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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a operação de incorporação de ações, prevista no artigo 252 

da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e sua utilização como meio para promover o 

fechamento de capital. A incorporação de ações é operação societária mediante a qual a totalidade de 

ações de determinada companhia é incorporada ao patrimônio de outra companhia, obrigatoriamente 

constituída de acordo com as leis brasileiras. Eventualmente, a operação de incorporação de ações 

pode levar ao fechamento de capital da companhia “alvo”. Diante desta possível consequência, 

controladores e minoritários têm discutido acerca da legitimidade do fechamento de capital mediante a 

incorporação de ações, e da necessidade de realização de oferta pública para aquisição de ações como 

condição à operação. São analisadas as diferentes posições doutrinárias e principais precedentes 

julgados pela Comissão de Valores Mobiliários sobre essa questão, a fim de concluir acerca da 

legitimidade da operação e da necessidade ou não de realização de oferta pública para aquisição de 

ações como condição para promover o fechamento de capital. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Incorporação de ações. Fechamento de capital. Cancelamento de registro de 

companhia aberta. Oferta pública para aquisição de ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is the analysis of the transaction of merger of shares, as provided by article 

252 of the Law no. 6,404/76 (Brazilian Corporation Law) and its use as a mean of promoting the 

delisting of a company. The merger of shares is a corporate transaction through which the totality of 

shares of a given company is merged into the assets and liabilities of another company, duly 

incorporated in accordance to the Brazilian laws. The merger of shares may lead to the delisting of the 

“target” company. Before this possible outcome, controllers and minority shareholders have discussed 

about the legitimacy of the delisting through the merger of shares, and the necessity of performing a 

tender offer for the acquisition of the shares as a condition to the transaction. The different doctrinal 

views and main precedents of the Securities and Exchange Commission on this matter are analyzed in 

order to reach a conclusion as to the legitimacy of the transaction of the merger of shares and the 

necessity or not to perform a tender offer for the acquisition of shares as a condition to cancel the 

registration of the company as a publicly-held company.  

 

KEYWORDS: Merger of shares. Delisting of the company. Cancelation of the registration of the 

company as a publicly held company. Tender offer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar a operação de incorporação de ações, 

prevista no artigo 252 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 

das Sociedades por Ações”) e a sua utilização como meio para promover o cancelamento de 

registro de companhia aberta da sociedade “alvo” sem a realização de oferta pública para 

aquisição de ações (“OPA”). A operação societária em questão ganhou espaço entre as 

companhias brasileiras a partir da década de 901 e desde então passou a ser utilizada como 

estratégia para cancelar o registro de companhias abertas sem a realização de OPA, 

mecanismo duramente criticado pelos acionistas minoritários das companhias cujas ações são 

incorporadas.  

 

Em apertada síntese, defendem os minoritários, como se verá em mais detalhes 

adiante, que a incorporação de ações nesse caso seria em essência um fechamento de capital, 

devendo ser caracterizado como negócio jurídico indireto, em fraude à lei. Sustentam, ainda, 

que tal procedimento seria contrário ao “espírito” da Lei das Sociedades por Ações que, 

principalmente após a edição da Lei nº 10.303/2001, demonstrou ser voltada à tutela dos 

minoritários. Assim, entendem que a incorporação de ações que resulte em fechamento de 

capital deve ser precedida de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta. 

 

Em resposta, acionistas controladores, amparados por renomados juristas, sustentam 

que a Lei das Sociedades por Ações ao regular o instituto de incorporação de ações não prevê 

a realização de OPA como condição para a operação. Ademais, a incorporação de ações e o 

fechamento de capital são institutos distintos, cada qual com se regramento próprio que não se 

confundem. Defendem, ainda, que não faria sentido a realização de OPA para cancelamento 

de registro de companhia aberta, tendo em vista que a subsidiária integral não tem outros 

acionistas além da própria companhia incorporadora, não havendo destinatários para eventual 

OPA.  

 

                                                                 
1 De acordo com Carlos Augusto Junqueira da Siqueira: “Esta [a operação de incorporação de ações] foi mais 
uma dentre aquelas operações que demoraram a ser descobertas pelas companhias – o que ocorreu nos anos 90 – 
e depois se disseminaram rapidamente. [...] O uso do mecanismo não só intensificou-se, como foram 
descobertas, progressivamente, aplicações diversas para a mecânica. SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. 
Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: 
Migalhas, 2010. p. 214 e 226. 
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Conforme será analisado mais adiante, a opção pela incorporação de ações de fato 

pode prejudicar os acionistas minoritários da companhia que terá seu capital fechado, tendo 

em vista que estes não terão assegurados os direitos previstos na Lei das Sociedades por 

Ações para a hipótese de cancelamento de registro de companhia aberta. Por outro lado, tal 

opção mostra-se mais benéfica aos controladores por ser um procedimento mais simples e 

menos dispendioso para promover o fechamento de capital.  

 

Importante observar, no entanto, que a operação de incorporação de ações tem como 

objetivo específico a transformação da companhia “alvo” em subsidiária integral da 

incorporadora. O fechamento de capital da companhia cujas ações são incorporadas deve ser 

caracterizado como uma possível consequência desta operação societária. Resta analisar, 

portanto, se tal consequência deve ser considerada lícita ou se deve ser caracterizada como um 

caso de fraude à lei por propiciar o fechamento de capital sem a necessidade de realização de 

OPA, em potencial prejuízo aos minoritários.  

 

O assunto se mostra especialmente relevante frente ao cenário atual do mercado de 

capitais. Após um período de grande crescimento e desenvolvimento, o mercado acionário 

brasileiro tem apresentado, desde 2008, uma redução significativa do número de ofertas 

púbicas iniciais de ações (“IPOs”)2. No período de 2004 a 2008, considerado o período de 

maior crescimento da história do mercado de valores mobiliários brasileiro3, 106 companhias 

realizaram IPOs, sendo que no ano de 2007, 63 companhias abriram seus capitais4. Em 2008, 

porém, frente ao cenário de crise mundial, apenas 4 companhias realizaram IPOs, número que 

aumentou nos anos seguintes, mas sem o mesmo grau de crescimento visto nos anos 

anteriores.5  

                                                                 
2 “Durante o último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009 a crise econômica mundial impactou em 
redução do número de aberturas de capital e ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários realizadas. 
Entretanto, o segundo semestre de 2009 apresentou retomada do processo de crescimento, mas ainda sem o 
mesmo grau de aceleração observado entre janeiro de 2004 e setembro de 2008.” NASCIMENTO, João Pedro 
Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 
25. 
3 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: 
avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 121. 
4 Dados do estudo divulgado pela Ernst & Young - Global IPO trends. Disponível em 
<http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011---Brazil>. Acesso em 
06.06.2012. 
5 Em 2009, 6 companhias realizaram IPOs. Em 2010, o número de companhias aumentou para 11 e em 2011, foi 
mantido o número de 11 companhias. Dados do estudo divulgado pela Ernst & Young - Global IPO trends. 
Disponível em <http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011---
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Além da redução do número de companhias brasileiras realizando IPOs, companhias 

abertas cada vez mais passaram a optar por sair do mercado, adotando por vezes 

procedimentos alternativos ao cancelamento de registro de companhia aberta tal como 

previsto na Lei das Sociedades por Ações e regulado pela Instrução nº 361/2002 da Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”). De acordo com dados publicados pela CVM, entre janeiro 

de 2010 e março de 2012, 84 companhias obtiveram registro de companhia aberta, enquanto, 

no mesmo período, 135 companhias tiveram seus registros junto à autarquia cancelados6. 

Frente a este contexto de “fechamento” do mercado de valores mobiliários brasileiro, e a 

tendência de que outros mecanismos, que não o fechamento de capital tal como legalmente 

previsto, sejam utilizados para que as companhias saiam do mercado, torna-se importante 

analisar a validade e legitimidade da incorporação de ações como meio para promover o 

fechamento de capital. 

 

Inicialmente, o presente trabalho analisará a operação de incorporação de ações, 

abordando a discussão doutrinária acerca de sua natureza jurídica, as diferenças e 

semelhanças entre a incorporação de ações e a operação de incorporação de sociedades, e a 

descrição do procedimento previsto na Lei das Sociedades por Ações para a conclusão da 

operação. Assim, pretende-se definir alguns conceitos básicos, necessários para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 

Após a análise da operação de incorporação de ações, será abordada a questão 

específica de incorporação de ações de companhia controlada, analisando o regime especial 

ao qual tais operações estão submetidas, especialmente no que toca ao critério de avaliação, à 

relação de substituição das ações da companhia controlada e ao direito de recesso. Será 

examinado também o âmbito de aplicação de tal regime especial que, com a edição da Lei nº 

10.303/2001, passou a ser estendido à operação de incorporação de ações. Neste tópico 

também será brevemente analisado o conceito de “poder de controle”, necessário para que se 

possa definir e delimitar os conceitos de companhia controlada e controladora. Nesse 

contexto, se faz importante examinar, ainda, o entendimento da CVM consubstanciado nos 

pareceres de entendimento nºs 34 e 35. 

                                                                                                                                                                                                        

Brazil>. Acesso em 06.06.2012. Sobre o ano de 2011, dados disponíveis em 
<http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/12/19/desempenho-dos-ipos-de-2011-supera-o-
ibovespa>. Acesso em 06.06.2012. 
6 Dados publicados pela CVM. Disponíveis em <http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em 07.05.2012.  
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Em seguida, serão examinadas as consequências da incorporação de ações, que podem 

ser necessárias, como a transformação da companhia “alvo” em subsidiária integral, ou 

eventuais, como a alienação de controle e o fechamento de capital, com especial foco nesta 

última consequência. Será brevemente analisada a operação de fechamento de capital, 

abordando a questão da necessidade de OPA quando tal fechamento é consequência direta da 

incorporação de ações. 

 

Por fim, serão analisados os principais casos julgados pela CVM referentes à questão 

da necessidade ou não da OPA quando o fechamento de capital decorre da incorporação de 

ações, a fim de traçar um panorama geral do entendimento da CVM sobre essa questão. 

 

Em conclusão ao trabalho, serão feitas considerações finais acerca do entendimento da 

CVM e da doutrina sobre a questão em tela, sendo certo que a análise da operação deve ser 

realizada casuisticamente, a fim de se examinar se, no caso concreto, houve ou não fraude à 

lei.  
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2. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES 

 

O artigo 2527 da Lei das Sociedades por Ações dispõe sobre a operação de 

incorporação de todas as ações do capital social de uma companhia ao patrimônio de outra 

companhia brasileira, de modo a convertê-la em subsidiária integral, instituto largamente 

utilizado no cenário atual de integração e concentração empresarial.8 

 

Por meio dessa operação de reestruturação societária, todas as ações da sociedade 

“alvo” são contribuídas ao capital social da sociedade incorporadora, tornando-se aquela 

subsidiária integral desta. Como consequência, a sociedade incorporadora deverá aumentar 

seu capital mediante a emissão de novas ações, a serem subscritas pelos antigos acionistas da 

sociedade convertida em subsidiária integral.9 Os acionistas da companhia cujas ações foram 

incorporadas passam a ser, portanto, acionistas da companhia incorporadora e, indiretamente 

da companhia da qual eram originariamente acionistas. Cumpre frisar que, de acordo com o 

artigo 252, a companhia incorporadora deve, necessariamente, ser constituída de acordo com 

as leis brasileiras. 

                                                                 
7 Lei nº 6.404/76: 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, 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. 
§ 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. 
§ 4o  A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis 
às operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta. 
8 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
33. 
9 Importante ressaltar que a incorporação, tanto de sociedades quanto de ações, pode não ter como consequência 
o aumento do capital da incorporadora. Embora, em regra, ocorra o aumento de capital, este pode não ocorrer 
quando o patrimônio líquido da sociedade incorporada (ou da sociedade cujas ações são incorporadas) for nulo 
ou negativo. Nesse sentido: LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das 
Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. Vol. II, p. 1785; KALANSKY, Daniel. Incorporação de 
ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 45; e COSTA E SILVA, Francisco da e 
MARTINS NETO, Carlos. A utilização do instituto da incorporação de ações como forma de burlar a 
exigência legal de OPA para fechamento de capital. In: Revista Semestral de Direito Empresarial – RSDE n° 
1, jul/dez 2007, p. 15. Nelson Eizirik entende que na hipótese de incorporação de ações, é necessário o aumento 
de capital, tendo em vista que novas ações devem ser emitidas e entregues aos acionistas da companhia “alvo”. 
EIZIRIK, Nelson. Incorporação de Ações: Aspectos Polêmicos. In: Warde Jr., Walfrido Jorge. Fusão, Cisão, 
Incorporação e Temas Correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 80. 
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Nelson Eizirik define a incorporação de ações como operação híbrida “[...] mediante a 

qual se procede a uma modalidade de concentração empresarial em que se mantém a 

personalidade jurídica da companhia ‘alvo’, cujas ações são incorporadas, passando ela, 

porém, a ter uma única acionista, a companhia incorporadora.”10 

 

Importante ressaltar que a companhia que tem suas ações incorporadas, tornando-se 

subsidiária integral da incorporadora, mantém sua personalidade jurídica própria, 

permanecendo responsável por seus ativos e passivos, característica importante a ser levada 

em consideração quando da definição da operação societária a ser adotada, conforme será 

analisado mais adiante neste trabalho. 

 

2.1 Procedimento 

 

O procedimento legal previsto para a concretização da operação de incorporação de 

ações segue, em linhas gerais, o procedimento para incorporação de sociedades, previsto no 

artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações. Em um primeiro momento, as companhias 

envolvidas devem definir as condições do negócio, por meio da elaboração de um protocolo e 

sua respectiva justificação, nos termos dos artigos 224 e 225, documentos estes que devem ser 

submetidos à deliberação das assembleias gerais das duas companhias envolvidas.  

 

Importante destacar que o protocolo e a justificação são livremente negociados pelas 

partes e devem prever o critério utilizado para a avaliação dos patrimônios das sociedades e a 

definição da relação de substituição das ações. Assim, de acordo com José Luiz Bulhões 

Pedreira, “as sociedades que participam da operação podem, entretanto, convencionar 

livremente o valor das ações a serem incorporadas ou os critérios para determinar esse valor, e 

não há norma que prescreva o dever de adotar esse ou aquele critério.”11 12 

 

                                                                 
10 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 396 e 397. 
11 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1998. 
12 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 374 e KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
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A definição da relação de substituição de ações é uma das determinações mais 

importantes do ponto de vista dos acionistas, devendo estar prevista no protocolo de 

incorporação de ações, conforme redação do artigo 224, I da Lei das Sociedades por Ações. 

Esta definição, conforme mencionado acima, decorre da livre negociação entre a companhia 

cujas ações serão incorporadas e a incorporadora, mas deve ser pautada e limitada pelo 

princípio da realidade do capital social e pelos deveres do acionista controlador.13 

 

Como o aumento do capital social da incorporadora é realizado mediante a subscrição 

em bens (ações), estas ações a serem incorporadas devem ser avaliadas, nos termos do artigo 

8º da Lei das Sociedades por Ações, por peritos ou empresa especializada. A avaliação 

prevista no citado artigo tem como objetivo principal garantir que as ações sejam 

incorporadas por seu valor real para a apuração do montante do aumento do capital social, 

preservando, assim, o princípio da realidade do capital social, fundamental para a garantia dos 

direitos dos credores da incorporadora.14 

 

Para fins de definição da relação de troca, os avaliadores podem levar em 

consideração, isoladamente ou em conjunto, os três critérios previstos no §1º do artigo 170 da 

Lei das Sociedades por Ações, quais sejam: perspectiva de rentabilidade da companhia (fluxo 

de caixa descontado), valor do patrimônio líquido da ação e cotação das ações no mercado. 

Conforme explica Daniel Kalansky: 

 

Dessa forma, embora as partes tenham o direito de livre escolha do critério 
pra apuração da relação de troca, podendo inclusive adotar diferentes 
critérios para cada uma das sociedades, os três fatores mencionados 
(patrimonial, perspectivas de rentabilidade e cotação de mercado) deverão 
ser levados em consideração para justificação da relação de troca.15 

 

Posteriormente, em um segundo momento, as assembleias gerais devem deliberar 

sobre o negócio jurídico a ser formalizado mediante a aprovação do protocolo e da 

justificação relativos à operação por ambas as companhias, estando garantido o direito de 

retirada para os acionistas dissidentes das duas companhias envolvidas. A assembleia geral da 

incorporadora deve autorizar o aumento do capital social, a ser integralizado com as ações de 
                                                                 
13 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1997. 
14 Nesse sentido, EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 
399. 
15 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
58. 
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emissão da sociedade “alvo”, mediante a aprovação dos acionistas que representem maioria 

absoluta.  

 

Os acionistas da sociedade incorporadora, conforme previsto no §1º do artigo 252, não 

terão direito de preferência para subscrever as novas ações, já que, como bem observa Nelson 

Eizirik, “o direito de preferência é absolutamente incompatível com a natureza da 

incorporação, visto que seu exercício simplesmente impediria que as ações da incorporadora 

fossem entregues aos acionistas da sociedade cujas ações foram incorporadas.”16 17 

 

Quanto à deliberação a ser tomada na companhia “alvo”, o quorum de deliberação 

determinado pelo §2º do artigo 252 é de metade das ações com direito de voto.  

 

Dessa forma, por decorrer de decisão tomada em assembleias gerais, de acordo com o 

principio majoritário, é possível que a deliberação acerca da incorporação de ações fique a 

exclusivo critério do acionista controlador, sem que os minoritários tenham qualquer 

ingerência sobre a decisão. Nelson Eizirik explica que “a incorporação decorre, unicamente, 

da decisão assemblear, a cuja decisão os acionistas discordantes não poderão se opor, ou seja, 

não podem impedir a operação, recusando-se a entregar as suas ações, mas apenas exercer o 

direito de recesso.”18  

 

Essa questão torna-se ainda mais importante no caso da incorporação de ações da 

sociedade controlada por sua controladora, hipótese que será abordada mais adiante, tendo em 

vista que nesse caso não há duplicidade de interesses entre as sociedades, votando a própria 

incorporadora a favor da incorporação de ações na assembleia geral da sociedade controlada, 

aumentando a possibilidade de exercício abusivo do poder de controle. 

 

A decisão dos controladores, portanto, vincula os minoritários que são compelidos a 

contribuir suas ações e a receber em troca ações de emissão da companhia incorporadora ou, 

alternativamente, a exercer o direito de retirada, recebendo o reembolso equivalente ao valor 

de suas ações. Em outras palavras, a decisão acerca da operação de incorporação de ações fica 

a cargo dos acionistas controladores. Aos minoritários restam duas opções: (i) aceitar 

                                                                 
16 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 399. 
17 Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 41. 
18 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 401. 
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participar da operação, conforme decidida pelos controladores; ou (ii) se retirar da companhia, 

mediante o exercício do direito de recesso.  

 

 De acordo com a doutrina de Modesto Carvalhosa, a incorporação de ações resultaria 

em uma “pseudo-expropriação” das ações dos minoritários da companhia “alvo”: 

 

[...] o legislador restringiu a deliberação à assembléia geral em que têm votos 
os ordinaristas. Por outro lado, não previu assembléia especial dos 
preferencialistas, como seria de se desejar. Assim, os preferencialistas 
estarão inteiramente sujeitos à vontade do controlador em matéria de seu 
interesse, não apenas social, mas sobretudo patrimonial, em face da pseudo-
expropriação que sofrerão, com pagamento compulsório em ações da 
incorporadora.19 (grifos acrescentados) 

 

 Importante ressaltar que, conforme citado anteriormente, os acionistas dissidentes, 

tanto da sociedade incorporadora quanto da sociedade cujas ações são incorporadas, têm a 

faculdade de se retirar de suas respectivas companhias, recebendo o reembolso referente ao 

valor de suas ações, mediante o exercício do direito de recesso. 

 

Em um terceiro momento, tem-se a execução do negócio jurídico já aprovado, com o 

aumento de capital da companhia incorporadora, realizado com as ações que devem ser 

incorporadas. A diretoria da companhia que tem suas ações incorporadas subscreve o aumento 

de capital da companhia incorporadora20, fazendo com que seus acionistas recebam ações da 

incorporadora, observada a relação de substituição de ações, conforme definida no protocolo 

de incorporação.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
Vol. 4, tomo II, p. 182. 
20 Em relação à subscrição das ações, importante ressaltar que, ao contrário do que a priori poderia se pensar, 
não são os acionistas que subscrevem o aumento de capital e sim a diretoria da companhia cujas ações serão 
incorporadas, num típico caso de representação ex lege. Nesse sentido: LUCENA, José Waldecy. Das 
Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. Volume III, p. 814; EIZIRIK, 
Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 401; e KALANSKY, 
Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 47. 
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2.2 Diferenças entre Incorporação de Ações e Incorporação de Sociedades 
 

A operação de incorporação de ações, apesar da similitude de denominação, não se 

confunde com a incorporação de sociedades prevista no artigo 22721 da Lei das Sociedades 

por Ações, apresentando características específicas.22 

 

Para que se possa traçar adequadamente as diferenças entre estes dois institutos sob 

análise, cumpre primeiramente explicitar, grosso modo, as características mais relevantes da 

operação de incorporação de sociedades. 

 

De acordo com o artigo 227, por meio da operação de incorporação de sociedades, 

uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 

obrigações. Tem-se, portanto, a sucessão universal dos direitos e obrigações associados ao 

patrimônio da incorporada. A respeito da sucessão universal, José Luiz Bulhões Pedreira 

ensina que “A [sucessão] universal consiste na substituição em posição de titular de uma 

universalidade, ou seja, de um conjunto de direitos, ou de direitos e obrigações.”23 Dito de 

outra forma, como consequência da incorporação de sociedade, a incorporada é extinta e a 

incorporadora absorve seus ativos e passivos, sucedendo aquela em todos os direitos e 

obrigações. 24 

 

                                                                 
21 Lei nº 6.404/76: Art. 227 A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por 
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. 
§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o 
aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e 
nomear os peritos que o avaliarão. 
§ 2º A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus 
administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da 
incorporadora. 
§ 3º Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a 
incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. 
22 “Talvez a utilização da expressão ‘incorporação de ações’ não tenha sido das mais felizes, principalmente por 
gear confusão com a operação de incorporação de sociedade, apesar de ser difícil de pensar em outra expressão 
que traduza esse tipo de operação.” KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e 
precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34. 
23 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1769. 
24 Sobre o tema, Nelson Eizirik: “A ideia de sucessão a título universal implica, em princípio, que todas as 
relações, reais, obrigacionais, ativas, passivas, substanciais ou processuais, transmitam-se para a sociedade 
incorporadora. Ou seja, todos os bens, direitos e obrigações, na esfera do direito substantivo ou processual, saem 
do patrimônio da incorporada, com a sua extinção, passando a integrar o patrimônio da incorporadora. EIZIRIK, 
Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 250 e 251. Referir-se ainda 
a KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
35. 
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Ainda, o capital social da incorporadora é aumentado no montante equivalente ao 

patrimônio líquido da incorporada. Com a extinção da sociedade incorporada, todas as ações 

de sua emissão são canceladas e seus acionistas passam a ser, então, acionistas da 

incorporadora, recebendo ações desta, na proporção de suas participações no capital da 

sociedade que fora incorporada. 

 

Como principal diferença, tem-se que na incorporação de ações todas as ações de 

emissão de uma companhia são transferidas para outra companhia, que tem seu capital social 

aumentado em valor equivalente ao valor das ações incorporadas. Desse modo, a companhia 

que tem suas ações incorporadas não é extinta, e suas ações, agora detidas pela sociedade 

incorporadora, não são canceladas, permanecendo, então, como subsidiária integral da 

incorporadora. A sociedade incorporadora torna-se, portanto, a única acionista da sociedade 

cujas ações foram incorporadas, passando a ser detentora de todas as ações de emissão desta 

companhia.  

 

A companhia “alvo”, como visto, permanece com patrimônio e personalidade jurídica 

próprios, mantendo sua autonomia patrimonial e gerencial. Não há neste caso a sucessão dos 

ativos e passivos, direitos e obrigações entre as partes da operação. Esta característica da 

incorporação de ações mostra-se especialmente interessante nos casos em que a companhia 

incorporadora tem dúvidas sobre eventuais passivos ocultos da companhia “alvo”. Explica-se: 

caso opte pela incorporação de sociedades, regida pelo artigo 227, a sociedade incorporadora 

irá suceder a incorporada em todos os seus ativos e passivos, conforme visto acima. De 

acordo com José Luiz Bulhões Pedreira: 

 

A característica da sucessão universal – ter por objeto universalidade de 
direitos e obrigações, e não direitos e obrigações singulares – implica que a 
sucessora passa a ser sujeito ativo e passivo de todos os direitos e obrigações 
do patrimônio, ainda que não sejam conhecidos no momento da sucessão, ou 
que não constem da escrituração da sociedade sucedida.25 (grifos 
acrescentados) 

 

Para evitar que a sucessão de passivos ocultos “contamine” a solvabilidade da 

incorporadora, essa poderá optar, portanto, pela operação de incorporação de ações, já que 

nesse caso a companhia que teve suas ações incorporadas permanece titular e responsável por 

                                                                 
25 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1770. 
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todas as suas obrigações e passivos de modo geral, possibilitando, assim, a segregação de 

riscos. 

 

Pode-se destacar, ainda, como outra diferença relevante entre os dois institutos ora em 

comento, a disciplina do direito de recesso, direito essencial dos acionistas, conforme previsão 

do artigo 109, V da Lei das Sociedades por Ações. O direito de recesso confere aos acionistas 

dissidentes de determinadas deliberações assembleares o direito de saírem da sociedade, 

mediante o pagamento de um reembolso equivalente ao valor de suas ações.  

 

Conforme se depreende da interpretação do artigo 137 lido em conjunto com o artigo 

136, IV, ambos da Lei das Sociedades por Ações, no caso da incorporação de sociedade, 

apenas os acionistas dissidentes da sociedade incorporada têm assegurado o direito de recesso, 

devendo receber o reembolso do valor de suas ações. Importante notar que, conforme redação 

do §2º do artigo 137, o conceito de acionista dissidente engloba tanto os acionistas que 

votaram de forma contrária à operação de incorporação na assembleia geral, quanto aqueles 

que se abstiveram ou mesmo que não compareceram à assembleia.  

 

Na incorporação de ações, por outro lado, os acionistas dissidentes tanto da companhia 

incorporadora, quanto da companhia cujas ações são incorporadas, podem exercer o direito de 

recesso, de acordo com a redação dos §§ 1º e 2º do artigo 252 da Lei das Sociedades por 

Ações. Importante ressaltar que, em ambos os casos, não terão direito de recesso os acionistas 

detentores de ações com liquidez e dispersão no mercado, nos termos do artigo 137, II da Lei 

das Sociedades por Ações.26  

 

Luis Eduardo Bulhões Pedreira critica essa diferença, afirmando que tal discrepância 

resultaria de erro do legislador e que o correto seria não conceder o direito de recesso aos 

acionistas da companhia cujas ações são incorporadas: 

 

[...] como na incorporação de sociedade a lei não dá direito de retirada aos 
dissidentes da incorporadora, não devia conferi-lo no caso de incorporação 

                                                                 
26 De acordo com a interpretação de Modesto Carvalhosa, “A causa é a desistência compulsória do direito de 
preferência no aumento de capital respectivo, que será subscrita pela diretoria da incorporada em nome dos seus 
acionistas. Outro fundamento é o da possível modificação do quadro acionário da incorporadora, após o 
aumento, resultante do ingresso dos acionistas da incorporadora. Essa mudança presumível de equilíbrio nas 
assembléias gerais e inclusive na composição do controle é, também, uma razão a mais para o direito de recesso, 
no caso.” CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 4º Vol. Tomo II, p. 179. 
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de ações. O dispositivo resulta de erro de revisão durante a discussão do 
projeto da LSA, que não foi corrigido nem no texto da lei promulgada nem 
pela legislação posterior.27 28(grifos acrescentados)  

 

Sobre esse mesmo assunto, Marcelo Guedes Neves defende que o direito de recesso 

deveria ser estendido aos dissidentes da sociedade incorporadora, na hipótese de incorporação 

de sociedades: 

 

[...] o mesmo direito deveria ser concedido aos acionistas incorporadores 
dissidentes de uma operação de incorporação de sociedades, que também 
estão sujeitos aos mesmos efeitos depreciativos. Não se entende o porquê de 
a lei ter adotado soluções distintas para casos idênticos, concedendo direitos 
de recesso para ambos planos (incorporador e incorporadora) na 
incorporação de ações e apenas para um deles (incorporado) na incorporação 
de sociedades. O ideal seria apresentar soluções idênticas para os dois casos 
[...]29 (grifos acrescentados) 

 

Ainda em relação ao direito de recesso, importante analisar a aplicação do § 3º do 

artigo 22330 da Lei das Sociedades por Ações à hipótese de incorporação de ações. De acordo 

com o citado dispositivo, se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as 

companhias que as sucederem deverão ser abertas, devendo se registrar juto à CVM em, no 

máximo, 120 dias, caso contrário os acionistas terão direito de recesso, conforme redação do § 

4º do mesmo artigo. Como o artigo fala em “incorporação”, a doutrina vem discutindo se o 

direito de recesso previsto no artigo 223 poderia ser aplicado na hipótese de operação de 

incorporação de ações ou se seria aplicável apenas à operação de incorporação de sociedades. 

 

De acordo com Nelson Eizirik, a regra do artigo 223 não se aplica à incorporação de 

ações. O jurista sustenta que: 

 

O § 3º do artigo 223 utiliza a expressão “sucederem”, pois nas 3 (três) 
modalidades de operações mencionadas – incorporação, fusão e cisão – 
ocorre a sucessão de todos os direitos e obrigações por parte das sociedades 

                                                                 
27 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. I, p. 356. 
28 Nesse sentido: Pedro Oliva Marcílio de Sousa, em seu voto no Processo CVM RJ 2007/345 e KALANSKY, 
Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 40. 
29 NUNES, Marcelo Guedes. O Direito de Recesso nas Incorporações. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Reorganização Societária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 275 e 
276. 
30 Lei 6.404/76: Art. 223 [...] § 3º Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades 
que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a 
admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias, 
contados da data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 
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delas resultantes. No caso da incorporação de ações, como não há sucessão, 
pois sobrevive a sociedade cujas ações são incorporadas, não se pode cogitar 
da aplicação da norma contida no artigo 223.31 32(grifos acrescentados) 

 

Nelson Eizirik argumenta, ainda, que nas hipóteses em que a Lei das Sociedades por 

Ações quis estender a aplicação de determinada norma à hipótese de incorporação de ações, o 

fez expressamente. Como exemplo, o § 4º do artigo 264 foi alterado pela Lei nº 10.303/2001 

de forma a estender expressamente as normas previstas no artigo à incorporação de ações. 

Assim, de acordo com o autor, “somente mediante dispositivo legal expresso poder-se-ia 

estender às hipóteses de incorporação de ações regras que visam a disciplinar a operação de 

incorporação de sociedades.”33 Importante ressaltar ainda que, de acordo com o autor, não 

caberia nesse caso o recurso à analogia, tendo em vista que se trata de norma restritiva, 

obrigando as sociedades resultantes das operações de fusão, cisão e incorporação a se 

registrarem na CVM como companhias abertas.34 

 

Em sentido contrário, Marcelo Guedes Nunes sustenta que os §§ 3º e 4º do artigo 223 

se aplicam à operação de incorporação de ações. De acordo com o advogado, a Lei das 

Sociedades por Ações define um gênero “incorporação” que abrange duas espécies: a 

incorporação de sociedades e a incorporação de ações, cabendo ao intérprete identificar a qual 

espécie determinada norma se refere. Nesse caso, de acordo com o autor, “[...] os parágrafos 

3º e 4º do art. 223, que tratam da não abertura de capital e da outorga do direito de recesso 

após 120 dias do fechamento, são aplicáveis a toda e qualquer modalidade de incorporação, e 

não apenas àquela prevista no art. 227.”35 

 

 De acordo com Modesto Carvalhosa, os §§ 3º e 4º do artigo 223 são aplicáveis à 

incorporação de ações, e vai mais além ao afirmar que nesse caso a concessão de recesso deve 

                                                                 
31 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 405. 
32 Nesse sentido, LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012. Volume III, p. 819. 
33 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 406. 
34 Sobre o recurso à analogia, Nelson Eizirik sustenta que: “Tratando-se de dispositivos que limitam a liberdade, 
ou restringem quaisquer outros direitos, não se utiliza a analogia. A regra prevista no § 3º do artigo 223 possui 
natureza restritiva, pois determina que as sociedades resultantes de operações de incorporação, fusão ou cisão 
registrem-se como companhia aberta, limitando o direito de seus acionistas de decidir livremente sobre as 
vantagens e desvantagens de promover o registro de companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários. 
Assim, essa regra não pode ser objeto de analogia, isto é, não pode ser aplicada a hipóteses não expressamente 
prevista pelo legislador, como é o caso da operação de incorporação de ações.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 
comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 406 e 407. Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. 
Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 157. 
35 NUNES, Marcelo Guedes. O Direito de Recesso nas Incorporações. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Reorganização Societária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 281. 
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ser automática, tendo em vista que a subsidiária integral não pode se tornar companhia aberta, 

pelo motivo de que sua característica essencial é o fato de ter um único acionista, a companhia 

incorporadora36. Assim, para o doutrinador: 

 

Um dos efeitos da incorporação de ações para formação de subsidiária 
integral é o exercício do direito de recesso dos acionistas da incorporada, por 
força do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 223. Esse direito surge 
automaticamente pelo pressuposto absoluto da impossibilidade de se tornar 
aberta a subsidiária resultante da incorporação.37 (grifos acrescentados) 

 

Percebe-se, portanto, que apesar de denominações semelhantes, a incorporação de 

ações e a incorporação de sociedades são operações distintas, com regramentos próprios que 

não devem ser confundidos. 

 

 Apesar das diferenças acima enumeradas, não se pode olvidar o fato de que os dois 

institutos apresentam similitudes. Primeiramente, em ambos os casos, a incorporação, seja de 

outra sociedade, seja das ações de emissão de outra sociedade, se dá mediante o aumento do 

capital social da incorporadora, com a emissão de novas ações a serem detidas pelos antigos 

acionistas da sociedade incorporada, ou que teve suas ações incorporadas. A diferença nesse 

caso está no fato de que na hipótese de incorporação de sociedade, o capital social é 

aumentado na medida do valor do patrimônio líquido da sociedade incorporada, enquanto que 

na operação de incorporação de ações, o incremento do capital social da sociedade 

incorporadora reflete o valor das ações então incorporadas. 

 

 Ainda como ponto convergente entre as duas operações societárias está o fato de que 

em nenhum dos casos é concedido aos acionistas da sociedade incorporadora o direto de 

preferência à subscrição das novas ações, emitidas como consequência direta do aumento de 

capital resultante da incorporação. Estas novas ações emitidas pela incorporadora deverão ser 

detidas pelos acionistas da sociedade incorporada, ou cujas ações foram incorporadas. 

 

                                                                 
36 Carlos Augusto Junqueira de Siqueira e Fabricio Tanure entendem que a subsidiária integral superveniente de 
incorporação de ações pode ser companhia aberta. Referir-se a: SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. 
Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: 
Migalhas, 2010. p. 215 e 227; e TANURE, Fabricio. Tópicos sobre a subsidiária integral. Texto disponível 
em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/Portals/0/Juridico/Entrevistas_artigos/Tanure2007-2.pdf>. Acesso 
em 03.06.2012. 
37 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
Vol. 4, tomo II, p. 134. 
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 Desse modo, a opção por uma ou outra operação societária deve levar em conta, 

principalmente, o direito de recesso na sociedade incorporadora e a opção de extinguir ou 

manter a sociedade a ser incorporada ou cujas ações serão incorporadas. Para que se decida 

sobre a manutenção ou não da sociedade devem ser observados alguns pontos críticos 

relacionados a aspectos regulatórios, tributários e de segregação de riscos.38 

 

 Em relação à questão regulatória, importante observar que algumas atividades 

requerem que a sociedade detenha algum tipo de autorização ou licença concedida pelo poder 

público. Ocorre que, na hipótese de incorporação de sociedade, sendo a incorporada detentora 

de eventual licença ou autorização, a sociedade incorporada será extinta e a incorporadora 

deverá requerer junto aos órgãos públicos competentes a emissão de nova autorização em seu 

próprio nome. Dessa maneira, tem-se um incremento nos custos necessários para o exercício 

da atividade pela incorporadora, além de ser despendido mais tempo para o início da 

atividade. Nesse caso, portanto, pode ser mais interessante optar pela incorporação das ações, 

mantendo a personalidade jurídica da sociedade cujas ações são incorporadas, que irá 

continuar detentora da autorização ou licença, da qual a sociedade incorporadora poderá fazer 

uso, para a consecução de sua atividade.  

 

 Sobre a questão tributária, Daniel Kalansky expõe que: 

 

Do ponto de vista tributário, na incorporação de sociedade perde-se o direito 
de compensar prejuízos e créditos tributários existentes na companhia 
incorporada, enquanto na incorporação de ações a possibilidade de 
apropriação das vantagens fiscais pela operação lucrativa da companhia após 
a reestruturação pode motivar a utilização desta operação. Além disso, 
existem casos em que a sociedade incorporada tem regime fiscal especial 
que não pode ser transferido por meio de sucessão e, para mantê-lo é preciso 
continuar com personalidade própria.39 (grifos acrescentados) 

 

 A incorporação de ações pode ainda ser a opção mais interessante para fins de 

segregação de risco, tendo em vista que, conforme explicado acima, a sociedade cujas ações 

foram incorporadas permanece com personalidade jurídica própria, mantendo-se responsável 

por todos os seus passivos. 

 

                                                                 
38 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
42. 
39 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
43. 
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A respeito da opção pela operação de incorporação de ações em detrimento da 

incorporação de sociedades, o diretor da CVM Pedro Oliva Marcílio de Sousa, em seu voto no 

Processo CVM RJ 2007/3453 explica que: 

 

Justifica-se esse caminho, e não a incorporação de sociedades, por vários 
motivos. Existem casos em que a sociedade incorporada tem regime fiscal 
especial que não pode ser transferido por meio de sucessão e, precisa, para 
mantê-lo, continuar com personalidade jurídica própria. Se a sociedade 
incorporada tiver prejuízos fiscais acumulados, ela os perderá, caso seja 
adotada a incorporação de sociedades, o que não ocorre caso se adote a 
incorporação de ações. Em outros casos, autorizações intuito personae 
essenciais ao exercício das atividades são difíceis de serem “transferidas” 
(normalmente novas autorizações são necessárias), aumentando o custo e o 
tempo necessário para a “assunção da integralidade da atividade 
empresarial”, a não ser que se mantenha a personalidade jurídica distinta. Há 
situações, ainda, em que se pretende manter as atividades separadas, seja em 
razão de certos passivos da sociedade incorporada, que poderiam contaminar 
a solvabilidade da sociedade incorporadora, seja porque se pretende manter a 
segregação contábil e gerencial total, para melhor compreensão, pelos 
investidores, dos diferentes negócios ou, ainda, porque a atividade exercida é 
uma concessão pública ou atividade sujeita a autorização governamental que 
não pode ser exercida em conjunto com outras. Em resumo, existem diversos 
motivos empresariais possíveis e legítimos para a manutenção de 
personalidades jurídicas distintas.40 (grifos acrescentados) 

 

2.3 Natureza Jurídica 

 

Muito se discute a respeito da natureza jurídica do instituto da incorporação de ações. 

Neste trabalho serão analisadas as principais posições doutrinárias. 

 

De acordo com Modesto Carvalhosa, a operação de incorporação de ações seria, na 

realidade, uma “falsa incorporação”, de natureza sui generis: 

 

Trata-se, o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma 
incorporação e de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não se 
incorpora uma sociedade em outra, na medida em que a incorporadora 

                                                                 
40 Nesse mesmo sentido, o ex-presidente da CVM Marcelo Trindade no voto que proferiu no Processo CVM RJ 
2005/5203 sustenta que: “[...] A pura e simples apropriação de sinergias operacionais pode ser obtida tanto com 
a incorporação como com a incorporação de ações. A incorporação, nesse quesito, é, em regra, até mais 
vantajosa, pois não se torna necessária, como na incorporação de ações, a manutenção de uma pessoa jurídica (a 
subsidiária integral), com os custos daí decorrentes. Por isto, como se sabe, é que a escolha da incorporação de 
ações quase sempre se dá por razões tributárias, na medida em que a incorporação pura e simples ocasiona a 
perda do direito de compensação dos prejuízos e créditos tributários existentes na companhia incorporada. A 
manutenção de vantagens fiscais, e a possibilidade de sua apropriação pela operação lucrativa da companhia já 
após a reestruturação, é que motiva, na maioria das vezes, a utilização da incorporação de ações.” (grifos 
acrescentados) 
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subsiste como pessoa jurídica [...]. No segundo caso, porque o controlador 
da sociedade incorporada aliena não apenas suas ações à incorporadora, mas 
também as dos minoritários, num negocio sui generis, que lembra a 
expropriação do direito administrativo.41 (grifos acrescentados)  
 

Para Modesto Carvalhosa, um ponto relevante do instituto de incorporação de ações é 

o fato de que, conforme mencionado acima, os acionistas minoritários estão submetidos à 

decisão do acionista controlador quanto a alienar ou não suas ações para a incorporadora. A 

vontade destes minoritários não é levada em consideração no processo decisório, tendo em 

vista que a operação decorre de deliberação da assembleia geral, regida pelo princípio 

majoritário, restando aos dissidentes apenas o direito de recesso.  

 

Nas palavras do jurista, “[...] o controlador, da sociedade cujas ações são incorporadas, 

as aliena voluntariamente, enquanto os minoritários são compelidos a participar dessa 

alienação.” É nesse sentido de alienação compulsória das ações dos minoritários que 

Carvalhosa fala de “expropriação”. Ressalta o autor que “[...] essa expropriação não é 

confiscatória, uma vez que o controlador, ao vender ações dos minoritários da incorporada, 

faz com que estes recebam o número de ações da incorporadora que correspondem ao valor 

avaliado pelos peritos.”42  

 

Fran Martins tem outro entendimento a respeito da natureza da incorporação de ações. 

Para o doutrinador, essa operação consistiria simplesmente em um aumento de capital da 

incorporadora: 

 

[...] a conversão de uma sociedade anônima existente em subsidiária integral 
mediante a chamada incorporação das ações da primeira no patrimônio da 
segunda nada mais é do que um aumento de capital da sociedade 
controladora, ou, na expressão da lei, incorporadora [...] daí, igualmente, o 
fato de, apesar de falar a lei em incorporação (que na realidade não é), 
permanecer existindo a sociedade que se converte em subsidiária integral, 
pois na verdade as suas ações são transferidas pelos acionistas para a 
sociedade controladora, recebendo esses acionistas, da primeira sociedade, 
em troca de suas ações, ações da controladora.43 (grifos acrescentados) 

 

                                                                 
41 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 4º 
vol. Tomo II, p. 172. 
42 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 4º 
vol. Tomo II, p. 172. 
43 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 
1040. 
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Daniel Kalansky critica esse entendimento de que a incorporação de ações seria 

simplesmente um aumento de capital, sustentando que: 

 

A despeito de outras opiniões doutrinárias, são distintas a figura da 
incorporação de ações e a figura de subscrição de capital em bens, regulada 
nos arts. 7 a 10 da Lei das S.A. Se a incorporação de ações se fizesse pelo 
mecanismo da subscrição de capital em bens, a operação necessariamente 
exigiria a unanimidade dos sócios cujas ações deveriam ser incorporadas. 
[...] (na subscrição o subscritor manifesta sua vontade de se tornar sócio, 
enquanto na incorporação a operação é aprovada por maioria 
independentemente da vontade do acionista minoritário).44 (grifos 
acrescentados) 

 

José Luiz Bulhões Pedreira e Nelson Eizirik sustentam outra tese sobre a natureza 

jurídica do instituto de incorporação de ações. Para os autores, trata-se de sub-rogação legal 

dos acionistas da companhia “alvo” nas ações da incorporadora: 

 

Verifica-se na operação uma substituição de ações: os acionistas da 
companhia cujas ações são incorporadas, independentemente de sua 
vontade, recebem ações da companhia incorporadora, existindo, no caso, 
modalidade de sub-rogação. Trata-se de sub-rogação real legal, operando-se 
a substituição de uma coisa por outra; como há equivalência de valores [...] 
não se verifica alteração no patrimônio do acionista.45 (grifos acrescentados) 

 

José Luiz Bulhões Pedreira explica que “[...] as ações incorporadas são substituídas 

por ações da incorporadora por subrogação real – como efeito legal do negócio jurídico 

societário de incorporação de ações.”46 Mais adiante, em clara discordância em relação ao 

entendimento defendido por Modesto Carvalhosa, o autor sustenta que “A palavra 

‘incorporação’ tem diversos significados, e não se trata, na hipótese, de incorporação ficta de 

sociedade, e sim de incorporação de bens (as ações) a um patrimônio. Não há alienação ficta, 

mas subrogação legal [...].”47  

 

                                                                 
44 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
44. 
45 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 401. 
46 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1994. 
47 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 1995. 
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3. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE COMPANHIA CONTROLADA 

 

3.1 Regime especial 

 

As operações societárias envolvendo companhia controlada e sua controladora ou 

companhias sob controle comum são reguladas por meio de normas especiais, tanto da Lei das 

Sociedades por Ações quanto da CVM.  

 

A aplicação de normas especiais às hipóteses de incorporação de controlada por 

controladora é justificada pela necessidade de proteção adicional aos acionistas minoritários 

da companhia incorporada, tendo em vista que nesses casos não há duas vontades sociais 

separadas, com acionistas distintos defendendo os interesses de suas companhias nas 

respectivas assembleias gerais, mas um mesmo acionista controlador, defendendo seus 

próprios interesses, uma vez que a incorporadora vota na assembleia geral da incorporada.  

 

Não há, portanto, nesse caso, o caráter bilateral inerente às operações societárias entre 

companhias sob controles distintos, inexistindo a pluralidade de vontades. Nesse sentido, 

Nelson Eizirik defende que “nesse caso, não se verifica a bilateralidade que asseguraria, em 

tese, o caráter equitativo da operação. Ocorre, ao contrário, uma situação de 

‘autocontratação’, pois um mesmo acionista controlador decide pelos 2 (dois) lados [...]”48 

 

Tem-se, nesse caso, o chamado self-dealing transaction49, negócio jurídico em que um 

único acionista controlador decide tanto pela parte, quanto pela contraparte, inexistindo 

contraposição de interesses, tampouco transações negociais. Não há, portanto, garantia de que 

o controlador observará condições normais de mercado que seriam observadas se a operação 

fosse realizada entre partes independentes.  

 

De acordo com Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik: 

 

De fato, na incorporação de controlada inexistem duas vontades na operação, 
ou seja, o mesmo controlador vota e decide as condições em que se realizará 
a incorporação nas duas assembleias gerais, onde, a princípio, pressupõe-se 

                                                                 
48 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 402. 
49 Sobre self-dealing transaction, referir-se a EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011. Vol. III, p. 502-504. 
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que os acionistas representem interesses contrários. Trata-se da figura do self 
dealing transaction, conhecida e repudiada no direito norte-americano.50 
51(grifos acrescentados) 

 

Nesse sentido, a exposição justificativa do projeto da Lei das Sociedades por Ações 

argumenta que “a incorporação de sociedades controlada requer normas especiais para 

proteção dos acionistas minoritários, por isso não existem na hipótese duas maiorias 

acionárias distintas, que deliberem separadamente sobre a operação, defendendo os interesses 

de cada companhia”.  

 

Sobre o caso específico de incorporação de ações, Daniel Kalansky observa que: 

 

O propósito da existência das referidas normas especiais para operações de 
incorporação de ações sob controle comum é propiciar uma proteção 
adicional aos acionistas minoritários, uma vez que não existem duas partes 
independentes negociando a operação – o mesmo acionista controlador 
decide pelos dois lados da operação.52 (grifos acrescentados) 

 

Nesse mesmo sentido, Nelson Eizirik explica que “funda-se esta exigência, 

exatamente, no fato de inexistirem, no caso, 2 (duas) vontades a deliberar livremente nas 

assembléias gerais, mas apenas a do acionista controlador.”53 

 

3.2 Critério de avaliação; Relação de substituição das ações da controlada 

 

O regramento especial previsto na Lei das Sociedades por Ações, codificado no artigo 

26454, tem como finalidade a proteção dos acionistas minoritários da controlada, 

principalmente no que se refere à estipulação da relação de substituição das ações da 

incorporada por ações da incorporadora, a qual consiste na condição mais importante, do 

ponto de vista do minoritário, prevista no protocolo e justificação da operação.  

                                                                 
50 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 376. 
51 Nesse sentido, LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012. Vol. III, p. 978. 
52 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
76. 
53 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 402. 
54 Lei 6.404/76: 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. 
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Conforme dito anteriormente, o legislador brasileiro adotou o princípio da liberdade 

convencional, isto é, as partes da operação societária podem negociar livremente acerca dos 

parâmetros a serem utilizados para fins de determinar a relação de troca. No caso de operação 

entre controlada e controladora ou entre companhias sob controle comum, a Lei das 

Sociedades por Ações, visando proteger os interesses dos minoritários em um contexto em 

que há apenas uma única vontade a estipular as diretrizes negociais, determinou 

procedimentos especiais a serem seguidos pelo acionista controlador, permanecendo, ainda 

assim, a liberdade na fixação dos parâmetros para determinação da relação de troca. 

 

O legislador, portanto, com a finalidade de proteger os minoritários de eventual abuso 

de poder por parte do acionista controlador, conforme exposto acima, passou a exigir, por 

meio do artigo 264, que seja apresentado à assembleia geral da controlada o cálculo da 

relação de troca com base no critério do valor do patrimônio a preços de mercado. Como bem 

salienta José Luiz Bulhões Pedreira, “[...] esse cálculo tem por função fornecer aos acionistas 

da controlada um padrão de relação de substituição para formar juízo sobre o adotado no 

protocolo da incorporação.”55 56 

 

Importante ressaltar que o critério de valor de patrimônio a preços de mercado não 

deve ser, necessariamente, aquele apresentado no protocolo e utilizado de fato para 

determinar a relação de troca57. O objetivo da norma é garantir aos minoritários um meio de 

comparar a relação de troca definida pelo acionista controlador com outra relação de 

substituição definida segundo o critério de patrimônio líquido a preços de mercado, para que 

possam comparar os dois critérios - o exigido por lei e o adotado pelo controlador - e assim 

analisar a equidade na escolha do critério previsto no protocolo, a fim de evitar o exercício 

abusivo de poder de controle por parte do controlador.  

 

                                                                 
55 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. II, p. 2047. 
56 Nesse sentido, LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012. Vol. III, p. 811. 
57 Nesse sentido Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, ao afirmarem que “essa avaliação é formalidade adicional 
ao procedimento normal de incorporação, tendo em vista que a lei, em regra, não estabelece critérios para a 
avaliação das companhias envolvidas. Isso não significa, contudo, que a relação de toca das ações dos acionistas 
não controladores deva ser efetuada por este valor.” CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei 
das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 377. Ainda nesse mesmo sentido: LUCENA, José Waldecy. Das 
Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. Vol. III, p. 981; e KALANSKY, 
Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 84. 
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O critério de avaliação a preços de mercado é, portanto, uma informação adicional a 

ser prestada aos minoritários. Subsiste, assim, a livre negociação acerca do critério a ser 

adotado para a fixação da relação de substituição58.  

 

A Lei nº 10.303/2001 alterou o texto do caput do artigo 264 que passou a permitir que, 

no caso de companhias abertas, outro critério, que não a avaliação a preços de mercado, seja 

utilizado, desde que tal critério seja aceito pela CVM. Nelson Eizirik defende que no caso de 

companhia aberta, a CVM deve aceitar a adoção de outro critério, tendo em vista que o 

cálculo do patrimônio líquido a preços de mercado torna a avaliação mais difícil, além de 

muitas vezes ser critério inadequado para a avaliação de companhias, principalmente as de 

grande porte.59 60 

 

Importante ainda ressaltar que de acordo com Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, 

basta que uma companhia seja aberta para que possa ser utilizado outro critério aceito pela 

CVM, tendo em vista que a lei não exige que todas as companhias envolvidas na operação 

sejam abertas. 61 62 

 

3.3 Direito de recesso 

 

A determinação da relação de substituição com base no patrimônio líquido a preços de 

mercado, além de servir como critério de comparação com o método escolhido pelo acionista 

controlador, pode ser utilizada pelos acionistas minoritários como uma alternativa à avaliação 

de suas ações para o cálculo do valor do reembolso, caso desejem exercer o direito de recesso.  

 

Importante notar que de acordo com o artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o 

estatuto social da companhia pode fixar livremente os critérios para a determinação do valor 
                                                                 
58 De acordo com Nelson Eizirik, “[...] a Lei das S.A., sem afetar a liberdade das partes de estabelecer a relação 
de substituição das ações, exige um padrão de referência, uma “métrica de comparação” entre aquela adotada e a 
outra, teórica, resultante da avaliação dos patrimônios a preço de mercado ou outro critério aceito pela Comissão 
de Valores Mobiliários. [...] ou seja, o critério de avaliação, para efeitos da relação de troca, é livremente 
escolhido pelas partes, porém há necessidade da avaliação adicional para efeitos informacionais e de cálculo do 
possível valor de reembolso. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
Volume III, p. 508. (grifos acrescentados) 
59 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 507. 
60 Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 91. 
61 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 378. 
62 Nesse sentido, LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012. Vol. III, p. 983. 
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do reembolso, com a limitação de que este valor só poderá ser inferior ao valor do patrimônio 

líquido se calculado com base no valor econômico da companhia. Assim, na hipótese de o 

estatuto social ser omisso, o valor do reembolso será calculado com base no valor patrimonial 

das ações. 

 

De acordo com o §3º do artigo 26463, caso a relação de substituição prevista no 

protocolo seja menos vantajosa para os acionistas minoritários do que a relação prevista de 

acordo com o patrimônio líquido a preços de mercado, os acionistas dissidentes, ao exercerem 

o direito de recesso têm a opção de escolher entre o reembolso do valor das suas ações 

conforme definido no artigo 45, ou o valor de suas ações calculado de acordo com o 

patrimônio líquido a preços de mercado. 

 

De acordo com José Waldecy Lucena: 

 

[...] somente a desvantagem na comparação das relações de substituição das 
ações autoriza o reembolso pelo valor apurado segundo os parâmetros do 
artigo 264, caput, sendo este o único modo de reembolso de dissidente na 
Lei Acionária, em que o valor pode, alternativamente, ser fixado fora dos 
parâmetros e critérios do artigo 45.64 65 

 

 Importante ressaltar, ainda, que de acordo com o artigo 137, não terão direito de 

recesso os acionistas titulares de ações com liquidez e dispersão acionária, conforme 

conceitos definidos no próprio artigo. 

 

3.4 Âmbito de aplicação 

 

Até 2001, muito se discutia sobre a aplicação do dispositivo supracitado à operação de 

incorporação de ações. Com o advento da Lei nº 10.303/2001, que alterou a redação do §4º do 

                                                                 
63 Lei nº 6.404/76: Art. 264. [...] 
§ 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, 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. 
64 LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 
Volume III, p. 985. 
65 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 378 e KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 88. 
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artigo 264, não restam mais dúvidas, sendo certa e clara a aplicação do regime especial 

previsto em tal artigo à operação de incorporação de ações: 

 

Art. 264  
[...] 
§ 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. (grifos acrescentados) 
 

Importante destacar o entendimento de Modesto Carvalhosa sobre a aplicação do 

artigo 264 à incorporação de ações. De acordo com o autor, tendo em vista que nessa 

operação não se tem a incorporação do patrimônio da incorporada ao da incorporadora, não é 

exigida a avaliação dos patrimônios das companhias, mas somente a avaliação das ações que 

serão incorporadas ao capital social da incorporadora66. Defende o doutrinador que: 

 

Assim, no caso de incorporação de ações de companhia controlada, a 
incidência do disposto neste art. 264 implicará a obrigatoriedade de 
avaliação apenas das ações a serem incorporadas pelo critério do patrimônio 
líquido a preços de mercado ou pelo critério alternativo aceito pela CVM, a 
fim de que tal avaliação possa ser comparada com a avaliação das ações pelo 
parâmetro estabelecido no respectivo Protocolo (art. 224). Ou seja, poderá 
ser dispensada a exigência de avaliação dos patrimônios das duas 
companhias pelos critérios decorrentes deste art. 264.67 68 (grifos 
acrescentados) 

 

Torna-se importante, então, definir o conceito de poder de controle para fins de 

aplicação das regras especiais supracitadas, visto que essencial delimitar o escopo de tais 

normas e sua aplicação no caso concreto.  

 

O artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações define acionista controlador como 

aquele que (i) é titular de direitos que lhe assegurem permanentemente (a) maioria dos votos 

                                                                 
66 Nesse mesmo sentido, José Waldecy Lucena: “De se observar que em se tratando de incorporação de ações, 
nos termos do artigo 252, tão-somente as ações a serem incorporadas serão avaliadas (art. 252, § 1º, 1ª parte), 
não os patrimônios das sociedades participantes da operação.” LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades 
Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. Volume III, p. 987. 
67 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 4º 
vol. Tomo II, p. 294. 
68 José Luiz Bulhões Pedreira critica expressamente essa interpretação, observando que: “Carvalhosa (2003, v.4, 
Tomo II, p.133) afirma que não se aplicam à incorporação de ações as normas do art. 264, sobre incorporação de 
companhia controlada, mas essa aplicação é prescrita pelo § 4º do artigo 264, com a redação dada pela Lei nº 
10.303/2001.” LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. Vol. II, p. 1997. 
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nas deliberações assembleares; e (b) o poder de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e (ii) utiliza de forma efetiva esse poder para orientar as atividades sociais e o 

funcionamento da companhia.  

 

Como se pode perceber, o conceito de controlador não deve mais ser considerado 

como fora no passado, como um conceito estanque de acionista detentor de mais de 50% das 

ações de determinada companhia. Atualmente, com o crescente fenômeno de pulverização das 

ações das companhias, a quantidade de ações detidas não é mais suficiente para definir 

determinado acionista como controlador. Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho, explica que: 

 

Não há relação direta entre o poder a proporcionalidade na subscrição das 
ações da companhia. Os negócios sociais podem ser dirigidos pelos 
acionistas que menos aportes realizaram na sociedade. [...] Quando se fala, 
portanto, em maioria e minoria, no contexto das relações entre acionistas, as 
expressões não dizem respeito à maior ou menor participação no capital 
social, mas, sim, à maior ou menor influência na condução dos negócios da 
sociedade.69 70 (grifos acrescentados) 

 

Deve-se analisar, no caso concreto, se de fato o acionista supostamente controlador, 

detentor da maioria das ações com direito de voto, exerce seus poderes elegendo a maioria 

dos administradores e faz valer sua vontade nas assembleias de acionistas, ou seja, se de fato 

influencia nas tomadas de decisões sobre o funcionamento e as diretrizes dos negócios da 

companhia.  

 

A definição de controle abrange, portanto, a possibilidade de “controle minoritário”, já 

que, de acordo com o artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, não é necessário que o 

acionista seja detentor da maioria do capital votante da companhia. A lei tampouco 

determinou uma porcentagem mínima a ser detida pelo acionista, confirmando o fato de que a 

análise deve ser feita em cada caso concreto. 

 

                                                                 
69 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2009. Vol. 2, p. 284. 
70 Caesar Augustus F. S. Rocha da Silva partilha deste mesmo entendimento: “[...] a lei não diz que acionista 
controlador é o detentor do maior número de ações, como em um primeiro momento, equivocadamente se 
poderia pensar. É que, pelas mais diversas razões, nem sempre o acionista que detém o maior número de ações 
com direito a voto tem interesse em participar ativamente da administração da companhia.” SILVA, Caesar 
Augustus F. S. Rocha da. Reorganização Societária. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de & ARAGÃO, 
Leandro Santos de (coord.) São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 338. Ainda nesse sentido, KALANSKY, Daniel. 
Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 82. 
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De acordo com Nelson Eizirik, “como a Lei das S.A. não faz qualquer distinção, 

aplicam-se as disposições deste artigo em qualquer situação onde exista controle acionário, 

seja direto ou indireto, seja majoritário, minoritário ou compartilhado.”71 

 

Sobre a possibilidade de um poder de controle minoritário, Fábio Ulhoa Coelho 

explica que “controle minoritário [...] tem o acionista que, embora possuindo menos da 

metade das ações com direito de voto, dirige os negócios sociais e elege a maioria dos 

administradores. Isso somente é possível nas grandes companhias, com alto grau de dispersão 

de ações.”72 

 

Em complemento, Fabio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho observam que:  

 

No Brasil, a lei societária consagra o controle minoritário como princípio 
dentro do capital total da sociedade. A famosa regra que permitia a 
existência de até dois terços do capital total da empresa representados por 
ações preferenciais (sem voto) – art. 15, § 2º, da Lei nº 6.404/76, agora 
reduzida a no máximo 50% do capital total – nada mais é que a consagração 
legal do controle minoritário. O sistema brasileiro pode, portanto, ser 
caracterizado como um sistema em que há opção clara pelo controle 
minoritário, no que respeita o capital total da companhia. [...] Isso significa 
que seria ilógico afirmar que só acionistas detentores da maioria do capital 
votante da companhia podem ter o seu controle.73 (grifos acrescentados) 

 

Ainda nesse mesmo sentido, Daniel Kalansky, ao afirmar que “o art. 264 da Lei das 

S.A. pode ser aplicável para situações de incorporação em que o acionista detenha um 

controle minoritário ou majoritário, dependendo da análise das circunstâncias de cada caso e 

operação pretendida.”74 

 

3.5 Pareceres de Orientação CVM 

 

A CVM tem demonstrado nos últimos anos maior preocupação com a questão da 

governança corporativa nas companhias brasileiras75, tendo aumentado sua atuação no sentido 

                                                                 
71 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 505. 
72 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2009. Vol. 2, p. 286. 
73 COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 68. 
74 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
82. 
75 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: 
avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
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de orientar as companhias quanto à estrutura que devem adotar tendo em vista as melhores 

práticas de governança corporativa. Nesse contexto, a CVM editou os pareceres de orientação 

nºs 34 e 35.  

 

Importante ressaltar que os pareceres de orientação veiculam a interpretação da CVM 

sobre determinados dispositivos legais, com o intuito de orientar os agentes do mercado.76 As 

companhias, portanto, não estão obrigadas a adotar o entendimento da autarquia, porém, caso 

adotem entendimento diverso, seus administradores e controladores podem vir a ser 

responsabilizados por meio de processos sancionadores.77 

 

 3.5.1 Parecer de Orientação CVM nº 34/2006 

 

O Parecer de Orientação nº 34/2006 foi editado pela CVM com o objetivo de tornar 

pública a interpretação da autarquia acerca do impedimento prévio de voto, regulado pelo § 1º 

do artigo 11578 da Lei das Sociedades por Ações, em deliberações que possam beneficiar de 

modo particular os controladores em operações de incorporação e de incorporação de ações 

que envolvam companhia controladora e sua controlada.  

 

O entendimento da CVM foi no sentido de que, no âmbito das operações de 

incorporação (tanto de sociedades quanto de ações), caso a relação de troca prevista atribua 

valores diferentes para as ações do controlador, sem que tal diferenciação seja fundamentada 

por critérios objetivos, os acionistas potencialmente beneficiados estariam previamente 

impedidos de votar na assembleia geral que deliberar sobre a operação, de acordo com o § 1º 

do artigo 115. A decisão acerca da incorporação ou incorporação de ações dependeria, 

portanto, do voto dos demais acionistas que não foram beneficiados pela relação de troca das 

ações. Importante ressaltar que apenas as ações da classe beneficiada estão impedidas de 

                                                                                                                                                                                                        

ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 145. 
76 De acordo com a Deliberação CVM nº 1/78, por meio dos pareceres de orientação a CVM “[...] dará 
orientação aos agentes do mercado e aos investidores sobre matéria que cabe à CVM regular. Os Pareceres de 
Orientação servirão também para veicular opiniões da CVM sobre interpretação das Leis nº 6385/1976 e 
6.404/1976 no interesse do mercado de capitais.” 
77 Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 103. 
78 Lei nº 6.404/76: Art. 115. [...] §1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia geral relativas 
ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas 
como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver 
interesse conflitante com o da companhia.  
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votar, de modo que, se determinado acionista for titular de ações da classe beneficiada e de 

outra classe, poderá votar com suas ações desta outra classe que não foi beneficiada. 

 

Assim, de acordo com o diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, “a estratégia 

regulatória adotada no Parecer de Orientação 34/06 é a de legitimação, em seu estado puro. 

Entendeu a CVM não ser a melhor opção impedir a realização de uma operação que pode ser 

benéfica para a Companhia [...]”79 80 

 

De acordo com o entendimento de Nelson Eizirik: 

 

[...] a Autarquia, seguindo a Lei das S.A., admitiu o direito de voto do 
acionista controlador na incorporação de controlada, mas (e aí ‘inovando’ 
com relação à Lei das S.A.) desde que não se atribuísse valores diversos às 
ações de uma mesma companhia na operação. Caso o controlador tivesse 
uma relação de troca diferenciada, estaria caracterizado, de acordo com a 
Comissão de Valores Mobiliários, o benefício particular previsto no § 1º do 
artigo 115, daí decorrendo o seu impedimento de votar. O entendimento, 
além de discutível, importa em submeter a operação à vontade da minoria, o 
que também pode vir a se tornar uma fonte de abusos.81 (grifos 
acrescentados) 
 

Nesse mesmo sentido, Eduardo Secchi Munhoz sustenta que o impedimento do voto 

do controlador pode levar a uma situação inversa da que se pretende evitar, em que uma 

minoria tem poderes para extrair da operação benefícios particulares, em detrimento do 

interesse da companhia. Ainda, de acordo com o autor: 

 

Nada indica que a priori o interesse do controlador não esteja alinhado com 
o interesse social; por outro lado, nada igualmente está a garantir que a 
minoria esteja alinhada com esse mesmo interesse. [...] a técnica de 
simplesmente impedir o voto do controlador em determinadas deliberações 
parece insuficiente. Pode limitar os benefícios particulares a serem extraídos 
pelo controlador na operação, mas leva a um quadro não menos preocupante 
de possível obtenção de benefícios particulares pela minoria, tornada 
soberana na deliberação específica. 82 (grifos acrescentados) 

                                                                 
79 Voto do diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa no Processo CVM RJ 2006/7204. 
80 De acordo com Daniel Kalansky, a CVM teria extrapolado seus poderes: “ [...] nossa legislação adotou a 
estratégia de saída nos casos de incorporação de controlada. Assim, a CVM extravasa seus poderes ao impedir o 
voto do acionista nas hipóteses previstas no Parecer de Orientação n. 34/2006, uma vez que a Lei das S.A. 
conferiu tratamento específico para o caso. Em outras palavras, a CVM por meio de um parecer, alterou a 
estratégia regulatória adotada em nossa legislação (de saída), optando pela estratégia de legitimação, em seu 
estado puro” (grifos acrescentados) KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e 
precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 113. 
81 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 511. 
82 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: 
avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
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 3.5.2 Parecer de Orientação CVM nº 35/2008 

 

 O Parecer de Orientação CVM nº 35/2008 trata dos deveres fiduciários dos 

administradores nas operações de fusão, incorporação e incorporação de ações envolvendo a 

sociedade controladora e suas controladas ou sociedades sob controle comum. A preocupação 

central da CVM ao editar este parecer foi garantir a equidade na determinação da relação de 

troca nessas operações.  

 

 De acordo com a autarquia: 

 

[...] para cumprir com seus deveres e alcançar os resultados esperados pela 
Lei nº 6.404, de 1976, os administradores de companhias abertas devem 
instituir procedimentos e tomar todas as medidas necessárias para que a 
relação de troca e demais condições da operação sejam negociadas de 
maneira independente. Um processo de negociação independente tende a 
propiciar a comutatividade da operação e a demonstrar o cumprimento dos 
deveres fiduciários previstos em lei. (grifos acrescentados) 

 

Nesse sentido, a CVM recomenda que (i) seja criado um comitê especial independente 

para negociar as condições da operação; ou (ii) a operação em questão seja condicionada à 

aprovação da maioria dos minoritários, inclusive os acionistas titulares de ações sem direito a 

voto ou com voto restrito. 

 

 Criticando a solução adotada pela CVM, principalmente a constituição de um comitê 

especial independente, que “engessaria” a atuação dos administradores e os negócios da 

companhia, Nelson Eizirik ressalta que: 

 

Na prática, várias operações entre partes relacionadas têm seguido o seguinte 
procedimento: o acionista controlador negocia as condições da operação com 
os minoritários que possuem maior participação acionária e, depois, não vota 
na deliberação da assembléia geral. É mais simples e menos burocratizado 
do que constituir um comitê, aguardar suas reuniões e deliberações, para 
depois colocar o assunto em discussão no conselho de administração e 
posteriormente submetê-lo à deliberação da assembléia geral. 83 

 

                                                                                                                                                                                                        

ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 147 e 148. 
83 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 513. 
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 Ainda, a respeito da legalidade do parecer sob análise, Daniel Kalansky sustenta que a 

CVM estaria extrapolando sua competência ao criar novas regras e requisitos não previstos 

em lei, como a criação de comitês especiais ou a condição de que a operação seja aprovada 

pela maioria dos minoritários. Conforme expõe o autor, “no caso específico, o parecer não 

está trazendo uma orientação ou opinião como deve ocorrer em pareceres de orientação, mas 

sim instituindo novos procedimentos não estabelecidos em lei.”84 

 

 Em sentido contrário, Eduardo Secchi Munhoz entende que o Parecer de Orientação nº 

35/2008 oferece uma solução mais interessante do que aquela dada pelo Parecer de 

Orientação nº 34/200685, tendo em vista que “em vez de excluir o controlador da deliberação, 

passando o poder de decisão aos não-controladores, o Parecer nº 35/2008 procura integrar as 

diversas partes no processo, sugerindo um procedimento que confere à deliberação uma 

condição de arm’s lenght.”86 

                                                                 
84 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
119 e 120. 
85“[...] o caminho aberto pelo Parecer nº 35/2008 é inteligente e alinhado com as melhores técnicas de disciplina 
do poder do controlador, em sistemas de controle concentrado como o brasileiro. A orientação nele contemplada 
é superior à técnica adotada no Parecer de Orientação nº 34/2006, que se limita a impedir o voto do controlador, 
com os riscos antes assinalados [...].” MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do direito societário brasileiro na 
disciplina da companhia aberta: avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado. In: CASTRO, 
Rodrigo R. Monteiro de e ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 151. 
86 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: 
avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e 
ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 150. 
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4. CONSEQUÊNCIAS DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES 

 

4.1 Subsidiária integral; fechamento de capital; alienação de controle 

 

Como consequência inerente à operação de incorporação de ações, tem-se que a 

companhia “alvo” torna-se, obrigatoriamente, subsidiária integral da incorporadora, conforme 

disposto no artigo 251 da Lei das Sociedades por Ações. A companhia incorporadora, que 

deve ser obrigatoriamente constituída de acordo com as leis brasileiras, torna-se, portanto, 

única acionista da companhia cujas ações foram incorporadas.87 

 

Importante ressaltar que a regra geral do direito brasileiro é a de que qualquer 

companhia deve ter ao menos dois acionistas, tendo em vista que a constituição e/ou 

manutenção de uma companhia com um único acionista poderia gerar confusão patrimonial 

entre os bens da pessoa física e os da pessoa jurídica. Conforme explica Daniel Kalansky88, 

esta regra foi flexibilizada com a edição da Lei nº 12.441/2011, que permitiu a constituição da 

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI.  

 

Além dessa hipótese de flexibilização criada recentemente, a legislação brasileira 

permite, em alguns casos específicos, a existência de sociedade unipessoal, a saber: as 

hipóteses de unipessoalidade superveniente ou provisória e a subsidiária integral, instituto ora 

em análise. No primeiro caso, de unipessoalidade superveniente ou provisória, o artigo 206, I, 

d da Lei das Sociedades por Ações estabelece que, verificada em assembleia geral ordinária a 

unipessoalidade, a pluralidade de acionistas deve ser reconstituída até a assembleia geral 

ordinária seguinte. Caso a companhia persista com apenas um acionista depois de tal prazo, 

deve-se proceder à sua dissolução.89  

 

                                                                 
87“A incorporação de ações converte, necessariamente, a sociedade cujas ações são incorporadas em subsidiária 
integral da incorporadora, que deve ser, obrigatoriamente, uma sociedade brasileira (artigo 251).” EIZIRIK, 
Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 398. 
88KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
29. 
89 Em relação às sociedades limitadas, o prazo para que a pluralidade de sócios seja reconstituída é de 180 dias, 
conforme se depreende da leitura em conjunto dos artigos 1087, 1044 e 1033 do código civil de 2002. 
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De acordo com José Waldecy Lucena90, o processo de constituição de subsidiária 

integral pode ser divido em dois tipos: constituição originária ou derivada.91 A constituição 

originária seria aquela decorrente da separação de uma parcela do patrimônio de uma 

sociedade brasileira para a constituição de outra sociedade que passará a ser então, subsidiária 

integral daquela, conforme previsto no caput do artigo 251 da Lei das Sociedades por Ações.  

 

O procedimento derivado de constituição de subsidiária integral seria aquele em que 

uma sociedade já existente é convertida em subsidiária integral. Essa segunda modalidade 

pode resultar (i) da aquisição por sociedade brasileira de todas as ações de emissão de uma 

companhia, conforme previsto no §1º do artigo 251 ou (ii) da operação de incorporação de 

ações, prevista no artigo 252.92  

 

Tem-se, portanto, que a incorporação de ações é uma modalidade derivada de 

constituição de subsidiária integral. Nesse sentido, Nelson Eizirik observa que:  

 
Sob o aspecto formal, a incorporação de ações constitui uma das 
modalidades de formação de subsidiária integral, tida como derivada, em 
oposição à originária, que ocorre quando uma sociedade destaca de seu 
próprio patrimônio parcela de recursos e bens para constituir uma nova 
sociedade, da qual será a única acionista (artigo 251).93 

 

Importante ressaltar que a subsidiária integral resultante da incorporação de ações 

pode ser aberta ou fechada94. De acordo com Fabricio Tanure95, para que determinada 

companhia seja considerada aberta, basta que seus valores mobiliários sejam admitidos à 

negociação no mercado, fato este condicionado apenas ao registro de companhia aberta 

                                                                 
90 LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 
Vol. III, p. 805. 
91 Nesse sentido, referir-se a KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 31. 
92 A respeito da constituição derivada, Fran Martins explica que: “[...] a conversão pode se processar de duas 
modalidades: pela aquisição, por sociedade brasileira, de todas as ações de uma sociedade anônima existente - 
caso em que a sociedade que faz a aquisição contabilmente realiza um investimento, passando as ações 
adquiridas a figurar no seu ativo - ou pela incorporação ao patrimônio de sociedade anônima brasileira de todas 
as ações do capital de uma outra sociedade anônima, também brasileira.” MARTINS, Fran. Comentários à Lei 
das Sociedades Anônimas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1040. 
93 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume III, p. 397. 
94 Modesto Carvalhosa entende que a subsidiária integral é, necessariamente, companhia fechada. 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Vol. 
4, tomo II, p. 134. Nesse sentido, LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2012. Vol. III, p. 819. 
95 TANURE, Fabricio. Tópicos sobre a subsidiária integral. Texto disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/Portals/0/Juridico/Entrevistas_artigos/Tanure2007-2.pdf>. Acesso em 
03.06.2012. 
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perante a CVM. Desse modo, mesmo companhias que não tenham seus valores mobiliários 

negociados no mercado, como é o caso da subsidiária integral, podem ser classificadas como 

companhias abertas se detentoras de registro perante a CVM. 

 

Carlos Augusto Junqueira da Siqueira adota este mesmo entendimento de que a 

companhia “alvo” pode permanecer como companhia aberta, mas explica que na prática do 

mercado essa não tem sido a opção escolhida pela incorporadora. De acordo com o autor, 

“[...] as subsidiárias integrais convertidas vêm tendo o cancelamento do registro promovido 

pela incorporadora o que, se não constitui uma consequência inafastável, apresenta-se como 

opção lógica.”96. Em complemento, Carlos Augusto Junqueira da Siqueira sustenta que a 

manutenção da subsidiária integral como companhia aberta seria contrária à própria definição 

de companhia aberta constante do artigo 4ª da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista 

que nesse caso, como consequência necessária da operação de incorporação da totalidade das 

ações, nenhum valor mobiliário da subsidiária integral é negociado no mercado97.  

 

Além da constituição de subsidiária integral, consequência inerente à operação de 

incorporação de ações, outras possíveis consequências da operação ora analisada são a 

alienação de controle e o fechamento de capital da companhia que tem suas ações 

incorporadas. Essas possíveis consequências tornam-se especialmente relevantes tendo em 

vista a discussão a respeito da necessidade de OPA, conforme discutido mais adiante neste 

trabalho.  

 

O foco do presente trabalho será o fechamento de capital, instituto largamente 

utilizado no cenário atual em que companhias cada vez mais decidem por cancelar seus 

registros de companhia aberta perante a CVM, seja para diminuir os custos de gestão e 

manutenção de uma companhia aberta98, seja porque não conseguiram o investimento que 

precisavam vindo da poupança popular. De acordo com os dados publicados pela própria 

CVM, como se pode extrair da tabela abaixo99, de janeiro de 2010 a março de 2012, 84 

                                                                 
96 SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações e 
Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010, p. 215. 
97 SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações e 
Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010. P, 227. 
98 “[...] a condição de companhia aberta implica uma série de custos para a companhia, decorrente, entre outros, 
da contratação de auditoria independente, da publicação de atas, fatos relevantes e demonstrações financeiras, da 
manutenção de departamento de acionistas, bem como do pagamento de taxa de fiscalização cobrada pela 
CVM.” CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 44. 
99 Disponível em <http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em 07.05.2012. 
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companhias obtiveram registro de companhia aberta, enquanto 135 tiveram seus registros 

cancelados. 

 

      

  Registros   

Ano Concedidos Cancelados 

2001 36 57 
2002 15 54 
2003 14 54 
2004 16 47 
2005 24 148 
2006 52 78 
2007 85 61 
2008 43 50 
2009 23 42 
2010 40 83 
2011 37 47 

2012 (jan-mar) 7 5 
Fonte: Site CVM 

 

Frente a esse cenário, torna-se necessário, então, analisar mais a fundo a necessidade 

de realização da OPA de cancelamento de registro de companhia aberta, prevista no artigo 4º 

da Lei das Sociedades por Ações, quando da incorporação de ações resulta o fechamento de 

capital.  

 

4.2 Cancelamento de Registro de Companhia Aberta 
 

Para que seja possível analisar a questão da necessidade de OPA na hipótese de 

fechamento de capital resultante de incorporação da totalidade das ações de companhia aberta, 

torna-se necessário primeiramente definir, em linhas gerais, a operação de cancelamento de 

registro de companhia aberta – ou fechamento de capital – para que depois seja analisado o 

caso específico em que tal operação é realizada por meio da incorporação de ações. 

 

 Como bem definem Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik: 
 

O cancelamento do registro de companhia aberta (ou fechamento de capital, 
na terminologia do mercado) constitui o procedimento mediante o qual uma 
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companhia aberta torna-se fechada, inviabilizando a negociação dos valores 
mobiliários de sua emissão no mercado de valores mobiliários.100 
 

De acordo com o §1º do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações101, para que os 

valores mobiliários de emissão de determinada companhia possam ser negociados no mercado 

de valores mobiliários, tal companhia deve ter, necessariamente, registro junto à CVM, 

exigência reforçada pelo §1º do artigo 21 da Lei nº 6.385/1976102. Para que o registro de 

companhia aberta seja cancelado, se faz necessário o procedimento descrito no §4º do artigo 

4º, incluído pela Lei nº 10.303/2001, qual seja: 

 
Art. 4º [...] § 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.  

 

Tem-se, portanto, que deve ser realizada uma OPA para o cancelamento de registro de 

companhia aberta, formulada pelo acionista controlador ou pela própria companhia, por preço 

justo, de acordo com um dos critérios elencados no próprio artigo, ou outro aceito pela CVM.  

 

Importante ressaltar a preocupação do legislador em proteger os acionistas 

minoritários da companhia que terá seu capital fechado. Essa preocupação foi codificada por 

meio de procedimentos a serem seguidos pelo acionista controlador que deseja cancelar o 

registro de companhia aberta, tais como: (i) determinação de critérios para o cálculo do preço 

justo a ser pago pelas ações em circulação no âmbito da OPA de cancelamento de registro; 

(ii) direito dos acionistas minoritários de requererem a revisão do preço da oferta; e 

                                                                 
100 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 42. 
101 Lei nº 6.404/76: 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. [...] 
102 Lei nº 6.385/76: Art. 21. A Comissão de Valores Mobiliários manterá, além do registro de que trata o Art. 19: 
I - o registro para negociação na bolsa; II - o registro para negociação no mercado de balcão, organizado ou não. 
§ 1º - Somente os valores mobiliários emitidos por companhia registrada nos termos deste artigo podem ser 
negociados na bolsa e no mercado de balcão. [...] 
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(iii) obrigatoriedade de OPA na hipótese de o controlador, ao adquirir novas ações, impedir a 

liquidez das ações remanescentes. 

 

Apesar de extremamente relevante, não é objeto deste trabalho a análise do conceito 

de “preço justo”. Cabe apenas a observação de que se trata de instrumento de defesa dos 

acionistas minoritários contra eventual abuso de poder por parte dos controladores quando da 

definição do preço a ser pago pelas ações na OPA. A Lei nº 10.303/2001 trouxe, ainda, como 

mecanismo de proteção aos minoritários, a possibilidade de revisão do valor da oferta, desde 

que proposta por acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação, conforme 

redação do artigo 4º-A da Lei das Sociedades por Ações. 

 

A Instrução CVM nº 361/2002 regula o procedimento de OPAs, inclusive a OPA para 

cancelamento de registro, e em seu artigo 16 lista mais um requisito para o fechamento de 

capital, a saber: acionistas titulares de mais de 2/3 das ações de emissão da companhia em 

circulação devem aceitar a OPA ou concordar expressamente com o cancelamento do registro.  

 

O artigo 4º prevê ainda, em seu §5º, a possibilidade de resgate compulsório de ações 

(squeeze out) caso, após a OPA tenham remanescido em circulação menos de 5% do total de 

ações de emissão da companhia. De acordo com Luiz Leonardo Cantidiano, tal previsão, 

inovação trazida pela Lei nº 10.303/2001, representa um avanço, tendo em vista que “permite 

que a companhia possa deixar de ter como seus acionistas aquelas pessoas que estão dispersas 

no mercado – e que na maioria das vezes nem sabem que detêm a qualidade de sócio - , desde 

que lhes pague [...] um preço justo pelo resgate das ações.”103  

 

Em crítica ao citado dispositivo, Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik sustentam que a 

norma permite que uma minoria “anômica”, desprovida de qualquer proteção legal, seja 

eliminada dos quadros sociais da companhia. Defendem os autores que:  

 

Se algum pequeno investidor tem interesse em permanecer na companhia 
fechada deveria ser-lhe permitido continuar como acionista, não se 
justificando que a lei admita sua exclusão apenas porque a maioria dos 
titulares de ações em circulação no mercado aceitou a oferta pública 
proposta pelos controladores.104 

                                                                 
103 CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Reforma da Lei das S.A. Comentada. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 
55. 
104 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 63. 
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Importante ressaltar ainda que a Lei nº 10.303/2001 incluiu o §6º no artigo 4º105, 

introduzindo uma nova modalidade de OPA obrigatória, nos casos de aumento da participação 

do acionista controlador de modo a impedir a liquidez das ações em circulação. De acordo 

com citado dispositivo, o acionista controlador que adquirir ações de companhia aberta sob 

seu controle, elevando sua participação – direta ou indireta – de forma que impeça a liquidez 

das ações remanescentes, será obrigado a realizar uma OPA direcionada à totalidade das 

ações de emissão da controlada remanescentes no mercado.  

 

Em complemento a esse artigo, a CVM estabeleceu uma porcentagem mínima 

aceitável de liquidez das ações. De acordo com o artigo 26 da Instrução CVM nº 361/2002106, 

são duas as hipóteses em que o controlador fica obrigado a realizar uma OPA: (a) quando o 

controlador adquirir mais de 1/3 das ações em circulação por outro meio que não uma OPA; 

ou (b) quando o controlador for titular de ações representativas de mais da metade das ações 

de determinada espécie e classe e adquirir 10% ou mais das ações daquela mesma espécie e 

classe em um período de 12 meses, caso se verifique que tal aquisição teve o efeito de impedir 

a liquidez das ações da espécie e classe adquirida pelo acionista controlador. 

 

Importante notar que a OPA por aumento de participação está sujeita às mesmas 

regras e procedimentos previstos pela Instrução CVM nº 361/2002 para a OPA de fechamento 

de capital. 

 

                                                                 
105 Lei nº 6.404/76: Art. 4º. [...] §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 a fazer oferta pública, por preço 
determinado nos termos do § 4o, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. 
106 Instrução CVM nº 361/2002: Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6º do art. 
4º da Lei 6.404/76, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras 
pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio 
que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou classe 
em circulação na data da entrada em vigor desta Instrução, observado o disposto no §§ 1º e 2º do art. 37.  
§ 1º Caso as pessoas referidas no "caput" detenham, na entrada em vigor desta Instrução, em conjunto ou 
isoladamente, mais da metade das ações de emissão da companhia de determinada espécie e classe, e adquiram, 
a partir da entrada em vigor desta Instrução, isoladamente ou em conjunto, participação igual ou superior a 10% 
(dez por cento) daquela mesma espécie e classe em período de 12 (doze) meses, sem que seja atingido o limite 
de que trata o "caput", a CVM poderá determinar a realização de OPA por aumento de participação, caso 
verifique, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da comunicação de aquisição da referida participação, que 
tal aquisição teve o efeito de impedir a liquidez das ações da espécie e classe adquirida.  
§ 2º A OPA de que trata este artigo deverá ter por objeto todas as ações da classe ou espécie afetadas. 
[...] 
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Esse regramento teve como objetivo principal evitar o chamado “fechamento branco 

de capital”, de modo a proteger os acionistas minoritários. De acordo com Nelson Eizirik: “a 

expressão ‘fechamento branco’ de capital é utilizada na prática do mercado para designar os 

casos em que o acionista controlador adquire, paulatinamente, as ações em circulação no 

mercado emitidas pela companhia controlada, sem, no entanto, realizar uma oferta pública 

para cancelar o seu registro perante a Comissão de Valores Mobiliários.”107 

 

Ainda de acordo com o referido doutrinador108, esse procedimento é prejudicial aos 

minoritários uma vez que o controlador, ao adquirir ações de emissão de sua controlada em 

porcentagem significativa, diminui substancialmente a liquidez das ações em circulação, sem 

ensejar a necessidade de OPA. Desse modo, o acionista minoritário que deseja deixar de 

participar da companhia se vê compelido a alienar suas ações para o controlador, já que essa 

seria sua única saída da companhia, permitindo que o controlador determine o preço e as 

condições de negociação das ações.109 

 

Como bem observa Modesto Carvalhosa: 

 

Como se verifica, o saudável objetivo do §6º do art. 4º [...] é o de impedir 
que o acionista controlador reduza a liquidez das ações de emissão de sua 
controlada no mercado, em detrimento dos acionistas minoritários. Para que 
possa adquirir quantidades significativas de ações, o controlador deverá 
observar todos os procedimentos previstos para as ofertas públicas de 
cancelamento de registro de companhia aberta, em especial no que se refere 
à fixação do preço da oferta, conforme antes analisado. 110 

 

Nota-se, portanto, que a Lei nº 10.303/2001, juntamente com a regulação exarada pela 

CVM, criou, no âmbito do fechamento de capital, meios para coibir eventuais abusos por 

parte dos controladores, assegurando aos acionistas minoritários o direito de impedir o 

fechamento de capital, ou ao menos, de receber um “preço justo” por suas ações. 

                                                                 
107 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume I, p. 85 e 86. 
108 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Volume I, p. 86. 
109 Nesse mesmo sentido, Luiz Leonardo Cantidiano: “Durante os últimos anos – em que os negócios no 
mercado acionário se reduziram de forma mais acentuada – a CVM vem manifestando preocupação crescente em 
relação ao chamado ‘fechamento branco de capital’, fenômeno que ocorre quando, face a aquisições feitas pelo 
acionista controlador (ou por quem está vinculado a ele, sob alguma forma), reduz-se o nível de liquidez das 
ações em circulação no mercado, deixando o investidor em situação desfavorável [...]. Se o mercado é ilíquido, o 
investidor que pretenda alienar suas ações ficará nas mãos do acionista controlador, que é o único comprador 
disponível.” CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Reforma da Lei das S.A. Comentada. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 55 e 56. 
110 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
1º vol., p. 184. 
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Modesto Carvalhosa assim define os objetivos da proteção aos minoritários no caso de 

cancelamento de registro de companhia aberta: 

 

[...] as normas referentes ao cancelamento de registro de companhia aberta 
possuem dois objetivos fundamentais: 1) conferir aos minoritários titulares 
de percentual relevante das ações a possibilidade de impedir o fechamento 
de capital da companhia; e 2) assegurar a todos os minoritários a 
possibilidade de alienar suas ações por preço conveniente, de sorte a não os 
compelir a manter-se acionistas de uma companhia cujas ações não possuam 
liquidez no mercado e que não esteja obrigada a prestar informações 
mínimas aos investidores. 111  

 

Essa proteção aos acionistas minoritários tem como fundamento principal o fato de 

que os acionistas titulares de ações da companhia que terá seu registro cancelado serão 

sempre prejudicados pelo fechamento de capital, uma vez que deixarão de estar protegidos 

pela regulamentação e fiscalização da CVM. Importante observar que as companhias abertas 

têm deveres e obrigações adicionais se comparadas com as companhias fechadas, devendo se 

pautar pelos princípios do full disclosure e da transparência. Como observam Alfredo Lamy 

Filho e José Luiz Bulhões Pedreira: 

 

O cancelamento é da maior importância para os titulares dos valores 
mobiliários da companhia aberta, pois implica perda da liquidez própria dos 
valores negociados nos mercados, e da proteção de seus titulares decorrente 
do exercício, pela CVM, de suas atribuições legais de fiscalizar os mercados 
e as companhias abertas. A disciplina legal e regulamentar do cancelamento 
visa a proteger os interesses dos titulares de valores mobiliários em 
circulação no mercado.112 
 

 Complementa Alfredo Lamy Filho que “o fechamento de capital é a operação mais 

traumática para o investidor do mercado de capitais. À sua revelia, e no exclusivo interesse do 

controlador, o minoritário é despojado de uma característica básica do bem que adquiriu – a 

liquidez de sua ação – com a consequente perda de seu valor financeiro.”113 

 

 

 

                                                                 
111 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
1º vol., p. 169. 
112 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. Vol. I, p. 146. 
113 LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 219. 
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4.3 Incorporação de ações e a necessidade de OPA para fechamento de capital 

 

A partir dessa breve descrição do processo de cancelamento de registro de companhia 

aberta, pode-se concluir que a incorporação de ações é procedimento mais simples e menos 

dispendioso para os controladores, se comparado ao fechamento de capital. As principais 

diferenças entre os dois institutos podem ser assim resumidas: (i) na operação de fechamento 

de capital, a decisão do acionista controlador de cancelar o registro de companhia aberta da 

sua controlada pode ser obstada pelo veto de 1/3 das ações em circulação, enquanto que na 

incorporação de ações, a decisão de tornar uma companhia aberta subsidiária integral de outra 

companhia é tomada pelo acionista controlador, sem que os minoritários possam intervir; e 

(ii) na OPA para fechamento de capital, o preço de aquisição das ações pelo acionista 

controlador deve ser “justo”, definido de acordo com os critérios estabelecidos em lei, e 

assegurado o direito dos minoritários de pedirem a revisão do preço de oferta, ao passo que na 

incorporação de ações os critérios utilizados para a definição da relação de troca são 

livremente negociados pelas partes, restando aos acionistas minoritários dissidentes apenas o 

direito de recesso. 

 

Diante dessas discrepâncias, companhias abertas passaram a utilizar o mecanismo de 

incorporação de ações como meio para promover o fechamento de capital, sem a realização da 

OPA para cancelamento de registro de companhia aberta. Assim, os controladores não 

necessitam de aprovação de 2/3 dos acionistas, nem de OPA, e podem cancelar o registro de 

companhia aberta de maneira mais simples e menos dispendiosa. Como consequência, os 

acionistas minoritários da companhia que tem seu capital fechado podem ser prejudicados, 

visto que não têm direito a participar da OPA para fechamento de capital, nem o direito de 

requerer a revisão do preço a ser pago por suas ações, podendo apenas exercer o direito de 

retirada, caso sejam contrários à operação, mediante o reembolso do valor de suas ações.114 

 

 Conforme sustentam Marília  Camacho e Barbara Markant: 
                                                                 
114 “[...] quando somente a incorporação é realizada, os minoritários não têm direito de vetar a operação como 
acontece na oferta de fechamento e nem de pedir uma revisão do preço proposto para recompra dos papéis. Desta 
forma, tem-se espaço para retirar uma companhia aberta do mercado sem os procedimentos adequados que 
permitam aos acionistas desfazer-se de suas ações a um preço justo. Na situação de incorporação, os acionistas 
têm direito ao recesso, pago usualmente com base nos tradicionalmente defasados valores de patrimônio. Se não 
considerarem o valor adequado ou tampouco tiverem na bolsa uma condição razoável de venda, ficam 
condenados a aceitar a troca por ações da incorporadora, que pode ser uma empresa com perfil de atividade e 
risco diferentes daquele que eles se propõem a correr ou, até mesmo, uma empresa de capital fechado.” 
AZEVEDO, Simone. Incorporações de ações abrem espaço para fechamento “branco” de capital. In: 
Revista Capital Aberto. Ano 1, nº 10, junho de 2004, p. 10. 



 

 

50 

 

As obrigações legais e regulamentares acima assinaladas representam ônus 
operacionais para acionistas controladores e empresas controladoras que, 
para se desonerarem, buscam, por vezes, soluções alternativas não 
convencionais e não condizentes com a natureza jurídica e os objetivos 
específicos dos instrumentos utilizados. A criatividade e a inventividade dos 
interessados em promover o cancelamento do registro de companhia aberta, 
isto é, o fechamento do seu capital, sem os ônus que lhes incubem, 
encontram na utilização da incorporação de ações um sucedâneo indireto 
para alcançar esse objetivo.115 (grifos acrescentados) 
 

 Francisco da Costa e Silva e Carlos Martins Neto ressaltam que para evitar a 

realização de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta, condicionada à 

aceitação da maioria dos minoritários, os controladores recorrem à operação de incorporação 

de ações, de forma a excluir os minoritários dos quadros sociais, transferindo-os para a 

companhia incorporadora ou pagando o reembolso, no caso de exercício do direito de 

retirada.116 Os autores explicam que a incorporação de ações é o primeiro passo para o 

fechamento de capital: 

 

[...] primeiro, o controlador transforma a companhia aberta controlada em 
subsidiária integral; num segundo momento, após a “poeira abaixar”, ele 
cancela o registro de companhia aberta da subsidiária integral sem realizar 
oferta pública, pelo simples fato de não haver destinatário para a oferta. 
Ressalte-se que tal procedimento é totalmente contrário ao sistema de 
proteção aos acionistas minoritários no que diz respeito às operações de 
fechamento de capital instituído pela Lei das S/A reformada.117 (grifos 
acrescentados) 

 

Os acionistas minoritários das companhias que têm seus capitais fechados argumentam 

ainda perante a CVM que tal operação seria contrária ao “espírito” da Lei das Sociedades por 

Ações que, principalmente após a edição da Lei nº 10.303/2001, apresenta um caráter de 

proteção aos direitos dos minoritários.118 Com base nesse entendimento, minoritários tem 

                                                                 
115 CAMACHO, Marília e MAKANT, Barbara. Da utilização do instituto da incorporação de ações como 
meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a realização de oferta pública. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 8, nº 28, abril-junho de 2005. Revista dos Tribunais, 
p. 53. 
116 COSTA E SILVA, Francisco da e MARTINS NETO, Carlos. A utilização do instituto da incorporação de 
ações como forma de burlar a exigência legal de OPA para fechamento de capital. In: Revista Semestral de 
Direito Empresarial – RSDE n° 1, jul/dez 2007, p. 20. 
117 COSTA E SILVA, Francisco da e MARTINS NETO, Carlos. A utilização do instituto da incorporação de 
ações como forma de burlar a exigência legal de OPA para fechamento de capital. In: Revista Semestral de 
Direito Empresarial – RSDE n° 1, jul/dez 2007, p. 23. 
118 “A Lei 10.303/2001, ao reformar a Lei das Sociedades Anônimas, teve o objetivo declarado de conferir maior 
proteção às minorias acionárias e, assim, estimular o desenvolvimento do mercado de capitais (v.g., limitação da 
emissão de ações preferenciais a 50% do capital, atribuição de tag along aos acionistas com direito a voto por 
preço equivalente a 80% da importância paga ao controlador etc.).” MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do 
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requerido, junto à CVM, conforme será analisado mais adiante, que a incorporação de ações, 

caracterizada essencialmente como fechamento de capital, seja precedida de OPA para 

cancelamento de registro de companhia aberta119. 

 

Em sentido contrário, renomados juristas defendem que o fechamento de capital é uma 

das possíveis consequências da operação de incorporação de ações, devendo ser considerado, 

portanto, plenamente válido e legal, não sendo necessária a realização de OPA como condição 

para o fechamento de capital. De acordo com Nelson Eizirik: 

 

A conversão de uma companhia em subsidiária integral, mediante a 
incorporação de suas ações, pode acarretar o cancelamento de registro de 
companhia aberta da incorporada, sem necessidade de ser realizada a oferta 
pública de aquisição de ações dos acionistas minoritários. Isto porque os 
procedimentos referentes à exigência de oferta pública (artigo 4º) não se 
confundem com o instituto da incorporação de ações. Se for equitativa a 
relação de troca, ficando assegurado aos dissidentes o direito de recesso, 
estão atendidas as normas de proteção aos acionistas minoritários.120 (grifos 
acrescentados) 

 

Modesto Carvalhosa, nesse mesmo sentido, argumenta que a Lei das Sociedades por 

Ações não prevê como condição à incorporação de ações a realização de OPA. Assim, a CVM 

não teria competência para impor tal condição, tendo em vista que seu poder regulamentar 

resta limitado pelo princípio da legalidade, não podendo prever novas exigências de modo a 

restringir a liberdade dos particulares. De acordo com o doutrinador, “dentre os requisitos 

prévios à operação não há, na lei societária, qualquer menção à realização de uma prévia 

oferta pública aos acionistas da sociedade cujas ações serão incorporadas, como condição de 

eficácia desse negócio jurídico.”121 Mais adiante, o jurista continua afirmando que: 

 

[...] se a lei, ao disciplinar a incorporação de ações, não estabelece qualquer 
exigência de oferta pública, não poderá o órgão fiscalizador – na hipótese, a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, fixar exigências adicionais para 
a realização do negócio que representem condição de sua eficácia. O poder 

                                                                                                                                                                                                        

direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: avaliação dos sistemas de controle diluído 
e concentrado. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de e ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito 
Societário – Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
119 “O argumento contrário ao sustentado até aqui é que a não sujeição das incorporações de ações de sociedade 
controlada à prévia oferta pública de cancelamento de registro não estaria alinhada com as diretrizes da nova 
legislação. Ou seja, o ‘espírito’ da Lei 10.303/01 seria pela submissão da incorporação de ações de sociedade 
controlada à prévia oferta pública de cancelamento de registro.” Trecho do voto do diretor Pedro Oliva Marcílio 
no Processo CVM RJ 2007/3453, analisado mais adiante (caso Bunge/Fosfértil). 
120 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 403 e 404. 
121 CARVALHOSA, Modesto. Da inexigibilidade da realização de OPA prévia à incorporação de ações. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 163. 
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regulamentar da CVM está limitado pelo texto legal, não lhe sendo lícito 
contrariá-lo, restringi-lo ou ampliá-lo. Não poderá, assim, esse órgão, sem 
amparo na legislação pertinente, impor exigências adicionais que impeçam a 
realização de negócios lícitos e disciplinados por esses diplomas legais.122 
(grifos acrescentados) 

 

Carlos Augusto Junqueira da Siqueira também entende que se tratam - a incorporação 

de ações e o fechamento de capital - de institutos distintos, com características específicas.123 

O autor explica que exigir a realização de OPA nos casos em que da incorporação de ações 

resulta o fechamento de capital “[...] seria o mesmo que exigir a realização de OPA em todas 

as operações que implicassem na substituição de ações (incorporação de companhia, cisão, 

fusão), como se tais soluções jurídicas constituíssem um mal em si mesmas.”124 

 

Em resposta ao argumento de que o procedimento em questão seria contrário à 

proteção dos acionistas minoritários, Modesto Carvalhosa sustenta que o fundamento da 

exigência de OPA de fechamento de capital é a tutela do acionista minoritário, ao permitir que 

este se retire da companhia que terá seu capital fechado. No caso de incorporação de ações 

esse way out seria o direito de recesso garantido aos acionistas dissidentes das duas 

companhias envolvidas na operação, restando protegidos os direitos dos minoritários, mesmo 

que por outros meios.125 

 

 Nesse mesmo sentido, Luiz Gastão Paes de Barros Leães entende que: 

 

O fato de a incorporação da totalidade das ações ensejar, por via oblíqua, o 
fechamento de capital não atrai, necessariamente, as regras que disciplinam 
o cancelamento. Pois se o próprio legislador previu regimes distintos para as 
duas hipóteses cogitadas, não fazendo nenhuma aproximação entre elas, é 
porque as queria tratadas de maneira diferente.126 127 

 

                                                                 
122 CARVALHOSA, Modesto. Da inexigibilidade da realização de OPA prévia à incorporação de ações. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 163 e 
164. 
123 Nesse sentido referir-se a KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 148. 
124 SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações 
e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010. p. 217. 
125 CARVALHOSA, Modesto. Da inexigibilidade da realização de OPA prévia à incorporação de ações. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 165 – 
169. 
126 BARROS LEÃES, Luiz Gastão Paes de. Incorporação de ações de companhias controladas. In: Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 172. 
127 Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 149. 
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Sobre a proteção aos minoritários, o doutrinador adota o mesmo entendimento que 

Nelson Eizirik e Modesto Carvalhosa ao afirmar que no caso de incorporação de ações, “a 

proteção conferida pela lei aos minoritários dissidentes tem, portanto, outra natureza, 

cifrando-se fundamentalmente na fixação de um valor justo para implementar a retirada.”128 

 

 Ainda nesse sentido, José Waldecy Lucena sustenta que: 

 

Quer parecer que, criados os dois institutos pela Lei n. 6.404/76, sem 
subordinar a incorporação de ações, expressamente, a uma prévia oferta 
pública de aquisição de ações (OPA), poderá o controlador valer-se de 
qualquer um deles (ius dispositivum), naturalmente respeitados o direito 
(principalmente) dos minoritários, o interesse social e os interesses de 
terceiros, além de ainda fazer cumprir a função social da companhia.129 

 

Ademais, como o único acionista da subsidiária integral é a companhia incorporadora, 

não faria sentido falar em OPA, tendo em vista que não haveria destinatários para tal oferta 

pública. Nelson Eizirik, Ariádna B. Gaal, Flávia Parente e Marcus de Freitas Henriques 

explicam que: 

 

Nos termos do sistema atual, a eventual exigência, por parte da CVM, de 
observância dos referidos procedimentos seria incompatível com o próprio 
negócio jurídico da conversão em subsidiária integral, que a Lei Societária 
prevê como legítimo e factível, independentemente de ser ou não aberta a 
companhia convertida, uma vez que não haveria destinatários para a eventual 
oferta pública de aquisição de ações.130 (grifos acrescentados) 

 

 No que pese as importantes posições doutrinárias reproduzidas acima, importante 

analisar a questão da utilização da incorporação de ações com o objetivo único, e distorcido, 

de fechar o capital da companhia aberta que tem suas ações incorporadas. De acordo com 

Marília Camacho e Barbara Makant: 

 

[...] têm-se notícias de que algumas companhias abertas que tentaram, sem 
sucesso, fechar o seu capital, através de operações de oferta pública de 
ações, encontraram na operação de incorporação de ações, uma maneira 
indireta de alcançar o objetivo de efetuar o fechamento de capital de tais 
empresas, retirando indevidamente dos acionistas minoritários o direito de se 

                                                                 
128 BARROS LEÃES, Luiz Gastão Paes de. Incorporação de ações de companhias controladas. In: Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 172. 
129 LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 
Volume III, p. 820. 
130 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE Flávia; e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 563. 
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opor a que tal operação se concretizasse. Esse tipo de operação pode ser 
caracterizada com um ‘negócio jurídico indireto’ [...]131 (grifos 
acrescentados) 

 

Nesse mesmo sentido, Francisco da Costa e Silva e Carlos Martins Neto argumentam 

que: 

 

Sendo assim, na operação de incorporação de ações em que o controlador 
não busca, justificadamente, atingir os efeitos típicos do instituto então 
utilizado (formação de uma subsidiária integral), restará caracterizado o 
negócio indireto, com o fito de se promover o chamado “fechamento branco 
de capital”.132 

 

Nelson Eizirik, mesmo defendendo que não é necessária a realização de OPA para 

fechamento de capital, quando o fechamento decorre da incorporação de ações, se posiciona 

no sentido de que “caso a incorporação de ações não atenda ao interesse social, sendo 

utilizada apenas para atingir o fechamento de capital da incorporada, ficará caracterizado o 

negócio em fraude à lei.”133 134Conforme se verá mais adiante, a CVM também tem adotado 

este entendimento, no sentido de que se comprovado que a incorporação de ações tinha como 

finalidade apenas o fechamento de capital da companhia “alvo”, sem a necessidade de 

realização de OPA, tal operação deve ser considerada como negócio jurídico indireto, em 

fraude à lei. 

 

                                                                 
131 CAMACHO, Marília e MAKANT, Barbara. Da utilização do instituto da incorporação de ações como 
meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a realização de oferta pública. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 8, nº 28, abril-junho de 2005. Revista dos Tribunais, 
p. 53. 
132 COSTA E SILVA, Francisco da e MARTINS NETO, Carlos. A utilização do instituto da incorporação de 
ações como forma de burlar a exigência legal de OPA para fechamento de capital. In: Revista Semestral de 
Direito Empresarial – RSDE n° 1, jul/dez 2007, p. 21. 
133 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Vol. III, p. 404. 
134 Nesse sentido, KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 155. 
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5. ANÁLISE DE PRECEDENTES – INCORPORAÇÃO DE AÇÕES E OPA PARA 

FECHAMENTO DE CAPITAL 

 

 A operação de incorporação de ações que tem como resultado o fechamento de capital 

de companhia aberta tem suscitado a discordância de acionistas minoritários da companhia 

“alvo” que se sentem prejudicados por não terem direito a se retirarem da companhia por 

meio de OPA, direito assegurado aos minoritários no procedimento de fechamento de capital.  

 

Esses minoritários muitas vezes recorrem à CVM para que a autarquia analise a 

questão da necessidade ou não de OPA prévia à incorporação de ações, como condição para o 

fechamento de capital. Neste capítulo serão analisados os principais casos sobre essa questão 

julgados pela CVM, de modo a concluir qual a posição predominante da autarquia. Importante 

ressaltar que os casos analisados apresentam outras questões discutidas pela CVM que não 

são objeto deste trabalho. A análise dos casos listados abaixo terá como escopo analisar 

apenas a questão da necessidade de OPA para fechamento de capital. 

 

5.1 – Caso BR Distribuidora/Petrobras – Processo CVM RJ 2000/6117  

 

 Neste primeiro caso relevante sobre a questão, a CVM analisou a tentativa da Petróleo 

Brasileiro S.A. (“Petrobras”) de incorporar as ações da Petrobras Distribuidora S.A. (“BR 

Distribuidora”), sua controlada. O colegiado decidiu no sentido de que a Petrobras deveria 

realizar OPA de fechamento de capital da BR Distribuidora como condição para a operação 

de incorporação de ações, tendo em vista que a operação teria, em sua essência, característica 

de fechamento de capital da BR Distribuidora. De acordo com o entendimento do colegiado: 

“[...] para atingir o objetivo de incorporar a totalidade das ações de controlada, deve a 

Petrobras previamente realizar oferta pública de compra da totalidade das ações de emissão da 

BR em circulação no mercado”. 

 

Conforme explica Daniel Kalansky, “a decisão se fundamenta no fato de que se deve 

criar oportunidade para o minoritário da BR [Distribuidora] se expressar, para garantir a 

manifestação de duas vontades distintas na operação e assim aferir a legitimidade da relação 
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de troca proposta.”135 Importante notar que quando do julgamento do caso, em 23 de janeiro 

de 2001, ainda não havia sido alterado o §4º do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações. 

O artigo, portanto, não englobava a operação de incorporação de ações, não sendo necessário 

nesse caso informar aos minoritários a relação de substituição das ações com base no critério 

de patrimônio líquido a valor de mercado. O colegiado, então, entendeu que:  

 

[...] a única possibilidade de se aferir a legitimidade da relação de troca de 
ações de controladas por controladora é a realização prévia de uma oferta 
pública de aquisição de ações dos seus acionistas minoritários [...] Só mesmo 
a aceitação de acionistas a uma Oferta Pública poderá atestar a validade do 
valor estipulado para a permuta decorrente da incorporação de ações. 

 

 Diante deste cenário, a Petrobras desistiu da operação de incorporação de ações e dois 

anos depois, em 2003, cancelou o registro de companhia aberta da BR Distribuidora por meio 

de uma OPA para fechamento de capital. 

 

5.2 – Caso Serrana/Bunge – Processo CVM RJ 2001/11663 

 

Neste caso, similar ao caso tratado anteriormente, a Serrana S.A. (“Serrana”) tinha 

como objetivo incorporar as ações da Bunge Alimentos S.A. (“Bunge Alimentos”) e da 

Bunge Fertilizantes S.A. (“Bunge Fertilizantes”). A Superintendência de Relações com 

Empresas (“SEP”) encaminhou ofício à Serrana determinando que fosse realizada OPA para 

fechamento de capital como condição à operação de incorporação de ações, conforme a 

decisão da CVM no caso BR Distribuidora/Petrobras, tendo em vista que a operação seria, em 

essência, um fechamento de capital da Bunge Fertilizantes e da Bunge Alimentos.  

 

As companhias envolvidas recorreram da decisão da SEP alegando, em apertada 

síntese, que (i) não há imposição legal para a realização de OPA no caso de operação de 

incorporação de ações; (ii) seriam observados os procedimentos para a informação e 

manifestação da vontade dos minoritários, estando garantido o direito de recesso para os 

dissidentes; e (iii) os acionistas da companhia cujas ações seriam incorporadas receberiam 

ações de companhia aberta, também negociadas na bolsa de valores, garantindo assim a 

liquidez de suas ações. 

 
                                                                 
135 KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
166. 
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A decisão foi reformada, tendo a CVM decidido de maneira diversa do caso analisado 

anteriormente, de forma a permitir a incorporação de ações sem a necessidade de prévia 

realização de OPA. De acordo com o voto do diretor relator Luiz Antonio de Sampaio 

Campos, o caso em tela apresenta algumas diferenças em relação ao caso BR 

Distribuidora/Petrobras. Como principal diferença pode-se apontar o fato de que não resta 

mais dúvida acerca da aplicação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações nos casos de 

incorporação de ações, tendo em vista que com o advento da Lei nº 10.303/2001, a operação 

de incorporação de ações foi expressamente inserida no citado dispositivo.  

 

A CVM entendeu, então, que o legislador regulou de forma específica a incorporação 

de ações, principalmente após a edição da Lei 10.303/2001, indicando o procedimento a ser 

adotado para a proteção dos minoritários. De acordo com o voto vencedor do diretor relator: 

 

Portanto, não há mais lacuna a ser regulada pela CVM, ou sobre a qual deva 
ela se manifestar, no que toca à operação de incorporação de ações e a 
proteção dos acionistas minoritários nesta operação, desde que cumpridos os 
demais requisitos legais e inexistente o abuso do acionista controlador. [...] 
Diante disso, entendo que a CVM estaria exorbitando de seus poderes se 
exigisse a realização de ofertas públicas ou outros procedimentos adicionais 
que não fossem essencialmente informacionais, uma vez que a Lei nº 
6.404/76, após a reforma da Lei 10.303/01, conferiu tratamento específico 
para o caso, não exigiu a realização prévia de oferta pública e tampouco 
delegou poderes à CVM para que o fizesse nessas situações. (grifos 
acrescentados) 

 

 O colegiado também entendeu que a proteção conferida pelo legislador aos acionistas 

dissidentes da operação de incorporação de ações é o direito de recesso conferido aos 

acionistas de ambas as companhias envolvidas. Não caberia à CVM, portanto, criar uma nova 

solução para proteção dos minoritários (OPA para fechamento de capital), quando claramente 

a solução adotada pela lei foi o direito de recesso. 

 

5.3 – Caso Sudameris/Banco Real – Processo CVM 2004/2274 

 

Este caso envolve a tentativa de incorporação das ações do Banco Sudameris Brasil 

S.A. (“Sudameris”) pelo Banco ABN Amro Real S.A. (“Banco Real”). Em 11 de março de 

2004, o Banco Real propôs uma OPA de tag along (alienação de controle) e de fechamento de 

capital que não teve êxito, tendo em vista que a maioria dos minoritários foi contrária ao 
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fechamento de capital. Em 26 de março de 2004, Sudameris e Banco Real celebraram 

protocolo de incorporação referente à totalidade das ações do Sudameris.  

 

Os minoritários do Sudameris questionaram perante a CVM a validade dessa 

operação, alegando que a operação seria ilegal e abusiva, já que não estaria levando em 

consideração os interesses dos minoritários do Sudameris que já teriam se manifestado 

contrariamente ao fechamento de capital quando da propositura da OPA.  

 

Os minoritários trouxeram os seguintes argumentos: (i) a operação seria um negócio 

jurídico indireto, objetivando burlar as exigências legais e o direito dos minoritários de 

impedir o fechamento de capital; (ii) a incorporação de ações seria uma forma de fechamento 

de capital do Sudameris, sendo necessária, portanto, a OPA para cancelamento de registro de 

companhia aberta; e (iii) os acionistas do Sudameris receberiam ações de uma companhia 

fechada, perdendo, portanto, a liquidez de seus investimentos. 

 

O colegiado, por unanimidade, decidiu no sentido de que não seria necessária a 

propositura de OPA de fechamento de capital como condição para a operação de incorporação 

de ações, já que a operação não violaria dispositivos legais ou regulamentares. De acordo com 

a CVM, os institutos de incorporação de ações e de fechamento de capital são distintos, cada 

qual com suas próprias regras, que não se confundem. Ainda, de acordo com o diretor relator 

Luiz Antonio de Sampaio Campos: 

 

O fato de a incorporadora ter formulado, previamente à incorporação de 
ações, uma oferta pública de cancelamento de registro, em nada altera o seu 
direito de realizar a incorporação de ações. São operações distintas, com 
finalidades díspares. Cada uma vale por si e pode ser realizada 
independentemente da outra, não sendo uma condição da outra. A 
incorporadora agiu apenas com transparência e buscou dar aos acionistas da 
companhia incorporada diversas oportunidades de saída, antes de realizar a 
incorporação de ações. (grifos acrescentados)  

 

5.4 – Caso Ripasa/Suzano/VCP – Processo CVM RJ/2005/5203 

 

A reestruturação societária em questão pode ser explicada da seguinte maneira: (i) o 

primeiro passo consistia na aquisição do controle da Ripasa S.A. Papel e Celulose (“Ripasa”), 

pela Votorantim Celulose e Papel S.A. (“VCP”) e Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. 
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(“Suzano”). VCP e Suzano controlam a Ripasa Participações S.A. (“Ripar”), companhia 

fechada que detém as ações da Ripasa recém adquiridas; (ii) o segundo passo consistia na 

incorporação de ações da Ripasa na Ripar, tornando aquela subsidiária integral desta; e (iii) o 

terceiro passo consistia na cisão da Ripar, com divisão do patrimônio em parcelas iguais entre 

VCP e Suzano. 

 

Os acionistas minoritários da Ripasa, frente a esta situação, reclamaram perante a 

CVM pelo direito de vender suas ações ao controlador por preço justo, visto que os passos (ii) 

e (iii) supracitados estariam sendo utilizados como meio para o fechamento de capital da 

companhia sem a realização da OPA para cancelamento de registro, consubstanciando 

negócio jurídico indireto, em fraude à lei. 

 

A diretora Norma Parente votou no sentido de ser necessária a OPA para o fechamento 

de capital, como se depreende do seguinte trecho de seu voto:  

 
[...] não pode a CVM corroborar uma decisão que, sobrepondo a forma ao 
conteúdo, infrinja prejuízos a determinados sócios, constituindo uma 
inquestionável fraude à lei. E no caso do qual se cuida a fraude é evidente. 
Suzano e VCP, se concretizarem seus planos, terão deslocado todos os 
acionistas minoritários de Ripasa para o âmbito de suas estruturas acionárias. 
Por conseqüência, terão o controle exclusivo da companhia, o que na prática 
significa fechar o capital da companhia, deixando todo o caminho 
pavimentado para o já anunciado cancelamento de registro como companhia 
aberta sem a necessidade de realização de oferta pública. Tudo isto terá sido 
feito através de uma subsidiária integral que em momento algum foi 
verdadeiramente integral, eis que subordinada a dois centros de interesse 
distintos, Suzano e VCP. Aos minoritários, em indisfarçável assimetria, 
restará a opção de migrarem ou não para o nível dos novos controladores, 
trocando suas ações de Ripar parte por ações de Suzano e parte por ações de 
VCP – o que, vale ressaltar -, representará uma diluição ainda maior da 
participação percentual que cada acionista originalmente detinha em Ripasa. 
A outra possibilidade seria o exercício do direito de recesso por ocasião da 
incorporação de ações feita por Ripar, o que não se afigura vantagem efetiva, 
uma vez que o valor patrimonial das ações se mostra significativamente 
inferior ao econômico. Por isso, considero necessária a realização de uma 
oferta pública, haja vista que, analisadas em conjunto, as operações 
societárias ocorridas em Ripasa representam, em essência, o fechamento de 
seu capital. (grifos acrescentados) 

 

A diretora foi vencida em seu voto, prevalecendo na CVM a posição de que a OPA 

para cancelamento de registro de companhia aberta não é condição à operação de 

incorporação de ações: 
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[...] o cancelamento de registro de companhia aberta e a incorporação de 
ações são institutos distintos, que tratam de matérias diferentes; [...] muito 
embora uma operação de incorporação de ações possa redundar no 
cancelamento de registro da companhia cujas ações foram incorporadas, há 
que se ressaltar que a faculdade da realização dessa operação se encontra 
expressamente prevista na Lei das S/A, com um regime de proteção próprio 
que é a possibilidade do exercício do direito de retirada pelos acionistas 
dissidentes da deliberação; [...] não há indícios de que o cancelamento de 
registro de companhia aberta de RIPASA seja o fim visado na operação e 
não uma possível conseqüência da aludida reorganização societária proposta 
pelos acionistas controladores; [...] face ao exposto, consideramos que não 
há evidências, no momento, de que a operação de incorporação de ações de 
RIPASA pela RIPAR possa ser enquadrada como um negócio jurídico 
indireto que visa ao fechamento de capital da RIPASA. (grifos 
acrescentados) 

 

Diante da posição da CVM os minoritários questionaram a aludida operação no âmbito 

judicial. Em agosto de 2005, o juiz da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo 

concedeu liminar, suspendendo a assembleia geral que aprovaria o processo de incorporação 

de ações da Ripasa. Em abril de 2006, controladores e minoritários firmaram um acordo 

judicial, por meio do qual foi admitida a operação, e em contrapartida os minoritários 

deveriam receber um valor complementar por ação por eles detida. 

 

5.5 – Caso Bunge/Fosfértil – Processo CVM RJ 2007/3453 

 

A operação pretendida neste caso era a incorporação da totalidade das ações da Bunge 

Fertilizantes S.A. (“Bunge”) pela Fertilizantes Fosfatados S.A. (“Fosfértil”), com a 

transformação da Bunge em subsidiária integral da Fosfértil. Trata-se de operação de 

incorporação de ações de companhia fechada por sua controladora, companhia aberta.  

 

O diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa sustentou a posição de que não é possível 

condicionar a operação de incorporação de ações à OPA de fechamento de capital, tendo em 

vista que a lei não prevê tal condição. De acordo com o diretor: 

 

Pode-se não gostar da solução legal, mas se deve reconhecer que não há 
espaço, no sistema legal vigente, para construções doutrinárias que queiram 
conferir direitos adicionais (ou diferenciados) aos acionistas, mesmo quando 
baseados em uma suposta equidade. A própria lei criou o seu padrão de 
equidade (relação de substituição ou recesso baseado no valor do patrimônio 
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líquido a preços de mercado) e não cabe à doutrina ou à CVM criar um 
regime alternativo. [...] Essa conclusão se faz mais necessária, quando as 
hipóteses de incidência desse direito alternativo (oferta pública de aquisição 
de ações) estão previstas na própria Lei 6.404/76 e, dentre essas hipóteses, 
não se encontra a realização prévia à incorporação de ações de sociedade 
controlada. (grifos acrescentados) 

  

Contra o argumento de que a dispensa da OPA de fechamento de capital seria 

contrária ao “espírito” da Lei 10.303/2001 editada com o claro objetivo de proteção aos 

minoritários, o diretor em seu voto defende que esse argumento não deve prosperar, tendo em 

vista que “[...] a própria Lei 10.303/01 alterou o regime especial das incorporações de ações 

por sociedade controladora e não fez tal exigência. Não há, portanto, razão para se falar em 

‘diretriz’ ou ‘espírito’, já que o ‘corpo’ vai em direção contrária. A Lei 10.303/01 tratou da 

matéria e não pretendeu fazer tal exigência. Exigir oferta pública prévia depende de nova lei.” 

 

5.6 – Caso Ultrapar/Ipiranga – Processo CVM RJ 2007/14245 

 

O presente caso trata da incorporação de ações de emissão da Refinaria de Petróleo 

Ipiranga S.A. (“RPI”), da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (“DPPI”) e da 

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga S.A. (“CBPI”) pela Ultrapar Participações S.A. 

(“Ultrapar”). RPI, DPPI e CBPI passariam a ser, portanto, subsidiárias integrais da Ultrapar. 

Ocorre que alguns fundos de investimento titulares de ações da RPI, DPPI e CBPI 

reclamaram perante a CVM, requerendo que fosse realizada OPA para fechamento de capital 

de tais companhias. 

 

A Ultrapar apresentou pareceres de Modesto Carvalhosa e Luiz Gastão Paes de Barros 

Leães para sustentar a defesa de que não é necessária na hipótese a realização de OPA para 

cancelamento de registro de companhia aberta. De acordo com Modesto Carvalhosa: 

 

[...] as normas da CVM que tratam do cancelamento de registro de 
companhia aberta apresentam nítida função instrumental, uma vez que 
objetivam conferir ao minoritário um way out, ou seja, a possibilidade de 
alienarem as suas ações, de sorte a não serem compelidos a manterem-se 
titulares de valores mobiliários sem liquidez no mercado. Ora, na hipótese de 
incorporação de ações o way out é estabelecido pela própria lei societária ao 
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admitir o direito de recesso dos minoritários dissidentes da operação [...]136 
(grifos acrescentados) 

 

Modesto Carvalhosa conclui seu parecer afirmando que “[...] não há qualquer 

dispositivo legal ou regulamentar que autorize eventual exigência por parte da CVM de oferta 

pública prévia à incorporação, pela consulente, de ações d[e] emissão da RPI, da DPPI, e da 

CBPI.”137 

 

 Nesse mesmo sentido, Luiz Gastão Paes de Barros Leães defende em seu parecer que: 

 

Na oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de 
companhia aberta, o objetivo é assegurar aos minoritários o direito de se 
desfazerem de suas ações, por preço justo, antes que elas sejam privadas de 
liquidez de mercado. Na incorporação da totalidade das ações de uma 
companhia aberta, para convertê-la em subsidiária integral, aos minoritários 
é concedido, caso discordem da troca compulsória de suas ações, o direito de 
retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. A 
proteção conferida pela lei aos minoritários dissidentes tem, portanto, outra 
natureza, cifrando-se fundamentalmente na fixação de um valor justo para 
implementar a retirada.138 

 

O entendimento da CVM foi, mais uma vez, no sentido de inexigibilidade da OPA 

para fechamento de capital na hipótese de incorporação de ações.  

 

5.7 – Panorama geral sobre o posicionamento da CVM 

 

 Da análise dos casos elencados acima depreende-se que a CVM adota uma análise 

casuística, examinando cada caso concreto para determinar se a incorporação de ações deve 

ser precedida ou não de OPA para fechamento de capital. Inicialmente, o entendimento da 

CVM era no sentido de ser necessária a OPA para cancelamento de registro de companhia 

aberta quando a incorporação de ações resultasse no fechamento de capital, tendo em vista 

que a operação de incorporação de ações deveria ser considerada negócio jurídico indireto 

com o único propósito de promover o fechamento de capital da companhia “alvo” sem 

                                                                 
136 CARVALHOSA, Modesto. Da inexigibilidade da realização de OPA prévia à incorporação de ações. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 165 – 
166. 
137 CARVALHOSA, Modesto. Da inexigibilidade da realização de OPA prévia à incorporação de ações. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 165 – 
169. 
138 BARROS LEÃES, Luiz Gastão Paes de. Incorporação de ações de companhias controladas. In: Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 11, nº 40, abril – junho de 2008. Pareceres, p. 172. 
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observância dos requisitos legais e regulamentares previstos para o cancelamento de registro, 

em fraude à lei. 

 

 Com a edição da Lei nº 10.303/2001, o entendimento da CVM foi reformulado, sob o 

argumento principal de que a Lei das Sociedades por Ações regulava especificamente a 

operação de incorporação de ações e não previa como condição à operação a realização de 

OPA, não cabendo à CVM impor tal condição.  

 

Atualmente, portanto, o entendimento predominante na autarquia é no sentido de que a 

incorporação de ações e o fechamento de capital são institutos distintos, com regulamentos 

específicos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Tendo em vista que a referida 

legislação não previu a necessidade de OPA como condição à operação de incorporação de 

ações, mesmo nos casos em que da operação decorre o fechamento de capital, não seria 

necessária a realização de OPA de cancelamento de registro de companhia aberta pela 

incorporadora.  

 

Tal entendimento, porém, não é unânime, conforme se depreende do voto da diretora 

Norma Parente no Processo CVM RJ/2005/5203 analisado acima (Caso Ripasa/Suzano/VCP) 

que entende ser necessária a propositura de OPA na caso sob análise, tendo em vista que a 

incorporação de ações seria, em essência um fechamento de capital, caracterizando-se o 

negócio jurídico como fraude à lei.  

 

 Importante ressaltar que, apesar do entendimento que prevalece na CVM ser no 

sentido de que a OPA para cancelamento de registro não pode ser exigida como condição para 

a operação de incorporação de ações, a autarquia entende que, caso fique comprovada a 

fraude, ou seja, caso a incorporação de ações tenha como único objetivo o fechamento de 

capital, e não a formação de subsidiária integral, a operação deve ser desconsiderada. Nesse 

sentido o presidente Marcelo Trindade em seu voto no Processo CVM RJ/2005/5203 (Caso 

Ripasa/Suzano/VCP) sustenta o seguinte: 

 

[...] em caso de fraude (criação ou utilização de uma companhia ou de outro 
veículo com essa única finalidade), a CVM e o Judiciário poderiam atuar, a 
primeira punindo o acionista controlador que assim deliberasse, e o segundo 
impedindo que a operação se consumasse, desfazendo-a ou, ao menos, 
determinando a indenização de prejuízos. 
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6. CONCLUSÃO  
 

Como resposta ao “fechamento” do mercado de valores mobiliários brasileiro a partir 

de 2008 e o aumento do número de empresas que optaram por sair do mercado, fechando seus 

capitais, companhias abertas passaram a adotar a operação de incorporação de ações como 

mecanismo para promover o cancelamento de registro de companhias abertas, sem a 

necessidade de realização de OPA nem do consentimento de 2/3 dos acionistas minoritários 

para tanto.  

 

Diante da indignação dos minoritários das companhias que tiveram seus capitais 

fechados, sem os direitos legalmente assegurados aos acionistas na hipótese de fechamento de 

capital, juristas e a CVM se pronunciaram sobre a questão sem, no entanto, chegar a um 

consenso.  

 

Importante ressaltar que o fechamento de capital é uma possível e legítima 

consequência da operação de incorporação de ações, tal como prevista no artigo 252 da Lei 

das Sociedades por Ações. Nada há de ilegal em, após concluída a incorporação da totalidade 

das ações, com a transformação da companhia “alvo” em subsidiária integral, fechar seu 

capital, ou não a registrar como companhia aberta, hipótese na qual os acionistas da 

companhia “alvo”, se não optarem por exercer o direito de retirada, serão proprietários de 

ações de companhia fechada.  

 

A Lei das Sociedades por Ações, principalmente após a edição da Lei nº 10.303/2001, 

regula específica e detalhadamente o instituto de incorporação de ações e não previu como 

condição à operação a realização de OPA. Não cabe à CVM, portanto, na qualidade de órgão 

administrativo, impor tal condição à conclusão do negócio jurídico legalmente previsto.139  

 

Ademais, aos acionistas minoritários, caso não desejem se tornar acionistas da 

incorporadora, é garantido o direito de se retirarem da companhia, mediante o recebimento do 

reembolso do valor de suas ações. Conforme sustenta Carlos Augusto Junqueira de Siqueira, 

“os acionistas têm direito à recomposição patrimonial de natureza pecuniária (reembolso) ou 

                                                                 
139 “De acordo com o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente 
lhe permite, de modo que não pode estabelecer novas exigências para a realização de negócios que não estejam 
antecipadamente previstas em lei.” KALANSKY, Daniel. Incorporação de ações: estudo de casos e 
precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 153 e 154. 
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mediante recebimento de outros ativos mobiliários, lembrando-se novamente que a OPA para 

fechamento pode envolver permuta, equivalente, nas incorporações, à substituição de 

ações.”140 Não se pode sustentar, portanto, sob uma análise apriorística, que os minoritários 

são necessariamente prejudicados pela operação em tela, apenas pelo fato de não terem direito 

de alienar suas ações em OPA.   

 

Ademais, o argumento de que a incorporação de ações deveria ser precedida de OPA 

perde o sentido ao se constatar que a consequência inerente à operação é a formação de 

subsidiária integral, não havendo, no caso eventuais destinatários para a OPA, uma vez que a 

única acionista da companhia é a própria incorporadora. 

 

Ainda, o argumento de que o “espírito” da Lei nº 10.303/2001 seria no sentido de 

proteção dos minoritários cai por terra, tendo em vista que ao regular especificamente a 

incorporação de ações, a referida lei em momento algum prevê a OPA de cancelamento de 

registro como condição à operação.  

 

Tem-se, portanto, que a incorporação de ações e o fechamento de capital são institutos 

distintos, cada qual com seu regramento próprio, que não se confundem, sendo aquele 

regulado pelo artigo 252 e este pelo artigo 4º, ambos da Lei das Sociedades por Ações. 

 

 Importante ressaltar que o fechamento de capital, enquanto possível consequência da 

incorporação de ações deve ser considerado lícito, desde que respeitadas as regras referentes à 

operação de incorporação de ações. Entendimento diferente deve ser adotado, porém, quando 

a incorporação de ações não tem o objetivo de formação de subsidiária integral, apresentando 

como única finalidade o fechamento de capital da companhia “alvo”. Nesse caso, tem-se 

caracterizado negócio jurídico indireto, em fraude à lei, tendo em vista que a incorporação de 

ações foi utilizada apenas para evitar as exigências legais e regulamentares relativas ao 

fechamento de capital141. Em outras palavras, o fechamento de capital pode ser uma das 

                                                                 
140 SIQUEIRA, Carlos Augusto Junqueira de. Fechamento de Capital: Oferta Pública de Aquisição de Ações 
e Outras Modalidades. Ribeirão Preto: Migalhas, 2010, p. 226. 
141 “[...] na operação de incorporação de ações em que o controlador não busca, justificadamente, atingir os 
efeitos típicos do instituto então utilizado (formação de uma subsidiária integral), restará caracterizado o negócio 
indireto, com o fito de se promover o chamado ‘fechamento branco de capital’. [...] Assim, não fica difícil 
perceber que, muitas das vezes, a incorporação de ações de uma companhia aberta por outra companhia consiste 
em fraude à lei, na medida em que os resultados indiretos do negócio jurídico em questão logram violar a lei 
cogente, tendo em vista a não realização dos procedimentos estabelecidos pela Lei das S/A para o fechamento de 
capital de companhia aberta.” (grifos acrescentados) COSTA E SILVA, Francisco da e MARTINS NETO, 
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consequências da incorporação de ações, mas nunca seu único objetivo142. Esse é o 

entendimento que prevalece tanto na doutrina quanto na posição da CVM, como se pode 

concluir dos casos analisados acima. 

 

Percebe-se, portanto, que as operações de incorporação de ações que resultem em 

fechamento de capital devem ser analisadas casuisticamente, a fim de se verificar o real 

intuito das partes e se, no caso concreto, houve fraude à lei. Se o negócio jurídico estiver 

eivado de vício, cabe à CVM ou ao judiciário, impedir que a operação seja concluída ou, em 

último caso, indenizar os minoritários pelos prejuízos incorridos, devendo ainda, punir os 

controladores responsáveis pela operação fraudulenta.  

 

Caso se conclua, pela análise do caso concreto, que o fechamento de capital é apenas 

uma consequência decorrente da incorporação de ações que teve como objetivo precípuo a 

formação de subsidiária integral, a reorganização societária deve ser considerada lícita, não 

sendo necessária, para a conclusão da operação, a realização de OPA para cancelamento de 

registro de companhia aberta. 

                                                                                                                                                                                                        

Carlos. A utilização do instituto da incorporação de ações como forma de burlar a exigência legal de OPA 
para fechamento de capital. In: Revista Semestral de Direito Empresarial – RSDE n° 1, jul/dez 2007, p. 22 e 
23. 
142 Nesse sentido, Marília Camacho e Barbara Makant defendem que: “Os dois institutos analisados – a OPA 
para fechamento de capital e a incorporação de ações que, eventualmente, também pode resultar no fechamento 
de capital – estão previstos na lei societária brasileira. Desta forma, o que vai determinar a sua aplicabilidade de 
maneira legítima são, não só as circunstâncias que revestem a operação, mas principalmente o intuito das partes 
que a realizam. [...] não se pode admitir o uso de vias tortuosas para alcançar objetivos que visem o benefício de 
uma ou outra parte específica.” CAMACHO, Marília e MAKANT, Barbara. Da utilização do instituto da 
incorporação de ações como meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a 
realização de oferta pública. In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 8 nº 28 abril-junho 
de 2005. Revista dos Tribunais, p. 69. 
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