, pelo menos pelos 

advogados.   

O Cartão 2.2 (Figura 12) e o Cartão 2.4 (Figura 13)104 são exatamente iguais nas suas 

opções105 e no padrão de respostas que foram dadas aos mesmos106. A única diferença é que o 

primeiro questiona se na incorporação os acionistas da empresa incorporadora deveriam ou 

não ter o direito de retirada, enquanto que o segundo faz o mesmo, só que para os casos de 

fusão. 

Cartão 2.2 
Na incorporação, os acionistas da incorporada: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1976

1989

1997

2001

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu  

Figura 12 – Resultados: Direito para os Acionistas da Incorporada 

                                                 
103 Como visto nos laudos e editais das OPAs, o valor econômico baseia-se quase sempre no fluxo de caixa 
descontado. 
104 O Cartão 2.3 teve problemas técnicos na sua criação. Apesar de ter sido utilizado, estava incompleto, fato este 
que só foi descoberto após as entrevistas. Por esta razão é que ele será descartado desta análise. 
105 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
106 Talvez pelo fato das operações comumente denominadas pela mídia brasileira como fusões serem na verdade 
incorporações, pois, enquanto na incorporação uma das sociedades é extinta, passando seus ativos e passivos 
para a sociedade incorporadora, na fusão ambas as sociedades são extintas, transformando-se numa terceira 
sociedade. Contudo, Pereira (1998) mostra que existem autores que tem conceitos distintos deste, inclusive ele 
próprio considera que se apenas uma das sociedades for extinta, já se caracteriza uma fusão. Interessante notar 
que um dos entrevistados argumentou que nunca existiu fusão no Brasil, enquanto outro afirmou que já houve 
uma única fusão. Segundo Tsukamoto (1973, p.101): “A forma mais preferida de união de empresas no Brasil 
tem sido a de incorporação em vez de fusão, principalmente porque o processo de fusão é mais complexo que o 
de incorporação e, também, porque a fusão não permite o aproveitamento do prejuízo acumulado, enquanto a 
incorporação mantém a faculdade de compensação do prejuízo acumulado da sociedade incorporadora.” Dessa 
forma, este mesmo autor (1973, p.103) afirma que a incorporação freqüentemente objetiva “criar condições mais 
favoráveis para as ações da sociedade incorporadora nas Bolsas de Valores”. Também é válido notar que numa 
incorporação somente a companhia que desaparece é que se submete ao direito de retirada. A empresa 
incorporadora não é obrigada a reembolsar os acionistas, exceto em alguns casos, vistos no capítulo 3. Já numa 
fusão, aos acionistas de ambas as companhias é assegurado o direito de retirada. 
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Cartão 2.4 
Na fusão, os acionistas: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1976

1989

1997

2001

Discordo totalmente Discordo Nem concordo, nem discordo
Concordo Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 13 – Resultados: Direito nas Fusões 

 

 Como pode ser percebido, duas opções são vistas como altamente favoráveis: 1976, 

quando existia o direito para todas as incorporações e fusões, e 2001, que assegurou o direito 

desde que não houvesse liquidez ou dispersão. Interessante notar que o grau de concordância 

para ambas é muito similar, embora entre estas duas opções exista muita discrepância. Há 

ainda uma grande repulsa quando este direito foi abolido em 1989 e também quando o direito 

ficou muito difícil de ser exercido, em 1997, época em que somente haveria o direito se não 

houvesse, cumulativamente, liquidez e dispersão. 

 Para ambos os cartões existem diferenças marcantes entre as respostas de advogados e 

de gestores, para as opções de 1997 e de 2001. Enquanto 75% (9/12) dos advogados 

discordaram da opção de 1997107, esta mesma proporção de advogados concordou com a 

opção de 2001. Já os gestores demonstraram algumas dúvidas em relação à Lei de 1997, com 

apenas 14% (1/7) deles discordando e 43% (3/7) concordando, exatamente o mesmo padrão 

de respostas que tiveram para a opção de 2001. Destes dados pode-se concluir que os gestores 

não tiveram tanto conhecimento / entendimento legal na hora de responder a estes dois cartões 
                                                 
107 Valor para a incorporação. No caso da fusão, este valor foi 83% (10/12). 
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de alta complexidade, para diferenciar as opções de 1997 e 2001, as quais, na prática, são 

muito diferentes. 

 O Cartão 2.5108 (Figura 14) apresentava praticamente a mesma linha de raciocínio dos 

cartões 2.2 e 2.4, só que para o caso das cisões. Como pode ser visto, 65% (11/17) dos 

entrevistados concordam com a opção de 1976 e com a de 2001, enquanto 76% (13/17) 

discordam da opção de 1989, que excluía o direito. Neste cartão houve uma distinção para as 

preferências de advogados e gestores em apenas uma opção. Para 2001, 67% (8/12) dos 

advogados concordou, em comparação com a concordância de apenas 57% (4/7) dos gestores, 

que apresentaram um significativo grau de desconhecimento, com os 43% (3/7) restantes não 

apresentando qualquer grau de concordância, discordância ou até mesmo uma opinião neutra 

com relação a este item. 

Cartão 2.5 
Na cisão, os acionistas: 

     

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1976

1989

2001

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 

Figura 14 – Resultados: Direito nas Cisões 
 

                                                 
108 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
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 O Cartão 2.6109 (Figura 15) tratou do tag along, que, apesar de não ser um direito de 

retirada propriamente dito, é um direito muito similar àquele, pois permite ao acionista vender 

suas ações, no caso do controlador fazer o mesmo.  

 
Cartão 2.6 

Na alienação do controle, o direito do minoritário de vender suas ações, juntamente com as 
ações do controlador: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1976

1976a

1997

2001

Discordo totalmente Discordo Nem concordo, nem discordo
Concordo Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 15 – Resultados: Direito nas Alienações do Controle 

 

 Do total de entrevistados, 71% (12/17) mostraram-se satisfeitos com o estabelecido na 

Lei das S/A de 1976. O mesmo percentual de entrevistados demonstrou muita insatisfação 

com a Resolução no 401/76 do Conselho Monetário Nacional, que revogou o direito aos 

detentores de ações preferenciais. E a insatisfação aumentou para 88% (15/17) quando tratou-

se da lei de 1997, que aboliu este direito. A reforma de 2001 não conseguiu o mesmo grau de 

satisfação, quando comparada à redação original, de 1976. Para 2001, os entrevistados 

mostraram-se completamente divididos: 29% (5/17) discordou, 29% (5/17) teve opinião 

neutra e 35% (6/17) concordou. 

                                                 
109 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
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 Ao separarmos as opiniões de advogados e gestores, elas apresentam ligeiras 

distinções, para as opções de 1976 e 2001. Enquanto 67% (8/12) dos advogados concordaram 

com a opção de 1976, 86% (6/7) dos gestores demonstraram-se favoráveis a mesma. Com 

relação a 2001, 50% (6/12) dos advogados concordaram, 25% (3/12) foram neutros e 17% 

(2/12) discordaram da opção oferecida pela lei. Já para os gestores, estes números foram de 

nenhum concordante, além de 43% (3/7) de opiniões neutras, e um igual percentual de 

discordantes. Ou seja, nenhum dos gestores demonstrou-se satisfeito com o artigo que trata da 

cisão, na atual Lei das S/A. 

 Os quatro últimos cartões tratavam de um aspecto específico da legislação societária, o 

cancelamento de registro de companhia aberta. Perguntou-se aos entrevistados110 quais eram 

suas opiniões sobre  quatro possíveis pré-requisitos para o cancelamento de registro.  

 Tentou-se isolar das respostas o fator lucro ou prejuízo financeiro, pois, como visto no 

pré-teste, se um gestor fosse acionista de uma determinada companhia, a qual resolvesse 

cancelar o seu registro, ele gostaria de receber o seu dinheiro de volta. Se isto ocorresse, o 

fato da companhia cancelar o registro poderia não ter relevância para ele. Entretanto, o 

presente estudo gostaria que os entrevistados demonstrassem suas percepções e preferências 

em relação ao cancelamento de registro, e, portanto, foi sugerido aos mesmos que eles se 

sentissem nesta situação, e que, pelo direito de retirada, conseguiriam não ter prejuízo, 

embora também ficassem sem lucro financeiro. Foi sugerido aos entrevistados que, por 

qualquer motivo, eles gostariam de ter continuado a serem acionistas de determinada 

companhia aberta. 

 O Cartão 3.1111 (Figura 16) levantou um questionamento sobre a quantidade de 

capital mínimo necessário para a aprovação da decisão de cancelar o registro, presente na 

Assembléia da companhia. 

                                                 
110 No Anexo C encontra-se o texto padrão que era dito pelo pesquisador como introdução aos quatro últimos 
cartões.  
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Cartão 3.1 
A percentagem do capital necessário em Assembléia Geral Ordinária, para a aprovação do 

cancelamento de registro, deve ser de: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1978

1992

2002

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 16 – Resultados: Necessidade de Aprovar o Cancelamento 

 
 

 Para a opção oferecida em 1978, muito exigente em relação a este assunto, obrigando 

que 51% do capital da companhia aceitasse, o padrão de respostas ficou bem dividido: 41% 

(7/17) dos entrevistados respondeu que discorda, 53% (9/17) que concorda, e 6% (1/17) 

emitiu opinião neutra. 

 Já para a opção de 1992, que permitia a aprovação por um percentual inferior, na 

realidade por qualquer percentual de votos, desde que as últimas três Assembléias Gerais da 

companhia não tivessem obtido a presença de no mínimo metade das ações sem direito a voto, 

o padrão de respostas negativas se manteve, aumentando ligeiramente para 47% (8/17), 

enquanto que a quantidade de pessoas favoráveis diminuiu bastante, para 18% (3/17) e a 

quantidade de pessoas que se declarou como de opinião neutra aumentou para 29% (5/17), 

que neste caso desconfia-se que signifique mais uma falta de opinião do que uma 

neutralidade. 
                                                                                                                                                         
111 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
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 A opção de 2002, que permitiu ao controlador tomar sozinho esta decisão, ampliou o 

grau de discórdia para 65% (11/17), apesar de também ter ampliado o grau de concordância 

em relação a opção de 1992, para 29% (5/17), não havendo opiniões neutras.  

 Ao fazer a separação entre advogados e gestores, nota-se que, para os advogados, a 

opção da legislação de 1992 é bem distribuída, com 33% (4/12) de discordantes, igual 

percentual de neutralidade e 25% (3/12) de concordantes. Já para os gestores, há 57% (4/7) de 

discórdia, 14% (1/7) de neutralidade e igual percentual de concordantes.  

 Além disso, com relação à legislação de 2002, enquanto existe entre os advogados 

58% (7/12) de discordantes e 33% (4/12) de concordantes, entre os gestores estes números são 

de 71% (5/7) e 14% (1/7), respectivamente. 

 Estes dados indicam que os gestores repudiam com mais vigor do que os advogados a 

possibilidade da companhia ter seu registro cancelado por decisão de um único acionista, que, 

no caso brasileiro, é o controlador. 

 O Cartão 3.2112 (Figura 17) tratou de outro pré-requisito para o cancelamento de 

registro: que a operação de cancelamento só seria realizada se uma determinada quantidade de 

ações aderisse à OPA.113  

                                                 
112 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
113 Foi alertado aos entrevistados que os quatro cartões traziam possíveis pré-requisitos, baseados sempre na 
história da legislação societária, e que estes eram independentes uns dos outros. 
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Cartão 3.2 
A quantidade mínima de ações em circulação no mercado que deve aceitar a Oferta Pública 

para o cancelamento de registro, deve ser de: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1978

1992

1995

2002

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 17 – Resultados: Necessidade de Aceitar o Cancelamento 

 
 
 Os resultados para as diferentes opções deste cartão devem ser vistos de forma 

comparativa, tendo em vista que é subjetivo dizer que seria necessário 75% ou 67% do 

capital, e também pela dificuldade dos entrevistados conseguirem compreender 

adequadamente os critérios que determinam o cálculo destes percentuais legais, se é que estes 

existem. O que se pode verificar é que a neutralidade aumentou de 6% (1/17) para 29% (5/17) 

da legislação de 1978 para a de 1992, o que pode significar, mais uma vez, uma falta de 

opinião do que propriamente uma neutralidade. Nesse período a concordância se manteve em 

35% (6/17).  

 Os entrevistados concordam mais intensamente com a opção de 1995, quando o 

percentual mínimo de capital necessário foi reduzido, situação na qual 53% (9/17) dos 

entrevistados concorda. Apesar disso, a concordância retorna ao nível anterior, demonstrando 
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que eles discordam da situação trazida pela legislação de 2002, que simplesmente acarretou 

um procedimento adicional – a necessidade do acionista minoritário habilitar-se ao leilão –, 

criando, com isso, uma tarefa a mais ao minoritário. Esta situação ainda gerou 24% (4/17) de 

opiniões neutras.  

 Entretanto, é necessário separarmos as opiniões de advogados e gestores, pois 

surgiram importantes diferenças nas suas preferências. Para os advogados, o grau de 

concordância das legislações dos anos 1978, 1992, 1995 e 2002 passou, respectivamente, de 

33% (4/12) para 17% (2/12), aumentando para 58% (7/12) e caindo finalmente para 25% 

(3/12). O grau de neutralidade para os advogados foi de 8% (1/12), 42% (5/12), 8% (1/12) e 

33% (4/12). Todos estes dados dos advogados seguem na mesma linha da análise global de 

entrevistados. Para os gestores, contudo, houve uma variação menor no grau de concordância, 

passando de 57% (4/7) tanto nos anos de 1978 quanto em 1992, para 43% (3/7) em 1995 e 

também em 2002. Além disso, não há neutralidade nas duas primeiras opções, existindo de 

forma mínima, em 14% (1/7), nas duas últimas alternativas. 

 Percebe-se, portanto, que a preferência dos advogados é em relação à legislação de 

1995, enquanto os gestores preferiam as opções que exigiam que uma maior quantidade de 

ações aderisse a OPA, como era disposto pelas legislações de 1978 e 1992. Contudo, estas 

duas opções são muito diferentes, como pôde ser notado na opinião dos advogados, não sendo 

isto percebido pelos gestores, na análise da legislação. Isto, novamente, vem a explicitar que 

os advogados se mostraram mais preparados tecnicamente para responder às entrevistas. 

 O Cartão 3.3114 (Figura 18) apresentou um pré-requisito com algumas semelhanças 

com o estudado no Cartão 3.2. Em vez de exigir que uma quantidade mínima de ações 

                                                 
114 O Cartão 3.3 teve suas questões originalmente apresentadas na seguinte ordem: 1978, 1992, 2002 e 1995, 
para facilitar o entendimento do mesmo, sendo isto alertado aos entrevistados. É assim que ele se encontra no 
Anexo C. Para esta análise, contudo, ele foi colocado na ordem cronológica correta. As opções por extenso 
podem ser vistas neste mesmo anexo. 
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aderisse à OPA, estipulava que uma determinada quantidade de minoritários e/ou capital não 

poderia se manifestar expressamente contra a operação de cancelamento de registro. 

 
Cartão 3.3 

A quantidade de minoritários que não pode se opor expressamente ao cancelamento de 
registro deve ser de: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1978

1992

1995

2001

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu  

Figura 18 – Resultados: Oposição Expressa ao Cancelamento 
 
 

 Percebe-se que 76% (13/17) dos entrevistados discordam que exista uma quantidade 

mínima de pessoas que, conjuntamente possam impedir o cancelamento, seja esta de 200, 100, 

ou qualquer outro número de pessoas. Com relação à exclusão deste critério, houve 53% 

(9/17) de discordantes e 29% (5/17) de concordantes. Em 2001 retornou-se o critério, embora 

se referindo apenas a um percentual de ações, sem a necessidade de atingir uma determinada 

quantidade de minoritários. Para esta opção, 76% dos entrevistados (13/17) concordaram com 

a legislação115.  

 No Cartão 3.4116 (Figura 19) foi apresentado um último possível pré-requisito para o 

cancelamento do registro ser efetuado. No total de entrevistados, nota-se que as pessoas 

                                                 
115 Neste cartão também não foram encontradas grandes diferenças entre as opiniões dos advogados e gestores. 
116 As opções por extenso encontram-se no Anexo C. 
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discordam que o controlador fique obrigado a eventualmente pagar aos minoritários uma 

quantia, caso ele venha a alienar o controle no futuro. Para uma obrigação de até três anos, a 

discordância é de 53% (9/17), tanto no que se refere a oferta quanto à compra. Esta igualdade 

já era esperada, pois a diferença é de alguns meses, apenas. A discordância cai para 35% 

(6/17) para uma obrigação de até dois anos, o que demonstra que, comparativamente, as 

pessoas começam a achar isto mais justo no relacionamento controlador-minoritários. Já para 

a última opção, da obrigação de apenas um ano após a compra, sendo válida também para o 

caso de um eventual direito de retirada, a discordância cai para apenas 24% (4/17), tendo um 

grau de concordância de 59% (10/17). 

  
Cartão 3.4 

O controlador deve ser obrigado a pagar aos minoritários que aceitarem a Oferta Pública para 
o cancelamento de registro, a diferença a maior, se houver, entre o preço que estes receberam 

e o preço que vier a ser obtido pelo controlador numa eventual alienação de controle: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1978

1992

1995

2002

Discordo totalmente Discordo
Nem concordo, nem discordo Concordo
Concordo totalmente Não sei
Não respondeu

 
Figura 19 – Resultados: Obrigação Adicional para o Cancelamento 

 

 As distinções percebidas neste cartão, quando separamos advogados de gestores são as 

seguintes: em relação às legislações de 1978, 1992, 1995 e 2002, os graus de concordância 

dos advogados são, respectivamente, de 25% (3/12), 17% (2/12), 25% (3/12) e 58% (7/12), e 
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Discordo totalmente
19%

Discordo
21%

Concordo
23%

Concordo totalmente
17%

Nem concordo, nem 
discordo

14%

Não sei
1%

Não respondeu
5%

os graus de discordância são, respectivamente, de 67% (8/12), 67% (8/12), 42% (5/12) e 25% 

(3/12). Contudo, para os gestores, os graus de concordância são de 57% (4/7), 57% (4/7), 43% 

(3/7) e 43% (3/7), enquanto os graus de discordância são de 29% (2/7) para 1978 e de 14% 

(1/7) para cada uma das outras três opções. Ou seja, as opiniões são praticamente invertidas. 

Para os advogados, a melhor opção é a da legislação vigente em 2002, enquanto os gestores 

preferiram as opções de 1978 e 1992. 

 Para analisar a qualidade da pauta das entrevistas, particularmente da sua parte 

estruturada, podemos observar que houve uma boa distribuição entre cada tipo de resposta 

possível: Discordo totalmente; Discordo; Não concordo nem discordo; Concordo; e 

Concordo totalmente, além de ter havido um baixo índice de marcações do tipo Não sei, e 

também um baixo nível de lacunas deixadas em branco nos cartões, como pode ser visto na 

Figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Dispersão das Opções Marcadas nos Cartões (% Total) 
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 A Figura 21 auxilia nesta análise da distribuição de respostas, assinalando a 

quantidade de tipos de opções assinaladas por cada entrevistado, para o total de 40 opções a 

serem assinaladas, no total dos cartões. Cada barra vertical refere-se a cada tipo de opção 

marcada por cada um dos entrevistados. Dessa forma podemos notar que apenas três 

entrevistados deixaram lacunas em branco, e cinco responderam que não sabiam assinalar a 

sua preferência naquele momento.  
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Figura 21: Quantidade de Opções Marcadas no Questionário por Cada Entrevistado 
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6.3. Análise das perguntas abertas 

 

 Aos 17 entrevistados foi perguntado ainda se eles modificariam algo na legislação 

societária. Somente após a resposta de até três temas para modificação era perguntado se o 

entrevistado modificaria algo relacionado ao direito de retirada. Assim pretendia-se não 

enviesar as respostas iniciais117. As respostas afirmativas e/ou negativas estão na Tabela 15. 

Tabela 15 – Se Pudesse, Mudaria Algo na Legislação? 
Mudariam a legislação 

societária              
(qualquer tema)

Mudariam a legislação 
societária                

(direito de retirada)
Quantidade de pessoas

Sim Sim 7 (41%)
Sim Não 5 (29%)
Sim Não sei 3 (18%)
Não Não 1 (6%)

Não sei Não sei 1 (6%)
Total 17(100%)  

  

 Dos 17 entrevistados, 88% (15 pessoas)118 afirmaram que, se pudessem, fariam 

modificações na Lei das S/A. Entretanto, apenas 41% (7 pessoas)119 disseram que 

modificariam algo relacionado ao direito de retirada. 

As respostas à primeira pergunta aberta, relacionada a mudanças que os 

entrevistados fariam no que tange à legislação societária, estão a seguir, agrupadas por 

temática: 

- tornar a CVM mais ágil; CVM mais rigorosa no cumprimento da lei, também 

guardando a área cinzenta da legislação; 

                                                 
117 É válido ressaltar que os entrevistados não eram previamente informados que o estudo era especificamente 
sobre o direto de retirada. Eles foram avisados apenas que o estudo tratava da evolução da legislação societária. 
118 Como pode ser visto na Tabela 15, um entrevistado afirmou que não faria alteração nenhuma e outro não 
soube responder. 
119 Seis entrevistados afirmaram que não fariam alteração alguma relacionada ao direito de retirada, e outros 
quatro não souberam dizer naquele exato momento se fariam alguma alteração nesta temática, como mostra a 
Tabela 15. 



 119

- proteger mais o minoritário; dar maior poder de gestão aos minoritários; valorizar de 

forma mais contundente o minoritário; minoritários menos a mercê do controlador; continuar 

a tendência de boas práticas de governança corporativa, só que numa velocidade maior; talvez 

melhorar em governança corporativa; 

- ter textos mais legíveis e fáceis de entender; simplificações e modernizações; 

- questão da independência do administrador; clarificar o conflito de interesses; tornar 

mais clara as regras do jogo, entre os minoritários e o controlador; 

- direito de recesso; Oferta Pública; aperfeiçoar a Oferta Pública de Aquisição de 

ações, com base em legislações estrangeiras; incorporação de ações; fusão e incorporação dar 

direito de recesso sempre, exceto se for companhia pequena; companhias fechadas terem mais 

obrigações com os acionistas, como terem que auditar o balanço, a partir de 50 acionistas, no 

mínimo; colocar alguma fórmula única e obrigatória na lei para o cálculo do valor econômico; 

- obrigar todas as ações a serem ordinárias; 

- redução das taxas; imposto de renda de apenas 10%, ou colocar o mesmo benefício 

existente aos Clubes de Investimentos para as pessoas físicas120. 

Já as respostas à segunda pergunta aberta, relacionada a alterações referentes 

especificamente ao direito de retirada, foram as seguintes, segundo cada tema apontado:  

- ampliar os casos que permitem o direito de retirada; ampliar os direitos dos 

minoritários, mas não deixar a companhia sem ter como operar; deixar expresso que o direito 

de retirada só seria assegurado se demonstrado efetivo prejuízo para dissidente; 

- forma de cálculo do valor do reembolso e suas hipóteses, apesar de já estar bom; 

cálculo do valor econômico, pois é muito empírico e muitas vezes jogam o menor preço; 
                                                 
120 Todas as respostas estão reportadas no texto, mesmo quando houve repetição. Outras respostas obtidas, que 
não tem uma relação direta com o tema deste trabalho, foram as seguintes: propriedade fiduciária das ações; 
construção de gravame; Conselho de Administração; Conselho Fiscal; permissão do voto eletrônico; acordo de 
acionistas (art. 118, parágrafos 8 e 9), quando trata do voto nas assembléias; a relação entre o respeito ao acordo 
de acionistas e o presidente da assembléia poder aceitar decisão contrária ao acordo; arts. 115, 118, 147; abuso 
do direito de voto e conflitos de interesses (art. 115); proibição de voto; o Código Tributário Nacional deveria 
estimular a formação de grupos de sociedades, para tornar eficaz o art. 265 e seguintes; ações preferenciais; 
mercado de derivativos; e BM&F não tem poder regulatório. 
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- incorporação de companhia aberta por companhia fechada; 

- na realidade os problemas são as ações preferenciais e, portanto, deveria haver 

apenas ações ordinárias; se todas as ações fossem ordinárias não haveria problema, mas, se 

isto não for feito, colocar três empresas de auditoria, ou até uma única empresa, mas 

escolhidas pelos minoritários; 

- obrigar o tag along para as preferenciais, a 100% do preço pago ao controlador; 

- na verdade, não faria alterações na legislação, mas sim fazer cumprir o que está na 

lei. 

 

 6.4. Análise dos comentários adicionais 

 

 Também são de interesse para esta análise os comentários adicionais que eram feitos 

pelos entrevistados, como complemento às respostas abertas, durante o preenchimento dos 

cartões, e até mesmo ao final das entrevistas. Estes comentários, que enriqueceram as 

entrevistas, tendo sido anotados à mão pelo pesquisador, estão agrupados a seguir, conforme o 

assunto abordado.  

- Na fusão, ambas as companhias perdem os prejuízos fiscais. Talvez por isso, até hoje 

só aconteceu uma fusão no Brasil; 

- Para a fusão, deveria haver mais restrições ao exercício do direito de retirada do que 

para as incorporações. Pois a decisão passou por dois Conselhos de Administração. 

- Para acionistas da incorporadora, daria o direito de retirada, dependendo da razão da 

incorporação; quem votar a favor da incorporação não deve ter direito de retirada; se uma 

empresa incorporasse outra que não tem ligação com o seu propósito principal, daria direito 

ao acionista da incorporadora dissentir. 
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- Na cisão, após a separação em duas companhias, uma das partes fica com pouca 

liquidez. Talvez a lei devesse associar o direito de retirada à falta deste critério. Ao mesmo 

tempo, você já era um acionista daquilo. Não sei ao certo como deveria ser. Na cisão, se 

receber ações proporcionais, não deveria haver o direito de retirada. 

- Certamente não aumentaria as hipóteses que dão direito de retirada; a legislação 

deveria assegurar mais direitos para os minoritários, pois é isto que ampliaria o mercado 

acionário. 

- Não se pode enganar o mercado. Se você cria muitos pré-requisitos para o 

cancelamento do registro, ninguém abrirá o capital da companhia. 

 - No Brasil, a maioria do capital votante é do controlador, mas no exterior não. 

Sugestão: Sem contar o majoritário, 51% do capital deveria aceitar a decisão da OPA para 

cancelamento de registro. 

- Tem que ver quantas ações estão em circulação. Se forem poucas, colocá-las como 

critério para o direito de retirada não faz sentido.  

- O tag along pode ser ampliado por Acordos de Acionistas, ou pelo estatuto da 

companhia. Não existe tag along para quem quer esconder a verdade. Tag along: quanto vale? 

E se o controlador receber alguma coisa em pagamento, além do dinheiro pelas ações? 

- Um dos advogados disse que trabalha muito defendendo os controladores. 

Entretanto, afirmou que iria responder como minoritário que é. A visão de pessoa física é 

totalmente diferente da visão de um advogado defensor do seu cliente (controlador). Afirmou 

que preencheu os cartões na visão de pessoa física, de acionista. Há advogados que não 

querem mais defender seus interesses minoritários, pelos seus outros negócios com as 

empresas (opinião de um gestor). As perguntas de múltipla escolha são difíceis para um 

advogado responder (resposta de um advogado). 
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 - Teve dúvidas quanto aos conceitos econômicos e quanto aos itens com quantidades, 

números, etc, pois deveria se basear em fatos concretos; cada caso é um caso121. Deveria estar 

na legislação determinando que um juiz decidiria caso a caso. O caso concreto dá mais 

trabalho ao minoritário, mas é melhor. Entretanto, o minoritário não está preparado para se 

defender. Discordar totalmente é muito incisivo. Há um austríaco que diz: deve-se ter 

“interpretação pragmática”, ou seja, deve-se ter foco no resultado. 

 - A partir do momento em que o mercado estiver fortalecido, possuindo, portanto, 

maior liquidez, o direito de retirada tende a não ser o mais importante, apesar de continuar a 

ser necessário em algumas ocasiões. No exterior o mercado tem mais liquidez. A lei tem 

defeitos, mas está melhorando, até pelo Novo Mercado. 

 - A lei, de uma maneira geral, facilita muita a ação do controlador. O controlador deve 

ser bom para a companhia, e isto também está na lei122. Na realidade, o controlador pode fazer 

uma operação 100% legal, e mesmo assim prejudicar a companhia. Mas a própria lei, além da 

Constituição Federal, diz que o controlador deve ser bom para a companhia. 

 Deve existir proteção legal, mas deve-se considerar, mesmo que a operação seja legal, 

que algumas das ações do controlador podem ser irregulares, fraudulentas, caso se provem 

que desde o início o objetivo poderia ter sido alcançado por outros meios mais corretos. Na 

realidade, a reorganização societária sempre vai ser legal, pois os controladores são bem 

assessorados para cumprirem formalmente a lei. A primeira premissa do mercado é que ele 
                                                 
121 Dos 17 entrevistados, 10 repetiram que cada caso era um caso, e que por isso a análise dependeria de cada 
situação. Isto ocorreu principalmente quando eles tiveram que apontar as opções dos cartões referentes ao 
cancelamento do registro. Isso vai na mesma linha dos escritos de Lobo (2002, p.516): “Se pregarmos [...] 
estaremos enunciando uma proposição apriorística, porque formulada sem conhecermos mais e melhor as 
circunstâncias do caso e independentemente das forças que, de fato, devem motivar a aplicação do Direito, 
estaremos emitindo um juízo de valor, sempre ditado por ‘predileções de ordem pessoal’, baseado na razão 
prática, que, como diz KANT, por ser prática, deixa de ser razão e passa a ser vontade, e, exatamente por ser 
vontade e não verdade [...]” Este autor acredita que não existe uma única resposta para todos os casos. Em certas 
ocasiões seria mais justo atribuir o valor de controle ao controlador, em outros casos não. Por isso, “a questão do 
ágio na alienação de controle de companhia aberta deve ser resolvida não pelo Direito in abstrato, mas pelo 
Direito concreto em ação, não por juízos de valor, mas por juízos de realidade, não por proposições apriorísticas, 
mas por proposições empíricas [...]” (LOBO, 2002, p.518). Para ele, a Lei das S/A deveria estabelecer princípios 
gerais, deixando para a CVM e para a jurisprudência a solução de eventuais conflitos de interesses entre 
minoritários e controladores. 
122 Apontamento feito por dois entrevistados. 
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seja ético. Interessará fazer fraudes? A lógica não é essa! A lógica de uma fusão, por exemplo, 

não é prejudicar o minoritário. Senão, daqui a pouco ninguém investe mais naquela 

companhia. Você não pode querer impedir ou inviabilizar a incorporação e a fusão, se a 

empresa estiver com uma visão de médio ou longo prazo. Por outro lado, se beneficiar os 

controladores, mas prejudicar os minoritários, estes deveriam ter o direito de retirada.  

- A CVM não deveria ser um órgão de fiscalização da lei. Ela deveria zelar pela ética. 

A CVM deveria ser mais responsável. 

- Não adianta mudar a lei, a volatilidade da lei é casuística. O governo pensa: 

concordaremos até precisar mudar; daí o governo muda a lei. E isso é um fenômeno mundial. 

Veja o exemplo da governança corporativa no Brasil: o legislador legisla demais. Mas o juiz 

brasileiro, ao contrário dos EUA, julga pela lei, e não pelo bom-senso. Então tudo acaba tendo 

que estar previsto na lei. Foi bom ter mudado em 1989, para as privatizações da época. 

- Querer dizer se na alienação de controle deve ser pago 100% do valor das ações é 

bom ou ruim, é querer legislar demais. Tem que deixar na mão do juiz: A legislação não é 

ruim: ela não é aplicável. 

- A legislação, em determinado momento, perdeu o seu curso para as privatizações. 

Depois voltaram com a proteção legal, mas não a colocaram prática. 

- Você tem que só investir em empresas que você confia. Você não pode depender da 

lei. Alterações na lei ou decisões judiciais levam em média 15 anos. Em terra de coronel não 

tem lei. 

- A lei não é ruim. Só tem que fazer cumprir. 

- A companhia deveria calcular todos os métodos, e oferecer o maior deles. No caso de 

liquidação da companhia, deveria sim pagar no mínimo o valor patrimonial. Caso contrário,  o 

valor deveria ser o econômico. Concordo com o preço justo sendo pago pelo valor da cotação 
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ou de qualquer outro critério aceito pela CVM. Contudo, se fosse para companhias fechadas, 

não concordaria com estas duas opções. 

- Marco neutro para todos os métodos no cartão 1. O valor pago deveria ser o maior 

deles. O negócio tem que ser bom para controlador e minoritários. A questão é o valor a 

pagar. 

- O valor econômico é mais justo? Sim, desde que calculado corretamente. Qual é a 

taxa de desconto a ser utilizada? O valor econômico é cheio de problemas: empresa líquida é 

diferente de empresa em início de projeto; a realidade é diferente da projeção do fluxo de 

caixa; existe risco país, taxa de desconto, risco setor, risco do empreendimento, valor residual, 

perpetuidade, incertezas, sobras de valor. As comparações pelo valor econômico não são 

boas; tem que definir os critérios. O valor econômico é uma historinha que o mercado 

engoliu. Na falta de um bom critério, tem-se que usar um que seja mensurável. Por pior que 

seja, há o valor patrimonial; Valor patrimonial a preços de mercado. Como definí-lo? 

- Na realidade, o que importa é o preço. 

- O artigo 254 da lei fala em “ações com direito a voto”. Há uma limitação neste 

pensamento, para podermos analisar a sua evolução, pois 51% do capital total difere se 

pensarmos hoje ou antigamente, pois a relação entre ON e PN mudou. A situação é diferente 

para companhias com capital pulverizado das de capital concentrado, pois trata das ações em 

circulação no mercado. 

- Sugestões: o art. 109 da lei deveria estar melhor catalogado (direitos essenciais). Os 

direitos essenciais deveriam estar lá, agrupados; 

- A instrução 361/02 da CVM, no art. 34, dá possibilidade (controversa) de não fazer a 

OPA. 
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- Ao ser perguntado se um bom critério para dizer se o acionista tem direito seria pelo 

tempo, respondeu: não seria pelo tempo, pois há acionistas meramente rendeiros. Acionistas 

preferencialistas são rendeiros. 

- O termo Minoritário Profissional não é pejorativo. É negócio. 

- A análise para a companhia fechada é distinta da companhia aberta. As companhias 

fechadas são muito mal abordadas na lei, e a CVM não tem qualquer atuação a respeito. Se 

ocorrer qualquer discordância entre o acionista controlador e os minoritários, estes só podem 

recorrer à Justiça, que é cara e demorada. 

- Como ter empresas abertas com estas taxas? Se a holding é estrangeira, para que 

manter aberta no Brasil? 

- O mercado não deveria ter ações preferenciais: distorce o mercado, causa muitos 

problemas, como, por exemplo, no cancelamento de registro você querer uma certa 

percentagem de capital, etc. Toda essa situação paliativa do direito de retirada deve-se ao fato 

da existência de ações PN. 

- Fazer o minoritário se habilitar ao leilão é mais como uma forma de garantir que ele 

se manifeste. 

- Na prática, muitas vezes o acionista minoritário nem fica sabendo da OPA. A 

companhia é obrigada a publicar em jornal de grande circulação, e mesmo assim os acionistas 

minoritários podem não se manifestar por não lerem e ignorarem a questão dentro do prazo 

legal. Contudo, sempre deve haver esta ampla divulgação. 

- Ação declaratória (não tem sucumbência) é diferente de declaração de cobrança. 

Este capítulo apresentou a pesquisa de campo realizada com advogados especialistas 

em direito societário e também com gestores de ações. Reportou a análise dos dados 

amostrais, das perguntas estruturadas, das perguntas abertas e dos comentários adicionais 

feitos pelos entrevistados. 
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7   CONCLUSÕES: 

 
 Após havermos estudado: 

 A) A evolução da proteção legal dos acionistas minoritários, frente aos possíveis 

abusos que podem ser cometidos pelos controladores das companhias abertas nas 

reestruturações societárias; 

 B) As Ofertas Públicas de Aquisição de ações (OPAs) ocorridas no período recente e a 

comparação dos valores utilizados pelos controladores para reembolsar os minoritários; e 

 C) As opiniões acerca da proteção legal, por parte de acionistas minoritários que 

exercem a gestão de carteiras de ações e de advogados que trabalham com o direito societário; 

 Chegamos às seguintes conclusões: 

 1 – Os acionistas minoritários encontram-se somente parcialmente protegidos de 

abusos dos controladores pela legislação atual, principalmente se a compararmos à primeira 

reforma da Lei das S/A, de 1976, pois, ao longo dos anos, seus direitos foram 

consideravelmente diminuídos. 

  Ao mesmo tempo em que existem autores que argumentam que o aumento da proteção 

aos minoritários amplia tanto a liquidez, como os lançamentos primários de ações e o número 

de investidores, há autores que defendem a diminuição de direitos, argumentando que esta é 

uma tendência mundial. Em todos os casos, afirma-se que a proteção não deve impedir o bom 

funcionamento das companhias. 

 Uma tendência observada na literatura afirma que os minoritários que possuírem as 

informações mínimas necessárias às tomadas de decisão nos seus investimentos estarão 

satisfatoriamente protegidos. 

 2 – As avaliações calculam o valor do reembolso, na maioria dos casos, pelo valor 

econômico, utilizando-se do critério do fluxo de caixa descontado. Embora este seja, na 

maioria das vezes, superior ao valor patrimonial, quando o valor econômico é inferior as 
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companhias de forma geral não aceitam utilizar o valor patrimonial, pagando um valor 

inferior ao patrimonial. As projeções dos resultados futuros das companhias assumem um 

caráter profundamente subjetivo e complexo, para que possam ser consideradas informações 

transparentes, satisfatórias ou até mesmo suficientes à tomada de decisão dos minoritários. 

 Além disso, a volatilidade dos valores patrimoniais nos balancetes e das cotações das 

ações em Bolsa, ocorridas nos períodos imediatamente anterior e posterior às OPAs, 

prejudicam a análise por estes dois critérios, os quais são os mais acessíveis e de mais fácil 

entendimento e verificação pelo público investidor. 

 Não há uma obrigatoriedade de critérios a serem adotados para o cálculo do valor 

econômico por parte das empresas de avaliação. A estas também é permitida a prestação 

concomitante de outros serviços remunerados à empresa avaliada, que não integrem o laudo 

de avaliação, desde que isto seja informado. Isto compromete a independência dos 

avaliadores. Outro problema é a avaliação baseada em demonstrações financeiras não 

auditadas, conforme ocorreu em um caso.  

 3 – A CVM não tem conseguido limitar as disparidades ocorridas e aos acionistas 

minoritários só resta aceitar a proposta do controlador ou pedir a reavaliação, caso possuam 

capital acionário suficiente para fazê-lo, com um conseqüente risco financeiro. 

 4 – Existe uma expressiva dispersão de opiniões acerca da aprovação ou reprovação de 

detalhes importantes da legislação das sociedades anônimas, e de como esta deveria ser 

aperfeiçoada. Ainda, há uma grande dispersão de opiniões acerca dos melhores modos de se 

calcular o valor das ações dos minoritários por ocasião do exercício do direito de retirada. 

 O método do fluxo de caixa descontado, amplamente adotado na prática, foi o 

preferido entre os entrevistados, principalmente entre os advogados. Além disso, os 

entrevistados demonstraram opiniões desfavoráveis com relação ao cálculo do reembolso pelo 

valor patrimonial, visto como um valor estático, principalmente pelos advogados, os quais 
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demonstraram opinião favorável ao valor patrimonial a preços de mercado, por considerar 

este um método mais dinâmico. 

 Apesar de rejeitarem o valor patrimonial como critério para o reembolso, os 

entrevistados foram altamente favoráveis a que o reembolso não possa ser feito por um valor 

inferior ao valor patrimonial.  

 Verificamos que os entrevistados concordaram mais com a opção que não tentou 

diminuir o valor a ser pago aos minoritários.  

 Os advogados concordaram com a utilização da cotação em Bolsa ou de qualquer 

outro critério aceito pela CVM, enquanto os gestores discordaram de ambas as opções. 

 Também se verificou que, mesmo para opções tão distintas, no caso da legislação de 

1976 e 2001 sobre fusões e incorporações, as opiniões foram favoráveis a ambas as opções, 

demonstrando uma certa incongruência com a legislação. 

 Também foi percebido que os gestores são mais receosos quando se trata da figura do 

controlador. Por exemplo, com relação ao tag along, os gestores demonstraram-se muito 

insatisfeitos com relação à legislação em vigor, enquanto os advogados ficaram divididos. 

Enquanto os gestores concordaram em manter o controlador obrigado por até três anos a 

pagar a diferença de preço das ações de uma eventual alienação do controle, os advogados 

aderiram à opção mais amena, que estabelece esta obrigação por apenas um ano. Ainda, os 

gestores discordam mais da opção em que o controlador pode, sozinho, tomar a decisão de 

fechar o capital da companhia. 

 5 – Poucos dentre estes profissionais têm o hábito de freqüentar as assembléias de 

acionistas, sendo que os gestores perceberam isto com mais clareza. 

 6 – Há um razoável grau de desconhecimento e disparidade de opiniões sobre a 

legislação específica, por parte de alguns dos profissionais da área acionária, principalmente 

por parte de gestores. Isto pode ser percebido quando verificamos que os advogados 
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distinguiram as opções de 1997 e de 2001, no caso das fusões e incorporações, enquanto os 

gestores não fizeram tão bem esta separação. Da mesma forma, isto ocorreu quando os 

gestores não perceberam a diferença entre as opções de 1978 e 1992 (Cartão 3.2), embora 

estas fossem bem diferentes.  

 Isto nos leva a crer que menores conhecimentos e compreensão deve haver entre os 

investidores não profissionais, que são a maioria dos acionistas minoritários. 

 7 – Esta insegurança acerca dos valores de reembolso das ações e o insuficiente 

conhecimento da proteção legal tornam-se desestímulos importantes para que as pessoas 

físicas não especializadas (a população em geral) invistam em ações, resultando numa 

limitação grave para o desenvolvimento do mercado de ações brasileiro. 
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8   SUGESTÕES DE PESQUISA 

 

 Ao longo do caminho percorrido neste estudo, algumas questões interessantes 

surgiram, que talvez mereçam aprofundamentos específicos. Tornam-se, portanto, sugestões 

de temas para futuras pesquisas. Estas questões estão listadas abaixo: 

- Realizar a mesma pesquisa com representantes da alta direção de companhias 

abertas, para averiguar as opiniões destas organizações com relação ao direito de retirada. 

- Acrescentar uma outra vertente de análise – a decisória –, questionando os 

entrevistados se eles modificariam os seus investimentos caso o direito de retirada fosse 

ampliado ou reduzido. Buscar os critérios utilizados por eles para a exclusão de uma 

companhia das suas carteiras de investimentos, verificando se a proteção ao minoritário é um 

destes critérios.  

- Verificar o horizonte de tempo com o qual trabalham os gestores de ações nos seus 

investimentos. 

- Procurar uma correlação entre indicadores de crescimento econômico do Brasil e dos 

EUA e a ampliação do número de aberturas de capital e de lançamentos primários e 

secundários de ações, indicadores estes relacionados, por exemplo, à inflação, à taxa de juros 

dos títulos governamentais, ao câmbio, etc. 

- Levantar quais foram as companhias que realizaram lançamentos secundários de 

ações, verificando se a captação de recursos fica restrita somente ao lançamento primário de 

ações. 

- Levantar os casos em que houve solicitação por parte dos minoritários de novas 

avaliações das OPAs, verificando se os novos valores foram superiores ou inferiores aos 

valores iniciais.  
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- Contrastar os anúncios publicados nos jornais de grande circulação, anunciando 

fusões e incorporações, com a efetiva operação realizada. Ou seja, verificar até que ponto os 

jornais não divulgam um falso conceito, prejudicando o perfeito entendimento destas 

operações.  

- Contrastar as premissas utilizadas em cada OPA para prever os rendimentos futuros 

das companhias, verificando se estas adotam o mesmo padrão, ou se companhias semelhantes, 

realizando operações equivalentes adotam premissas distintas. Ou seja, verificar se há 

coerência entre as premissas na comparação entre as OPAs. 

- Confrontar as projeções realizadas pelas empresas com os resultados obtidos na 

prática, nas OPAs em que isto for possível. 

- Catalogar os benefícios fiscais concedidos aos investimentos em ações ao longo dos 

anos pelo governo brasileiro, procurando correlações com o crescimento do mercado.   

- Analisar as listas de presença de acionistas minoritários nas Assembléias Gerais das 

companhias. 

- Comparar a volatilidade dos valores patrimoniais nos períodos próximos anteriores 

às OPAs, com os períodos anteriores e posteriores às mesmas. 
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10   ANEXOS 

ANEXO A: Padrão dos e-mails enviados aos possíveis entrevistados 

 

Prezado Dr(a) ______________, 
 
Como parte da minha dissertação de mestrado, estou realizando uma pesquisa para analisar o 
grau de satisfação de especialistas em direito societário e de acionistas minoritários do 
mercado de ações, em relação a algumas das práticas adotadas pelas companhias abertas. Para 
tanto, gostaria de agendar uma entrevista de cerca de 20 minutos com o senhor. 
  
O seu nome me foi indicado pela(o) Dr(a). ______________,tendo em vista a sua experiência 
em legislação societária. 
  
Aproveito a oportunidade para solicitar um telefone de contato a fim de agendarmos este 
encontro. 
  
Desde já, agradeço o seu apoio. 
 
David Izecksohn Neto 
Mestrando em Administração Pública 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
Fundação Getulio Vargas 
Telefone de contato: _________________ 
e-mail: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 148

ANEXO B: Pautas das entrevistas: dados amostrais e perguntas abertas 

D A D O S      P E S S O A I S 

(preenchido pelo pesquisador) 

∙Por favor, necessito saber alguns dados, para poder analisar a amostra pesquisada.  

∙Todas as entrevistas serão misturadas, sem identificação de autoria. 

 

4.1 - Sexo:  ( M )  ( F )  

4.2 - Idade: ______ anos 

4.3 - Formação: 

(   ) 1º grau  

(   ) 2º grau  

(   ) 3º grau  

(   ) Especialização latu sensu 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

4.4 - Profissão: 

(   ) Administrador  

(   ) Advogado 

(   ) Contador  

(   ) Economista 

(   ) Engenheiro 

(   ) Outra: _______________ 
 
4.5 - Ocupação principal no momento (caso distinta da profissão):____________________

4.6 – (Somente para advogados): Há quantos anos o(a) Sr(a) trabalha com direito 
societário?  

_______ anos. 

5 - O(a) Sr(a) é ou foi gestor(a) de carteira de ações, com recursos próprios ou de 
terceiros?  

(   ) Nunca fui gestor.      5.1 – O(a) Sr(a) investe em ações, com outra pessoa fazendo a 
gestão?  

    (   ) Sim.   (   ) Não.  

          (ir para pergunta 12) 

   (   ) Sou gestor. 

   (   ) Fui gestor.  
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6 - A  carteira que o(a) Sr(a) geriu era (é) de recursos próprios ou de terceiros? 

(  ) Recursos próprios. 

(  ) Recursos de terceiros. 

(  ) Recursos próprios e recursos de terceiros. 

7 - Em que ano o(a) Sr(a) começou a investir recursos próprios ou de terceiros em 
ações? 

Ano: __________ 

8 - Desde o seu primeiro investimento em ações, com recursos próprios ou de terceiros, 
o(a) Sr(a) ficou algum ano afastado do mercado de ações?  

(   ) Nunca me afastei. 

(   ) Sim. Fiquei afastado por __________ anos. Por que? ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9 - O(a) Sr(a) possui atualmente, com recursos próprios ou de terceiros, ações de 
quantas companhias diferentes? 
(   ) 1 companhia. 

(   ) Até 5 companhias. 

(   ) Até 10 companhias. 

(   ) Mais de 10 companhias. 

10 - Até hoje, qual foi a maior quantidade de ações de companhias diferentes que o(a) 
Sr(a) já possuiu,  numa única data, com recursos próprios ou de terceiros? 
(   ) 1 companhia. 

(   ) Até 5 companhias. 

(   ) Até 10 companhias. 

(   ) Mais de 10 companhias. 

11 - O(a) Sr(a) já compareceu a Assembléias Gerais de companhias das quais possuía 
ações? Em caso afirmativo, quantas vezes? 

(   ) Nunca compareci.   

(   ) 1 vez. 

(   ) Até 5 vezes. 

(   ) Até 10 vezes. 

(   ) Mais de 10 vezes. 
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12 - Como o(a) Sr(a) classificaria o seu grau de conhecimento sobre a Lei 6.404/76 e suas 
modificações?  

(   ) Muito bom.   

(   ) Bom. 

(   ) Razoável. 

(   ) Ruim. 

(   ) Muito Ruim. 

(   ) Não conheço.

INICIAR GRAVAÇÃO 

13 - Se o(a) Sr(a) pudesse, mudaria algo na legislação societária? 

(   ) Não sei.  

(   ) Não.  

(   ) Sim. Em linhas gerais, o que o(a) Sr(a) mudaria, e por que?  

Alteração 1:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alteração 2:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alteração 3: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14 - Como o(a) Sr(a) classificaria o seu grau de conhecimento sobre o Direito de 
Retirada na Lei 6.404/76 e nas suas modificações? 

(   ) Muito bom.   

(   ) Bom. 

(   ) Razoável. 

(   ) Ruim. 

(   ) Muito Ruim. 

(   ) Não conheço.  
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(Caso não mencione pelo menos 1 aspecto do Direito de Retirada na pergunta 11): 

 

15 - Se o(a) Sr(a) pudesse, mudaria algo na legislação societária, referente ao Direito de 
Retirada? 
(   ) Não sei.  

(   ) Não.  

(   ) Sim. Em linhas gerais, o que o(a) Sr(a) mudaria, e por que?  

Alteração 1: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alteração 2: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alteração 3: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Patrimônio líquido contábil. 1 2 3 4 5 9

Patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado. 1 2 3 4 5 9

Fluxo de caixa descontado. 1 2 3 4 5 9

Comparação por múltiplos. 1 2 3 4 5 9

Cotação das ações no mercado de
valores mobiliários. 1 2 3 4 5 9

Qualquer outro critério aceito pela CVM. 1 2 3 4 5 9

ANEXO C: Pautas das entrevistas: cartões estruturados 

Texto introdutório, falado pelo entrevistador: 

A atual Lei das S.A. relaciona diversos métodos para o cálculo do preço justo a ser pago aos 
acionistas minoritários, na hipótese de um direito de retirada. Gostaria que o(a) Sr(a) 
assinalasse o seu grau de concordância quanto a utilização dos métodos listados no cartão. 

 
1 - O preço justo das ações dos minoritários deve ser calculado através de: 

 

 

 

Texto introdutório, falado pelo entrevistador: 
A partir deste cartão, gostaria que o(a) Sr(a) marcasse as suas preferências em relação às 
seguintes políticas, todas adotadas em algum momento na história do mercado de ações 
brasileiro. 

 

2.1 - O valor do reembolso aos acionistas, no Direito de Retirada: 

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Não pode ser inferior ao valor do
patrimônio líquido. 1 2 3 4 5 9
Não pode ser inferior ao valor do
patrimônio líquido, exceto se calculado
pelo valor econômico.

1 2 3 4 5 9
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Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Não devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Devem ter direito de retirada, se a ação
não integrar índice geral representativo de
carteira de ações admitidos à negociação
em bolsas de futuros, e se a ação for de
companhia aberta da qual o controlador
detenha mais da metade das ações da
companhia.

1 2 3 4 5 9

Devem ter direito de retirada, se a classe
da ação não integrar índice geral
representativo de carteira de valores
mobiliários no Brasil ou no exterior, ou se
o controlador, a sociedade controladora
ou outras sociedades sob seu controle
detiverem mais da metade da classe da
ação.

1 2 3 4 5 9

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Não devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9
Não devem ter direito de retirada, mesmo
se a incorporada for a sua empresa
controladora.

1 2 3 4 5 9

2.2 - Na incorporação, os acionistas da incorporada: 

 

 
 

 

 
2.3 - Na incorporação, os acionistas da incorporadora: 
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Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Não devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Devem ter direito de retirada, se a ação
não integrar índice geral representativo de
carteira de ações admitidos à negociação
em bolsas de futuros, e se a ação for de
companhia aberta da qual o controlador
detenha mais da metade das ações da
companhia.

1 2 3 4 5 9

Devem ter direito de retirada, se a classe
da ação não integrar índice geral
representativo de carteira de valores
mobiliários no Brasil ou no exterior, ou se
o controlador, a sociedade controladora
ou outras sociedades sob seu controle
detiverem mais da metade da classe da
ação.

1 2 3 4 5 9

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Não devem ter direito de retirada. 1 2 3 4 5 9

Devem ter direito de retirada, desde que a
cisão implique em mudança no objeto
social, redução do dividendo obrigatório 

1 2 3 4 5 9

2.4 - Na fusão, os acionistas: 

 

 
 

 

 
2.5 - Na cisão, os acionistas: 
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Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Deve existir para todos os acionistas. 1 2 3 4 5 9

Deve existir apenas para as ações
ordinárias. 1 2 3 4 5 9

Não deve existir este direito. 1 2 3 4 5 9

Deve existir o direito, recebendo as ações
ordinárias 80% do valor pago às ações do
controle, podendo ser oferecido um
prêmio para que os detentores de ações
ordinárias permaneçam na companhia,
equivalente à diferença entre o valor de
mercado e o valor pago por cada ação do
controle.

1 2 3 4 5 9

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

51% do capital total. 1 2 3 4 5 9

51% do capital total. Porém, se as últimas
3 AGOs não tiveram a presença de no
mínimo 50% das ações sem direito a voto,
pode ser com qualquer número de ações, 

1 2 3 4 5 9

Não existir esta regra. O controlador pode
formular sozinho a Oferta Pública para
cancelamento de registro.

1 2 3 4 5 9

2.6 - Na alienação do controle, o direito de vender suas ações, juntamente com as ações 
do controlador: 

 

 

Texto introdutório, falado pelo entrevistador: 

Imagine a seguinte situação: O(a) Sr(a) é acionista de uma companhia que resolveu cancelar o 
registro de companhia aberta. Pelo direito de retirada, o(a) Sr(a) conseguiria, em qualquer 
caso, não ter nem prejuízo nem lucro financeiro. Entretanto, o(a) Sr(a) gostaria que aquela 
companhia não tivesse cancelado o registro. O cancelamento de registro poderia ter um ou 
mais pré-requisitos para que pudesse ser realizado. A seguir encontram-se alguns destes pré-
requisitos, todos adotados em algum momento na história do mercado de ações brasileiro. 
Gostaria que o(a) Sr(a) apontasse o seu grau de concordância em relação a eles: 

 

3.1 - A percentagem do capital necessário em Assembléia Geral Ordinária, para a 
aprovação do cancelamento de registro, deve ser de: 
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3.2 - A quantidade mínima de ações em circulação no mercado que deve aceitar a Oferta 
Pública para o cancelamento de registro, deve ser de: 

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

75% das ações em circulação no mercado
aceitarem a Oferta ou concordarem
expressamente.

1 2 3 4 5 9

75% das ações em circulação no mercado
aceitarem a Oferta ou concordarem
expressamente, ou ainda, não se
manifestarem.

1 2 3 4 5 9

67% das ações em circulação no mercado
aceitarem a oferta ou concordarem
expressamente. Não são computadas
neste cálculo as ações de quem não se
manifestar concordando ou discordando.

1 2 3 4 5 9

67% das ações em circulação no mercado
aceitarem a Oferta ou concordarem
expressamente. Não são computadas
neste cálculo as ações de quem deixar de
concordar expressamente ou não se
habilitar para o leilão da OPA. Para
discordar, tem que habilitar-se ao leilão e
não emitir ordem de venda nem expressar
concordância.

1 2 3 4 5 9

 

 

3.3 - A quantidade de minoritários que não podem se opor expressamente ao 
cancelamento de registro deve ser de: 

Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Mais de 200 acionistas, que sejam
representantes em conjunto de mais de
5% das ações em circulação no mercado.

1 2 3 4 5 9

Mais de 100 acionistas, que sejam
representantes em conjunto de mais de
5% das ações em circulação no mercado.

1 2 3 4 5 9

Mais de 5% do total das ações emitidas
remanescerem em circulação. Não há
necessidade de alcançar um determinado
número de acionistas.

1 2 3 4 5 9

Não existir esta regra. 1 2 3 4 5 9
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Discordo 
Totalmente Discordo

Nem 
discordo 

nem 
concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

Não 
Sei

Até 3 anos após a oferta. 1 2 3 4 5 9

Até 3 anos após a compra. 1 2 3 4 5 9

Até 2 anos após a compra. 1 2 3 4 5 9
Até 1 ano após a compra. Válido também,
neste mesmo período, para um eventual
direito de recesso.

1 2 3 4 5 9

3.4 - O controlador deve ser obrigado a pagar aos minoritários que aceitarem a Oferta 
Pública para o cancelamento de registro, a diferença a maior, se houver, entre o preço 
que estes receberam e o preço que vier a ser obtido pelo controlador numa eventual 
alienação de controle: 
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ANEXO D: Pautas das entrevistas: totais de marcações por categoria 

Ano
 No do 

cartão / 
opção

D
iscordo totalm

ente

D
iscordo

N
em

 concordo, nem
 

discordo

C
oncordo

C
oncordo totalm

ente

N
ão sei

N
ão respondeu

D
iscordo totalm

ente

D
iscordo

N
em

 concordo, nem
 

discordo

C
oncordo

C
oncordo totalm

ente

N
ão sei

N
ão respondeu

D
iscordo totalm

ente

D
iscordo

N
em

 concordo, nem
 

discordo

C
oncordo

C
oncordo totalm

ente

N
ão sei

N
ão respondeu

1.1 4 6 3 2 1 0 1 3 5 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1

1.2 1 2 4 5 4 0 1 1 1 1 4 4 0 1 0 1 3 1 1 0 1

1.3 0 2 2 3 10 0 0 0 1 0 3 8 0 0 0 1 2 0 4 0 0

1.4 1 1 5 6 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 0 0 3 3 0 0 1

1.5 3 2 3 5 3 0 1 2 0 1 5 3 0 1 1 2 2 1 0 0 1

1.6 1 3 5 3 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 0 2 2 0 1 1 1

1976 2.1.1 0 2 1 9 4 0 1 0 1 1 6 3 0 1 0 1 1 3 1 0 1

1997 2.1.2 2 3 2 4 6 0 0 1 1 2 4 4 0 0 1 2 0 0 4 0 0

1976 2.2.1 1 0 3 4 8 0 1 0 0 2 4 5 0 1 1 0 1 1 3 0 1

1989 2.2.2 12 3 1 0 0 0 1 8 2 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1

1997 2.2.3 3 7 3 2 1 1 0 2 7 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0

2001 2.2.4 2 1 2 5 6 0 1 1 1 0 4 5 0 1 1 0 2 1 2 0 1

1976 2.4.1 0 2 4 5 5 0 1 0 1 2 5 3 0 1 0 1 2 1 2 0 1

1989 2.4.2 7 7 1 1 0 0 1 4 5 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1

1997 2.4.3 5 6 2 2 1 1 0 4 6 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0

2001 2.4.4 2 1 2 6 5 0 1 1 1 0 5 4 0 1 1 0 2 2 1 0 1

1976 2.5.1 0 2 3 6 5 0 1 0 1 2 5 4 0 0 0 1 1 2 2 0 1

1989 2.5.2 8 5 2 1 0 0 1 6 4 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1

2001 2.5.3 1 2 0 4 7 1 2 1 2 0 2 6 0 1 0 0 0 2 2 1 2

1976 2.6.1 1 3 1 6 6 0 0 1 2 1 4 4 0 0 0 1 0 4 2 0 0

1976a 2.6.2 4 8 1 3 0 0 1 3 5 1 2 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1

1997 2.6.3 12 3 0 1 0 0 1 8 2 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1

2001 2.6.4 1 4 5 3 3 0 1 1 1 3 3 3 0 1 0 3 3 0 0 0 1

1978 3.1.1 3 4 1 5 4 0 0 2 2 0 5 3 0 0 1 2 1 2 1 0 0

1992 3.1.2 4 4 5 2 1 0 1 2 2 4 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1

2002 3.1.3 9 2 0 4 1 0 1 6 1 0 3 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1

1978 3.2.1 3 7 1 4 2 0 0 2 5 1 3 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0

1992 3.2.2 1 4 5 4 2 0 1 1 3 5 1 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1

1995 3.2.3 1 3 2 7 2 0 2 1 2 1 5 2 0 1 0 1 1 3 0 0 2

2002 3.2.4 2 4 4 4 2 0 1 2 2 4 1 2 0 1 0 2 1 3 0 0 1

1978 3.3.1 4 9 1 2 0 0 1 3 7 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1

1992 3.3.2 4 9 1 1 1 0 1 3 7 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1

1995 3.3.4 5 4 1 3 2 0 2 3 3 0 2 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1

2001 3.3.3 2 0 2 7 6 0 0 2 0 1 5 4 0 0 0 0 1 3 3 0 0

1978 3.4.1 3 6 1 3 3 0 1 3 5 1 1 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1

1992 3.4.2 3 6 1 1 4 0 2 3 5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 0 2

1995 3.4.3 3 3 4 3 2 0 2 3 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2

2002 3.4.4 2 2 2 5 5 0 1 2 1 1 4 3 0 1 0 1 2 1 2 0 1

131 143 93 151 117 9 36 93 99 55 112 86 5 30 42 51 43 61 44 4 35

Cartões

Total

2001

GESTORES               
(7 pessoas)

TOTAL DE MARCAÇÕES     
(17 pessoas)

ADVOGADOS              
(12 pessoas)
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ANEXO E: Decreto-Lei No 2.627/40 – artigos selecionados 

DECRETO-LEI Nº 2.627, DE 26 DE SETEMBRO DE 1940. 

 Dispõe sobre as sociedades por ações. 
 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
DECRETA:  
[...] 
Art. 17. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei (art. 107), a sociedade 
paga o valor de suas respectivas ações aos acionistas dissidentes da deliberação da assembléia 
geral.  
Parágrafo único. Se a sociedade não conseguir colocar as ações reembolsadas, o capital será 
reduzido proporcionalmente ao montante do valor nominal respectivo.  
[...] 
Art. 78. Nem os estatutos sociais, nem a assembléia geral poderão privar qualquer acionista:  
a) do direito de participar dos lucros sociais, observada a regra da igualdade de tratamento 
para todos os acionistas da mesma classe ou categoria;  
b) do direito de perticipar, nas mesmas condições da letra a, do acervo social, no caso de 
liquidação da sociedade;  
c) do direito de fiscalizar, pela forma estabelecida nesta lei, a gestão dos negócios sociais;  
d) do direito de preferência para a subscrição de ações, no caso de aumento do capital;  
e) do direito de retirar-se da sociedade, nos casos previstos no art. 107.  
Parágrafo único. Os meios, processos ou ações, que a lei dá ao acionista para assegurar os 
seus direitos, não podem ser elididos pelos estatutos.  
[...] 
Art. 105. As deliberações serão tomadas de conformidade com a regra do art. 94, sendo, 
entretanto, necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, do 
capital, com direito de voto, para deliberação sobre:  
a) criação de ações preferenciais ou alterações nas preferências ou vantagens conferidas a uma 
ou mais classes delas ou criação de nova classe de ações preferenciais mais favorecidas;  
b) criação de partes beneficiárias;  
c) criação de obrigações ao portador;  
d) mudança do objeto essencial da sociedade;  
e) incorporação da sociedade em outra ou sua fusão;  
f) proposta de concordata preventiva ou suspensiva de falência;  
g) cessação do estado de liquidação, mediante reposição da sociedade em sua vida normal.  
[...] 
Art. 107. A aprovação das matérias previstas nas letras a, d, e e g do art. 105 dá ao acionista 
dissidente o direito de retirar-se da sociedade mediante o reembolso do valor de suas ações, se 
o reclamar à diretoria dentro de trinta dias, contados da publicação da ata da assembléia geral.  
§ 1º Salvo disposição dos estatutos em contrário, o valor do reembolso será o resultado da 
divisão do ativo líquido da sociedade, constante do último balanço aprovado pela assembléia 
geral, pelo número de ações em circulação.  
§ 2º Se, no prazo de noventa dias, a contar da publicação da ata da assembléia, não forem 
substituidos os acionistas, cujas ações tenham sido reembolsadas, considerar-se-á reduzido o 
capital social em importância correspondente ao valor nominal daquelas ações, cumprindo à 
diretoria convocar a assembléia geral, dentro em cinco dias, para tomar conhecimento daquela 
redução.  
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§ 3º Os acionistas que substituirem aqueles cujas ações houverem sido reembolsadas, ficarão 
subrogados em seus direitos e obrigações e pagarão pelas ações importância correspondente 
ao valor do reembolso.  
§ 4º Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso 
de suas ações, que não tenham sido substituídas, serão classificados como quirografários em 
quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos 
constituidos anteriormente à data da publicação da ata da assembléia.  
As quantias acima atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-
acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de 
pagos os primeiros.  
§ 5º Se, quando ocorre a falência, já se houver efetuado o reembolso dos ex-acionistas, estes 
não tiverem sido substituidos e a massa falida não bastar para o pagamento dos créditos mais 
antigos, caberá, ação revocatória para a restituição do reembolso, até a concorrência do que 
remanescer dessa parte do passivo.  
[...] 
Art. 180. Revogam-se as disposições em contrário.  
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1940, 119º da Independência e 52º da República. 

GETULIO VARGAS.  
Francisco Campos.  
A. de Souza Costa  
Waldemar Falcão.  
Fernando Costa. 
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ANEXO F: Lei No 6.404/76 – artigos selecionados  

LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. 

 Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
[...] 
        Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores 
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos a negociação em bolsa ou no mercado 
de balcão. 
        Parágrafo único. Somente os valores mobiliários de companhia registrada na Comissão 
de Valores Mobiliários podem ser distribuídos no mercado e negociados em bolsa ou no 
mercado de balcão. 
[...] 
        Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia 
paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações. 
        § 1º O estatuto poderá estabelecer normas para determinação do valor de reembolso, que 
em qualquer caso, não será inferior ao valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o 
último balanço aprovado pela assembléia-geral. 
        § 2º Se a deliberação da assembléia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da 
data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com 
o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. Nesse caso, 
a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado 
com base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 
(cento e vinte), dias a contar da data da deliberação da assembléia-geral. 
        § 3º O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e 
nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. 
        § 4º Se, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação da ata da assembléia, 
não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital 
social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da 
administração convocar a assembléia-geral, dentro de 5 (cinco) dias, para tomar conhecimento 
daquela redução. 
        § 5º Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo 
reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os 
rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos 
anteriormente à data da publicação da ata da assembléia. As quantias assim atribuídas aos 
créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão 
integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. 
        § 6º Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capital social, o 
reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o 
pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso 
pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do 
passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações 
tenham sido reembolsadas. 
[...] 
        Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos 
direitos de: 
        I - participar dos lucros sociais; 
        II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 
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        III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 
        IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, 
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 
171 e 172;  
        V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 
        § 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. 
        § 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus 
direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. 
[...] 
        Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, 
das ações com direito de voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia 
fechada, para deliberação sobre:  
        I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente sem guardar proporção 
com as demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; 
        II - alterações nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma 
ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;  
        III - criação de partes beneficiárias; 
        IV - alteração do dividendo obrigatório; 
        V - mudança do objeto da companhia; 
        VI - incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão; 
        VII - dissolução da companhia ou cessação do estado de liquidação; 
        VIII - participação em grupo de sociedades (artigo 265). 
        § 1º Nos casos dos números I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia 
aprovação, ou da ratificação, por titulares de mais de metade da classe de ações preferenciais 
interessadas, reunidos em assembléia especial convocada e instalada com as formalidades 
desta Lei. 
        § 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum previsto 
neste artigo no caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado, e 
cujas 3 (três) últimas assembléias tenham sido realizadas com a presença de acionistas 
representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da 
Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação 
com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. 
        § 3º O disposto no § 2º não se aplica às assembléias especiais de acionistas preferenciais 
de que trata o § lº. 
        Direito de Retirada 
        Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos números I, II e IV a VIII do artigo 136 
dá ao acionista dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor de 
suas ações (artigo 45), se o reclamar à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação da ata da assembléia-geral. 
        § 1º O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações 
preferenciais sem direito a voto, pode pedir o reembolso das ações de que, comprovadamente, 
era titular na data da assembléia, ainda que se tenha abstido de votar contra a deliberação ou 
não tenha comparecido à reunião. 
        § 2º É facultado aos órgãos da administração convocar, nos 10 (dez) dias subseqüentes 
ao término do prazo de que trata este artigo, a assembléia-geral, para reconsiderar ou ratificar 
a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço de reembolso das ações aos acionistas 
dissidentes, que exerceram o direito de retirada, porá em risco a estabilidade financeira da 
empresa. 
        § 3º Decairá do direito de retirada o acionista que o não exercer no prazo fixado. 
[...] 
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        Direito de Retirada 
        Art. 230. O acionista dissidente da deliberação que aprovar a incorporação da companhia 
em outra sociedade, ou sua fusão ou cisão, tem direito de retirar-se da companhia, mediante o 
reembolso do valor de suas ações (artigo 137). 
        Parágrafo único. O prazo para o exercício desse direito será contado da publicação da ata 
da assembléia que aprovar o protocolo ou justificação da operação, mas o pagamento do preço 
de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. 
[...] 
        Incorporação de Ações 
        Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra 
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação 
da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos 
artigos 224 e 225. 
        § 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá 
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os 
peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o 
aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia mediante o reembolso 
do valor de suas ações, nos termos do artigo 230. 
        § 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas 
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a 
voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento de capital da incorporadora, 
por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da 
companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 230. 
        § 3º Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-á 
a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora 
as ações que lhes couberem. 
[...] 
        Art. 254. A alienação do controle da companhia aberta dependerá de prévia autorização 
da Comissão de Valores Imobiliários. 
        § 1º A Comissão de Valores Mobiliários deve zelar para que seja assegurado tratamento 
igualitário aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de 
ações. 
        § 2º Se o número de ações ofertadas, incluindo as dos controladores ou majoritários, 
ultrapassar o máximo previsto na oferta, será obrigatório o rateio, na forma prevista no 
instrumento da oferta pública. 
        § 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas a serem observadas 
na oferta pública relativa à alienação do controle de companhia aberta. 
        Companhia Aberta Sujeita a Autorização 
[...] 
        Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, 
dependerá de deliberação da assembléia-geral da compradora, especialmente convocada para 
conhecer da operação, sempre que: 
        I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247, 
parágrafo único); ou 
        II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) 
valores a seguir indicados: 
        a) cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias anteriores à data da 
contratação (artigo 254, parágrafo único); 
        b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a 
preços de mercado (artigo 183, § 1º); 
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        c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) 
vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, atualizado monetariamente. 
        § 1º A proposta ou contrato de compra deverá ser submetido à prévia autorização da 
assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, 
instruída com todos os elementos necessários à deliberação. 
        § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores de 
que trata o número II, o acionista dissidente na deliberação da assembléia que a aprovar terá o 
direito de retirar-se da companhia mediante reembolso, nos termos do artigo 137, do valor de 
suas ações. 
[...] 
Incorporação de Companhia Controlada 
        Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, 
apresentada à assembléia-geral da controlada deverá conter, além das informações previstas 
nos artigos 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas 
controladores da controlada com base no valor de patrimônio líquido das ações da 
controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na 
mesma data, a preços de mercado. 
        § 1º A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa 
especializada. 
        § 2º Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada de 
propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, com base no valor de 
patrimônio líquido da controlada a preços de mercado. 
        § 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas controladores, previstas no 
protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista 
neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que 
aprovar a operação terão direito de escolher entre o valor de reembolso fixado nos termos do 
artigo 137 ou: 
        a) no caso de companhia aberta, pela cotação média das ações em bolsa de valores ou no 
mercado de balcão, durante os 30 (trinta) dias anteriores à data da assembléia que deliberar 
sobre a incorporação; 
        b) no caso de companhia fechada, pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado. 
        § 4º Aplicam-se à fusão de companhia controladora e controlada as normas especiais 
previstas neste artigo. 
        § 5º O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada 
terem sido adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos 
dos artigos 257 a 263. 
[...] 
        Art. 298. As companhias existentes, com capital inferior a Cr$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros), poderão, no prazo de que trata o artigo 296 deliberar, pelo voto de 
acionistas que representem 2/3 (dois terços) do capital social, a sua transformação em 
sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, observadas as seguintes normas: 
        I - na deliberação da assembléia a cada ação caberá 1 (um) voto, independentemente de 
espécie ou classe; 
        II - a sociedade por quotas resultante da transformação deverá ter o seu capital 
integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre transferência das quotas, 
entre si ou para terceiros; 
        III - o acionista dissidente da deliberação da assembléia poderá pedir o reembolso das 
ações pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado, observado o disposto nos artigos 
45 e 137; 
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        IV - o prazo para o pedido de reembolso será de 90 (noventa) dias a partir da data da 
publicação da ata da assembléia, salvo para os titulares de ações nominativas, que será 
contado da data do recebimento de aviso por escrito da companhia. 
[...] 
        Art. 300. Ficam revogados o Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, com 
exceção dos artigos 59 a 73, e demais disposições em contrário. 

 
ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 
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ANEXO G: Resolução CMN No 401/76 – artigos selecionados 
 
O  BANCO  CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da  Lei  nº 4.595,  de  31  de 
dezembro de 1964, torna público  que  o  CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em 
sessão realizada nesta data, tendo em vista as disposições do art. 254 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e do art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,                    
                                                                                           
R E S O L V E U:                                                                      
                                                                                           
I - A  alienação do controle  de  companhia  aberta  somente poderá  ser  contratada sob a 
condição, suspensiva ou resolutiva,  de que  o  adquirente  se obrigue a fazer, nos termos  
desta  Resolução, oferta  pública  de  aquisição  das  ações  com  direito  a  voto  de 
propriedade  dos  demais  acionistas da companhia,  de  modo  a  lhes assegurar tratamento 
igualitário ao do acionista controlador. 
[...] 
V  - A alienação do controle da companhia aberta depende  de prévia  aprovação da Comissão 
de Valores Mobiliários, para efeito  de verificar   se   as  condições  da  oferta  pública  aos   
acionistas minoritários satisfaz aos requisitos desta Resolução.  
[...] 
VII  -  O  instrumento de oferta pública  de  aquisição  das ações  dos  acionistas  minoritários 
considerar-se-á  aprovado  se  a Comissão  de Valores Mobiliários sobre ele não deliberar no 
prazo  de até 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento do pedido de aprovação, instruído nos 
termos desta Resolução. 
[...] 
IX  - Quando o contrato de alienação de controle declarar  a oferta  pública  aos  demais 
acionistas como condição  resolutiva,  o negócio considerar-se-á automaticamente desfeito se:  
a)  dentro  de  30 (trinta) dias da data da sua  contratação não  for  requerida à Comissão de 
Valores Mobiliários a aprovação  da oferta pública aos acionistas minoritários;  
b)  a Comissão de Valores Mobiliários recusar a aprovação do instrumento de oferta pública, 
ressalvado o disposto no item VIII;  
c)  dentro  de 90 (noventa) dias da aprovação pela Comissão, a  oferta pública não for 
efetivada, mediante publicação e início  do decurso do prazo.                                                                     
X  - A oferta pública aos acionistas minoritários será feita por intermédio de banco de 
investimento ou de sociedade corretora,  e poderá ter por objeto:                                                                
a)  todas  as ações com direito a voto, com exceção  das  de propriedade do acionista 
controlador, sem limite máximo das  ações  a serem adquiridas;                                                                    
b)  ações  até  o  limite  máximo indicado  na  oferta,  que compreenda tanto as ações do 
acionista controlador quanto  de  demais acionistas.                                                                           
XI  -  No  caso da alínea "b" do item anterior, se o  número das   ações   dos  aceitantes  da  
oferta,  somado  às  do  acionista controlador, ultrapassar o máximo indicado no instrumento 
da  oferta, será obrigatório o rateio proporcional, entre o acionista controlador e os demais 
acionistas, do total de ações a serem adquiridas.                         
XII  - Se a alienação de controle tiver sido contratada  com a  fixação  de  número  mínimo 
das ações que o acionista  controlador aceita vender ou permutar, o adquirente do controle 
poderá reservar o direito de revogar a oferta e desistir da aquisição de controle, se o número  
das  ações  dos aceitantes ultrapassar o limite  indicado  no respectivo instrumento.                                      
XIII  -  Ressalvado o disposto nos itens XIV, XV  e  XVI,  a oferta  pública  deverá prever a 
aquisição das ações  dos  acionistas minoritários  em  condições  iguais às contratadas  com  o  
acionista controlador, sob todos os aspectos de preço ou relações  de  permuta, prazos  de  
pagamento e demais direitos e obrigações do vendedor  das ações,  previstos  no  instrumento  
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de  alienação  firmado  entre   o acionista controlador e o adquirente do controle.                                     
XIV  -  Se  a  venda das ações do acionista controlador  for contratada  com  pagamento a 
prazo, o adquirente do  controle  poderá optar  pela oferta aos acionistas minoritários de 
pagamento à  vista, em valor que corresponda ao preço unitário contratado com o acionista 
controlador,  descontado  à  taxa  de  juros  em  vigor  no   mercado financeiro considerada 
adequada pela Comissão de Valores Mobiliários.                 
XV - Se o instrumento de alienação do controle criar para  o acionista controlador outras 
obrigações além da transmissão das ações vendidas  ou permutadas, relacionadas com os 
negócios ou o patrimônio da  companhia, o adquirente do controle poderá optar por oferecer 
aos acionistas  minoritários a aquisição das suas ações sem as obrigações adicionais  
assumidas  pelo  acionista controlador.  Nesse caso,  as condições  de  preço ou permuta 
ofertadas aos acionistas minoritários deverão corresponder às contratadas com o acionista 
controlador,  com dedução do valor correspondente às obrigações por este assumidas.                     
XVI  -  Na  hipótese prevista no item anterior, o adquirente do  controle submeterá à 
Comissão de Valores Mobiliários,  juntamente com   o  pedido  de  aprovação  do  
instrumento  de  oferta  pública, demonstração da equivalência de valor entre as condições  
contratadas com   o   acionista controlador  e  as  oferecidas  aos   acionistas minoritários,  
cabendo  à  Comissão  zelar  para  que  os  acionistas minoritários   recebam  tratamento  
igualitário   ao   do   acionista controlador.                                                                          
[...] 
XVIII  -  O instrumento de oferta, firmado pelo ofertante  e pela  instituição intermediadora 
(banco de investimento ou  sociedade corretora), deverá indicar:                                                           
a)  o  número  mínimo de ações que o ofertante se  propõe  a adquirir e, se for o caso, o 
número máximo;  
b) o preço e todas as demais condições da aquisição;                         
c)  a  forma de rateio entre os aceitantes, se o  número  de ações ultrapassar o máximo fixado;                     
d)  o  procedimento que deverá ser adotado pelos  acionistas aceitantes  para manifestar sua 
aceitação e efetivar a  transferência das ações;                                                                            
e)  o  prazo  de  validade da oferta,  que  não  poderá  ser inferior a 30 (trinta) dias;                                       
f)  informações  sobre  o  ofertante  e  sobre  a  companhia emissora das ações objeto da 
oferta;                                                  
g)  outros  elementos  exigidos  pela  Comissão  de  Valores Mobiliários  com  o  fim  de  
proteger os interesses  dos  acionistas minoritários.                                                                         
[...] 
XXIII  -  Enquanto não for instalada a Comissão  de  Valores Mobiliários,  cabe  ao  Banco  
Central  executar  o  disposto   nesta Resolução.                                                                         
XXIV  -  Esta  Resolução  entrará em  vigor  no  dia  15  de fevereiro de 1977.                                             
                                                                                       
                                  Brasília-DF, 22 de dezembro de 1976  
                                                                                          
                                  Paulo H. Pereira Lira                                    
                                  Presidente                  
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ANEXO H: Instrução CVM No 3 de 17 de agosto de 1978 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre o cancelamento do registro de que 
 trata o artigo 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976. 

[...] 
I – O cancelamento do registro de que trata o art. 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976 somente 
será efetuado pela Comissão de Valores Mobiliários se: 

a) previamente aprovada deliberação neste sentido pelos acionistas representantes de, no 
mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital da Companhia Aberta, com ou 
sem direito a voto, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária especialmente 
convocada para esse fim; 

b) acionistas minoritários, titulares, na data da Assembléia Geral, de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) das ações em circulação no mercado, vierem a aceitar a 
oferta pública de aquisição a ser feita pelo acionista controlador, ou concordarem 
expressamente com o cancelamento do registro; 

c) acionistas minoritários, em número superior a 200 (duzentos), titulares de ações 
nominativas, na data da Assembléia Geral, e possuidores de mais de 5% (cinco por 
cento) das ações em circulação no mercado também na data da referida Assembléia 
Geral, não se opuserem expressamente ao cancelamento do registro. [...] 

IX – O instrumento de oferta de compra deverá conter, em sua primeira parte, os seguintes 
elementos: 
[...] 

i) declaração de que o acionista controlador se obriga a pagar, aos acionistas 
minoritários que aceitarem a oferta pública, a diferença a maior, se houver, entre o 
preço que estes receberem pela venda de suas ações, corrigido monetariamente 
segundo os índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, e o preço 
que por elas vier a ser obtido numa eventual alienação do controle da Companhia, 
quando esta se realizar dentro do prazo de 3 (três) anos contados a partir da data da 
oferta; 

[...] 
XXIX – Excetuam-se das regras constantes da presente Instrução, sendo-lhes facultado 
requerer e obter o cancelamento do registro de que trata o item I da presente Instrução, as 
Companhias: 

a) cujo valor do capital social for igual ou inferior ao valor nominal de 35.000 (trinta e 
cinco mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional; ou 

b) cujo número de acionistas minoritários não for superior a 100 (cem) e titulares, em 
conjunto de ações que não representem mais de 5% (cinco por cento) do capital social. 
[...] 

XXXI – As despesas e os custos relativos aos procedimentos necessários ao cancelamento do 
registro de que trata esta Instrução serão de exclusiva responsabilidade do acionista 
controlador, não podendo ser transferidos, a qualquer título, à Companhia. 
[...] 

Roberto Teixeira da Costa 
Presidente 
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ANEXO I: Instrução CVM No 29 de 13 de janeiro de 1984 
 

 Dispõe sobre o cancelamento de ofício do registro de companhia aberta. 
 
O Presidente da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que o 
Colegiado, em reunião realizada em 05 de janeiro de 1984, tendo por fundamento o 
artigo 21, § 6º, inciso I, da LEI Nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,  
RESOLVEU: 
 
Art. 1º - Sem prejuízo do disposto na INSTRUÇÃO CVM Nº 03, de 17 de agosto de 1978, o 
cancelamento de registro de companhia aberta regular-se-á pela presente Instrução. 
Art. 2º - O cancelamento do registro de companhia aberta será efetuado pela COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), nas hipóteses de: 
I - extinção da companhia, verificada pela baixa no registro de comércio; 
II - baixa, pela Secretaria da Receita Federal, da inscrição no CGC; 
III - não colocação efetiva, junto ao público, da totalidade das ações cujo registro de emissão 
for causa eficiente da concessão do registro de companhia aberta. 
Art. 3º - As companhias que possuíam o registro de pessoa jurídica no Banco Central do 
Brasil e que, pela RESOLUÇÃO Nº 436/77, do Conselho Monetário Nacional, foram 
consideradas como companhias abertas, poderão ter seu registro cancelado se: 
I - não tiverem adaptado seus estatutos à LEI Nº 6.404/76; 
II - até a data da entrada em vigor desta Instrução, jamais tenham prestado as informações 
periódicas previstas na Instrução CVM nº 9, de 11 de outubro de 1979. 
Art. 4º - Constatada qualquer das situações previstas nos arts. 2º e 3º desta Instrução, a CVM 
comunicará à companhia que se encontra, em curso, processo de cancelamento de seu registro 
como companhia aberta, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. 
§ 1º - A comunicação a que se refere este artigo far-se-á: 
a) por notificação, mediante correspondência com aviso de recebimento, remetida para o 
último endereço da companhia, constante dos registros da CVM; 
b) por edital publicado em Diário Oficial da União. 
§ 2º - A CVM dará conhecimento às Bolsas de Valores da comunicação de que trata este 
artigo, quando a companhia nelas tiver seus valores mobiliários admitidos à negociação. 
Art. 5º - O ato de cancelamento será efetivado pelo Colegiado, por proposta da área técnica, e 
publicado no Diário Oficial da União, sendo comunicado à companhia, na forma prevista na 
alínea "a" do § 1º do art. 4º. 
Art. 6º - A CVM dará ciência dos cancelamentos que efetivar à Secretaria da Receita Federal, 
ao Banco Central do Brasil, ao Departamento Nacional de Registro de Comércio e, se for o 
caso, às Bolsas de Valores. 
Art. 7º - O cancelamento do registro não exime a companhia, seus controladores e 
administradores da responsabilidade administrativa, civil e criminal decorrente da eventual 
infringência da legislação que lhes era aplicável, enquanto aberta a companhia. 
Art. 8º - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
  

HERCULANO BORGES DA FONSECA 
PRESIDENTE 
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ANEXO J: LEI No 7.958/89 
 

LEI N° 7.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989 
Altera o art. 137 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O caput do art. 137 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  

"Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I, II, IV, V e VII do art. 136 desta 
Lei dá ao acionista dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor 
de suas ações (art. 45), se o reclamar à companhia no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação da Ata da Assembléia Geral."  

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 20 de dezembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República. 

JOSÉ SARNEY  

J. Saulo Ramos 
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ANEXO K: Instrução CVM No 156, de 14 de agosto de 1991 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre a dispensa ou cancelamento 
de registro das sociedades beneficiárias 

de recursos oriundos de incentivos fiscais. 
 
Artigo 1º - As sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais poderão 
requerer a dispensa do registro a que se refere o art. 2º, da Instrução CVM nº 92, de 08 de 
dezembro de 1988, ou o seu cancelamento, desde que a sociedade possua o certificado de 
empreendimento implantado, emitido pela respectiva Superintendência de Desenvolvimento 
Regional e que o acionista controlador formule oferta pública de aquisição da totalidade das 
ações em circulação no mercado, originárias de subscrição através de mecanismos de 
incentivo fiscal, observadas as seguintes regras: 
[...] 
II – o preço de aquisição das ações não poderá ser inferior ao maior dos seguintes valores: 

a) patrimônio líquido da ação [...]; 
b) cotação da ação em Bolsa de Valores; 
c) diverso dos mencionados nos itens a e b do inciso II, quando a companhia 

apresentar patrimônio líquido negativo e não houver negociação significativa em 
bolsa de valores, desde que os parâmetros de valorização das ações sejam 
devidamente justificados. 

III – desde que não haja oposição de acionistas que representem, em conjunto, 30% (trinta por 
cento) das ações objeto da oferta e 20% (vinte por cento) do capital social da sociedade.  
 
Parágrafo único – Os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia deverão se 
manifestar formalmente à companhia [...] 
 
Artigo 2º - A dispensa ou cancelamento do registro deverá ser previamente aprovado pelos 
acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse 
fim. 
[...] 

José Arthur Escodro 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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ANEXO L: Instrução CVM No 185, de 27 de fevereiro de 1992 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre o cancelamento do registro de que 
 trata o artigo 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976. 

[...] 
Art. 1º. - O cancelamento do registro de que trata o art. 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976 
somente será efetuado pela Comissão de Valores Mobiliários se: 

I - previamente aprovada deliberação neste sentido pelos acionistas representantes de, no 
mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital da Companhia Aberta, com ou sem 
direito a voto, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para 
esse fim; 

II - acionistas minoritários, titulares, na data da Assembléia Geral, de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) das ações em circulação no mercado, vierem a aceitar a oferta 
pública de aquisição a ser feita pelo acionista controlador, ou concordarem expressamente 
com o cancelamento do registro, ou ainda, não se manifestarem em relação ao cancelamento; 

III - acionistas minoritários, em número superior a 100 (cem), na data da Assembléia 
Geral, e possuidores de mais de 5% (cinco por cento) das ações em circulação no mercado 
também na data da referida Assembléia Geral, não se opuserem expressamente ao 
cancelamento do registro. [...] 

Parágrafo único – Verificada a inexistência do quorum previsto no inciso I deste artigo, a 
Assembléia Geral poderá instalar-se com qualquer número, em terceira convocação, e a 
deliberação será tomada por maioria absoluta de votos desde que previamente autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, hipótese em que tal autorização deverá constar do Edital de 
Convocação e, será ou não, concedida desde que as 3 (três) últimas Assembléias Gerais 
Ordinárias tenham se realizado sem a presença de acionistas detentores de, pelo menos, a 
metade das ações sem direito a voto.  
[...] 
Art. 9º - O instrumento de oferta de compra deverá conter, em sua primeira parte, os seguintes 
elementos: 
[...] 

IX - declaração de que o acionista controlador se obriga a pagar, aos acionistas 
minoritários que aceitarem a oferta pública, a diferença a maior, se houver, entre o preço que 
estes receberem pela venda de suas ações, atualizado monetariamente pelo índice previsto 
entre as partes no contrato de alienação ou, se inexistente, pelo índice oficial em vigor, e o 
preço que por elas vier a ser obtido numa eventual alienação do controle da Companhia, 
quando esta se realizar dentro do prazo de 3 (três) anos contados a partir da data da efetiva 
liquidação da operação de compra das ações pertencentes aos acionistas minoritários; 
[...] 
Art. 29º – Excetuam-se das regras constantes da presente Instrução, sendo-lhes facultado 
requerer e obter o cancelamento do registro de que trata o art. 1º, após prévia aprovação 
deliberada em Assembléia Geral, as Companhias que não possuam em circulação no mercado, 
na data da Assembléia Geral, ações representativas de mais de 10% (dez por cento) do capital 
social. 
Art. 30º - As companhias que atenderem ao requisito do artigo anterior poderão requerer o 
cancelamento do registro de que trata o artigo 21 da Lei no 6.385/76, desde que o acionista 
controlador se comprometa a formular proposta pública de aquisição da totalidade das ações 
em circulação no mercado, observadas as seguintes regras: 
[...] 
       II – o preço de aquisição das ações não poderá ser inferior ao seu valor patrimonial [...] 
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Art. 31 - As despesas e os custos relativos aos procedimentos necessários ao cancelamento do 
registro de que trata esta Instrução serão de exclusiva responsabilidade do acionista 
controlador, não podendo ser transferidos, a qualquer título, à Companhia. 
[...] 
 

Flora Valladares Coelho 
PRESIDENTE INTERINA 



 174

ANEXO M: Instrução CVM No 211, de 15 de abril de 1994 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre a dispensa ou cancelamento 
de registro das sociedades beneficiárias 

de recursos oriundos de incentivos fiscais. 
 
Artigo 1º - As sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais poderão 
requerer a dispensa do registro a que se refere o art. 2º, da Instrução CVM nº 92, de 08 de 
dezembro de 1988, ou o seu cancelamento, desde que a sociedade possua o certificado de 
empreendimento implantado ou de quadro final de recursos, emitido pela respectiva 
Superintendência de Desenvolvimento Regional e que o acionista controlador formule oferta 
pública de aquisição da totalidade das ações em circulação no mercado, originárias de 
subscrição através de mecanismos de incentivo fiscal, observadas as seguintes regras: 
[...] 
II – o preço de aquisição das ações não poderá ser inferior ao maior dos seguintes valores: 

d) valor patrimonial da ação [...]; 
e) cotação da ação em Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado; 

[...] 
 
Artigo 2º - O preço de aquisição das ações poderá ser inferior aos valores estabelecidos no 
inciso II do artigo 1º, se devidamente justificado pelo acionista controlador e, desde que 
acionistas minoritários titulares, em conjunto, de 10% das ações objeto da Oferta, não se 
opuserem expressamente à dispensa ou ao cancelamento do registro da Companhia. 
 
Artigo 3º - A dispensa ou o cancelamento do registro deverá ser previamente aprovada pelos 
acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse 
fim. 
[...] 

Thomas Tosta de Sá 
PRESIDENTE 
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ANEXO N: Instrução CVM No 229, de 16 de janeiro de 1995 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre o cancelamento do registro de que 
 trata o artigo 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976. 

[...] 
Art. 1º. - O cancelamento do registro de que trata o art. 21 da Lei no 6.385 de 07.12.1976 
somente será efetuado pela Comissão de Valores Mobiliários se: 

I - previamente aprovada deliberação neste sentido pelos acionistas representantes de, no 
mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital da Companhia Aberta, com ou sem 
direito a voto, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para 
esse fim. 

II - acionistas minoritários, titulares de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) das 
ações em circulação no mercado, vierem a aceitar a oferta pública de aquisição a ser feita pelo 
acionista controlador, ou concordarem expressamente com o cancelamento do registro, não 
sendo computadas as ações em circulação, cujos titulares não se manifestarem, concordando 
ou discordando do cancelamento do registro [...] 

III – inexistindo aceitantes na oferta pública, sem que ocorra, igualmente, manifestação de 
acionista minoritário, favorável ou contrária ao cancelamento do registro, o mesmo será 
concedido, se atendido o disposto no inciso I deste artigo. 

Parágrafo único – Verificada a inexistência do quorum previsto no inciso I deste artigo, a 
Assembléia Geral poderá instalar-se com qualquer número, em terceira convocação, 
obervadas as disposições constantes dos arts. 124 e 135 da Lei no 6.404/76, e a deliberação 
será tomada por maioria absoluta de votos desde que previamente autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários, hipótese em que tal autorização deverá constar do Edital de 
Convocação, sendo requisito para sua concessão a comprovação de que as 3 (três) últimas 
Assembléias Gerais Ordinárias se realizaram sem a presença de acionistas detentores de, pelo 
menos, a metade das ações sem direito a voto.  
[...] 
Art. 10 - O instrumento de oferta de compra deverá conter, em sua primeira parte, os 
seguintes elementos: 
[...] 

IX - declaração de que o acionista controlador se obriga a pagar, aos acionistas 
minoritários que aceitarem a oferta pública, a diferença a maior, se houver, entre o preço que 
estes receberem pela venda de suas ações, atualizado monetariamente pelo índice previsto 
entre as partes no contrato de alienação ou, se inexistente, pelo índice oficial em vigor, e o 
preço que por elas vier a ser obtido numa eventual alienação do controle da Companhia, 
quando esta se realizar dentro do prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data da operação 
de compra das ações pertencentes aos acionistas minoritários, indicada no instrumento de 
oferta [...] 
 
Art. 32 - As despesas e os custos relativos aos procedimentos necessários ao cancelamento do 
registro de que trata esta Instrução serão de exclusiva responsabilidade do acionista 
controlador, não podendo ser transferidos, a qualquer título, à Companhia. 
[...] 

Thomás Tosta de Sá 
PRESIDENTE 
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ANEXO O: Lei No 9.457/97 – artigos selecionados 
 

LEI Nº 9.457, DE 5 DE MAIO DE 1997. 

 

Altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre 
as sociedades por ações e da Lei nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. 

 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 
Faço saber  que  o  Congresso Nacional decreta e eu sanciono a  seguinte Lei: 
Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, abaixo enumerados, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
[...] 
"Art.45................................................................................ 
§ 1º O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, 
entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último 
balanço aprovado pela assembléia-geral, observado o disposto no § 2º, se estipulado com base 
no valor econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º). 
§ 2º................................................................................... 
§ 3º Se o estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será o 
determinado por três peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os 
requisitos do § 1º do art. 8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo. 
§ 4º Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sêxtupla ou tríplice, 
respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e 
escolhidos pela Assembléia-geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não 
se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie 
ou classe, o direito a um voto. 
§ 5º O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e 
nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. 
§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da assembléia, não forem 
substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este 
considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da 
administração convocar a assembléia-geral, dentro de cinco dias, para tomar conhecimento 
daquela redução. 
§ 7º Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso 
de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os rateios que 
lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data 
da publicação da ata da assembléia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos 
não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem 
satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. 
§ 8º Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capital social, o 
reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o 
pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso 
pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do 
passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações 
tenham sido reembolsadas." 
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[...] 
"Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das 
ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas 
ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para 
deliberação sobre: 
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classes existentes, sem guardar proporção 
com as demais espécies e classes, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; 
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; 
III - redução do dividendo obrigatório; 
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; 
V - participação em grupo de sociedades (art. 265); 
VI - mudança do objeto da companhia; 
VII - cessação do estado de liquidação da companhia; 
VIII - criação de partes beneficiárias; 
IX - cisão da companhia; 
X - dissolução da companhia. 
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da 
ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe 
de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos 
administradores e instalada com as formalidades desta Lei. 
....................................................................................... 
§ 4º Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e 
II, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação 
pela assembléia especial prevista no § 1º." 
"Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI do art. 136 dá ao acionista 
dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 
45), observadas as seguintes normas: 
I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de 
espécie ou classe prejudicadas; 
II - nos casos dos incisos IV e V, somente terá direito de retirada o titular de ações: 
a) que não integrem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação 
em bolsas de futuros; e 
b) de companhias abertas das quais se encontram em circulação no mercado menos da metade 
do total das ações por ela emitidas, entendendo-se por ações em circulação no mercado todas 
as ações da companhia menos as de propriedade do acionista controlador; 
III - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de trinta dias contados da 
publicação da ata da assembléia-geral; 
IV - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1º) será 
contado da publicação da respectiva ata; 
V - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no 
§ 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral. 
§ 1º O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações 
preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, 
comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da 
assembléia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. 
§ 2º O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto no inciso III do caput deste 
artigo, ainda que o titular das ações tenha-se abstido de votar contra a deliberação ou não 
tenha comparecido à reunião. 
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§ 3º Nos dez dias subseqüentes ao término do prazo de que trata o inciso III do caput deste 
artigo, contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da assembléia especial que 
ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembléia-geral 
para reconsiderar ou ratificar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do 
reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em 
risco a estabilidade financeira da empresa. 
§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado." 
[...] 
"Art. 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do direito de retirada, 
previsto no art. 137, inciso II, será contado a partir da publicação da ata que aprovar o 
protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a 
operação vier a efetivar-se." 
[...] 
"Art. 252. ............................................................................ 
§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar 
o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos 
que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de 
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, 
II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. 
§ 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente 
poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se 
a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta 
dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, 
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos 
do art. 230. 
......................................................................................" 
[...] 
"Art. 256. ......................................................................... 
II - ................................................................................... 
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa 
dias anteriores à data da contratação; 
.......................................................................................... 
§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o 
disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da assembléia-geral, ou à 
sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os 
elementos necessários à deliberação. 
§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o 
inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o 
direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do 
art. 137, observado o disposto em seu inciso II." 
[...] 
"Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, 
apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas 
nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não 
controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da 
controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na 
mesma data, a preços de mercado. 
........................................................................................ 
§ 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, previstas no 
protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista 
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neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que 
aprovar a operação, observado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão optar entre o valor 
de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio líquido a preços de 
mercado. 
......................................................................................." 
......................................................................................" 
Art. 2º Os arts. 9º, 11, 15, 17, 21 e 22 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 6º Revogam-se a Lei nº 7.958, de 20 de dezembro de 1989, o art. 254 e os §§ 1º e 2º do 
art. 255 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as demais disposições em contrário. 
Brasília, 5 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
Pedro Malan 
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ANEXO P: Lei No 10.303/01 – artigos selecionados 
 

LEI No 10.303, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001. 

 

Altera e acrescenta dispositivos na Lei no

6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários. 
 

        O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1o Esta Lei altera e acrescenta dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. 
        Art. 2o Os arts. 4o, 15, 17, 24, 31, 41, 44, 47, 52, 54, 59, 62, 63, 68, 109, 115, 118, 122, 
124, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 164, 165, 172, 
196, 197, 202, 264, 287, 289, 291 e 294 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
  "Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores 
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores 
mobiliários. 
§ 1o Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. 
§ 2o Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem 
prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. 
§ 3o A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em 
categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados 
no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. 
§ 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser 
cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a 
controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações 
em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da 
companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de 
patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de 
caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores 
mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, 
assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4o-A. 
§ 5o Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão 
de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por cento) do 
total das ações emitidas pela companhia, a assembléia-geral poderá deliberar o resgate dessas 
ações pelo valor da oferta de que trata o § 4o, desde que deposite em estabelecimento 
bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o 
valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no § 6o do art. 44. 
§ 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia 
aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada 
espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado 
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a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4o, para aquisição da totalidade 
das ações remanescentes no mercado." (NR) 
[...] 
"Art. 109. ....................................................... 
....................................................... 
§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a 
companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser 
solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar." (NR) 
[...] 
"Art. 136. ....................................................... 
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem 
guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou 
autorizados pelo estatuto; 
....................................................... 
§ 3o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se também às assembléias especiais de acionistas 
preferenciais de que trata o § 1o. 
......................................................."(NR) 
"Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao 
acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das 
suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: 
....................................................... 
II - nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de 
espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: 
a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice 
geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de 
valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; 
e  
b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades 
sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; 
III - no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: 
a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade 
cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; 
b) redução do dividendo obrigatório; ou 
c) participação em grupo de sociedades; 
IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias 
contado da publicação da ata da assembléia-geral; 
V - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1o) será 
contado da publicação da respectiva ata; 
VI - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no 
§ 3o e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral. 
....................................................... 
§ 2o O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do 
caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar 
contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. 
§ 3o Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do 
caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da 
assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração 
convocar a assembléia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o 
pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o 
direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. 
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......................................................." (NR) 
[...] 
"Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, 
apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas 
nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não 
controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da 
controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na 
mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de 
Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. 
§ 1o A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada 
e, no caso de companhias abertas, por empresa especializada. 
§ 2o Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada de 
propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em conformidade com o 
disposto no caput. 
§ 3o Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, previstas no 
protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista 
neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que 
aprovar a operação, poderão optar, no prazo previsto no art. 230, entre o valor de reembolso 
fixado nos termos do art. 45 e o valor apurado em conformidade com o disposto no caput, 
observado o disposto no art. 137, inciso II. 
§ 4o Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua 
controlada, à fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações de 
companhia controlada ou controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de 
sociedades sob controle comum. 
......................................................." (NR) 
[...] 
        Art. 3o A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 4o-A, 116-A, 165-A e 254-A:  
"Art. 4o-A. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações 
em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que 
convoquem assembléia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado, 
para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para 
efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no § 4o do art. 4o. 
§ 1o O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias da divulgação do 
valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de 
convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou 
no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a 
assembléia quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido de 
convocação. 
§ 2o Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia 
aberta menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de 
administração e as em tesouraria.  
§ 3o Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu 
favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou 
igual ao valor inicial da oferta pública. 
§ 4o Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no art. 4o e neste artigo, 
e fixar prazos para a eficácia desta revisão." 
[...] 
"Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá 
ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer 
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oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas 
da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) 
do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. 
§ 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de 
ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de 
valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição 
de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações 
que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. 
§ 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o 
caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. 
§ 3o Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na 
oferta pública de que trata o caput. 
§ 4o O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas 
minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio 
equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante 
do bloco de controle. 
§ 5o (VETADO)" 
        Art. 4o Os arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 e 28 da 
Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação: 
[...] 
Art. 6o (VETADO) 
 
Brasília, 31 de outubro de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

 
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 

José Gregori 
Pedro Malan 

Benjamin Benzaquem Sicsú 
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ANEXO Q: Instrução CVM No 361, de 5 de março de 2002 – artigos selecionados 
 

Dispõe sobre o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de 
ações de companhia aberta, o registro das ofertas públicas de aquisição de 
ações para cancelamento de registro de companhia aberta, por aumento de 
participação de acionista controlador, por alienação de controle de 
companhia aberta, para aquisição de controle de companhia aberta quando 
envolver permuta por valores mobiliários, e de permuta por valores 
mobiliários, revoga a Instrução CVM no 229, de 16 de janeiro de 1995,a 
Instrução CVM no 299, de 9 de fevereiro de 1999 e a Instrução CVM no 345, de 
4 de setembro de 2000, e dá outras providências. 

[...] 
Art. 1o Esta Instrução regula o procedimento aplicável a quaisquer ofertas públicas de 
aquisição de ações de companhias abertas, e ainda o processo de registro das ofertas públicas 
para cancelamento de registro de companhia aberta, por aumento de participação do acionista 
controlador, por alienação de controle de companhia aberta e para aquisição de controle de 
companhia aberta quando envolver permuta por valores mobiliários e de permuta por valores 
mobiliários. 
[...] 
Art. 4o Na realização de uma OPA deverão ser observados os seguintes princípios:  
[...] 
II – a OPA será realizada de maneira a assegurar tratamento eqüitativo aos destinatários, 
permitir-lhes a adequada informação quanto à companhia objeto e ao ofertante, e dotá-los dos 
elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação 
da OPA; 
[...] 
Art. 5o [...]  
§ 6o Será lícito ao ofertante desistir da OPA para cancelamento de registro e da OPA por 
aumento de participação, na hipótese de revisão do preço da oferta por força do procedimento 
previsto no art. 4o-A da Lei 6.404/76 [...] 
Art. 7o O ofertante deverá contratar a intermediação da OPA com sociedade corretora ou 
distribuidora de títulos e valores mobiliários ou instituição financeira com carteira de 
investimento. 
§ 1o O ofertante é responsável pela veracidade, qualidade e suficiência das informações 
fornecidas à CVM e ao mercado, bem como por eventuais danos causados à companhia 
objeto, aos seus acionistas e a terceiros, por culpa ou dolo, em razão da falsidade, imprecisão 
ou omissão de tais informações. 
§ 2o A instituição intermediária deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de 
diligência para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, 
consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse seu dever, devendo ainda 
verificar a suficiência e qualidade das informações fornecidas ao mercado durante todo o 
procedimento da OPA, necessárias à tomada de decisão por parte de investidores, inclusive as 
informações eventuais e periódicas devidas pela companhia, e as constantes do instrumento de 
OPA, do laudo de avaliação e do edital. 
[...] 
Art. 8o Sempre que se tratar de OPA formulada pela própria companhia, pelo acionista 
controlador ou por pessoa a ele vinculada, será elaborado laudo de avaliação da companhia 
objeto. 
§ 1o O laudo de que trata o caput poderá ser elaborado pela instituição intermediária, 
sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários ou instituição financeira 
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com carteira de investimento que possuam área especializada e devidamente equipada e 
tiverem experiência comprovada, ou ainda por empresa especializada com experiência 
comprovada. 
§ 2o A experiência comprovada a que ser refere o parágrafo anterior deve dizer respeito à 
avaliação de companhias abertas. 
§ 3o O laudo de avaliação indicará os critérios de avaliação, os elementos de comparação 
adotados e o responsável pela sua elaboração, contendo, ainda, no mínimo e 
cumulativamente, o seguinte: 
I – preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou 
no mercado de balcão organizado, nos últimos 12 (doze) meses, se houver, discriminando os 
preços das ações por espécie e classe; 
II – valor do patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas 
informações periódicas enviadas à CVM; 
III – valor econômico da companhia objeto por ação, calculado pela regra do fluxo de caixa 
descontado ou por múltiplos, conforme se entender fundamentadamente mais adequado ao 
caso da companhia, de modo a avaliá-la corretamente; 
IV – valor da companhia segundo o critério de avaliação adotado pelo ofertante para a 
definição do preço justo, se for o caso, e não estiver abrangido nos incisos anteriores; 
V – declaração do avaliador: 
a) quanto à quantidade de ações de emissão da companhia objeto de que ele próprio, seu 
controlador e pessoas a eles vinculadas sejam titulares, ou que estejam sob sua administração 
discricionária; 
b) sobre o critério de avaliação, dentre os constantes do laudo, que lhe pareça mais adequado 
à definição do preço justo, se for o caso; 
c) de que não tem conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao 
desempenho de suas funções;  
d) do custo do laudo de avaliação; e 
VI – as planilhas de cálculo e projeções utilizadas na avaliação por valor econômico, com 
destaque para as principais premissas utilizadas e justificativa para cada uma delas. 
§ 4o O laudo de avaliação poderá avaliar a companhia em uma faixa de valores mínimo e 
máximo, desde que a diferença entre tais preços não ultrapasse 10% (dez por cento). 
[...] 
Art. 10 O instrumento da OPA será firmado conjuntamente pelo ofertante e pela instituição 
intermediária e conterá, além dos requisitos descritos no Anexo II a esta Instrução, o seguinte: 
I – declaração do ofertante, quando este for acionista controlador ou pessoa a ele vinculada ou 
a própria companhia, de que se obriga a pagar aos titulares de ações em circulação, que 
aceitarem a OPA, a diferença a maior, se houver, entre o preço que estes receberem pela 
venda de suas ações, atualizado nos termos do instrumento de OPA e da legislação em vigor, 
e ajustado pelas alterações no número de ações decorrentes de bonificações, desdobramentos, 
grupamentos e conversões eventualmente ocorridos, e: 
a) o preço por ação que seria devido, ou venha a ser devido, caso venha a se verificar, no 
prazo de 1 (um) ano contado da data de realização do leilão de OPA, fato que impusesse, ou 
venha a impor, a realização de OPA obrigatória, dentre aquelas referidas nos incisos I a III do 
art. 2o; e 
b) o valor a que teriam direito, caso ainda fossem acionistas e dissentissem de deliberação da 
companhia objeto que venha a aprovar a realização de qualquer evento societário que permita 
o exercício do direito de recesso, quando este evento se verificar dentro do prazo de 1 (um) 
ano, contado da data da realização do leilão de OPA. 
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II – declarações do ofertante e da instituição intermediária de que desconhecem a existência 
de quaisquer fatos ou circunstâncias, não revelados ao público, que possam influenciar de 
modo relevante os resultados da companhia objeto ou as cotações das ações objeto da OPA; 
[...] 
Art. 11. [...] 
§ 1o Da publicação do instrumento da OPA constará, ainda, se for o caso, a data do 
deferimento do pedido de registro da OPA na CVM, com a informação, em destaque, de que o 
deferimento do pedido de registro da OPA não implica, por parte da CVM, garantia da 
veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade da companhia objeto ou 
o preço ofertado pelas ações objeto da OPA. 
[...] 

OPA PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO 
Requisitos para o cancelamento 

Art. 16. O cancelamento do registro de companhia aberta somente será deferido pela CVM 
caso seja precedido de uma OPA para cancelamento de registro, formulada pelo acionista 
controlador ou pela própria companhia aberta, e tendo por objeto todas as ações de emissão da 
companhia objeto, observando-se os seguintes requisitos: 
I – o preço ofertado deve ser justo, na forma estabelecida no § 4o do art. 4o da Lei 6.404/76, e 
tendo em vista a avaliação a que se refere o § 1o do art. 8o; e 
II – acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação deverão aceitar a 
OPA ou concordar expressamente com o cancelamento do registro, considerando-se ações em 
circulação, para este só efeito, apenas as ações cujos titulares concordarem expressamente 
com o cancelamento de registro ou se habilitarem para o leilão de OPA, na forma do art. 22. 
[...] 

Leilão 
Art. 21. Na OPA para cancelamento de registro, os acionistas serão considerados: 
I – concordantes com o cancelamento de registro, se aceitarem a OPA, vendendo suas ações 
no leilão, ou manifestarem expressamente sua concordância com o cancelamento; 
II – discordantes do cancelamento de registro, se, havendo se habilitado para o leilão, na 
forma do art. 22, não aceitarem a OPA. 
§ 1o As ações dos acionistas que não se manifestarem concordando expressamente com o 
cancelamento de registro, nem se habilitarem para o leilão na forma do art. 22, não serão 
consideradas como ações em circulação, para os efeitos do inciso II do art. 16, sendo-lhes 
facultado, entretanto, alienar tais ações na forma e no prazo previstos no § 2o do art. 10. 
[...] 
Art. 22. [...] 
§ 4o As manifestações expressas de concordância com o cancelamento do registro e as ordens 
de aceitação da oferta, serão efetuadas pelas sociedades corretoras, valendo o silêncio dos 
acionistas habilitados na forma do § 1o como discordância com o leilão. 
[...] 

Situações excepcionais 
Art. 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; 
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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. 
§ 2o A CVM poderá autorizar a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das 
finalidades previstas nesta instrução, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos 
de ambas as modalidade de OPA, e não haja prejuízo para os destinatários da oferta. 
Art. 35. A CVM poderá dispensar as exigências desta Instrução quanto ao limite mínimo ou 
máximo de ações a serem adquiridas, em OPA formulada por acionista controlador de 
companhia listada em segmento especial de negociação de valores mobiliários, instituído por 
bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, que assegure, através de 
vínculo contratual, práticas diferenciadas de governança corporativa, desde que: 
I - tais ofertas decorram de exigência constante do regulamento de listagem do respectivo 
segmento especial de negociação, em caso de retirada da companhia do respectivo segmento, 
seja em função de deliberação voluntária da companhia seja em razão de descumprimento de 
regras do regulamento, e desde que tais ofertas não impliquem em cancelamento de registro 
de companhia aberta; e, 
II - o preço de aquisição corresponda, no mínimo, ao valor econômico da ação, apurado em 
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e 
independência quanto ao poder de decisão da companhia, seus administradores e seu acionista 
controlador. 
[...] 

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO 
Presidente 

[...] 
ANEXO II 

REQUISITOS DO INSTRUMENTO DE OPA 
[...] 
I – O Instrumento da OPA conterá: 
[...] 
c) informações sobre a companhia objeto, inclusive: 

1) quadro com a sua composição acionária, com a discriminação nominal e 
percentual das ações em circulação, separadas por espécie e classe, e, ainda, 
daquelas de titularidade do acionista controlador, de pessoas a ele vinculadas, 
de administradores e aquelas em tesouraria; 
2) quadro demonstrativo dos indicadores econômico-financeiros da companhia 
objeto, relativos aos dois últimos exercícios e ao trimestre anterior 
disponibilizado à CVM, elaborado em consonância com as informações 
periódicas enviadas à CVM; e 
3) indicação do preço médio ponderado de cotação das ações da companhia 
objeto, discriminadas por espécie e classe, o valor do patrimônio líquido por 
ação e o valor econômico por ação, em conformidade com o laudo de 
avaliação. 

[...] 
 

 
 
 


