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RESUMO 

 

 

Direito de recesso e valor de reembolso em companhias devem ser interpretados 
conjuntamente. São duas faces da mesma moeda. A aferição do valor de 
reembolso, conforme previsto no artigo 45 e respectivos parágrafos da Lei 
6.404/1976, não é necessariamente feita pelo valor de patrimônio líquido da 
companhia. Ali se estabelece apenas um piso, no caso de previsão estatutária sobre 
o tema. No caso de silêncio estatutário, há uma lacuna quanto ao critério de aferição 
do valor de reembolso. A melhor interpretação é uma interpretação sistemática e 
finalística da norma, no sentido de que o valor das ações a serem reembolsadas 
deve ser o valor mais próximo do real. Atualmente, na maioria dos casos, o valor 
econômico é o que melhor representa o real valor de uma companhia e, portanto, 
em caso de silêncio estatutário, deveria prevalecer como critério de aferição do valor 
de reembolso. Como fundamentos deste raciocínio, utiliza-se do conceito e função 
do direito de recesso em companhias, suas características, principalmente a 
taxatividade de suas hipóteses e possibilidade de reversão da decisão motivadora 
do recesso, seu histórico legislativo, mormente as influências políticas e econômicas 
na definição de suas hipóteses. O trabalho analisa, também, como seu elemento de 
sustentação, a jurisprudência e aborda o entendimento da Comissão de Valores 
Mobiliários. Ainda como forma de justificar e fundamentar o raciocínio desenvolvido 
no presente trabalho, os conceitos de eficiência e valor justo e sua possível e 
pacífica convivência são abordados no item que trata de uma visão de Direito e 
Economia sobre o tema. Por fim, faz-se uma análise de como, na prática, as 
companhias de capital aberto tem se comportado com relação a esta questão, por 
meio da análise de todos os estatutos das companhias listadas na “BMF/BOVESPA” 
na primeira quinzena de janeiro de 2015. 

 
 
Palavras-chave: Direito de Recesso. Valor de Reembolso. Companhias. Hipóteses 
do Direito de Recesso. Taxatividade. Artigo 45 da Lei 6.404/1976. Valor Econômico. 
Valor Patrimonial. Valor Real. Eficiência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Right to Dissent and Appraisal and reimbursement amounts should be 
interpreted together.  They are two sides of the same coin.  The measurement of the 
reimbursement amount, as foreseen by Law 6404/1976, article 45 and its paragraphs 
is not necessarily made according to the value of the company’s net assets.  These 
only establish a minimum amount, in case the company by-laws or articles of 
association provide such minimum amount. In case it does not, there is a void as to 
the criterion to establish the reimbursement amount. The best interpretation is the 
systematic and purposeful one of the law, in the sense that the value of the shares to 
be reimbursed should be the closest possible to their actual amount.  Currently, in 
the majority of the cases, the economic value is the one that best represents the 
actual value of a company and therefore, in case of a void in the by-laws or articles of 
association, this criterion should prevail to calculate the reimbursement amount.    
The concept and function of the right to dissent and appraisal in companies, its 
characteristics, mainly the exhaustive character of its hypotheses and the possibility 
of reverting the decision motivating the dissent and appraisal, its legislative 
background, mainly the political and economic influences in the definition of its 
hypothesis, serve as basis for this rationale.  As supporting elements, the paper also 
analyzes the court precedents and jurisprudence and addresses the understanding 
of the “Comissão de Valores Mobiliários” (Brazilian SEC). As a further means to 
justify and base the rationale developed in the present paper, the efficiency and fair 
value concepts and their possible and pacific coexistence are addressed on the item 
dealing with a view of the Law and Economics on this issue.  Finally, through the 
analysis of all the articles of incorporation and by-laws of the companies listed at the 
“BMF/BOVESPA” on the first half of January 2015, an analysis is provided as how in 
practice stock companies have dealt with this issue. 
 
 
 
Keywords: Right to Dissent and Appraisal. Reimbursement Amount. Companies. 
Right to Dissent and Appraisal Hypotheses. Exhaustion. Law 6404/1976, article 45. 
Economic Value. Equity Value. Actual Value. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Indague-se a qualquer profissional atuante, direta ou indiretamente, no ramo 

do direito societário sobre qual é o critério legal para a aferição do valor de 

reembolso em caso de exercício do direito de recesso em sociedades anônimas, no 

Brasil, e muito provavelmente, quase que de forma unânime e automática, a 

resposta será: é o valor do patrimônio líquido contábil, conforme prevê o art. 45 da 

Lei n. 6.404.76. 

 

Pois bem, o presente trabalho objetiva contribuir para a discussão acerca da 

afirmação acima. Entende-se e se deve deixar bem claro isso de plano, que a lei das 

sociedades anônimas brasileira não estipula como critério legal único o valor do 

patrimônio líquido contábil para a aferição do valor do reembolso e que o caput do 

art. 45 da Lei n. 6.404/1976 sequer fala em patrimônio líquido contábil ou em 

qualquer outro parâmetro para o cálculo do valor de reembolso. 

 

Busca-se neste estudo demonstrar que se criou praticamente um dogma 

sobre o tema, provavelmente por razões de ordem histórica legislativa, e que se 

transformou em senso comum desprovido de melhor fundamentação interpretativa e 

maior análise do instituto do recesso e sua direta vinculação com o valor de 

reembolso. 

 

A discussão não é simples e prima facie assume contornos de enfrentamento 

ao status quo dominante. A tarefa - ousada e arriscada não há dúvida - encontra, 

porém, no entendimento jurisprudencial sobre o tema, um forte aliado. Aliás, a 

escolha do presente tema é fruto exatamente da vivência, como profissional no 

exercício da advocacia, de um caso com recente julgamento pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro (caso citado no item 3.3).  

 

No fundo, este estudo busca, na análise da função, das características e do 

histórico legislativo do direito de recesso, argumentos para a sustentação do 

entendimento de que seu valor de reembolso deve ser o mais próximo do valor real 
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das ações, notadamente nas companhias cujos estatutos sociais sejam silentes 

sobre o tema. 

 

A defesa que se faz neste estudo é que a interpretação das normas da lei 

6.404/76 que tratam do valor de reembolso deve, necessariamente, ser feita à luz e 

em conjunto com a interpretação das normas do direito de recesso, haja vista que o 

primeiro (valor de reembolso) é consequência direta e inafastável do segundo 

(direito de recesso). 

 

Mas não só nesta análise das funções, características e do histórico 

legislativo do direito de recesso é que se buscará os elementos que justificam o 

entendimento desde já exposto. Buscar-se-á, também, tais elementos na 

demonstração e defesa da existência de uma lacuna da norma e de uma necessária 

interpretação teleológica desta mesma norma (art. 45 da Lei n. 6.404/76), numa 

visão de Direito e Economia sobre o tema, principalmente no tocante à possível 

convivência entre justiça e eficiência, e, ainda, no entendimento jurisprudencial 

pretoriano sobre o tema.  

 

A inquietação que motiva o presente trabalho surge da contraposição de 

interesses de acionistas controladores e de acionistas minoritários, matéria farta e 

rica no dia-a-dia daqueles que atuam na área societária. O direito de recesso surge, 

neste contexto, provavelmente como um dos elementos mais importantes do 

sistema de pesos e contrapesos em que é fundada a lei de sociedades anônimas. 

 

Imagina-se, num primeiro momento, que as pessoas, sejam naturais ou 

jurídicas, ao se associarem, ao efetivarem o contrato de sociedade, não importa qual 

seja o tipo jurídico escolhido, tenham sempre os mesmos interesses. Na realidade, o 

que se tem em comum, ao se associar a alguém, é o mesmo objetivo final, 

normalmente o de obtenção de lucro. Os interesses dos sócios, entretanto, muitas 

vezes não são idênticos e, mais do que isso, podem ser até contrapostos. 

 

Quanto mais complexa a estrutura e o tipo societário, mais claro fica que 

interesses particulares convivem com o objetivo final comum a todos os sócios. 
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Assim, numa sociedade anônima, por exemplo, os interesses de um acionista que 

também seja administrador não são necessariamente idênticos aos interesses de 

um acionista que detenha uma participação societária pequena e que não atue como 

seu administrador, apesar de ambos terem o mesmo objetivo final de que a 

companhia aufira lucro com o desenvolvimento de suas atividades regulares. 

 

Dentro da esfera das sociedades anônimas os interesses dos seus 

controladores muitas vezes se contrapõem aos interesses dos acionistas ditos 

minoritários. E, além dessa contraposição de interesses ou não equidade de 

interesses entre acionistas de uma mesma companhia, é necessário que haja 

alguém que seja o responsável pela impulsão dos negócios sociais.  

 

Os contratos de longa duração, como o são por natureza os de sociedades 

anônimas, devem, de tempos em tempos, sofrer alterações, revisões e adequações 

em função da interação do desenvolvimento dos negócios sociais com aspectos 

econômicos, regulatórios, fiscais, mercadológicos e políticos. Assim, é fundamental 

que, no interesse dos próprios acionistas, assegure-se a possibilidade de revisões 

periódicas do pacto societário. 

 

No caso das companhias é a assembleia geral o foro destas modificações, 

sendo o quórum mínimo para determinadas deliberações uma limitação ao poder da 

maioria que só reforça esse mesmo poder. A minoria tem, assim, um poder de 

negociação, uma espécie de veto caso consiga quórum impeditivo da aprovação de 

certa deliberação. Há matérias que sequer podem ser objeto de análise e 

deliberação, tais como o direito de fiscalizar a companhia e sua gestão ou o direito a 

distribuição de lucros. São direitos intocáveis de qualquer acionista, que não podem 

ser atingidos pela soberania da assembleia.  

 

Há, entretanto, deliberações que podem ser tomadas pela assembleia geral 

que podem beneficiar interesses do acionista controlador, como por exemplo, 

contratar com outra empresa em condições não equitativas de mercado, pois essa 

outra empresa também tem o mesmo controlador como acionista, e que prejudicam 

os interesses do acionista minoritário e da própria companhia. São deliberações que 
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podem configurar um abuso de poder de voto por parte do acionista controlador. 

Essas deliberações estão sujeitas à anulação e eventual indenização a favor da 

companhia por parte do agente que agiu com abuso de poder. 

 

Faz-se essas considerações para se demonstrar, ainda que brevemente, a 

existência do sistema de pesos e contrapesos que norteia a disciplina das 

sociedades anônimas e objetiva, ao mesmo tempo, proporcionar o exercício de seu 

controle e proteger os interesses dos não-controladores. Nesta linha, pode-se 

afirmar que a lei que rege as sociedades anônimas, dentre outras normas, assegura 

a proteção à minoria: (i) conferindo a certos direitos o caráter de supra soberania 

assemblear, ou seja, impedindo sequer sua análise e deliberação; (ii) criando a 

figura do abuso de direito do controlador e sancionando-o com a nulidade da 

deliberação assemblear e eventual condenação em ressarcimento por perdas, 

danos e lucros cessantes. 

 

O item 10 da Exposição de Motivos1 preparada pela Comissão de Juristas 

autora do anteprojeto da Lei 6.404/76 ressaltou que o texto procurava: 

 

 

Construir – com normas que se distribuem praticamente por todos os 
seus capítulos – sistema de proteção dos acionistas minoritários sem 
sacrificar, todavia, a ação livre, ainda que responsável, da maioria e 
dos administradores, indispensável ao funcionamento e à própria 
viabilidade da empresa. 

 

 

A preocupação constante da Exposição de Motivos do anteprojeto da Lei n. 

6.404/76 permanece válida nos dias de hoje, devendo-se equilibrar os interesses 

sociais, os interesses dos controladores e os interesses dos demais acionistas, 

harmonizando-se as exigências do desenvolvimento e da preservação da empresa 

com os direitos e interesses dos seus acionistas2.  

                                                 
1
 LUCCA, Newton de. O Direito de Recesso no Direito Brasileiro e na Legislação Comparada. In: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 114. São Paulo: Malheiros, 
abril/junho, 1999, p. 22. 
2
 “A atual tendência que encontramos no direito comparado é, aliás, no sentido de estabelecer um 

justo equilíbrio entre as exigências de desenvolvimento da empresa e o resguardo das finalidades 
sociais, que justificaram a subscrição ou aquisição das ações, defendendo-se os interesses sociais, 
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O direito de recesso, oriundo do ordenamento italiano, nele introduzido pela 

primeira vez pelo Código de Comércio de 1886, surge como forma alternativa e 

complementar de proteção aos interesses dos não–controladores, assegurando ao 

acionista o direito de distratar o contrato de sociedade, dela retirando-se, quando a 

maioria tomar determinadas deliberações. Fundamental, então, é identificar qual o 

tipo de deliberação que pode ensejar o exercício do direito de recesso.  

 

É, portanto, uma deliberação que pode ser objeto de uma decisão 

assemblear, não estando inserta naquele rol de direitos intocáveis, supra soberania 

assemblear, e também não faz parte do rol de deliberações que sejam oriundas de 

um ato ilícito (o abuso de poder). É um terceiro tipo de deliberação que dá ensejo ao 

recesso. É um ato lícito, sobre uma matéria passível de deliberação assemblear, 

mas que afeta de forma relevante os interesses do acionista que desta deliberação 

dissente, tornando a seus olhos, impraticável a permanência na sociedade. 

 

Ao ingressar na sociedade, o acionista aceita ficar subordinado a certas 

regras, às normas organizativas da sociedade. Várias dessas regras podem e 

devem ser modificadas ao longo do tempo de duração do contato de sociedade, em 

prol de adequação a aspectos econômicos, de mercado, regulatórios, dentre outros, 

como já apontado. Porém, quem define o momento desta modificação e sua 

pertinência é quem está no comando, no controle.  

 

Pode o não-controlador não concordar que aquele seja o momento adequado 

de se efetuar a modificação ou mesmo que tal modificação é impertinente, 

prejudicial aos interesses da companhia. Para certas proposições e modificações, 

restará ao acionista dissidente tentar convencer o controlador de que tal decisão não 

é oportuna ou satisfatória para a sociedade, nada mais, curvando-se, ao final, ao 

princípio majoritário que rege a dinâmica da vida societária. Para outras, dada a 

relevância da deliberação e o seu impacto no contrato de sociedade firmado, poderá 

o dissidente exercer o seu direito de retirada. 

                                                                                                                                                         
sem, todavia prejudicar os direitos do acionista, inclusive minoritário, mediante normas que organizem 
um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, que deve funcionar na moderna sociedade anônima” 
(WALD, Arnold, Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso. In: Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. v. 87. São Paulo: Malheiros, jul-set, 1992, p. 07). 
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O presente trabalho realizará uma análise mais pragmática do direito de 

recesso, de sua importância, da função de sua aplicação e do seu histórico 

legislativo no Brasil, como peça importante para a discussão que aqui se pretende 

travar, qual seja, de que o silêncio estatutário sobre qual é o valor do reembolso que 

deve resultar como aplicação do instituto do direito de recesso pode causar risco e 

insegurança aos acionistas e à própria companhia. 

 

Assim, o capítulo 2 do presente trabalho abordará o instituto do direito de 

recesso no Brasil, suas características, sua função, sua evolução legislativa e suas 

atuais hipóteses de ocorrência, tanto para as sociedades anônimas de capital 

fechado, quanto para as sociedades anônimas de capital aberto. A abordagem tem 

como pano de fundo o entendimento de que tanto o conceito e função do direito de 

recesso, sua evolução histórica, quanto suas hipóteses de ocorrência na atual 

legislação demonstram e reforçam que o valor do reembolso deve ser o valor 

efetivo, o valor real das ações no momento do exercício desse direito por parte do 

acionista dissidente. O capítulo 2 será, desta forma, mais descritivo da posição e 

entendimento de doutrinadores sobre as características do direito de recesso no 

Brasil, razão pela qual se opta, por primeiro tratar do conceito e função do direito de 

recesso e depois por discorrer sobre sua evolução legislativa brasileira, sem se 

furtar, quando pertinente a algumas críticas tanto sobre o entendimento da doutrina 

quanto sobre os motivadores da evolução legislativa. A reflexão será sobre a Lei n. 

6.404/76 em seu projeto original e as posteriores modificações ocorridas com a “Lei 

Lobão” (Lei n. 7.958/89), com a “Lei Kandir” (Lei n. 9.457/97), com a Lei n. 10.303/01 

e, por fim, com uma breve análise do Projeto de Lei n. 7108/2014 que objetiva 

acrescer às hipóteses de exercício do direito de recesso, a eventual deliberação 

societária que insira, no estatuto social de uma companhia, a arbitragem como forma 

de resolução de conflitos.  

 

No capítulo 3, iniciar-se-á com o enfrentamento da questão central do 

presente trabalho, saber se a constante ou ao menos majoritária afirmação da 

doutrina de que o valor de reembolso para os acionistas dissidentes de deliberações 

assembleares que disparem o direito de retirada, em companhias cujo estatuto seja 

silente a respeito, é aquele equivalente ao patrimônio líquido contábil das ações no 
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momento do exercício do direito de retirada, é uma afirmação que deva ser louvada 

ou que comporta críticas. Procurar-se-á elencar os argumentos doutrinários que 

levam a essa constante afirmação e tentar-se-á demonstrar que há certa fragilidade 

em sua sustentação. 

 

Como forma de realizar esse contraponto aos argumentos da doutrina que 

defendem ser o patrimônio líquido contábil como o correto para o valor de reembolso 

das ações em caso de exercício do direito de retirada, usar-se-á a jurisprudência 

como fonte de informação e de comprovação de que ao menos o Poder Judiciário 

tem entendido a questão de maneira diversa. A pesquisa jurisprudencial foi 

desenvolvida perante o Superior Tribunal de Justiça e perante os Tribunais de 

Justiça dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A linha de corte teve como 

premissa, em primeiro lugar, o fato de que a maioria das companhias relevantes 

encontra-se situada nestes Estados da Federação e, num segundo momento da 

própria constatação feita durante a pesquisa que a rara jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema, quase sempre se refere a julgados destes dois 

Tribunais estaduais.  

 

Além da pesquisa jurisprudencial, procurar-se-á realizar esse contraponto ao 

atual entendimento doutrinário majoritário, por meio da demonstração de que há 

uma antinomia imprópria, ou, ao menos uma má formulação na atual redação do art. 

45 e respectivo § 1º. da lei das sociedades anônimas, o que leva à sugestão do 

presente estudo de que as próprias companhias façam uma correção desta falha 

normativa, via previsão estatutária específica sobre o tema.  

 

Abordar-se-á, ainda, uma visão de Direito e Economia sobre o tema, na qual 

se defenderá a possível coexistência da eficiência e justiça para a construção do 

argumento ora defendido. 

 

Na parte que toca às companhias de capital aberto, no capítulo 4, verificar-se-

á a questão do risco e incerteza que a ausência de previsão estatutária específica 

sobre o tema pode causar aos seus acionistas e à própria companhia, resultado da 

falta de clareza de qual é o critério do cálculo do valor de reembolso. Foi feita 
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pesquisa junto à Comissão de Valores Mobiliários, notadamente a análise de votos 

proferidos em processos administrativos sancionadores, a fim de verificar se este é 

ou não um tema que tenha merecido destaque e preocupação perante a “CVM”. 

 

Ainda e para finalizar o estudo do tema perante às companhias de capital 

aberto, verificou-se os estatutos sociais de todas as 440 (quatrocentas e quarenta) 

companhias de capital aberto existentes na primeira quinzena de janeiro de 2015, 

procedendo-se à análise da existência ou não de previsão específica para o critério 

do valor de reembolso em caso de exercício do direito de recesso e sua catalogação 

por grupos, a saber: (i) com previsão estatutária; (ii) por tipos de previsão estatutária; 

e (iii) por segmento de mercado.  

 

Desta forma, o presente estudo objetiva responder às seguintes perguntas: 

Qual é o critério legal para a avaliação do valor das ações do acionista dissidente? 

Patrimônio Líquido Contábil? Patrimônio Líquido a Mercado? Valor Econômico? A 

Lei n. 6.404/76 é clara em seu art. 45 e respectivo § 1º ao prever a forma de 

determinação do valor de reembolso? Há necessidade de um aprimoramento 

legislativo? Mantida a atual legislação, os estatutos sociais deveriam prever qual é o 

critério de apuração do valor de reembolso das ações do acionista dissidente? Ou tal 

previsão estatutária é desnecessária? Companhias abertas com previsão estatutária 

clara sobre o critério do valor do reembolso em caso de exercício do direito de 

retirada teriam uma atração a mais para receber investimentos? 

 

Determina o art. 45 e respectivo § 1º. da Lei n. 6.404/76, na sua atual 

redação: 

 

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em 
lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação de 
assembleia geral o valor de suas ações. 
§ 1º. O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do 
valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao 
valor do patrimônio líquido constante do último balanço aprovado 
pela assembleia geral, observado o disposto no § 2º., se estipulado 
com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em 
avaliação (§§3º. e 4º.) 
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O § 1º do art. 45 acima transcrito aplica-se também para os casos em que o 

estatuto social nada prevê? O caput do art. 45, ao determinar que se pague aos 

acionistas dissidentes o “o valor de suas ações” estabelece uma regra que tem qual 

objetivo? A posição da doutrina de responder a essas questões no sentido de que se 

deve aplicar o critério do patrimônio líquido contábil para o cálculo do valor de 

reembolso das ações é uma posição que tem sustentação em seus próprios 

argumentos?  

 

É hipótese do presente trabalho de que tal entendimento doutrinário não é 

adequado, ou, pelo menos, não é compartilhado com o atual entendimento 

jurisprudencial. O presente trabalho procurará demonstrar que o critério do 

patrimônio líquido contábil para o cálculo do valor do reembolso até pode ser 

utilizado, porém desde que previsto no estatuto social da companhia ou desde que 

seja o critério que melhor reflita, em determinada companhia, seu valor real. Ou seja, 

caso o estatuto social seja silente, há risco e incerteza quanto ao exato valor das 

ações a serem reembolsadas, pois o caput do art. 45 fala apenas em valor de suas 

ações não estipulando nenhum critério objetivo. 

 

 

Delimitação do Tema  

 

 

Como o título do trabalho já esclarece, não se abordará o direito de recesso e 

respectivo valor de reembolso nas sociedades limitadas, seja pela necessidade 

estrutural da dissertação conter uma linha de corte que proporcione clareza e 

objetividade no tratamento do tema escolhido, seja pelas características e normas 

que regem o direito de recesso e respectivo valor de reembolso nas sociedades 

limitadas. 

 

Assim, o Código Civil, ao disciplinar o recesso e valor de reembolso nas 

sociedades limitadas e ao disciplinar a própria sociedade limitada, empresta a estes 

institutos características diversas daquelas encontradas na legislação das 

sociedades anônimas. Por exemplo, não há nas limitadas a taxatividade prevista na 



20 

 

 

 

Lei 6.404/1976 para as hipóteses de exercício do direito de recesso. O contrato 

social de uma sociedade limitada pode prever hipóteses de retirada de sócios, além 

daquelas já previstas no artigo 1.077 do Código Civil. 

 

Outro exemplo que desnatura a possível comparação dos institutos nos dois 

tipos societários é a existência do artigo 1.029 do Código Civil que possibilita a 

retirada unilateral do sócio, em sociedades por prazo indeterminado. 

 

Não se esqueça, ainda, que a forma de cálculo do valor de reembolso é 

expressamente prevista no artigo 1.031 do Código Civil. Mais uma diferença com 

relação aos institutos recesso/reembolso nas sociedades anônimas. Enfim, esses 

exemplos somados à própria natureza mais contratualista das sociedades limitadas 

impõe a decisão de se abordar no presente trabalho a análise do direito de recesso 

e respectivo valor de reembolso de forma restrita às companhias. 

 

A metodologia do presente trabalho foi alicerçada tanto em pesquisa 

jurisprudencial quanto em pesquisa doutrinária acerca do tema. Como fonte 

secundária, notadamente no capítulo 4, utilizou-se a análise e pesquisa dos 

estatutos sociais das companhias abertas, como forma de diagnosticar como as 

companhias abertas tem enfrentado a questão. 

 

Ainda no aspecto metodológico, procurou-se analisar o tema com a lente e 

sensibilidade do advogado, influenciado pela abstração teórica, porém sem perder 

de vista sua aplicabilidade prática.  

 

Esclarece-se que no presente trabalho utilizar-se-á as expressões “direito de 

recesso” e “direito de retirada” como sinônimos. Faz-se a menção3 de que há 

autores que distinguem os dois conceitos, tratando o direito de recesso como o 

desligamento motivado, assim entendido a existência de um fato, de um motivo para 

seu exercício e o direito de retirada como o desligamento imotivado. 

 

                                                 
3
 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. v. 2. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 310. 
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Passa-se, portanto, à análise do tema, com as ressalvas ora expostas, 

acrescidas do fato de que o estudo do direito de recesso e respectivo valor de 

reembolso é um constante convite à reflexão, pois está, nos dizeres de Newton de 

Lucca4:  

 

[N]o epicentro dos conflitos entre acionistas controladores, de um 
lado, e acionistas minoritários, de outro. Já se disse, com 
propriedade, que o instituto do recesso reflete a tensão permanente 
entre os interesses individuais dos sócios e as necessidades de 
desenvolvimento da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 LUCCA, Newton de. O Direito de Recesso no Direito Brasileiro e na Legislação Comparada. In: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 114. São Paulo: Malheiros, 
abril/junho, 1999, p. 09. 
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2 DIREITO DE RECESSO EM SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

 

2.1 Conceito e Função do Direito de Recesso 

 

 

O art. 109 da Lei n. 6.404/76, ao tratar dos direitos essenciais do acionista, 

dentre eles, mais precisamente no seu inciso V, elenca o direito de “retirar-se da 

sociedade nos casos previstos nesta lei”. Por definição legal, portanto, o direito de 

retirada é um dos direitos essenciais do acionista. 

 

Os direitos essenciais do acionista, por seu turno, podem ser divididos em (i) 

direitos materiais, cuja natureza tem por finalidade a consecução de bens 

econômicos e (ii) remédios jurídicos, cujo objetivo é justamente propiciar meios para 

que os acionistas protejam seus direitos essenciais materiais.  

 

O recesso é um direito potestativo ou direito formador, consoante definição da 

doutrina germânica (“Gestaltungsrecht”). É uma prerrogativa do acionista para a 

defesa dos seus interesses que acarreta a extinção de uma relação jurídica5.  

 

Assim, os incisos I, II e IV do art. 109 da Lei n. 6.404/76, ao tratarem, 

respectivamente, da participação nos lucros sociais; participação no acervo da 

companhia, em caso de liquidação; e preferência na subscrição de ações, partes 

beneficiárias, bônus e debêntures, todos esses valores mobiliários quando 

conversíveis em ações, estão tratando de direitos essenciais do acionista de cunho 

estritamente econômico. Já os incisos III e V do mesmo art. 109, ao versarem, 

respectivamente, sobre o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais e de 

                                                 
5
 Fábio Konder Comparato considera o direito de recesso como “um remédio jurídico e não um direito 

material à obtenção de lucros ou vantagens. E remédio reconhecido em lei para a proteção de 
interesses individuais do acionista, não correspondentes, portanto, ao interesse social. Deste, o 
intérprete primeiro continua sendo o majoritário ou controlador. Ele tem o direito – e, em certas 
circunstâncias, até mesmo o dever – de tomar a iniciativa das deliberações sociais que contrariam o 
interesse dos minoritários. Mas o sacrifício destes é considerado iníquo sem uma compensação: o 
poder atribuído aos dissidentes de se retirarem da sociedade com o reembolso do valor de sua 
participação social” (COMPARATO, Fábio Konder. Valor de Reembolso no recesso acionário: 
interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas. In: Revista dos Tribunais. v. 563, 
set./1982, p. 50). 
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retirar-se da sociedade nos casos previstos na lei, estão tratando de soluções 

jurídicas para que os direitos essenciais materiais dos acionistas sejam preservados. 

 

Para Modesto Carvalhosa6 o direito de recesso: 

  

 

[T]rata-se de um negócio jurídico, em virtude do qual a companhia é 
obrigada a pagar aos acionistas dissidentes o valor de suas ações. 
Constitui uma resilição unilateral ou denúncia. É, portanto, 
reminiscência da concepção contratualista da sociedade anônima, 
que ainda subsiste em diversas esferas da sua estrutura.  

 

 

Já em outra passagem da mesma obra, Carvalhosa7, seguindo a mesma linha 

do conceito de remédio jurídico, acima exposta, conceitua o recesso como “remédio 

à regra geral da decisão majoritária, no que concerne às modificações institucionais 

da companhia”. 

 

Para Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira8 recesso “é o direito do 

acionista, de distratar sua participação na sociedade e dela retirar-se, direito este 

vinculado a certas deliberações previstas em lei”.  

 

Nelson Eizirik9, ao tratar do conceito de direito de recesso, a este se refere 

como “uma faculdade legal do acionista de retirar-se da sociedade, em 

determinadas circunstâncias, recebendo dela o valor real e atualizado das suas 

ações”. Prossegue dizendo que o recesso “consiste, pois, no poder jurídico de 

extinguir, por ato unilateral, nos casos previstos em lei, as relações que vinculam o 

sócio à companhia, passando à posição de credor da mesma, pelo valor de 

reembolso de suas ações”.  

 

                                                 
6
 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. v. 2. São Paulo: Saraiva, 

1997, p. 741. 
7
 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. v. 2. São Paulo: Saraiva, 

1997, p. 310. 
8
 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S/A, v. I, Rio de Janeiro: Renovar, 

1996, p. 78. 
9
 EIZIRIK, Nelson. Reforma das S/A e do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1998a, p. 

61. 
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O direito de recesso é um direito cuja existência depende da ocorrência de 

um fato, previsto na lei e que faz nascer a possibilidade de seu exercício e não a 

obrigatoriedade de seu exercício. A cada caso previsto na lei, a cada ocorrência de 

seu fato gerador, avaliará o acionista se exercerá ou não o direito de retirada10.  

 

Alguns autores enfatizam o recesso como remédio jurídico apesar de 

reconhecer também o caráter de direito formador ou potestativo do instituto, 

reconhecendo-se, sempre, ser um moderador ao poder da maioria como princípio 

impulsionador da vida societária11. 

 

O direito de retirada é tanto um direito essencial, por definição legal, quanto 

um direito individual, ainda que entendido como um remédio jurídico. Um direito 

limitador da vontade soberana representada pelo princípio majoritário, norteador das 

deliberações sociais12. 

 

Retorne-se, ainda que brevemente, à parte da introdução deste trabalho, 

onde se diz que a legislação brasileira prevê três tipos de solução para deliberações 

assembleares de natureza diversas. Assim, há temas que sequer podem ser objeto 

de deliberação assemblear, ainda que na assembleia inaugural da companhia, quais 

sejam, os temas que tratam dos direitos essenciais dos acionistas, não importa se 

de direito material ou de remédio jurídico. Se são temas relacionados aos direitos 

essenciais (art. 109 da Lei n. 6.404/76) não podem ser objeto do conclave. 

                                                 
10

 “Preferimos, assim, com base na doutrina de Pontes de Miranda, conceber o direito de recesso 
como direito expectativo do acionista, eis que o nascimento do direito expectado depende, ao menos 
nos termos da legislação brasileira de 1976 (§ 3º. do art. 137), de condições que extravasam a esfera 
de vontade do titular do direito. O direito abstrato do acionista (direito expectativo) decorre do status 
de sócio, e dá lugar ao direito concreto (direito expectado) de retirar-se da sociedade, ocorridos os 
elementos do mundo fático requeridos pela lei”. (RETTO, Marcel Gomes Bragança. Direito de 
Recesso e as Alterações Introduzidas pelas Leis ns. 9457/1997 e 10.303/2001. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 147, jun-set 2007, pp. 81-82). 
11

“E o recesso, como quer que se o defina (‘direito formador ou potestativo’), embora tenha conteúdo 
patrimonial, é, acima de tudo, um direito político. É remédio judicial a benefício do minoritário que 
funciona como contrapeso ao poder ilimitado da maioria” (FRANCO, Vera Helena de Mello. A 
Correção Monetária no Valor de Reembolso do Recesso Societário. In: Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. v. 89, jan-mar 1993, p. 80). 
12

 “Na realidade societária, os direitos essenciais e individuais são prerrogativas dos acionistas que se 
encontram em minoria nas assembleias. Eles impedem que a vontade soberana da maioria exceda 
de limites razoáveis e atinja a área do absurdo” (PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de Retirada 
na Sociedade Anônima. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 16). 
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Há outros temas que podem eventualmente ser objeto de uma assembleia e 

sobre cuja deliberação poderá configurar um ato ilícito, como por exemplo, a 

contratação da companhia com empresa da qual também faça parte determinado 

grupo de acionistas, em condições não equitativas de mercado. Configura-se, neste 

caso, um abuso de poder da maioria, do controlador. Esta deliberação assemblear é 

sujeita ao eventual pedido de anulação e de indenização, a favor da companhia, por 

perdas, danos e lucros cessantes. Se houver direto dano a algum acionista, este 

também poderá acionar diretamente o causador do dano (acionista controlador ou 

administrador da companhia) desde que provado o nexo de causalidade. 

 

O direito de recesso, por seu turno, só será possível caso ocorra uma 

deliberação assemblear lícita, sobre matéria que poderia ser objeto do conclave, e 

que conste no rol de deliberações taxativa da lei em que interesses de acionistas 

que desta decisão dissentem podem, na visão destes mesmos acionistas, serem 

atingidos. 

 

O conceito de direito de recesso parece fazer mais sentido se diretamente 

associado à sua função, qual seja, o de regulador do natural conflito de interesses 

entre os acionistas, contornando-se ou eliminando-se as situações conflituosas 

decorrentes da operação do modelo organizacional empresarial.  

 

A atividade econômica não compactua com a morosidade de deliberações 

que dependam de consultas a todos os sócios, mormente em sociedades de grande 

porte e com inúmeros acionistas, razão pela qual o princípio das deliberações 

majoritárias é essencial para a eficiência e desenvolvimento da atividade econômica 

da sociedade. Porém, esse poder da maioria tem um freio que impede a não 

manutenção das bases do negócio conforme ajustado inicialmente ou conforme 

aderido em determinado momento por certo número de acionistas. Assim, permite-

se com o recesso a regular administração da sociedade pela maioria e que os 

descontentes, naquelas hipóteses legais taxativas, da sociedade se desliguem, pois 

a base, o ajuste fundamental, o alicerce daquilo que foi contratado, foi modificado. 

 



26 

 

 

 

Entende-se ser fundamental a análise do instituto do direito de recesso e do 

seu respectivo valor de reembolso com uma visão sistêmica e finalística de suas 

normas, sob pena de se tornar inócua sua própria existência. Alinha-se e se 

enaltece a opinião de Rachel Sztajn13.   

 

Prossegue a doutrinadora, mais à frente, concluindo que o recesso é um 

mecanismo do acionista retirar-se da sociedade nas situações pré-determinadas 

pela lei, sendo, portanto, “mecanismo neutro, voltado para a realidade societária, 

que permite a cada membro, dentro do jogo de interesses internos, garantir sua 

liberdade de permanecer ou não associado sem recorrer à dissolução da 

sociedade”. 

 

A posição defendida pela autora pode ser reforçada com o argumento de que 

não necessariamente o direito de recesso será sempre invocado por acionista 

minoritário. Poderá sê-lo, ainda que na prática isso não ocorra com frequência, por 

acionista que faça parte do grupo de controle, conforme definição legal, mas que em 

determinada deliberação assemblear não compactue com seus pares. 

 

Deve-se, portanto, entender o recesso como um mecanismo de equilíbrio das 

relações societárias, cuja função é a manutenção da sociedade apta e eficiente para 

a realização de seu objetivo social, mantendo íntegros os interesses de seus 

acionistas e dos terceiros que com ela se relacionam e contribuindo para o 

desenvolvimento daquela atividade econômica a que se dedica. 

 

Assim, a caracterização do direito de recesso como um direito formador ou 

potestativo, como uma declaração unilateral de vontade, como uma proteção direta 

aos acionistas minoritários contra o poder de controle da maioria, a par de sua 

importância teórica e da fundamentação exposta pelos doutrinadores, conforme 

acima demonstrado, não resolve a questão prática direta e decorrente de seu 

                                                 
13

 “Estruturalmente o recesso é, portanto, direito potestativo que se traduz em declaração unilateral 
de vontade do dissidente e que se torna eficaz logo que chegue ao conhecimento da administração 
da sociedade. Recesso é declaração unilateral de vontade de natureza receptícia. Desnecessário 
expor a razão que leva o sócio dissidente a exercer o direito potestativo que a lei lhe confere” 
(SZTAJN, Rachel. O Direito de Recesso nas Sociedades Comerciais. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, v. 71, jul-set 1988, p. 53). 
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exercício, que é saber-se qual o critério do valor de reembolso das ações objeto do 

seu exercício. 

 

O direito de recesso é previsto em algumas legislações e não existe em 

outras. Tanto no sistema de base romano-germânica, há recesso no direito italiano, 

mas não há previsão nas legislações alemã, suíça e francesa14, assim como, no 

sistema anglo-saxão, não há recesso no direito inglês e há no direito norte-

americano. 

 

É provável que essa diferença legislativa decorra de uma proteção diferente 

que é dada aos acionistas não-controladores nas leis inglesa, alemã e francesa, por 

exemplo, tais como maior possibilidade de recurso ao Poder Judiciário para obstar 

determinadas deliberações e/ou maior imposição de regras para disseminação de 

informações administrativas e/ou, ainda, quóruns mais altos para que certas 

deliberações societárias sejam aprovadas. 

 

Por outro lado, e aqui se usa como exemplo o direito norte-americano, o 

direito de recesso possui função clara de dar liquidez ao acionista dissidente. A 

legislação de Delaware, provavelmente a mais importante do Direito norte-

americano sobre o tema, haja vista a maior quantidade de corporations naquele 

Estado, prevê a stock market exception, isto é, não há direito de recesso para os 

acionistas dissidentes de deliberação societária cujas ações possuam negociação 

em bolsa de valores ou cuja companhia possua mais de dois mil acionistas, o que a 

lei presume assegurar liquidez a seus integrantes15. 

 

                                                 
14

 “Analisando alguns sistemas legislativos de base romano-germânica, surpreende-se o estudioso 
com o fato de que nos Direitos alemão, francês e suíço, o recesso inexiste. Falta nesses sistemas 
tutela de minorias ou outros mecanismos mais eficientes substituem o recesso? O direito italiano 
apresenta três hipóteses de recesso, contra as mais de sete da Lei 6.404/76. Da análise dos sistemas 
norte-americano e inglês, de base anglo-saxônica, observa-se que o recesso existe no primeiro, mas 
não no segundo, acentuando-se no Direito norte-americano, a tendência à eliminação do direito de 
recesso sempre que as ações de companhia são negociadas em Bolsa (...)”. (SZTAJN, Rachel. O 
Direito de Recesso nas Sociedades Comerciais. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, v. 71, jul-set 1988, p. 51). Vide também Tese de 
Doutorado da autora apresentada perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 
1982, sobre Direito de Recesso, p. 154-157. 
15

 GORGA, Érica. Direito Societário Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 248-250. 
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Outro conceito muito interessante que se pode extrair também do direito 

norte-americano é que o direito de recesso se prende diretamente à noção de valor. 

Está conectado, como gêmeos siameses, ao seu respectivo valor de reembolso. A 

sua designação (appraisal rights or appraisal remedy) se volta à noção de valor, pois 

to appraise significa avaliar, valorizar16. E a mesma legislação de Delaware requer 

que os acionistas dissidentes recebam o valor justo de suas ações. 

 

Ou seja, dar liquidez ao acionista dissidente é função elementar do direito de 

recesso. E não há efetivamente liquidez se o valor de reembolso não se coaduna 

com a realidade da companhia. Se o valor a que o dissidente faz jus for muito 

inferior ao valor real das ações, ou não haverá o exercício do direito de recesso, ou 

o dissidente será transformado em acionista expulso. Se, por outro lado, o valor de 

reembolso for muito superior ao valor real das ações, o dissidente sangrará a 

companhia de forma indevida. 

 

O direito de recesso, portanto, tem a função de ser um mecanismo de 

equilíbrio entre os interesses dos acionistas e o faz, dando liquidez aos acionistas 

que divirjam de determinada alteração relevante do pacto societário. 

 

Conclui-se, portanto, este tópico, com a ideia clara de que recesso e 

reembolso são duas faces da mesma moeda e devem, portanto, ser interpretados 

como um instituto único, indissociável. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 De acordo com Blacks Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, p. 100: “Appraisal. A valuation or an 
estimation of value of property by desinterested persons of suitable qualifications. The processo of 
ascertaining a value of an asseto r liability that involves expert opinion rather than explict Market 
transactions. See also Appraise. In corporate law, a limited statutory tright granted to minority 
sharolders who object to certain fundamental transactions such as mergers. In an appraisal 
proceeding a court determines the appraised value of their shares and the corporation pays such 
appraised value to the shareholder in cash. The (....)”. 
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2.2 Taxatividade das Hipóteses do Direito de Recesso 

 

 

A redação do inciso V, do art. 109 da lei é bastante clara e revela o caráter de 

norma de ordem pública, irrenunciável e a tipicidade do direito de recesso. 

 

 

Art. 109. Nem o estatuto social, nem a assembleia geral poderão 
privar o acionista dos direitos de: 
V – retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei.  

 

 

Não há dúvida na doutrina com relação à taxatividade das hipóteses do 

exercício do direito de recesso, seja pela própria redação do atual diploma legal (e 

também dos anteriores), seja pela natureza do instituto. É direito essencial do 

acionista, norma de ordem pública, irrenunciável. Segundo Rubens Approbato 

Machado17 “o estatuto social não pode negá-lo ou condicioná-lo. O próprio acionista, 

titular do direito, não pode a ele renunciar. Pode, querendo, deixar de exercitá-lo, 

mas, não pode renunciar”. E prossegue mais adiante no sentido de que o direito de 

recesso “trata-se de caso de estrita tipicidade legal. Inexistindo, na lei, o tipo, 

inexiste o direito de recesso”.  

 

A previsão legal da hipótese, a taxatividade é característica e pressuposto da 

existência do direito de recesso. Imprescindível a previsão legal de suas hipóteses. 

É a lei que define o que é ou não uma alteração estatutária relevante a ponto de dar 

vida ao direito de recesso18.  

 

                                                 
17

 MACHADO, Rubens Approbato. Sociedade Por Ações – Incorporação, Fusão e Cisão – Direito de 
Retirada. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 82, abr.-jun. 
1986, p. 47-48. 
18

 “É, portanto, pacífico o entendimento de que só a lei pode prever sobre quais matérias o acionista 
pode dissidir, gerando, consequentemente, o direito de reembolso. Decorre, desse remansoso 
raciocínio, que as hipóteses legais são exaustivas, tipificando os fatos geradores do direito de 
recesso. Inexistindo o tipo, inexiste o direito; não há a possibilidade de uma integração analógica, sob 
o raciocínio de que, tratando-se de matéria grave, porém, sem previsão legal, a lacuna poderia ser 
preenchida mediante interpretação (integração) analógica. É a lei quem diz em quais casos a 
dissidência gera o direito de recesso” (MACHADO, Rubens Approbato. Sociedade Por Ações – 
Incorporação, Fusão e Cisão – Direito de Retirada. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. v. 82, abr.-jun. 1986, p. 48). 
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O direito de recesso está intrinsicamente ligado ao princípio majoritário, 

norteador do sistema decisório societário. A maioria deve governar pois o 

regramento social deve atender ao maior número possível de sujeitos e desagradar 

o menor número possível, princípio democrático incorporado naturalmente pelo 

direito societário.  

 

Entretanto, há regras fundamentais da vida em sociedade e quando o poder 

majoritário modifica essas regras, em desacordo com os interesses de alguns, estes 

não são obrigados a seguir na vida em sociedade, dela podendo retirar-se. Ponto 

fulcral, na nossa legislação, é saber que é a lei quem diz quais são as regras 

fundamentais que, se modificadas, dão direito de retirada aos descontentes. São as 

hipóteses do direito de recesso. 

 

O exercício do poder majoritário pode constranger os demais acionistas de 

uma companhia, submetendo-os à deliberação majoritária, de controle, porém tal 

constrangimento (imposição de manter-se associado) é limitado pelas hipóteses 

legais do exercício do direito de recesso19. 

 

São, portanto, características fundamentais do exercício do direito de recesso 

(i) ser o objeto da deliberação assemblear passível de discussão num conclave; (ii) 

não ser um ato ilícito; (iii) a matéria objeto da deliberação assemblear ser uma das 

hipóteses previstas na lei. Retorna-se a estes conceitos, pois caso em determinada 

companhia, por exemplo, aprove-se numa assembleia que os acionistas ficam 

proibidos de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, não se estará diante de um 

caso de possível direito de recesso, mas sim de nulidade da deliberação.  

 

A princípio, o recesso pressupõe modificação estatutária decorrente de 

deliberação lícita em assembleia. Diz-se a princípio, pois como se verá mais adiante, 

dentre todas as hipóteses previstas na lei de sociedades anônimas para o exercício 

                                                 
19

 “Significa isso constranger a minoria, e desprezar os seus interesses? Evidentemente, não, mas 
desde que a minoria haja aceito essa regra fundamental do jogo. O princípio majoritário, afinal, 
pressupõe necessariamente a unanimidade, pelo menos uma vez, no momento da constituição da 
sociedade, como postulado de razão social” (COMPARATO, Fabio Konder. Controle conjunto, abuso 
no exercício do voto acionário e alienação indireta de controle empresarial. In: Direito Empresarial: 
estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 43). 
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do direito de recesso, há duas (§ único do art. 236; e § 4º. do art. 223) que 

dispensam a deliberação assemblear para sua existência. 

 

De qualquer forma, só há direito de recesso nas hipóteses que a lei 

expressamente o prevê. Não se admite a interpretação analógica, tampouco que o 

estatuto social crie outras hipóteses. De outro lado, é também um direito 

irrenunciável. Pode, eventualmente não ser exercido pelo dissidente em 

determinado momento quando da ocorrência de uma de suas hipóteses legais, 

porém não pode ser renunciado.  

 

Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro20 também 

destacam o caráter taxativo do direito de recesso: “[a] enumeração das hipóteses 

que ensejam o direto de recesso reveste-se do caráter de numerus clausus, não se 

permitindo a extensão do recesso a circunstâncias outras não incluídas no 

mencionado elenco”. Na mesma linha, Anna Luiza Prisco Paraíso, em monografia 

sobre o tema direito de retirada, já citada aqui21.  

 

Essas características do direito de recesso (taxatividade e irrenunciabilidade) 

denotam sua rigidez estrutural e também ajudam na formulação que aqui se 

pretende expor de que sua consequência direta, seu valor de reembolso, deva ser o 

valor mais próximo possível do valor real das ações da companhia, sob pena de 

comprometer suas características e sua função. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas 
no Direito Brasileiro. v. 1. São Paulo: José Bushatsky, 1979, p. 286.  
21

 “Ademais, vale acrescentar que as hipóteses previstas na Lei são taxativas. Isto significa que o 
estatuto não poderá suprimi-las ou aumentar seu número. Com efeito, a taxatividade das hipóteses é 
princípio universalmente aceito, ou melhor, é tese acolhida por toda a doutrina estrangeira, nacional, 
bem como pelos tribunais” (PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de Retirada na Sociedade 
Anônima. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 67). 
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2.3 Desnecessidade de prova de prejuízo pelo acionista dissidente 

 

 

Como visto acima, o direito de recesso não decorre de um ato ilícito. Portanto, 

seu exercício não é uma sanção, mas sim uma declaração unilateral de vontade, 

cuja eficácia, como será em 2.4 está sujeita à uma condição resolutiva. 

 

Trata-se, nos dizeres de Fábio Konder Comparato22 de uma “denúncia vazia 

do vínculo societário”. A desnecessidade de comprovação de prejuízo por parte do 

acionista dissidente é intrínseca ao conceito do direito de recesso, que decorre de 

situações objetivas, previstas na lei. Como já dito, é a lei que determina qual 

modificação estatutária, qual deliberação assemblear atinge a regra fundamental do 

jogo, possibilitando ao dissidente da sociedade retirar-se. 

 

Norma Jonssen Parente23, ao analisar as hipóteses de recesso em casos de 

fusão, cisão ou incorporação da companhia em outra se manifesta, claramente, 

neste mesmo sentido. 

 

Tal entendimento encontra alguma discussão doutrinária em função da atual 

redação do inciso I do art. 137 da Lei n. 6.404/76, com a redação que lhe foi dada 

pele Lei n. 9.457/97, ao dizer que “nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente 

terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas”.  

 

Alguns24 doutrinadores25 dividem as hipóteses que acarretam o direito de 

recesso em deliberações que atingem todas as espécies e classes de ações, como 

a incorporação e a cisão, por exemplo, e em deliberações que só dizem respeito a 

determinada espécie e classe de ações. As do primeiro tipo seriam deliberações que 

                                                 
22

 COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial Econômico e Financeiro. v. 25, 1977, p. 47.  
23

 “6. A lei não exige comprovação de prejuízo para o exercício do direito de recesso. A lei criou uma 
situação objetiva no recesso decorrente da incorporação, fusão ou cisão de sociedades, ocorrendo a 
hipótese não cabe discussão se houve ou não prejuízo” (PARENTE, Norma Jonssen. O Direito de 
Recesso na Incorporação, Fusão ou Cisão de Sociedades. In: Revista de Direito Mercantil, 
Industrial Econômico e Financeiro. v. 97. São Paulo: Malheiros, jan-mar, 1995,  p. 72). 
24

 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. v. 4. São Paulo: 
Saraiva, 1978, p. 310. 
25

 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S/A, v. I, Rio de Janeiro: 
Renovar, 1996, p. 556. 
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alteram profundamente a organização da companhia e as segundas seriam 

deliberações que reduzem direito de participação dos titulares de uma ou mais 

espécies ou classes de ações. 

 

Entende-se desnecessária tal divisão das hipóteses de direito de recesso 

apenas para se concluir que não há necessidade de prova do prejuízo por parte do 

acionista dissidente. O termo “prejudicadas”, constante do inciso I, do art. 137 da lei, 

não desnatura o instituto, tampouco cria duas espécies de direito de retirada.  

 

Apenas esclarece que nas hipóteses dos incisos I (criação de ações 

preferenciais ou aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as 

demais espécies e classes, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto) e II 

(alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de 

uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais 

favorecida) somente os acionistas destas espécies e classes de ações é que terão o 

direito de retirada. 

 

Ou seja, somente alguns acionistas, nestas hipóteses, é que terão a 

“denúncia vazia”. Mas, a manifestação de vontade permanece unilateral. A 

característica de direito potestativo não se modifica. É que a alteração estatutária 

atinge apenas aquela espécie e classe de ações e não os demais acionistas. Só há 

direito de recesso, pela sua natureza como já visto, se algumas das regras 

fundamentais do jogo forem alteradas. Nestas hipóteses, a regra fundamental do 

jogo permanece exatamente a mesma para os acionistas que não sejam das 

espécies e classes referidas nos incisos I e II do art. 136 da lei26. 

 

Por não ser decorrente de um ato ilícito, o recesso e seu respectivo critério de 

aferição do valor de reembolso não podem ser interpretados como uma indenização 

a favor do dissidente. Não há prejuízo a ser indenizado, o que também reforça o 

entendimento exposto neste estudo de que o valor de reembolso deve ser o mais 

próximo possível do valor real das ações da companhia. 

 

                                                 
26

 Ver maiores considerações em 2.5.1.1.  
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2.4 Sujeição à Condição – Possibilidade de Revisão da Deliberação 

 

 

Acresça-se uma característica muito importante do direito de recesso, na 

legislação brasileira, ainda não analisada no presente texto, a de que é um direito 

potestativo do acionista dissidente, um remédio jurídico, porém sujeito à uma 

variável condicional. O legislador brasileiro, no § 3º. do art. 137 da Lei n. 6.404/76, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.303/01, faculta aos administradores 

da companhia a convocação de nova assembleia geral para retificar ou ratificar a 

deliberação que deu ensejo ao direito de recesso, suspendendo a eficácia da 

declaração de vontade, que fica condicionada à manutenção ou não da deliberação 

anterior. 

 

E esse mecanismo existente na legislação pátria, a par de ignorar e ir contra a 

construção dogmática das declarações de vontade receptícias (exercício do direito 

de recesso), revela a preocupação com a possibilidade de que haja pedidos de 

retirada em quantidade tal que possam colocar em risco a própria continuação do 

negócio da companhia, por sua descapitalização. Fica claro, portanto, que o direito 

de recesso, em nossa legislação, é realmente um mecanismo, um instrumento de 

equilíbrio das relações societárias. 

 

Não há risco para a companhia de se pagar a título de reembolso o valor real 

das ações. Caso um grande número de acionistas dissidentes exerça o recesso, 

podendo causar um comprometimento financeiro à companhia, nosso sistema prevê 

a possibilidade da companhia rever a deliberação societária que deu ensejo ao 

direito de recesso. E, afinal, se houve tão grande manifestação de dissidentes 

exercendo o recesso, é muito provável que a deliberação societária originária do 

recesso não tenha sido a melhor em prol dos interesses da companhia, ao menos na 

visão de seus acionistas. 

 

Ora, se a deliberação assemblear que modificará substancialmente o estatuto 

social, incorrendo numa das hipóteses taxativas do direito de recesso, for benéfica 

aos interesses da companhia e ao objetivo final de aferição de lucro, os acionistas 
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dela não dissentirão, ou poucos o farão por uma má avaliação. O Direito não pode 

querer tutelar uma má avaliação generalizada. 

 

Essas observações todas são feitas sob o prisma do que será analisado mais 

adiante, a consequência do efetivo exercício do direito de recesso pelo acionista 

dissidente, que é a apuração e o pagamento do valor do reembolso das ações. 

Assim, se o direito de retirada é um mecanismo de equilíbrio das relações 

societárias, talvez o mais importante deles todos, a consequência natural de seu 

exercício, qual seja, o critério do cálculo do valor de reembolso das ações não pode 

fugir a essa mesma lógica legislativa do direito de recesso. É o que se procurará 

demonstrar à frente, questionando-se a mesma doutrina que defende ser o 

patrimônio líquido o critério previsto na lei, quando o estatuto é silente a respeito, 

como critério para o cálculo do valor de reembolso. 

 

 

2.5 A evolução legislativa das normas relativas ao direito de recesso e ao valor 
de reembolso: do Decreto n. 3.708/32 à Lei n. 6.404/76 
 

 

O direito de recesso apareceu, pela primeira vez em nosso ordenamento, no 

sistema de sociedades, em 1919, nas então denominadas sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, mais precisamente no art. 15 do Decreto n. 3.708. Em 

1932 é transposto para as sociedades anônimas, pelo art. 9º. do Decreto n. 21.536, 

porém restrito aos titulares de ações preferenciais dissidentes de deliberação que 

modificasse as preferências e vantagens conferidas a uma ou mais classes de 

ações preferenciais, ou criasse nova classe de ações preferenciais com preferência 

mais favorável àquelas então existentes, ou que alterasse seu valor nominal.  

 

Já o Decreto-lei n. 2.627/1940 ampliou as hipóteses de ocorrência do direito 

de recesso para cinco hipóteses. Nos termos do seu art. 107 eram hipóteses de 

exercício do direito de recesso: (i) criação de ações preferenciais ou alterações nas 

preferências conferidas a uma ou mais classes delas ou criação de nova classe de 

ações preferenciais mais favorecidas; (ii) mudança de objeto essencial da 

sociedade; (iii) incorporação da sociedade em outra ou sua fusão; e (iv) cessação do 
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estado de liquidação, mediante reposição da sociedade em sua vida normal. E o § 

1º. do mesmo art. 107 determinava a forma de cálculo do valor de reembolso: “§1º. 

Salvo disposição dos estatutos em contrário, o valor do reembolso será o resultado 

da divisão do ativo líquido da sociedade, constante do último balanço aprovado pela 

assembléia geral, pelo número de ações em circulação”.   

 

O art. 150 previu a quinta hipótese do recesso, para o caso de transformação 

do tipo societário. Assim, se o estatuto nada dispusesse sobre a possibilidade de 

transformação, a transformação só poderia ocorrer com aprovação unânime dos 

acionistas, não havendo, portanto, o direito de recesso. Se o estatuto previsse a 

possibilidade de transformação e a assembleia deliberasse a respeito, o acionista 

dissidente poderia retirar-se da sociedade “recebendo os seus haveres de acôrdo 

com o último balanço ou na forma estabelecida no ato constitutivo ou estatutos”. 

 

Houve certa divergência doutrinária na época quanto a se saber se os 

acionistas que não tivessem comparecido à assembleia que deu ensejo à 

deliberação a que motivara o recesso ou que a ela tivessem comparecido, porém se 

abstido de votarem, teriam ou não direito de exercer o recesso, se poderiam ou não 

ser considerados dissidentes. De um lado Trajano de Miranda Valverde27, que foi o 

autor do anteprojeto do Decreto-lei n. 2.627/1940 defendia a necessidade que o 

dissidente tivesse comparecido à assembleia e se manifestado contra a aprovação 

daquela deliberação que ensejara o recesso. De outro lado Waldemar Martins 

Ferreira28, que defendia ser dissidente não somente aquele que diverge 

expressamente da decisão majoritária, mas também os indiferentes e os não 

intervenientes.  

 

Com a promulgação da Lei n. 6.404/76 essa controvérsia deixou de existir, 

haja vista a expressa previsão contida no § 1º do art. 137 determinando que 

dissidente era todo acionista que tivesse comparecido à assembleia e se abstido de 

votar ou que nela não tivesse comparecido, desde que exercesse seu direito de 

                                                 
27

 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações. v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 
554. 
28

 FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de Direito Comercial. v. 4. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 
266. 
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recesso no prazo legal de 30 (trinta) dias e que fosse titular das ações na data da 

assembleia. 

 

A Lei n. 6.404/76 ampliou ainda mais as hipóteses de exercício do direito de 

retirada. Em sua redação original, o art. 137 previa o direito de retirada nas 

seguintes sete hipóteses: (i) criação de ações preferenciais ou aumento de classes 

existente sem guardar proporção com as demais, salvo se já previstos ou 

autorizados pelo estatuto; (ii) alterações nas preferências, vantagens, condições de 

resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação 

de nova classe mais favorecida; (iii) alteração do dividendo obrigatório; (iv) mudança 

do objeto da companhia; (v) incorporação da companhia em outra, sua fusão ou 

cisão; (vi) dissolução da companhia ou cessação do estado de liquidação; e (vii) 

participação em grupo de sociedades. 

 

Além das previsões constantes do art. 137, a redação original da Lei n. 

6.404/76 também previu o direito de retirada em mais quatro hipóteses. A primeira 

delas uma repetição da hipótese da transformação prevista no art. 150 do Decreto-

lei n. 2.627/40, por meio do art. 221 do novo diploma legal. Outra delas prevista no § 

único do art. 236, na hipótese de aquisição de controle de companhia por pessoa 

jurídica de direito público, por desapropriação, salvo se a companhia já se achava 

sob controle direito ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público ou, ainda, 

no caso de concessionária de serviço público. A terceira hipótese foi prevista nos §§ 

1º. e 2º. do art. 252, na qual os dissidentes de deliberação de operação de 

incorporação de ações, tanto os acionistas da empresa incorporadora, quanto os 

acionistas da empresa cujas ações fossem incorporadas, teriam direito de retirar-se. 

A quarta e última hipótese, complementar àquelas previstas no já citado art. 137, 

tinha previsão no § 2º. do art. 256, que tratava da compra, por companhia de capital 

aberto, do controle de qualquer outra sociedade mercantil. Também nesta hipótese 

poderiam os dissidentes da deliberação retirarem-se da companhia, desde que o 

preço de aquisição ultrapassasse em uma vez e meia o maior dos 03 (três) valores 

de que tratava o inciso II do mesmo art. 256. 
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Assim, o que eram cinco hipóteses de direito de retirada no antigo Decreto-lei 

n. 2.627/40, passaram para onze hipóteses na Lei n. 6.404/76, conforme acima 

descrito.  As modificações de um diploma legal (Decreto-Lei n. 2.627/40) para o 

seguinte (Lei n. 6.404/76) foram, portanto (a) o acréscimo das hipóteses constantes 

do § único do art. 236 (aquisição de controle de companhia por pessoa jurídica de 

direito público), dos §§ 1º. e 2º. do art. 252 (operação de incorporações de ações) e 

do § 2º. do art. 256 (compra por companhia de capital aberto do controle de qualquer 

outra sociedade mercantil); (b) aperfeiçoamento das possíveis alterações 

introduzidas na sistemática das ações preferenciais; (c) acréscimo da hipótese de 

recesso se alterado fosse o dividendo mínimo obrigatório, haja vista que foi no novo 

diploma legal que foi introduzido o instituto do dividendo mínimo obrigatório; (d) 

acréscimo da hipótese de cisão como ensejadora do direito de recesso; (e) 

supressão da palavra “essencial” no que se referia à mudança do objeto da 

companhia; (f) acréscimo da hipótese de participação em grupo de sociedades como 

ensejadora do direito de recesso; e (g) acréscimo da hipótese de dissolução de 

sociedade também como ensejadora do direito de retirada. 

 

A par do aumento das hipóteses ensejadoras do direito de recesso, a Lei n. 

6.404/76 também introduziu condição para a eficácia da aplicação do instituto do 

direito de recesso. O § 2º. do art. 137 dispôs que era facultado aos órgãos da 

administração convocar nova assembleia, nos 10 (dez) dias subsequentes ao 

término do prazo de manifestação do exercício do direito de recesso por parte dos 

acionistas dissidentes, pra reconsiderar ou ratificar a anterior deliberação 

assemblear ensejadora do direito de retirada, caso os órgãos da administração 

entendessem que o pagamento do preço do reembolso aos acionistas dissidentes 

poria em risco a estabilidade financeira da companhia. 

 

Desta forma, passou o recesso, no direito brasileiro, a ter a possibilidade de 

ser obstado, bloqueado em seu nascedouro. Essa característica, como se verá mais 

à frente, permanece na atual legislação que trata da matéria e é, a nosso ver, prova 

e argumento muito forte no sentido de que o valor de reembolso das ações, no caso 

de silêncio do estatuto social, dever ser o valor real das ações, com base em 

características dinâmicas da sociedade e do mercado e não com base numa 
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fotografia estática representada pelo critério do patrimônio líquido contábil, ainda que 

atualizado por meio de balanço especial. De qualquer forma, esse assunto voltará a 

ser abordado com mais profundidade nos capítulos seguintes. 

 

Por fim, o novo diploma legal (Lei n. 6.404/76) introduziu uma definição para o 

que seria o “reembolso”. É o que passou a constar em seu art. 45, a saber: 

 

 

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em 
lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da 
assembléia geral o valor de suas ações. 
§ 1º. O estatuto poderá estabelecer normas para determinação do 
valor de reembolso, que em qualquer caso, não será inferior ao valor 
de patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço 
aprovado pela assembleia-geral. 

 

 

2.5.1 Continuação da evolução legislativa: da Lei n. 6.404/76 à Lei n. 7.958/89 

 

 

Verifica-se, portanto, que entre o Decreto de 1932 que inaugurou o direito de 

recesso no ordenamento relativo às sociedades anônimas e a Lei n. 6.404/76, houve 

uma substancial ampliação das suas hipóteses de incidência, bem como uma 

pormenorização de regras de seu exercício. O instituto ganhou corpo e também 

características próprias, inerentes à legislação brasileira, como, por exemplo, e já 

abordado, seu caráter condicional. 

 

A partir da Lei n. 6.404/76 as modificações legislativas que foram introduzidas 

no direito de recesso e no valor de reembolso representaram, sempre, a diretriz de 

políticas públicas, seja para atender interesses de empresas ou grupos particulares, 

seja para atender interesses do Governo Federal oriundos de políticas públicas que 

guardavam direta relação com o mercado acionário. 

 

Não causa estranheza que o instituto do direito de recesso tenha sido e 

continue sendo objeto de alterações legislativas decorrentes de políticas públicas de 

ordem econômica e financeira, ou decorrentes de interesses de grandes grupos 
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empresariais. Sua importância como método regulador dos conflitos de ordem 

societária leva a esse caminho, naturalmente. A lei é usada como instrumento de 

política governamental indubitavelmente29.  

 

Não se discutirá aqui se as intervenções legais refletem um uso indevido ou 

não da lei para atender a políticas governamentais, mas sim se analisará essas 

intervenções para se aferir em que medida impactam e ajudam na interpretação do 

direito de recesso e respectivo valor de reembolso. 

 

A primeira e relevante intervenção ocorrida nas normas que tratavam do 

direito de recesso foi a promulgação da Lei n. 7.958/89, mais conhecida como a “Lei 

Lobão”, que excluiu, ou pretendeu excluir, as hipóteses previstas nos incisos VI 

(incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão) e VIII (participação em 

grupo de sociedades) do art. 136 da Lei n. 6.404/76 das hipóteses do exercício do 

direito de recesso. Segundo relatos da época e matérias jornalísticas então 

veiculadas, tal lei teria sido o resultado do atendimento de interesses exclusivos de 

uma companhia de grande porte que desejava incorporar uma sua controlada sem 

que os acionistas minoritários de tal controlada tivessem a possibilidade de exercer 

o direito de recesso. 

 

Até a promulgação da Lei n. 9.457/97 que, em seu art. 6º., expressamente 

revogou a “Lei Lobão”, travou-se intensa discussão doutrinária para se saber se as 

operações de incorporação, fusão, cisão e participação em grupo de sociedades, 

haviam realmente sido excluídas das hipóteses de exercício do direito de recesso ou 

não. Isso em razão do fato da “Lei Lobão” ter eliminado a remissão feita no art. 137 

da Lei n. 6.404/76 aos incisos VI (incorporação da companhia em outra, fusão e 

cisão) e VIII (participação em grupo de sociedades), mas não ter revogado 

expressamente os diversos outros arts. da Lei n. 6.404/76 que, direta ou 

                                                 
29

 “Ao longo da história brasileira, o direito de retirada foi ora enfraquecido para viabilizar ou reduzir os 
custos de privatização, ora fortalecido para aumentar o valor das posições acionárias minoritárias 
detidas pelo Estado, que passou à condição de acionista minoritário justamente após as privatizações 
ocorridas, notadamente a partir de 1997. De fato, os dispositivos da legislação societária brasileira 
acerca do direito de retirada sofreram inúmeras alterações, as quais refletem a utilização indevida da 
lei como instrumento de política governamental” (TOMAZELLA, Carla Mosna; MARIZ, Lívia. A 
Proteção de Acionistas nas Operações de Fusão, Incorporação e Cisão no Brasil e no Direito 
Comparado. In: FRANÇA, Novaes; AZEVEDO, Erasmo (coord.). Direito Societário Contemporâneo 
I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 219). 
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indiretamente, faziam menção à existência do direito de recesso nestas mesmas 

operações societárias. A doutrina se dividiu30.  

 

O que importa para o presente estudo e que se pode extrair da discussão 

doutrinária travada à época não é saber se a “Lei Lobão” representou ou não 

interesses de um grupo privado em particular, mas sim a ideia de que a sociedade 

anônima ao representar um veículo para o desenvolvimento da atividade 

empresarial e, por consequência, do mercado de capitais, possui um regramento 

que deve evitar antinomias, conceito muito bem explorado por Norberto Bobbio31.  

 

Ora, o sistema legal que rege as sociedades anônimas deve ser harmônico e 

funcional, a fim de que atenda à sua finalidade. Waldirio Bulgarelli32, em artigo 

inserto na Revista de Direito Mercantil, ao defender que ocorrera a derrogação do 

direito de retirada nas hipóteses acima exemplificadas, pela “Lei Lobão”, citando 

Bobbio, manifestou-se no sentido da necessária harmonia das normas, em razão de 

sua estrutura e função.  

 

Utiliza-se aqui da discussão doutrinária havida na época apenas para se 

reforçar a ideia de que o instituto do direito de recesso deve estar harmonizado e 

                                                 
30

 “De um lado e favoráveis à subsistência do direito de recesso nas hipóteses de que se cuida, 
estão, exemplificativamente, os Profs. Mauro Rodrigues Penteado (RDM 77/29 e ss.); Rubens 
Approbato Machado (RDM 82/46 e ss.); Paulo Salvador Frontini (RDM 86/71 e ss.); Modesto 
Carvalhosa (RDM 96/21 e ss.); Norma Jonsen Parente (RDM 97/67 e ss.); Maria Lúcia de Araújo 
Cintra (RDM 98/80 e ss.) e Renata Brandão Moritz (RDM 101/56 e ss.). Em posição oposta, vamos 
encontrar o Prof. Jorge Lobo (RT 664/43 e ss.) num estudo que foi submetido e aprovado pelo 
Instituto dos Advogados do Rio de Janeiro; Alfredo Lamy Filho e José Luiz bulhões Pedreira (A Lei 
das S/A, pp. 344 e 352) e Waldirio Bulgarelli (Fusões, Incorporações e Cisões de Sociedades, p. 
237); José Edwaldo Tavares Borba (Direito Societário, p. 332 e ss.)” (LUCCA, Newton de. O Direito 
de Recesso no direito Brasileiro e na Legislação Comparada. In: Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. v. 114. São Paulo: Malheiros, abril/junho, 1999, p. 24-25). 
31

 “A situação de normas incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional frente à qual se 
encontraram os juristas de todos os tempos, e teve uma denominação própria característica: 
antinomia. A tese de que o ordenamento jurídico constitua um sistema no terceiro sentido exposto 
pode-se exprimir também dizendo que o direito não tolera antinomias” (BOBBIO, Norberto. Teoria do 
Ordenamento Jurídico. In: A Coerência do Ordenamento Jurídico. Trad.: Maria Celeste Cordeiro 
Leite dos Santos, 10. ed. Brasília: UnB, 1999, p. 81). 
32

 “4. Numa visão mais geral, utilizando-se o método de análise normativa tão bem desenvolvido por 
Norberto Bobbio, o da estrutura e da função, verifica-se que as relações das partes entre si e entre o 
todo devem se ajustar harmonicamente, para que seus institutos específicos, no conjunto, sem que 
haja antinomias, atendam à função da norma, entendida como a sua finalidade” (BULGARELLI, 
Waldirio. O Direito de Recesso nas Hipóteses de Incorporação, Fusão, Cisão e Participação em 
Grupos de Sociedades. Exclusão acarretada pela Lei 7.958 de 20.12.89. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 95. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 73).    
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equilibrado com os critérios da fixação do valor de reembolso das ações, a fim de 

que alcancem, em conjunto, o objetivo almejado. 

 

O que ocorreu na época da promulgação da “Lei Lobão” é que, por fatores 

diversos (processo inflacionário, mercado de capitais ainda incipiente, existência na 

oportunidade de correção monetária das demonstrações financeiras, dentre outros) 

e com o entendimento de que o critério para o valor do reembolso era o do 

patrimônio líquido contábil das ações, companhias de capital aberto possuíam 

patrimônio líquido muito superior ao seu valor de mercado (cotação em bolsa). 

 

Isso fazia com que essas companhias abertas tivessem dificuldade de 

participar de operações societárias (incorporação, fusão, cisão, participação em 

grupo de sociedades) que são diretamente decorrentes do regular andamento de 

uma economia de mercado, que vive em constante processo de associação e 

concentração de empresas. 

 

Ou seja, em função de um entendimento doutrinário de que o critério legal 

para o valor do reembolso das ações era o do patrimônio líquido contábil e de 

diferenças entre o tal valor e o valor de mercado de parte das companhias de capital 

aberto de relevância no mercado acionário brasileiro, objetivou-se eliminar, por meio 

da “Lei Lobão” o direito de recesso em tais operações societárias. Teria sido melhor 

deixar mais claro na lei qual é o critério do valor do reembolso e não suprimir 

algumas de suas hipóteses. Deveria ser melhorado o sistema como um todo33. 

 

Como não foi feito, mais tarde surgiu nova necessidade de adequação do 

instituto do direito de recesso à outra pontual política governamental, o então 

denominado Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 

sistema Financeiro Nacional (PROER). 

                                                 
33

“A distorção do direito de retirada ocorrida no Brasil devido ao critério legal de fixação do valor de 
reembolso das ações deu origem aos embaraços ao desenvolvimento empresarial alegados na 
justificação do projeto da Lei 7.958, e explica a promulgação dessa lei. Para eliminar essa distorção, 
não era, certamente, necessário suprimir o direito de retirada nos casos dos itens Vi e VIII do artigo 
136 da Lei 6.404 – bastaria mudar o critério de fixação do valor de reembolso, que era a causa da 
distorção. E é fácil prever que na primeira oportunidade de atualização da lei é provável que o direito 
de retirada suprimido venha a ser restabelecido, com a simultânea adoção de normas sobre o valor 
de reembolso que evitem a repetição da distorção observada” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, 
José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. 2. ed., vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 376). 
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2.5.1.1 A Medida Provisória 1.179/1995: “PROER” 

 

 

O direito de recesso sofreu uma nova intervenção com a edição da Medida 

Provisória 1.179, de 03 de novembro de 1995, que criou o “PROER”, objetivando 

como constava do art. 1º de referida medida provisória assegurar a liquidez e 

solvência do sistema financeiro nacional. 

 

A “MP” 1.179/95 padeceu inicialmente do mesmo vício legislativo da “Lei 

Lobão”, ao restringir o direito de recesso em hipóteses de reorganização societária 

das sociedades inseridas no “PROER”, ao dizer, inicialmente em sua primeira 

edição, que não se aplicava o disposto no art. 230 da Lei n. 6.404/1976, sem fazer 

menção aos demais artigos da Lei que tratam das matérias de reorganização 

societária. Tal vício foi “corrigido” com a edição da MP 1.214, de 05 de dezembro de 

1995 que fez expressa menção à não aplicação do art. 230 e também dos arts. 254; 

255; 256 § 2º.; 264 § 3º.; e 270 § único, todos da Lei n. 6.404/1976. 

 

Assim, enumerou-se todos os artigos que faziam menção às hipóteses de 

reorganização societária, excluindo-se, para os eventuais acionistas dissidentes de 

sociedades (instituições financeiras) que fizessem parte do “PROER”, o direito de 

recesso nas hipóteses de reorganizações societárias.  

 

A MP foi reeditada por inúmeras vezes, por conta da expiração de seu prazo 

de validade, até ser convertida na Lei n. 9.710/1998. O que motivou a criação do 

“PROER” foi a crise bancária pela qual passaram diversas instituições financeiras na 

época da edição da MP 1.179/95. Assim, o cenário era de possíveis fusões e 

aquisições de instituições financeiras por outras instituições financeiras e não se 

queria que tais operações fossem dificultadas por eventual exercício de direito de 

recesso por parte de acionistas dissidentes.   

 

Não há como distanciar o instituto do direito de recesso e seu respectivo valor 

de reembolso de questões circunstanciais de natureza econômica e de questões de 
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política governamental. O “PROER” e a MP 1.179/95, apesar de sua 

excepcionalidade e seu caráter pontual, foi apenas mais um exemplo disso. 

 

É com que este cenário, acrescido ao Plano Nacional de Desestatização, que 

promoveu a divisão da antiga Telebrás em diversas empresas, para depois privatizá-

las, que é promulgada a Lei n. 9.457/1997, também conhecida como “Lei Kandir”, 

assim chamada, pois oriunda de projeto de autoria do então deputado federal 

Antonio Kandir. 

 

 

2.5.1.2 A Lei n. 9.457/1997 

 

 

Assim, a Lei n. 9.457/1997, tinha em suas justificativas, constantes do projeto 

original, que era necessário um ajuste da lei de sociedades anônimas a um novo 

cenário macroeconômico34.  

 

Foram muitas as modificações introduzidas na Lei n. 6.404/76 pela Lei n. 

9.457/97. Não fará parte do presente trabalho sua análise completa, tampouco sua 

valoração sobre se acertada ou não. Ater-se-á às relevantes modificações 

introduzidas acerca do direito de recesso e respectivo valor de reembolso, cerne 

deste estudo. 

 

Desta forma, pode-se apontar as seguintes modificações nas hipóteses do 

direito de recesso: (a) o art. 136 da lei acionária foi renumerado, separando-se em 

incisos diversos, por exemplo, os casos de cisão da companhia dos casos de fusão 

da companhia ou sua incorporação em outra; (b) substituição do termo “alteração” 

para o termo “redução” ao se referir o inciso III do art. 136 à hipótese do dividendo 

mínimo obrigatório;; (c) revoga-se a “Lei Lobão” mas suprime-se, sem dúvida, o 

                                                 
34

 “Por conseguinte, as mudanças propostas voltam-se para o mesmo objetivo inicial da Lei n. 6.404, 
consistente no fomento do mercado de capitais, mas em um ambiente diverso, marcado pela 
globalização, pela concorrência acirrada, pela necessidade de privatização – que em algumas 
passagens do projeto é tratada incorretamente, como desestatização – e ainda, pela capitalização 
das empresas, sem a dependência de recursos estrangeiros” (MENEZES, Paulo Lucena de. A 
disciplina de Recesso no Projeto de Lei N. 1.564/96. In: Revista de Direito Mercantil Industrial 
Econômico e Financeiro. v. 105. São Paulo: Malheiros, 1997). 
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direito de recesso em casos de cisão; (d) inclui-se o inciso I no art. 137 para constar 

que, nos casos dos incisos I e II do art. 136 (tratam das alterações em classes de 

ações e criações de classes de ações mais favorecidas), somente teriam direito de 

retirada os acionistas “prejudicados”; (e) suprime-se o direito de retirada para os 

casos de dissolução, sob o argumento de que o reembolso é a decorrência natural 

do processo, e também para os casos de cessação do estado de liquidação, sob o 

argumento de que não haveria fundamento econômico que o justificasse; (f) 

restaura-se o direito de retirada para os casos de participação em grupo de 

sociedades, fusão ou incorporação da companhia em outra, porém somente para as 

companhias de capital fechado e para as companhias de capital aberto que não 

integrassem índice representativo de carteira de ações, ou seja dotadas de iliquidez 

e para companhias cujas ações que se encontrem no mercado representassem 

menos da metade do total de ações por ela emitidas, ou seja, dotadas de falta de 

dispersão acionária; e (g) inclusão do § 3º. ao art. 223, criando a hipótese de 

recesso nos casos de fusão, cisão ou incorporação que envolvessem companhia 

aberta, caso as sociedades resultantes também não fossem abertas, ou seja, tratou-

se de hipótese de recesso não decorrente da operação societária propriamente dita, 

mas sim da falta de registro da companhia sucessora como companhia aberta, junto 

à “CVM”. 

 

A supressão do direito de recesso nas hipóteses de dissolução da companhia 

e de cessação do estado de liquidação comporta discussão doutrinária, não sobre 

sua supressão em si (não há dúvida quanto à efetiva supressão nessas hipóteses), 

mas sim quanto à justiça de tal supressão35. No caso da dissolução, o mote que 

                                                 
35

 “Na liquidação, que se segue à dissolução, não é improvável que o saldo, a partilhar entre os 
acionistas, alcance valor inferior a que fazem jus, ao exercerem o direito de recesso, uma vez que a 
venda dos bens do ativo, mormente imóveis e máquinas, poderá ser feita em conjuntura 
desfavorável” e “De outra parte, como observa Ghidini, na liquidação são destruídos muitos valores 
significativos da organização empresarial, a começar por ela mesma, com reflexos diretos no saldo a 
partilhar entre os acionistas, sem falar que o próprio modo de liquidação, definido por maioria na 
assembleia geral, também poderá levar a um valor residual inferior ao que o sócio receberia a título 
de reembolso, ao exercer o direito de recesso”. Na mesma obra, o autor também se manifesta sobre 
a hipótese de cessação do estado de liquidação para o exercício do direito de recesso, da seguinte 
forma: “Afigura-se mais plausível explicar a solução legal pelo fato de que, com o ingresso da 
sociedade no estado de liquidação, materializou-se o direito essencial de o acionista participar do 
acervo da companhia (art. 109, inc. II); a reversão daquele estado justifica que se lhe atribua um 
sucedâneo àquele direito, representado pela faculdade de retirar-se da sociedade, recebendo os seus 
haveres” (PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e Liquidação de Sociedades. Brasília: 
Brasília Jurídica, 1995, p. 164-165 e 223). 
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justificaria a sua manutenção como hipótese do exercício do direito de recesso é que 

a valoração das ações de uma sociedade em operação é, quase sempre, superior à 

uma sociedade em liquidação. No caso da cessação do estado de liquidação, a 

justificativa é que se se deliberou pela liquidação da sociedade é porque se entendia 

que sua continuidade seria ainda mais prejudicial aos seus acionistas. Ora, 

retroceder, neste caso, seria violar o interesse do dissidente que preferiu liquidar a 

companhia.  

 

A Lei n. 9.457/1997, ao modificar a redação do § 1º. do art. 137 da Lei n. 

6.404/76, objetivou eliminar a então chamada “indústria do recesso”. Pela 

sistemática anterior o acionista dissidente que comprovasse ser titular de ações na 

data da assembleia em que se deliberara a modificação ensejadora do direito de 

recesso, poderia exercer tal direito. Isso fazia com que acionistas adquirissem 

participação ou aumentassem sua participação acionária com base nas 

convocações das assembleias onde já se sabia a ordem do dia e, assim, cientes de 

que haveria a provável aprovação da matéria, poderiam dissentir da deliberação e 

receber o reembolso das ações36.  

 

Na nova redação passou-se a exigir, para a legitimação do exercício do direito 

de recesso, a comprovação da titularidade das ações na data da primeira publicação 

do edital de convocação da assembleia ou na data da comunicação do fato 

relevante objeto da deliberação (no caso de companhia aberta), o que ocorresse 

primeiro. Inovação legislativa evidentemente voltada a evitar o abuso e o 

oportunismo de acionistas especuladores.  

 

Porém, para eliminar o que então se chamava de “indústria do recesso”, a Lei 

n. 9.457/97, além da nova redação dada ao § 1º. do art. 137, conforme acima 

demonstrado, também deu nova redação ao § 1º. do art. 45 da Lei n. 6.404/76 que 

                                                 
36

 “Procura-se com isto evitar a chamada ‘indústria do recesso’ que se aproveita da simples 
publicação de editais de convocação, ou mesmo de fatos relevantes, para estabelecer uma estratégia 
oportunista de assédio às companhias, caracterizando o que a prática societária americana 
comumente chama de green mail. (...) Ao se impor a prova da condição – de acionista -, impedem-se 
surpresas tanto para a companhia como para o mercado em geral, evitando uma atividade predatória 
que não tem contribuído para o crescimento das empresas no país” (MUSNICH, Francisco Antunes 
Maciel. Reflexões sobre o Direito de Recesso na Lei de Sociedade por Ações. In: LOBO, Jorge 
(coord.). Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 286). 
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passou a ter a redação abaixo, mantida até hoje e não modificada pela posterior Lei 

n. 10.303/01, a saber: 

 

 

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em 
lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da 
assembleia-geral o valor de suas ações. 
§ 1º. O estatuto poderá estabelecer normas para a determinação do 
valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao 
valor do patrimônio líquido constante do último balanço aprovado 
pela assembleia-geral, observado o disposto no § 2º., se estipulado 
com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em 
avaliação (§§ 3º. e 4º.). 

 

 

Não houve alteração no caput do art. 45, que permaneceu com a mesma 

redação da Lei n. 6.404/76. Por seu turno, o anterior e respectivo § 1º já previa a 

possibilidade do estatuto dispor sobre “normas para determinação do valor do 

reembolso”, bem como já estabelecia um piso para essa possível disposição 

estatutária, qual seja, o patrimônio líquido das ações. 

 

A novidade, portanto, é que a partir da Lei n. 9.457/97 passa a ser possível o 

estatuto prever um critério para a aferição do valor de reembolso inferior ao piso 

(patrimônio líquido), desde que tal critério seja o do “valor econômico da companhia, 

a ser apurado em avaliação”. 

 

As normas relativas à avaliação foram dispostas nos §§ 3º. e 4º. do mesmo 

art. 45 e objetivando-se uma proteção aos interesses dos preferencialistas, 

estabeleceu-se que os peritos ou empresa especializada seriam indicados em lista 

sêxtupla (se pelo conselho de Administração) ou tríplice (se pela Diretoria) e 

escolhidos pela assembleia-geral por maioria absoluta de votos, cabendo a todas as 

ações, independentemente de sua espécie ou classe o direito a voto. 

 

Deflui diretamente do novo texto do § 1º do art. 45 que o valor econômico da 

companhia era, em geral, inferior ao seu valor patrimonial contábil, conforme aqui já 

se abordou ao se analisar a “Lei Lobão” e suas justificativas históricas e fáticas. 
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As companhias passaram, então, a poder alterar seus estatutos para prever 

expressamente que em caso de exercício do direito de recesso, o seu respectivo 

valor de reembolso fosse apurado com base no valor econômico da companhia. 

Essa alteração, obviamente, não dá direito de recesso por si só37.  

 

É plenamente possível que se delibere a alteração estatutária para que se fixe 

o valor econômico como critério para aferição do valor de reembolso, e esta 

alteração não dá o direito de recesso a eventuais descontentes, por ausência de 

previsão da hipótese legal, e depois de algum tempo, por nova deliberação 

assemblear, decida-se eleger outro critério para a aferição do valor de reembolso. O 

que não se admite é que tal mudança de critério seja feita constantemente e como 

forma dos controladores beneficiarem-se de tais mudanças. Estaria configurado o 

abuso de poder de controle38. 

 

Repita-se que não houve alteração no caput do art. 45, pois este era e 

continua sendo silente quanto ao critério do “valor das ações” para efeito de 

reembolso. O critério existente sob a égide da Lei n. 6.404/76 e o critério adotado 

pela Lei n. 9.457/97 aplica-se para os casos em que há previsão estatutária. Antes o 

piso da previsão estatutária era o patrimônio líquido. Agora, o piso também é o 

patrimônio líquido, porém admitida a hipótese de ser inferior a este piso se adotado, 

pelo estatuto social, o critério do valor econômico da companhia. E o valor 

econômico da companhia é o que mais se aproxima do seu valor real, conforme será 

exposto no capítulo próprio. 

 

                                                 
37

“A decisão de alterar o Estatuto para a adoção do valor econômico da companhia como valor de 
reembolso não enseja, para os acionistas discordantes, o direito de recesso, por absoluta falta de 
previsão legal, Trata-se, a promoção de tal alteração estatutária, de prerrogativa legítima da 
companhia, amparada por dispositivo legal expresso” (EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e Direito de 
Recesso. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 111. São Paulo: 
Malheiros, 1998b, p. 81).  
38

 Aliás a Comissão de Valores Mobiliários, em sua Instrução Normativa 323/00, caracteriza como 
abuso de poder de controle, em seu § 1º, inciso IX: “é modalidade de exercício abusivo do poder de 
controle de companhia aberta, a promoção de alteração de estatuto de companhia aberta, para 
inclusão do valor econômico como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos 
acionistas dissidentes de deliberação de assembleia geral, e a adoção, nos doze meses posteriores à 
dita alteração estatutária de assembleia que enseje o direito de retirada, sendo o valor de reembolso 
menor ao que teriam direito os acionistas dissidentes se considerado o critério anterior”. 
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Sempre se entendeu que, caso o estatuto fosse silente, o critério seria o 

estabelecido no respectivo § 1º. Este estudo pretende demonstrar que por se tratar 

de norma organizativa, se não há previsão estatutária sobre qual o critério do valor 

de reembolso, este deve ser o mais próximo do valor real das ações. Assim, haveria 

e há, na hipótese de ausência de previsão estatutária, a necessária busca pelo valor 

real das ações no momento do exercício do direito de retirada, o que acarreta risco e 

incerteza, tanto para os acionistas dissidentes quanto para a própria companhia. 

 

Tendo em vista que as hipóteses que dão vida ao direito de recesso são 

hipóteses que a lei julga serem modificativas do regramento essencial da sociedade 

anônima, das regras fundamentais do jogo, da vida societária, o respectivo valor de 

reembolso, salvo expressa disposição estatutária, deve ser o mais próximo do valor 

real das ações, sob pena de ser inócuo o exercício do direito de recesso.  

 

Se o valor do reembolso for muito superior ao valor da companhia, o 

dissidente estará exercendo o recesso não porque discorda da deliberação, mas sim 

porque vê uma oportunidade de lucrar. Se, por outro lado, o valor do reembolso for 

muito inferior ao valor da companhia, o dissidente não exercerá o direito de recesso 

e será constrangido a aceitar uma modificação em regra fundamental do estatuto, 

conforme a lei assim a caracterizou, contrariamente aos seus interesses. Violada 

estará, em ambos os casos, a função do direito de recesso, de equilibrar e 

harmonizar os diversos interesses envolvidos numa relação societária. 

 

Corroborando tal entendimento se a atual redação do § 1º do art. 45 

possibilita a busca pelo valor econômico da companhia, por deliberação dos 

acionistas ao inserirem disposição estatutária neste sentido, valor econômico que 

reflete com mais precisão o valor real da companhia, deve-se aplicar o mesmo 

raciocínio para o caso de omissão estatutária.  
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2.5.1.3 A Lei n. 10.303/2001 

 

 

Já a Lei n. 10.303/2001, como já dito, não alterou o regramento relativo ao 

valor do reembolso das ações. Alterou a Lei n. 9.457/97 no que diz respeito às 

hipóteses de incidência do direito de recesso. Pode-se resumir tais alterações em: 

(a) nova redação ao inciso I, do art. 136, retomando fundamentalmente a redação 

originária dada pela Lei n. 6.404/76, esclarecendo que somente haverá o direito de 

recesso caso ocorra criação de ações preferenciais ou aumento de classes de ações 

preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações 

preferenciais, ou seja, os acionistas ordinários não possuem mais o direito de 

recesso nestas hipóteses39; (b) a cisão volta a conferir direito de recesso ao 

acionista dissidente, porém de uma forma mais limitada do que previsto na redação 

original da Lei n. 6.404/76, pois desde que a operação societária de cisão implique 

em mudança do objeto social ou redução do dividendo obrigatório ou participação 

em grupo de sociedades; (c) alteração do inciso II, do art. 137 reformulando os 

conceitos de liquidez e dispersão, aplicáveis para os casos de exercício de direito de 

recesso em operações de fusão, incorporação da companhia em outra ou 

                                                 
39

 Há citação de divergência doutrinária quanto a esta afirmação. Segundo Marcel Gomes Bragança 
Retto: “Carvalhosa e Eizirik ponderam: ‘Assunto diretamente relacionado ao inciso I do art. 136 é o 
direito de recesso previsto no inciso I do art. 137. Nesse passo, cumpre salientar que a nova redação 
do inciso I, do art. 136, trazida pela n. 10303/2001, refletida na necessidade de aprovação, por 
quórum qualificado, de criação de ações preferenciais, não exclui o direito de retirada dos acionistas 
detentores de ações ordinárias prejudicadas por esta deliberação. Isto, porque o art. 137, I, garante o 
direito de retirada aos acionistas dissidentes da deliberação da assembleia geral ou da assembleia 
especial no caso do inciso I do art. 136, contando que esses acionistas sejam titulares de ações da 
espécie prejudicada – incluindo-se aqui, de acordo com o art. 15 da Lei 6.404/1976, as ações 
ordinárias. Ainda que a nova redação do inciso I do art. 136, constante da Lei n. 10.303/2001 tenha 
restringido a exigência do quórum qualificado em determinadas situações, o inciso I do art. 137 
manteve o direito de retirada do titular de ações ordinárias prejudicadas com a criação ou aumento de 
classe de ações preferenciais que não guardem proporções com as demais classes de ações 
preferenciais. Assim, possuem direito de retirada tanto os titulares de ações preferenciais como os 
titulares de ações ordinárias, desde que seu prejuízo, em virtude de deliberação de que trata o inciso 
I do art. 136, possa ser evidenciado. Aqui, deve-se entender em sentido amplo e pouco ortodoxo o 
termo prejuízo, constante do inciso I do caput do art. 137, ou seja, qualquer diminuição de direitos 
patrimoniais que determinada espécie ou classe de ações venha a sofre em decorrência da 
deliberação de assembleia geral’ (A Nova Lei ..., cit., p. 261). Francisco Maciel Müssnich interpreta a 
Lei de forma mais assemelhada à que adotamos: ‘(...) a Lei n. 10.303/2001 retoma fundamentalmente 
a redação imposta pela Lei n. 9.457/1997. Dessa forma, a partir da Lei n. 10.303/2001, fica claro que 
os acionistas ordinários não terão direito de recesso no caso de criação de classes de ações 
preferenciais existentes sem guardar proporção com as ações ordinárias’ (Reforma da Lei das S/A, 
Jorge Lobo (coord.), p. 292)” (RETTO, Marcel Gomes Bragança. Direito de Recesso e as Alterações 
Introduzidas pelas Leis ns. 9457/1997 e 10.303/2001. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. v. 147, jun-set 2007, p. 96). 
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participação em grupo de sociedades, que somente é possível para acionistas de 

companhias de capital fechado ou de companhias de capital aberto que não 

possuam liquidez e dispersão de suas ações. 

 

Maiores comentários serão feitos no item 2.6, que tratará de resumir as 

hipóteses atuais de ocorrência do direito de recesso, tanto nas sociedades anônimas 

de capital fechado, quanto nas sociedades anônimas de capital aberto, haja vistas 

as constantes e variadas modificações ocorridas, que demonstram o uso do instituto 

de forma a atender interesses políticos40.  

 

Por ora importa ressaltar que, independentemente de se julgar correto ou não 

o uso da lei para a defesa de interesses particulares e/ou governamentais, o fato é 

que as modificações introduzidas ao longo do tempo, conforme acima demonstrado, 

no instituto do direito de recesso configuram sua utilização instrumental.  

 

Revela-se, portanto, uma razão a mais para que os estatutos das companhias 

prevejam o critério do seu respectivo valor de reembolso, tornando-o o mais próximo 

do valor real da companhia e, diminuindo, assim, o grau de risco e incerteza a que 

estão hoje expostos os acionistas e as companhias que não possuem previsão 

estatutária específica sobre o tema. 

 

 

2.6 As atuais hipóteses de incidência do direito de recesso 

 

 

Tendo em vista as diversas alterações legislativas nas hipóteses do direito de 

recesso, como visto acima, bem como o fato de que sua previsão legal não estar 

concentrada em único artigo da lei, mas sim estar prevista de forma esparsa, é 

prudente que se faça uma discrição das atuais hipóteses do direito de recesso na lei 

de sociedades anônimas. 

                                                 
40

 “As modificações constantes verificadas no direito de recesso a partir de 1989, constituem um 
reflexo da sua indevida utilização como instrumento de política governamental: ora é enfraquecido, 
para viabilizar ou reduzir os custos da privatização, ora é fortalecido, como ocorre com a Lei 
10.303/2001, para aumentar o valor de posições minoritárias do governo federal.” (CARVALHOSA, 
Modesto; EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 272). 
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Esta discrição tem também o objetivo de ressaltar o caráter taxativo do direito 

de recesso, bem como de validar a opção da lei em eleger tais hipóteses como 

modificativas de alguma regra fundamental do jogo, da vida em sociedade, que 

justifiquem que o acionista dissidente possa, a seu exclusivo critério, optar por não 

mais prosseguir naquele empreendimento. 

 

A atual redação do art. 137 da Lei n. 6.404/76, com as modificações que lhe 

foram impostas pelas Leis n. 9.457/97 e n. 10.303/01 prevê a possibilidade de 

exercício do direito de recesso em 07 (sete) hipóteses, a saber:  

 

(i) criação de ações preferenciais ou aumento de classes existentes, sem qualquer 

proporção com as demais espécies e classes, salvo se já previstos ou autorizados 

pelo estatuto; 

(ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de 

uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais 

favorecida; 

(iii) redução do dividendo obrigatório; 

(iv) fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; 

(v) participação em grupo de sociedades; 

(vi) mudança do objeto da companhia; 

(vii) cisão da companhia 

 

Outras 05 (cinco) hipóteses estão previstas em artigos esparsos, a saber: 

 

(i) transformação, desde que prevista no estatuto social (art. 221); 

(ii) não registro perante a “CVM”, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da 

assembleia que aprovar operação de fusão, cisão ou incorporação que envolva 

companhia de capital aberto, das sociedades sucessoras (§§ 3º. e 4º. do art. 223);  

(iii) aquisição de controle de companhia por pessoa jurídica de direito público (art. 

236); 

(iv) operação de incorporação de ações (art. 252 e §§ 1º. e 2º.); 

(v) aquisição, por companhia de capital aberto, do controle de qualquer sociedade 

mercantil (art. 256 e respectivo § 2º.) 
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Entende-se, portanto, que atualmente são 12 (doze) as hipóteses de direito 

de recesso na lei das sociedades anônimas. Não se considera o art. 230 da lei como 

uma hipótese a mais, pois apenas repete as hipóteses já previstas nos incisos IV e 

IX do art. 136. Da mesma forma, não se considera a hipótese do § 3º. do art. 264 da 

lei como uma hipótese autônoma, pois só dispõe sobre critérios de valor de 

reembolso no caso de operação de incorporação de controlada por controladora, 

que não deixa de ser uma incorporação, hipótese já prevista no inciso IV do art. 136. 

Por fim, também não se considera mais a hipótese prevista no inciso III, do art. 298 

da lei uma vez que se refere à situação já acobertada por prazo findo. 

 

Para as companhias de capital fechado aplicam-se todas as hipóteses acima 

elencadas, com exceção das hipóteses dos §§ 3º. e 4º. do art. 223 e art. 256 § 2º., 

como decorre do próprio texto legal, expresso ao referir-se somente às companhias 

de capital aberto. Para estas, por seu turno, aplicam-se todas as hipóteses, com as 

restrições decorrentes do inciso II, do art. 137, que determina que somente os 

acionistas de companhias de capital aberto, cuja titularidade de ações não 

caracterizadas pelos conceitos de liquidez e dispersão, é que podem exercer o 

direito de recesso em hipóteses de fusão, incorporação da companhia em outra ou 

participação de em grupo de sociedades. 

 

Não terá, portanto, nos casos de fusão, incorporação da companhia em outra 

ou participação em grupo de sociedades, o acionista cuja ação tenha liquidez e 

dispersão no mercado. Líquida é a ação41 “que integra índice representativo de 

carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores 

mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários”. 

Dispersa é a ação42 de emissão de companhia, cujo “acionista controlador, a 

sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da 

metade da espécie ou classe de ação”. 

 

Com a Lei n. 10.303/2001 o critério de apuração da liquidez de uma ação não 

se restringe ao mercado de capitais nacional, tendo sido ampliado também para o 

mercado de capitais estrangeiro. Já o critério de dispersão refere-se à detenção, 

                                                 
41

 BRASIL. Lei 6.404/76, art. 137, II, a. 
42

 BRASIL. Lei 6.404/76, art. 137, II, b. 
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pelo controlador de menos da metade da espécie ou classe da ação do titular do 

direito de recesso e não do total de ações emitidas pela companhia. 

 

O fundamento para esta restrição legal ao direito de recesso deriva do fato de 

que se as ações do acionista dissidente possuem liquidez e dispersão no mercado, 

não há razão para a aplicação do direito de recesso, pois o acionista descontente 

poderá, facilmente, alienar suas ações no mercado, a terceiros, sem que a 

companhia tenha qualquer custo com esta transação. Companhias com43 “estrutura 

democratizada de capital” possuem, portanto, uma redução de seus custos em 

processos de reestruturação empresarial. 

 

Apesar de certa discussão doutrinária44, a exigência legal para a privação do 

direito de recesso em hipóteses de fusão, incorporação da companhia em outra e 

participação em grupo de sociedades) é de cumulatividade dos critérios de liquidez e 

dispersão das ações de titularidade dos acionistas dissidentes. 

 

Desta forma, somente seriam privados de exercer o direito de recesso 

aqueles acionistas dissidentes, cujas ações possuam, ao mesmo tempo, liquidez e 

dispersão, conforme definição legal. A redação do inciso II, do art. 137 é bastante 

clara ao usar o sufixo “e” (“nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito 

de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no 

mercado, ...”). 

 

Ponto interessante é que a privação do exercício do direito de recesso, para 

os acionistas dissidentes cujas ações possuam liquidez e dispersão, aplica-se 

somente às hipóteses de fusão, incorporação da companhia em outra ou 

participação em grupo de sociedades. Parece ter havido uma clara intenção do 

legislador em restringir o direito de recesso apenas nas hipóteses de reorganização 

societária.  

                                                 
43

 EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e Direito de Recesso. In: Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. v. 111. São Paulo: Malheiros, 1998b, p. 76. 
44

 RETTO, Marcel Gomes Bragança. Direito de Recesso e as Alterações Introduzidas pelas Leis ns. 
9457/1997 e 10.303/2001. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 
147, jun-set 2007, p. 97. O autor relata posições divergentes e adota linha no sentido de que a 
exigência de liquidez e dispersão, na atual legislação das sociedades anônimas, é alternativa e não 
cumulativa. 
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A cisão, também uma forma de reorganização societária, dá ensejo ao direito 

de recesso, mesmo em companhias de capital aberto, não importando se as ações 

do dissidente possuam ou não liquidez e dispersão. No caso da cisão, a restrição ao 

direito de recesso é de outra ordem. Somente haverá tal direito se a cisão resultar 

em45 mudança do objeto social da companhia, ou redução do dividendo mínimo 

obrigatório ou em participação em grupo de sociedades. 

 

Para todas as demais hipóteses de direito de recesso, não há essa restrição. 

Por exemplo, uma companhia de capital aberto que altere seu objetivo social estará 

sujeita a que acionistas dissidentes exerçam o direito de retirada, mesmo que suas 

ações sejam dotadas de liquidez e dispersão. 

 

Todas as 12 (doze) hipóteses do exercício do direito de recesso representam 

modificação relevante do pacto societário, das normas organizativas fundamentais 

que regem a sociedade anônima, justificando-se plenamente que os acionistas 

dissidentes possam optar por nela não permanecer. Poderiam ser em número menor 

tais hipóteses (como eram no Decreto-lei de 1940), assim como poderiam ser em 

número maior também (casos das hipóteses de dissolução da sociedade e da 

cessação do estado de liquidação conforme já abordado no item 2.5.1.1 e como 

provavelmente será caso seja aprovado o Projeto de Lei n.7.108/2014 conforme se 

mostrará no item 2.7).  

 

Cabe à Lei esta determinação. E, justamente porque a Lei é constantemente 

modificada, como visto, criando-se, extinguindo-se, restringindo-se ou ampliando-se 

as hipóteses de direito de recesso, não importando se por questões de natureza 

unicamente política ou não, é que se deve, nos estatutos sociais das companhias, 

sejam de capital aberto, sejam de capital fechado, prever-se o critério de fixação do 

valor de reembolso das ações. 

 

 

 

                                                 
45

 BRASIL. Lei 6.404/76, art. 137, III, a, b, c. 
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2.7 O Projeto de Lei n.7.108/2014 

 

 

Aguarda sanção presidencial46 o Projeto de Lei n.7.108/2014, que trata da 

reformulação da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96) criando mais uma hipótese de 

ocorrência de direito de recesso em sociedades anônimas, qual seja, a inserção em 

estatuto social de convenção arbitral como forma de resolução de conflitos entre 

acionistas e entre acionistas e administradores. 

 

A Lei n. 10.303/2001 inseriu o § 3º. ao art. 109 da Lei n. 6.404/76 para 

estabelecer que o estatuto social pode estabelecer que eventuais divergências entre 

os seus acionistas, entre os acionistas e a companhia e entre os acionistas e os 

administradores da companhia possam ser solucionadas por mio da arbitragem. Tal 

inovação legislativa, a par de sua função prática de incentivo ao uso da arbitragem 

para conflitos de natureza societária, não trouxe uma inovação propriamente dita, 

uma vez que a Lei de Arbitragem já permitia que particulares (acionistas, 

sociedades, administradores) pudessem fazer uso desse mecanismo de resolução 

de conflitos. Basta que se tratasse, como ainda o é, de que sejam conflitos que 

versem sobre direitos disponíveis. 

 

Antes mesmo da existência do Projeto de Lei n.7.108/2014, já havia 

discussão na doutrina acerca da arbitrabilidade subjetiva em matéria atinente a 

litígios oriundos de uma sociedade anônima. Saber-se se os acionistas não 

subscritores da cláusula estatutária arbitral, seja aquela constante do estatuto social 

desde sua concepção, seja aquela inserta no estatuto por decisão assemblear 

posterior, estão a ela vinculados ou não é uma divergência doutrinária que precede 

o Projeto de Lei. 

 

A arbitrabilidade subjetiva, na esfera das sociedades anônimas, corresponde, 

portanto, à verificação daqueles que estão vinculados à convenção arbitral 

                                                 
46

 O Projeto de Lei 7.108/2014 foi sancionado e convertido na Lei 13.129/2015, em 27.05.2015, 
durante a revisão final do presente estudo. Optou-se por manter a redação original fazendo-se 
menção apenas à efetiva sanção, uma vez que a parte do projeto que diz respeito ao tema objeto 
deste trabalho foi mantido integralmente com a edição da Lei 13.129/2015. 
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estatutária. Os pontos principais a serem analisados são: (i) o eventual conflito entre 

o poder majoritário, norteador das deliberações assembleares, e o direito individual 

constitucional do acionista de submeter à apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão ou ameaça a direito (art. 5º., inciso XXXV, da CF/88) e (ii) o alicerce sobre o 

qual se funda o instituto da arbitragem que é o princípio da autonomia da vontade 

das partes. 

 

Modesto Carvalhosa47 filia-se à corrente que entende não ser oponível a 

convenção arbitral àqueles que a ela expressamente não aderiram. Corrente oposta, 

no sentido de que a convecção arbitral é oponível a todos os acionistas e 

administradores da companhia que possua ou tenha inserido em seu estatuto social 

a convenção arbitral, é defendida por Pedro A. Batista Martins48, com base no 

princípio majoritário das decisões assembleares e também com a negativa de que o 

estatuto social seja equiparado a um contrato de adesão.  

 

Já Nelson Eizirik49 possui entendimento intermediário, favorável à 

oponibilidade da cláusula arbitral a todos os acionistas fundadores da sociedade 

anônima que contenha a convenção arbitral estatutária desde a sua fundação, bem 

                                                 
47

 “A aplicação da cláusula compromissória apenas aos que a tenham subscrito atende ao princípio 
fundamental de que na companhia não se pode ocorrer qualquer restrição ao direito de 
disponibilidade dos direitos essenciais dos sócios, no caso, o de socorrer-se do Poder Judiciário para 
a declaração ou imposição de seus interesses. Trata-se de cláusula pétrea da Constituição Federal, 
ex vi do § 4º., IV, do art. 60. Assim, a cláusula compromissória não vincula nem os acionistas atuais 
que não subscreveram esse pacto parassocial estatutário, nem os acionistas que posteriormente 
adentram a sociedade sem expressamente aderir a ele” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à 
Lei de Sociedades Anônimas. v. 2. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 305). 
48

 “6. Nos contratos de organização, ao reverso dos contratos em geral, o egoísmo individual cede ao 
interesse da coletividade. O escopo principal é a concretização de um fim que é comum a todos que 
integram a relação contratual. 7. Tampouco se sustente a necessidade de aceitação, pelo 
cessionário, dado o princípio da autonomia da cláusula de arbitragem. Conquanto esse pressuposto 
seja de caráter universal, no âmbito do direito arbitral (art. 8º., Lei 9.307/96), ele não se presta a esse 
tipo de argumentação, pois sua teleologia aponta, justamente, para a proteção da eficácia da cláusula 
compromissória (...) 29. A deliberação assemblear, de acordo com a doutrina, é autêntica 
manifestação volitiva unilateral, pois, muito embora resulte da coesão de várias vontades, informadas 
pelo voto, ela resta por expressar vontade de uma única pessoa, a sociedade. 30. Essa deliberação, 
formada no âmbito de colégio soberano, e que pode ter efeitos modificativos ou constitutivos, é de 
natureza normativa e, assim, vincula a todos os acionistas e a própria sociedade. 31. Ressalte-se que 
o acionista, ao se vincular e se submeter à cláusula de arbitragem, e a tantas outras de efeitos 
constitutivos impostos pela assembleia geral, não está renunciando a um direito, e sim, se sujeitando 
ao poder da maioria. Em última instância, está se sujeitando à vontade social” (MARTINS, Pedro A. 
Batista. A Arbitrabilidade Subjetiva e a Imperatividade dos Direitos Societários como Pretenso Fator 
Impeditivo para a Adoção da Arbitragem nas Sociedades Anônimas. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
SETOGUTI, Guilherme (coord.). Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 630 e 626) 
49

 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2001, p. 616-618. 
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como a todos que adquiram ações desta companhia posteriormente. No caso de 

inclusão da convenção arbitral posterior, por deliberação de assembleia geral, 

entende que a ela ficam vinculados os acionistas que aprovaram a deliberação, bem 

como aqueles que não compareceram ou que se abstiveram, não estando 

vinculados os acionistas que expressamente tenham manifestado sua discordância. 

 

Mencione-se, ainda, opinião de Cláudio Finkelstein50 no sentido de que já 

atualmente, mesmo sem a aprovação do Projeto de Lei n. 7.108/2014, seria possível 

o exercício do direito de retirada caso seja deliberada a inserção de convenção 

arbitral no estatuto social de uma sociedade anônima. Diverge-se de tal 

entendimento pela característica essencial do direito de recesso de exigir previsão 

legal para sua existência, como já abordado no item 2.2. 

 

Em termos de arbitrabilidade subjetiva o melhor entendimento é aquele que 

defende não ser necessária a manifestação expressa da aceitação da convenção 

arbitral, seja porque se pode considerar que a estipulação de resolução de conflitos 

via arbitragem é muito mais uma norma de natureza organizativa das sociedades 

anônimas do que um pacto parassocial.  

 

Não se vê afronta ao art. 5º., inciso XXXV, da Constituição Federal, pois a 

arbitragem, na realidade não “afasta” o Poder Judiciário de forma definitiva. Ele está 

presente seja na eventual concessão de tutelas específicas antes do início do 

processo arbitral, seja na execução do laudo arbitral caso o perdedor não o cumpra 

voluntariamente, e, ainda, no controle de eventual violação do princípio do devido 

processo legal, para analisar e ver reconhecida alguma eventual nulidade do 

procedimento arbitral. 

 

                                                 
50

“A retirada do sócio inconformado, a despeito de não se inserir no rol das causas possíveis do art. 
137 da Lei das S.A., justificar-se-ia por haver alteração essencial na mecânica operacional e 
supressão de direito adquirido, direito este elencado entre aqueles do artigo 5º. Da Constituição 
Federal, ao qual a parte não deseja renunciar, mas cuja alteração e validade resta autorizada por lei e 
pela vontade soberana da maioria do capital social. É o único remédio eficaz, uma vez que a 
compulsoriedade da arbitragem como forma de solucionar controvérsias seria uma violência ainda 
maior. Por existir omissão da lei com relação ao caso em comento, o juiz deverá valer-se da analogia, 
do costume e dos princípios gerais do direito para autorizar a retirada do sócio descontente”. 
(FINKELSTEIN, Cláudio. Arbitragem no Direito Societário. In: FINKELSTEIN, Maria Eugênia; 
PROENÇA, José Marcelo (coord.). Sociedades Anônimas. 2. ed. Série GVLaw, São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 326.)  
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No tocante à questão relativa à autonomia da vontade, sustentáculo da 

arbitragem, no caso de cláusula compromissória arbitral de natureza societária, a 

verificação da autonomia da vontade se dá em função da vontade social, sujeita 

sempre ao princípio majoritário das deliberações, mola propulsora do regular 

caminhar de uma sociedade. 

 

Sem a provação do Projeto de Lei n. 7.108/2014, não há direito de recesso 

para a hipótese de inserção de convenção de arbitragem em estatuto social de 

companhias. Tal projeto, em curso no Senado Federal, modifica a Lei n. 6.404/76, 

nela inserindo o art. 136-A, na Subseção “Direito de Retirada”, da Seção III de seu 

Capítulo XI, com a seguinte redação: 

 

 

Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no 
estatuto social, observado o quórum do art. 136, obriga a todos os 
acionistas da companhia, assegurando ao acionista dissidente o 
direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de 
suas ações (art. 45). 
§ 1º. A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação da ata da Assembleia Geral 
que a aprovou. 
§ 2º. O direito de retirada previsto acima não será aplicável: 
I – caso a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto social 
represente condição para que os valores mobiliários de emissão da 
companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem 
de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija 
dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou 
classe; 
II – caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no 
estatuto social de companhia aberta cujas ações sejam dotadas de 
liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas ´a´ e ´b´ do 
inciso II do art. 137 desta Lei. 

 

 

Já se disse aqui que o motor que impulsiona a vida em sociedade é o 

princípio majoritário das suas deliberações. Entretanto, o poder da maioria não é 

absoluto. A Lei n. 6.404/76, ao prever os direitos essenciais dos acionistas (art. 109), 

dentre eles o direito de recesso, estabelece um sistema de freios, cujo objetivo é 

conter, em determinados temas, o poder da maioria. 
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O Projeto de Lei n. 7108/2014, no que se refere à questão da concessão do 

direito de recesso ao acionista discordante da inserção de convenção arbitral, 

adotou solução semelhante ao do direito italiano51. Porém, no direito italiano, tal 

hipótese não se aplica para as sociedades anônimas de capital aberto52. 

 

O projeto de lei ora analisado contempla duas exceções, ou restrições, ao 

exercício de direito de recesso nesta hipótese de inserção de convenção arbitral em 

estatuto de sociedade anônima. A primeira exceção, coerente e harmônica com a 

regulamentação dos segmentos especiais de listagem, diz respeito à obrigatória 

inserção da convenção de arbitragem para o ingresso de uma companhia em 

segmentos especiais de listagem (Nível 2 e Novo Mercado).  

 

A segunda é impeditiva do direito de recesso quando a modificação 

estatutária ocorra em estatutos sociais de companhias cujas ações possuam 

características de liquidez e dispersão no mercado (art. 137, inciso II, “a” e “b”). 

Como visto no item 2.6 a restrição do direito de recesso pela característica de 

liquidez e dispersão acionária aplica-se, de acordo com a atual redação da Lei n. 

6.404/76, somente às hipóteses de reorganização societária (fusão, incorporação da 

companhia em outra ou participação em grupo de sociedades). A novidade do direito 

projetado seria a ampliação desta restrição para uma nova hipótese legal (inserção 

de convenção de arbitragem em estatuto social) que não possui relação com 

reorganização societária. 

 

A inclusão, na Lei n. 6.404/76, de mais esta hipótese (seria a décima terceira) 

de direito de recesso está em consonância com a proteção de interesses dos 

acionistas da companhia, sem perder de vista o princípio da maioria, partindo-se da 

premissa de que a inclusão de convenção arbitral no estatuto social de uma 

                                                 
51

 ITALIA, Decreto Legislativo 5/2003, art. 34, n. 6: “Le modifiche dell´atto costitutivo, introduttive o 
soppressive di clausole compromissorie, devono esse approvate dai soci che rappresentano almeno i 
due terci del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i sucessivi novanta giorni, 
esercitare il diritto di recesso”. 
52

 ITALIA, Decreto Legislativo 5/2003, art. 34, n. 1: “Gli atti costitutivi dele società, ad eccezeione di 
quelle che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio a norma dell´articolo 2325 del códice civile, 
possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di 
tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti 
disponibili relativi al rapporto sociale”.  
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companhia é um ato lícito e que vincula a todos os acionistas, pelos motivos já 

expostos. 

 

Por outro lado, tal inovação legislativa, apesar de não exaurir a questão de 

vinculação dos acionistas que adquiram ações de companhia que já possua a 

convenção de arbitragem em seus estatutos, é forte indicativo de que tais acionistas 

estão também sujeitos à arbitragem.  

 

Este raciocínio decorre de uma interpretação lógico-sistemática da Lei n. 

6.404/76 supostamente já alterada pelo Projeto de Lei n. 7.108/2014 e a Lei de 

Arbitragem, pois estaria sendo garantido o recesso aos acionistas dissidentes de 

deliberação de inserção de convenção arbitral por não quererem permanecer 

vinculados a uma sociedade diferente daquela na qual ingressaram. Portanto, se o 

acionista já ingressa numa sociedade em que haja a convenção arbitral em seu 

estatuto social, estará manifestando sua vontade e sua concordância com tal norma 

organizativa. 

 

Se sancionado o projeto com a redação atual remanescerá uma questão 

interessante. Uma vez inserta a convenção de arbitragem no estatuto social e 

convocada, posteriormente, uma nova assembleia para a modificação estatutária no 

sentido de retirar-se a convenção de arbitragem como forma de resolução de 

conflitos, teriam os dissidentes desta nova deliberação o direito de recesso? A par 

de se entender que se está diante da mesmíssima situação, do ponto de vista de 

importância de alteração das regras do jogo, e, que, portanto, seria absolutamente 

correto que também fosse prevista esta hipótese como ensejadora do direito de 

recesso, o fato é que o projeto de lei não prevê esta hipotética situação como um 

caso para o exercício do direito de recesso. Ou seja, não há a taxatividade 

imprescindível para a sua existência. 

 

Por fim, verifica-se uma vez mais que alterações legislativas continuarão 

ocorrendo para criar, extinguir, restringir ou ampliar as hipóteses de direito de 

recesso, o que reforça a recomendação de que as companhias prevejam, em seus 

estatutos sociais, o critério de apuração do valor de reembolso. 
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3 VALOR DE REEMBOLSO 

 

 

Neste capítulo procurar-se-á, num primeiro momento, analisar-se o 

entendimento doutrinário acerca dos critérios de avaliação do valor de reembolso de 

ações objeto do exercício do direito de recesso, à luz de tudo quanto já exposto até 

aqui. 

 

Após, far-se-á uma breve análise dos conceitos dos critérios de avaliação das 

companhias, previstos na Lei n. 6.404/76: (i) patrimônio líquido contábil; (ii) 

patrimônio líquido a mercado; (iii) valor econômico ou perspectiva de rentabilidade 

da companhia; e (iv) valor de cotação das ações em bolsa de valores, a fim de se 

verificar qual destes critérios melhor se encaixa no ideal de valor real das ações. 

 

Durante a análise destes conceitos, será feita uma verificação de leis que 

alteraram a forma de apresentação das demonstrações financeiras das companhias, 

como, por exemplo, a lei que determinou o fim da correção monetária das 

demonstrações financeiras (Lei n. 9.249/95) e a Lei n. 11.638/2008, que dentre 

outras alterações, modificou critérios de avaliação do ativo das companhias. 

 

Prosseguir-se-á, neste capítulo, com a constatação da posição dominante da 

jurisprudência acerca dos critérios do valor de reembolso, analisando-se acórdão de 

leading case do Superior Tribunal de Justiça e recente acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como se verificará qual o 

entendimento que a Comissão de Valores Mobiliários tem manifestado sobre o 

assunto. 
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3.1 O entendimento e dos argumentos da doutrina na defesa de ser o 
patrimônio líquido o critério legal de aferição do valor de reembolso: uma 
visão crítica 

 

 

Há certo consenso doutrinário, de longa data, de que sendo o estatuto social 

silente acerca do critério de fixação do valor de reembolso, deve-se aplicar o 

patrimônio líquido contábil para sua aferição. É provável que a origem deste 

entendimento derive da redação que o antigo Decreto n. 2.697/1940 e, seu art. 107, 

§ 1º. possuía, a saber: “§1º. Salvo disposição dos estatutos em contrário, o valor do 

reembolso será o resultado da divisão do ativo líquido da sociedade, constante do 

último balanço aprovado pela assembleia geral, pelo número de ações em 

circulação”. 

 

Ainda antes da norma acima transcrita, o direito de recesso ingressou na 

realidade legislativa brasileira por meio da previsão constante no antigo Decreto n. 

3.708/1919, que normatizava nossa então denominada sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, ao prever em seu art. 15: “Assiste aos sócios que 

divergirem da alteração do contrato social a faculdade de se retirarem da sociedade, 

obtendo o reembolso da quantia correspondente ao seu capital, na proporção do 

último balanço aprovado”. 

 

A Lei n. 6.404/1976, sucedânea do Decreto n. 2.697/1940, não repetiu a 

redação anterior. Conforme exposto em 2.5, o art. 45 criou o conceito de reembolso 

vinculando-o, no seu caput ao “valor das ações”. Somente em seu § 1º. é que, para 

as companhias que inserissem previsão específica em seus estatutos sobre o 

critério de aferição do valor das ações, é que tal valor não poderia ser inferior ao 

valor do patrimônio líquido das ações. Veja-se novamente a redação, com 

destaques: 

 

 

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em 
lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da 
assembléia geral o valor de suas ações. 
§ 1º. O estatuto poderá estabelecer normas para determinação do 
valor de reembolso, que em qualquer caso, não será inferior ao valor 
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de patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço 
aprovado pela assembleia-geral. (grifo nosso). 
 
 

 

Sempre se entendeu que ocorrera uma repetição da redação anteriormente 

prevista no Decreto n. 2.697194053 no que diz respeito ao critério de aferição do 

valor de reembolso pelo valor de patrimônio líquido da companhia54. 

 

E, passou-se a aceitar na doutrina55, de forma praticamente uníssona, que o 

critério legal de aferição do valor de reembolso é do patrimônio líquido da 

companhia, como mínimo se houvesse previsão estatutária, ou como critério único 

se não houvesse previsão estatutária56. 

 

Parece evidente que, no mínimo, a interpretação mais lógica seria de que 

caso se admita ser o critério do § 1º. também o critério do caput do art. 45, que 

então também seja como mínimo, como piso e nunca como critério único. 

 

Com a Lei n. 9.457/1997 modificou-se, como visto, a redação do § 1º, do art. 

45 da Lei n. 6.404/76 que passou a adotar a seguinte redação: 

                                                 
53

 “Na determinação do valor de reembolso, a Lei 6.404/76 usou de expressão diversa, relativamente 
ao Direito anterior: ‘O estatuto (...)’ O confronto com a norma contida no art. 107 do revogado Dec.-lei 
2.627 revela que a única variação expressional consistiu na substituição da locução ‘o resultado da 
divisão do ativo líquido da sociedade (...) pelo número de ações em circulação’ pela expressão 
sintética ‘valor de patrimônio líquido das ações’. Tanto no decreto-lei de 1940 quanto na lei vigente, 
essa fixação estatutária é um mínimo legal; e em ambos os diplomas o valor do ativo líquido, é 
computado com base no ‘último balanço aprovado pela assembleia geral’.” (COMPARATO, Fábio 
Konder. Valor de Reembolso no recesso acionário: interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades 
Anônimas. In: Revista dos Tribunais. v. 563, set./1982, p. 53). 
54

 Modesto Carvalhosa, ao comentar o art. 45 da lei 6.404/76 e o histórico legislativo do valor de 
reembolso, assim se manifesta: “O Decreto-lei n. 2.627, de 1940, disciplinava a matéria em seus arts. 
17, 78, 107 e 150, dentro dos mesmos princípios adotados pela vigente Lei n. 6.404, de 1976” 
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 527). 
55

 “A lei determina um valor mínimo de reembolso, que não será inferior ao valor de patrimônio líquido 
das ações (§ 1º.); concede o direito a levantamento de balanço atualizado (...)”. MORITZ, Renata 
Brandão. As Hipóteses de Recesso na Lei das Sociedades Anônimas. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 101, ano XXXV, jan./mar. 1996, p. 66. 
56

 “Não hesito, pois, em concluir, na linha de longa tradição, tanto no direito brasileiro quanto do 
estrangeiro do qual recebemos o instituto do direito de recesso, que o reembolso das ações dos 
acionistas dissidentes, no teor do disposto no art. 45 da Lei 6.404/76, salvo previsão diversa do 
estatuto, deve ser estabelecido com base no valor do patrimônio contábil da companhia; e que o 
‘balanço especial’ referido nesse artigo de lei tem por finalidade, unicamente, a atualização monetária 
das contas do patrimônio líquido”. (COMPARATO, Fábio Konder. Valor de Reembolso no recesso 
acionário: interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas. In: Revista dos Tribunais. v. 
563, set./1982, p. 55). 
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§ 1º. O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do 
valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao 
valor do patrimônio líquido constante do último balanço aprovado 
pela assembleia-geral, observado o disposto no § 2º., se estipulado 
com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em 
avaliação (§§ 3º. e 4º.) 

 

 

Não houve, portanto, nenhuma alteração no caput do art. 45, que 

permaneceu determinando que o reembolso é a operação pela qual o acionista 

dissidente recebe o valor de suas ações. 

 

A modificação, desta forma, foi no sentido de que, caso haja previsão 

estatutária, tal previsão possui um piso, um mínimo a ser respeitado que é o critério 

do valor do patrimônio líquido contábil da companhia e que este mínimo só pode ser 

ignorado se o critério adotado pelo estatuto for o critério do valor econômico da 

companhia57. 

 

Como visto em 2.5.1.2, o cenário em que se aprovou a Lei n. 9.457/97 era de 

resquício de um período anterior de inflação galopante por décadas, levando o 

patrimônio líquido das companhias a ser, quase sempre, muito superior ao seu valor 

de mercado, e, portanto, adotado o entendimento então vigente de que o critério 

legal para aferição do valor de reembolso era do patrimônio líquido contábil, 

inviabilizando que as grandes companhias efetuassem operações de reorganização 

societária e deliberassem modificações relevantes em seus estatutos sociais. 

 

Na época, portanto, o valor econômico da companhia era, em geral, inferior 

ao seu valor patrimonial contábil58. Veja-se claramente que se buscou, à época, um 

                                                 
57

 “2.7. Por inovação introduzida pela Lei n. 9.457, de 1997, ao diploma do anonimato, o estatuto 
poderá estabelecer normas para a determinação do valor do reembolso que não seja baseado em 
balanço contábil, mas ‘estipulado com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em 
avaliação’, realizada por três peritos ou empresa especializada (LSA, art. 45, §§ 1º usque 4º). No 
silêncio, porém, do estatuto sobre essa alternativa, prevalece a regra legal sobre a forma de apuração 
de reembolso, baseada no patrimônio líquido contábil da sociedade” (LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros. Pareceres, v. II. São Paulo: Singular, 2004, p. 939). 
58

“A lei 6.404/76, no § 1º. do art. 45, em sua redação original, determinava que o valor do reembolso 
não poderia, por definição, ser inferior ao valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o 
último balanço aprovado pela assembleia geral. Como o valor do patrimônio líquido é, o mais das 
vezes, bastante superior ao valor econômico ou ao valor de Bolsa, tal dispositivo constituía um 
incentivo a ‘indústria do recesso’, onerando eventuais operações de reestruturação da companhia, 
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critério que melhor refletisse o real valor da companhia e, portanto, de suas ações, a 

fim de que o recesso pudesse ser exercido e atingido seu objetivo, de harmonizar os 

interesses dos acionistas. 

 

Outro argumento a favor do entendimento de que o patrimônio líquido era e 

continua sendo o critério legal para aferição do valor de reembolso é de que o 

recesso representa um “desinvestimento” e a aquisição das ações um 

“investimento”59, e que o exercício do direito de retirada não poderia levar a uma 

situação de desequilíbrio econômico entre o dissidente e os que permanecem na 

sociedade60. 

 

Entretanto, não se vê razão para que o tratamento de um desinvestimento 

seja diverso do tratamento do investimento, ainda mais se previsto estatutariamente. 

Mas, mesmo não sendo previsto o critério de valor econômico para o valor de 

reembolso das ações do acionista dissidente, deve-se lembrar que o fator 

desencadeante do pagamento do valor do reembolso é o exercício do direito de 

recesso, decorrente de uma hipótese legal, oriunda de uma deliberação que o poder 

majoritário, representante da vontade social, assim determinou. 

 

Ou seja, a lógica é que a companhia, sua vontade social, entendeu oportuna 

uma mudança estatutária radical (hipóteses do exercício do direito de recesso), que 

altera as regras do jogo, e, portanto, altera também como o investimento feito pelos 

acionistas irá desempenhar no futuro sob a égide das novas regras. Igual 

                                                                                                                                                         
ensejadoras do direito de recesso” (EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e Direito de Recesso. In: 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 111. São Paulo: Malheiros, 
1998b, p. 80).  
59

 “No cálculo do reembolso, não podem ser incluídas as perspectivas de rentabilidade da companhia, 
porque estas decorrem do investimento, e a retirada é o inverso, ou seja, um desinvestimento. Como 
o reembolso importa redução do patrimônio da sociedade anônima, a retirada altera as suas 
perspectivas de rentabilidade, e pode, até mesmo, comprometê-las”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso 
de Direito Comercial. v. 2, 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 317). 
60

 “O exercício do direito de retirada, mesmo se compreendido apenas como instrumento de proteção 
da minoria, não pode levar a situações de desequilíbrio econômico entre o dissidente e os que 
permanecem na sociedade – nem todos acionistas controladores, diga-se de passagem”. E 
prossegue mais adiante, na p. 318: “Isso eventualmente representará quebra das expectativas de 
retorno do investimento alimentadas pelo acionista; mas essa frustração é inerente aos riscos 
próprios do emprego de dinheiro em ações, e por ela não podem ser responsabilizados os demais 
integrantes da sociedade” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. v. 2, 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 317). 
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tratamento, portanto, deveria ter o desinvestimento na aferição do valor de 

reembolso. 

 

Quanto ao argumento de que o valor de reembolso não deveria levar a um 

tratamento desigual entre os acionistas dissidentes e os acionistas que 

permanecerão na sociedade, entende-se que é exatamente isso. Como premissa, 

este argumento é corretíssimo, porém leva à conclusão oposta, ou seja, de que o 

valor das ações para efeito de reembolso deveria ser o valor real, ou o mais próximo 

do real, da companhia. Assim, ou o estatuto prevê o critério, sendo que neste caso 

os acionistas deliberaram e aceitaram tal critério (e tal critério pode ser o do valor 

econômico da companhia, segundo a atual redação da Lei n. 6.404/76), ou o 

estatuto é silente e, neste caso, para que não haja tratamento desigual entre os 

acionistas é que se deve buscar o valor real das ações. 

 

Há outro argumento, ainda na linha de defesa de ser o patrimônio líquido o 

critério legal para a aferição do valor de reembolso, mesmo no caso de ausência de 

previsão estatutária, é de que o direito de recesso é um direito individual, previsto 

unicamente para a proteção do interesse minoritário, é um remédio jurídico e não um 

direito material que objetive a obtenção de lucros ou vantagens61. 

 

Discorda-se desta linha de argumentação, pois se entende que o direito de 

recesso é um direito individual, porém previsto como mecanismo de harmonização e 

equilíbrio do sistema e, portanto, correspondente, ainda que de forma indireta, ao 

interesse social da companhia. 

 

Novamente, com a atual redação da Lei n. 6.404/1976, o que poderia, dentro 

da linha de raciocínio favorável a ser o critério do patrimônio líquido como o critério 

                                                 
61

 Fábio Konder Comparato faz excelente análise da interpretação do art. 45 da lei das sociedades 
anônimas, ainda sob a égide da redação original de 1976. Trata o assunto tanto sob a ótica 
doutrinária de argumentação jurídica, quanto sob a ótica da exegética. A análise doutrinária, segundo 
o autor, “coloca o problema no nível geral da Lógica Jurídica, discutindo a estrutura e a função do 
instituto em exame sob o aspecto de sua coerência interna, sem ligação necessária com textos 
normativos determinados”. Já a exegética, ainda segundo o autor, “tem por objeto a análise de 
particulares normas jurídicas, consubstanciadas em textos cuja interpretação deve ser efetuada 
conforme concretas determinações de espaço e tempo, isto é, por meio da recolocação de ditas 
normas na corrente histórica e no contexto sócio-econômico em que atuam”. (COMPARATO, Fábio 
Konder. Valor de Reembolso no recesso acionário: interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades 
Anônimas. In: Revista dos Tribunais. v. 563, set./1982, p. 48). 
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legal previsto no art. 45, é de que se entenda que o que está previsto no § 1º do art. 

45 aplica-se de forma idêntica ao seu caput, ou seja, o critério do patrimônio líquido 

como forma de mensuração do valor de reembolso seria um piso, um mínimo que só 

poderia ser derrogado pelo critério do valor econômico Nunca se poderia interpretar, 

como faz parte substancial da doutrina, que o critério legal, na ausência de previsão 

estatutária é o do patrimônio líquido, como critério único e obrigatório. 

 

Entretanto, entende-se que se estava diante, com o texto original da Lei n. 

6.404/1976, e que se continua diante, com a atual redação do art. 45 e respectivo § 

1º da Lei das Sociedades Anônimas, de uma lacuna, ou seja, não há previsão 

específica de qual é o critério para aferição do valor de reembolso para as 

companhias que não prevejam tal critério em seus estatutos. 

 

A lacuna também pode ser entendida como uma antinomia imprópria, ou 

antinomia teleológica62. Sua correção é necessária para que se diminua o grau de 

incerteza e de injustiça. A correção, no caso ora em estudo, poderia se dar por meio 

de uma alteração (complementação) legislativa, por meio da qual se explicitasse 

qual o critério legal de aferição do valor das ações em caso de exercício de direito 

de recesso. E, supondo que essa alteração legislativa fosse pensada e 

operacionalizada, poder-se-ia, inclusive, prever-se diferentes critérios legais para 

diferentes situações (inclusive critérios diferentes para sociedades anônimas de 

capital aberto e para sociedades anônimas de capital fechado). 

 

A correção também pode se dar desde já. Basta as companhias preverem em 

seus estatutos qual ou quais critérios deve(m) ser utilizado(s) para a aferição do 

valor de reembolso. Até que ocorra uma alteração da lei ou uma escolha, via 

                                                 
62

 “Ao lado do significado aqui exposto de antinomia como situação produzida pelo encontro de duas 
normas incompatíveis, fala-se, na linguagem jurídica, de antinomias como referência também a 
outras situações. Limitamo-nos a enumerar outros significados de antinomia, lembrando, porém que o 
problema clássico das antinomias jurídicas é aquele que temos explanado até aqui. Para distingui-las 
vamos chama-las de antinomias impróprias.” E prossegue, em outro trecho: “Uma terceira acepção 
de antinomia refere-se às chamadas antinomias teleológicas, que têm lugar quando existe uma 
oposição entre a norma que prescreve o meio para alcançar o fim e a que prescreve o fim. De modo 
que, se aplico a norma que prescreve o meio, não estou em condições de alcançar o fim, e vice-
versa. Aqui a oposição nasce, na maioria das vezes, da insuficiência do meio: mas, então, trata-se, 
mais de que antinomia, de lacuna (...)”. (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. In: A 
Coerência do Ordenamento Jurídico. Trad.: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, 10. ed. 
Brasília: UnB, 1999, p. 89-91). 
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previsão estatuária, pelas companhias do critério de aferição do valor de reembolso, 

prevalecerá o risco e a incerteza, mormente em face do atual entendimento da 

jurisprudência pretoriana, que tem privilegiado a interpretação finalística ou 

teleológica do instituto do recesso. 

 

A interpretação finalística ou teleológica da norma63, no caso e como têm 

entendido nossos Tribunais (ver em 3.3), parece ser o caminho mais adequado. 

Cabe ao intérprete da norma captar seu significado, integrando-a ao conteúdo 

orgânico e sistêmico do Direito e aplicando-a às situações fáticas64. 

 

A primazia deve ser da interpretação teleológica sobre outras formas de 

interpretação65. Prevalece sobre a interpretação gramatical, pois o sentido e o 

escopo da lei são sempre mais importantes que seu teor e também prevalece sobre 

a interpretação histórica que traz, em certa medida, uma extensão, um 

prolongamento da interpretação gramatical. A interpretação teleológica ou finalística 

deriva de uma argumentação extraída do próprio sistema interno. H.L.A.Hart66 é um 

grande defensor da descrição, da observação do direito do ponto de vista interno. 

                                                 
63

 “Considera-se o direito como uma ciência primariamente normativa ou finalística; por isso mesmo a 
sua interpretação há de ser, na essência, teleológica. O hermeneuta sempre terá em vista o fim da 
lei, o resultado que a mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um conjunto de 
providências, protetoras, julgadas, necessárias para satisfazer a certas exigências econômicas e 
sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela finalidade e assegure plenamente 
a tutela de interesse para a qual foi regida” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do 
Direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 151-152). 
64

“11. E, por ser assim, é que o problema há de ser submetido a uma análise rigorosa para se captar 
a ratio legis, evitando-se antinomias, ou seja, contradições dentro do corpo da própria norma em 
exame. Os chamados cânones da hermenêutica têm demonstrado suficientemente que captado o 
sentido teleológico ou finalístico da norma, certamente que as visões gramaticais ou literais a elas se 
submetem em princípio, devendo o operador do direito, procurar conciliá-las, ajustando-as no 
ordenamento. Reitere-se, a propósito, a aqui já citada incontroversa posição moderna de Norberto 
Bobbio, ao predicar o exame da norma, pelas perspectivas da estrutura e da função; aparecendo a 
primeira como as relações das partes entre si e com o todo e a segunda com a finalidade. Nessa 
linha de pensamento, e não sendo a estrutura neutra como se pensou durante algum tempo, fica 
claro que as proposições integrantes da norma estão vinculadas estreitamente à função, pois do 
contrário, poderiam inviabilizar a finalidade pretendida”. (BULGARELLI, Waldirio. O Direito de 
Recesso nas Hipóteses de Incorporação, Fusão, Cisão e Participação em Grupos de Sociedades. 
Exclusão acarretada pela Lei 7.958 de 20.12.89. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. v. 95. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 76).  
65

 “A opinião frequente de que não existe qualquer hierarquia firme entre os diversos meios de 
interpretação não merece qualquer concordância. Deve-se, antes, conferir à interpretação teleológica 
a primazia e isso é, hoje, quase sempre reconhecido, no seu sentido prático”. (CANARIS, Claus-
Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 5. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 159-160). 
66

 “(iii) Interpretação. As leis devem ser interpretadas para que possam ser aplicadas a casos 
concretos, e, uma vez que um estudo realista tenha dissipado os mitos que obscurecem a natureza 
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É que se procura demonstrar neste estudo. A lógica interna da Lei n. 

6.404/1976 é cristalina no sentido de que o valor de reembolso das ações, como 

forma de assegurar a efetividade do direito de recesso, deve ser o valor mais 

próximo possível do valor real das ações. 

 

 

3.1.1 Uma visão de Direito e Economia para o instituto do recesso e respectivo 
valor de reembolso 

 

 

No presente trabalho, defende-se a ideia de que o valor de reembolso das 

ações do acionista dissidente, nos casos de ausência de previsão estatutária, deve 

ser o mais próximo possível do valor real da companhia. Este pensamento, como 

visto, decorre (i) da interpretação finalística do instituto do recesso, ou seja, do fato 

que o recesso, apesar de direito potestativo individual, é mecanismo de equilíbrio 

das relações societárias, representando, portanto e ainda que de forma indireta, o 

interesse social da companhia; (ii) da lacuna existente no caput do art. 45 da Lei n. 

6.404/1976; e (iii) das constantes alterações legislativas que criam, extinguem, 

restringem ou ampliam as hipóteses de direito de recesso. 

 

Esse entendimento fica ainda mais claro e defensável se analisado sob a 

ótica de Direito e Economia. Os acionistas controladores de uma sociedade 

anônima, intérpretes de sua vontade social, pelo princípio majoritário, ao 

deliberarem, em tese, buscam sempre uma maior eficiência operacional da 

companhia como resultado de suas deliberações. E os demais acionistas avaliarão 

se tais deliberações, na sua respectiva visão, realmente proporcionarão maior 

eficiência à companhia. 

 

                                                                                                                                                         
dos processos judiciais, torna-se claro que, como mostramos no Capítulo VI, a textura aberta do 
direito oferece um vasto campo para a atividade criadora que, no entender de alguns, é uma atividade 
“legislativa”. Ao interpretar as leis ou os precedentes, os juízes não têm à sua disposição somente as 
alternativas da escolha cega e arbitrária ou da dedução “mecânica” a partir de normas de significado 
predeterminado. Como muita frequência, sua escolha é guiada pelo pressuposto de que o objetivo 
das normas que estão interpretando é razoável, de modo que estas não se destinam a perpetrar a 
injustiça ou ofender princípios morais estabelecidos”. (HART, H.L.A., O Conceito de Direito. Trad. 
Antônio de Oliveira Sette-Câmara. 1. ed. 2ª. tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 264).  
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Caso essas deliberações, por força de expressa previsão legal, sejam 

deliberações que importem em alterações relevantes do pacto social, das regras do 

jogo anteriormente combinadas, e caso os demais acionistas julguem que tais 

deliberações não trarão eficiência à companhia e, por consequência, para seu 

respectivo investimento, exercerão o recesso. 

 

Não se pretende defender que a disciplina de Direito e Economia objetiva 

apenas a discussão da importância da eficiência na análise normativa, pois como 

sabido, a visão de Direito e Economia não se restringe a isso e vai além, ajudando a 

jogar uma nova luz sobre questões ou problemas jurídicos, indicando-lhes possíveis 

escolhas e interpretações. A função dos institutos jurídicos é ponto de partida numa 

análise sob a perspectiva de Direito e Economia. 

 

Do ponto de vista prático, a visão de Direito e Economia pode auxiliar a 

coordenar a comunicação da noção de justiça com o conceito de eficiência 

econômica. Acredita-se que o tema objeto do presente trabalho seja um excelente 

exemplo disso, pois além de conceitos de microeconomia serem úteis na análise e 

interpretação da questão, a função do direito de recesso está, como visto, 

intrinsecamente ligada à sua consequência direta que é o pagamento do valor do 

reembolso. 

 

Sob a perspectiva de Direito e Economia todo ser humano procura maximizar 

seus benefícios, fazendo opções que minimizem seus custos e maximizem seus 

ganhos. Analisa-se os incentivos para se tomar as decisões. Assim, o grupo 

controlador de uma companhia, ao deliberar sobre determinada alteração estatutária 

que seja uma das hipóteses de direito de recesso, avaliará qual o benefício que a 

companhia e tal grupo controlador terão com a modificação e qual o custo (valor de 

reembolso) que eventualmente se incorrerá caso haja acionistas dissidentes. 

 

Em outras palavras, medir-se-á o grau de eficiência da deliberação. E isso 

será feito, também pelos acionistas não controladores que avaliarão se a mudança 

estatutária gerará mais benefícios, maximizando os ganhos da companhia e, por 
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consequência, seus ganhos, ou se a maximização de seus ganhos se dará pelo 

exercício do direito de recesso e recebimento do respectivo valor de reembolso. 

 

Não se quer chegar a um nível de abstração teórica a ponto de se discutir se 

a avaliação de eficiência que aqui se defende existir quando da análise do exercício 

ou não do direito de recesso é a eficiência medida pelo critério de Pareto ou pelo 

critério de Kaldor-Hicks67, mas apenas enfatizar a ideia de que o valor do reembolso, 

para ser justo, passa pela discussão da eficiência da deliberação assemblear 

ensejadora do direito de recesso. 

 

Nos dizeres de Bruno Mayerhof Salama68 “a questão, portanto, não é 

substituir a discussão da justiça pela discussão da eficiência, mas sim enriquecer a 

gramática jurídica integrando a discussão da eficiência na discussão do justo”. Não 

há dúvida de que há pontos de contato e possibilidade de coexistência da eficiência 

com o justo valor. Alias, é comum que uma solução eficiente seja também uma 

solução justa, apesar de se reconhecer que nem sempre é assim e que nem sempre 

uma solução justa é necessariamente eficiente. 

 

O direito de recesso, como bem apontado por Érica Gorga69, possui uma 

função econômica clara, “diretamente ligada à eficiência das decisões empresariais 

e ao reequilíbrio da divisão de risco entre os acionistas”. 

 

Os magistrados, ao decidirem os casos citados e examinados no item 3.3., 

integraram a norma à realidade e ao fazê-lo, ainda que de forma indireta, utilizaram-

se de conceitos afeitos à sociologia e à economia. Atuaram, como atuam os 

                                                 
67

 “O critério de Kaldor-Hicks busca superar a restrição imposta pelo ótimo de Pareto de que 
mudanças somente são eficientes se nenhum indivíduo fica em posição pior. Pelo critério de Kaldor-
Hicks, o importante é que os ganhadores possam compensar os perdedores, mesmo que 
efetivamente não o façam. Isso quer dizer que o critério de Kaldor-Hicks permite que mudanças 
sejam feitas ainda que haja perdedores”. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Apresentação. Direito e 
Economia. Textos Escolhidos. Série Direito em Debate. Direito Desenvolvimento Justiça. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 31. 
68

 SALAMA, Bruno Mayerhof. O que é Pesquisa em Direito e Economia, p. 04. Extraído do 
“bepress” do autor e com sua prévia autorização.  
69

 GORGA, Érica. Direito Societário Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 244. 
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magistrado em casos atípicos ou de maior complexidade, como legisladores, do 

ponto de vista de filosofia do direito. Cite-se novamente Bruno Meyerhof Salama70. 

 

Cabe aqui uma menção ao estudo do Professor Albert Hirschman relativo à 

organização social em grupos, plenamente aplicável à realidade da vida em 

sociedade, notadamente das sociedades anônimas. Rodrigo Ferraz Pimenta da 

Cunha71, ao tratar do princípio majoritário, em monografia sobre estrutura de 

interesses em sociedades anônimas, cita com precisão o estudo do Professor 

Hirschman, para o qual haveria, a princípio, três opções para os membros de uma 

estrutura social: voice, exit ou loyalty. 

 

Aplicando esses conceitos ao instituto do recesso, vê-se que a retirada (exit), 

para aqueles que não possuíram o poder de manifestação de vontade (voice) e que 

não acreditam na eficiência da deliberação tomada (ausência de loyalty), é o 

caminho natural a ser seguido. 

 

Os acionistas ao ingressarem numa sociedade anônima avaliam o risco e o 

retorno que este investimento pode lhes proporcionar. E fazem esta análise 

consoante questões econômicas (maximização de seus interesses, incentivos, 

eficiência) e também consoante as regras organizativas da sociedade em que 

investem. A modificação, posterior, de regras organizativas significativas dos 

alicerces do negócio societário (contrato de sociedade) implica, necessariamente, 

                                                 
70

 “Para corretamente enfrentar situações como essas, os magistrados precisam pensar também 
como legisladores, pois sua atividade é também política. Em casos difíceis e com muitas 
suscetibilidades políticas, econômicas e sociais, integrar as consequências à lógica da formulação 
das decisões ajuda no encaminhamento não apenas de soluções mais eficientes, como também de 
soluções mais justas”. E prossegue mais adiante: “O ponto central, como se vê, não é saber se a 
eficiência pode ser igualada à justiça; ela não pode. A questão é pensar como a busca da justiça 
pode se beneficiar do exame de prós e contras, dos custos e benefícios”. SALAMA, Bruno Meyerhof. 
A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard Posner. Extraído do 
“bepress” do autor e com sua prévia autorização. Texto de 19.08.2010. 
71

 “Em aprofundada revisão da matéria relativa à organização social em grupos, assinalou o Professor 
Albert Hirschman interessante princípio, segundo o qual, essencialmente, três opções se impõem aos 
membros de uma estrutura social: manifestação ativa, em busca do resguardo dos próprios 
interesses, por ele referida como exercício da manifestação de opinião (voice), realizada na 
sociedade anônima por meio da participação nos debates internos e sobretudo por meio do voto; 
desvinculação do grupo (exit), no caso dos descontentes ou subjugados no debate; ou sua 
permanência no grupo, em vista de algum tipo de sentimento de lealdade (loyalty)” (CUNHA, Rodrigo 
Ferraz Pimenta. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas: Hierarquia e Conflitos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 205-206). 
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numa reavaliação, por parte dos acionistas, da relação risco-retorno do investimento 

feito72. 

 

Ora, se ao ingressarem na sociedade investiram o valor que é o valor real das 

ações naquele momento do investimento, devem, também no momento da opção 

pelo desinvestimento, poderem receber o valor mais próximo possível do real. Se o 

estatuto prevê uma regra para o cálculo do valor do reembolso, não pode o acionista 

questionar essa regra, pois com ela concordou. Se, entretanto, não há previsão 

estatutária para tanto, não lhe pode ser imposto um critério que não seja compatível 

com o valor real, assim entendido como valor justo, da companhia. 

 

De outro lado, a companhia não será prejudicada se pagar aos dissidentes o 

valor mais próximo possível do valor real das ações, pois poderá, segundo nosso 

ordenamento jurídico, reconsiderar a deliberação que deu origem ao direito de 

recesso, caso verifique que a quantidade de dissidentes é muito grande, o que 

poderia levar ao pagamento de valor de reembolso total que a descapitalizasse ou a 

prejudicasse de alguma forma. 

 

Assim, também pelo argumento de Direito e Economia, da busca pela 

eficiência das deliberações empresariais e societárias, entende-se que o critério 

para aferição do valor de reembolso dos acionistas dissidentes deve ser o mais 

próximo do valor real da companhia. E qual é o critério que melhor reflete esse valor 

real? É o que se passa a analisar no item 3.2. 

 

 

                                                 
72

 “Desse modo, nessas situações particulares nas quais a alocação de risco do empreendimento é 
substancialmente alterada, é economicamente eficiente que se permita uma reorganização dos 
interesses dos sócios, para que aqueles que não compactuaram com o novo padrão de risco-retorno 
possam sair da sua posição acionária, e aqueles que anuíram à mudança possam permanecer na 
sociedade com bases modificadas”. E, amis adiante, na p. 245, a autora conclui que: “Assim, o direito 
de recesso contribui para aumentar a eficiência das decisões empresariais. Primeiro, induz os 
acionistas a selecionarem as operações eficientes para a companhia, já que um acionista somente 
votará a favor de uma operação se considerar que os ganhos dela provenientes superarão as perdas 
provenientes do pagamento de reembolso de acionistas dissidentes. Em segundo lugar, o direito de 
recesso ´seleciona´ os acionistas que têm predisposição para assumir maior risco, o que contribuirá 
para a maximização de ganhos da sociedade, já que as probabilidades de retorno são sempre 
proporcionais ás de risco assumido” (GORGA, Érica. Direito Societário Atual. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013, p. 244). 
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3.2 Os critérios de avaliação de empresa 

 

 

O principal fator na determinação dos efeitos práticos do direito de retirada é 

saber-se qual o valor do reembolso a ser pago. A fixação de um critério no estatuto 

social para a aferição desse valor ou a existência ou suposta existência de um 

critério legal para essa aferição é, portanto, um objeto de análise relevante. 

 

Este estudo não pretende um aprofundamento em questões teóricas e 

práticas das diversas metodologias existentes de avaliação de empresas, uma vez 

que versa basicamente sobre uma análise jurídica do instituto do direito de recesso 

e seu respectivo valor de reembolso e seria necessário um conhecimento mais 

aprofundado das ciências contábil, de administração e de economia para que se 

pudesse adentrar neste campo. 

 

Assim, o objetivo, neste capítulo, é apenas identificar-se e conceituar-se as 

possíveis formas de aferição do valor de reembolso decorrente do recesso acionário 

e verificar-se qual deles mais se aproxima do valor real das ações, se é que há 

algum método de avaliação de que se possa dizer que reflita melhor o valor das 

ações a serem reembolsadas, assemelhando-se ao seu valor justo. Ou seja, é mais 

um elemento integrador da interpretação teleológica do caput do art. 45 da Lei n. 

6.404/1976. 

 

E esse objetivo decorre do entendimento aqui já exposto de que, na ausência 

de previsão de critério estatutário, o critério legal é lacunoso, gerando, portanto, a 

necessidade de num caso de divergência sobre o valor de reembolso, apurar-se 

qual o valor justo de mercado das ações. 

 

A avaliação de uma empresa e, por consequência, de ações de sua emissão, 

é algo de difícil compreensão e sempre comportará divergências, pois quem deve 

pagar sempre objetivará pagar menos e quem vai receber sempre objetivará receber 

mais. Entretanto, cabe ao intérprete do Direito, filtrar os interesses contraditórios dos 

agentes e buscar uma solução apaziguadora do conflito. 
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O valor justo de mercado de uma empresa é o caminho a ser buscado, na 

aferição do valor de reembolso, caso não haja previsão estatutária específica para o 

tema. O valor justo, no mundo ideal, pressupõe assimetria de informações e um 

mercado eficiente e em condições normais73, o que não é sempre possível. 

 

A complexidade da avaliação de uma empresa e, portanto, também de suas 

ações, decorre não só das naturais visões opostas de seus agentes, como também 

do objeto a ser avaliado, um ente dinâmico, composto por diversos itens, alguns 

tangíveis, outros não e que são destinados à produção de riqueza, ao lucro74. 

 

A avaliação de uma empresa não é uma ciência exata e, portanto, as opiniões 

sobre o que é o valor justo de mercado das ações de sua emissão podem variar em 

faixa bem ampla, o que motiva a sugestão final deste estudo de que os estatutos 

das companhias possuam uma previsão clara e detalhada sobre o tema, reduzindo o 

risco e a incerteza na apuração do valor de reembolso para todos agentes 

interessados. 

 

A Lei n. 6.404/1976, com a sua atual redação, em vários artigos trata de 

hipóteses de avaliação de ações, para diversos efeitos, inclusive o de direito de 

retirada, mas não somente para esse efeito. Assim, a lei refere-se a valor das ações 

nas seguintes situações: 

                                                 
73

 “Ao avaliar uma empresa, objetivamos alcançar o valor justo de mercado, ou seja, aquele que 
representa, de modo equilibrado, a potencialidade econômica de determinada companhia. Entretanto, 
o preço do negócio somente será definido com base na interação entre as expectativas dos 
compradores e vendedores. Não existe um valor correto para um negócio. Pelo contrário, ele é 
determinado para um propósito específico, considerando as perspectivas dos interessados. O 
processo de avaliação envolve uma série de decisões subjetivas. A percepção dos agentes perante 
um empreendimento pode variar. Enquanto alguns destacam as ameaças, outros enfatizam as 
possibilidades de implementação de ajustes estratégicos geradores de bons retornos. Logo, a 
identificação do valor de uma empresa depende tanto do sujeito que a avalia quanto do objeto 
avaliado. Pelo exposto, vários métodos ou modelos podem ser usados para avaliar um 
empreendimento. Acreditamos que não existe uma fórmula exata. Idealmente, desejaríamos obter um 
resultado cientifico, exato, objetivo e perfeito, mas nenhum deles parece ter alcançado, e 
provavelmente nunca alcançará, essa meta”. Complete-se com observação feita à p. 121: “Em 
síntese, o valor justo de mercado é aquele que receberíamos (ativos) ou pagaríamos (passivos) caso 
decidíssemos transacionar um item patrimonial (registrado ou não) num mercado eficiente e em 
condições normais” (MARTINS, Eliseu. Avaliação de Empresas: da Mensuração Contábil à 
Econômica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 263). 
74

 "Se é complexa a determinação do valor de um bem isoladamente, mais difícil se torna a avaliação 
de uma empresa que é constituída do conjunto de bens heterogêneos e destinados a produzirem 
riqueza, dentro das mais diversas conjunturas econômicas e sociais” (NEIVA, Raimundo Alelaf. Valor 
de Mercado da Empresa. São Paulo: Atlas, 1992, p. 12). 
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(i) Oferta pública em decorrência de cancelamento de registro de companhia aberta: 

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 de 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.; 

 

(ii) Reembolso. Art. 45 e respectivo § 1º já transcritos; 

 

(iii) Preço de emissão de ações em aumento de capital social. Art. 170, § 1º.: O 

preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos 

antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, 

tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: I – a perspectiva de rentabilidade da 

companhia; II – o valor do patrimônio líquido da ação; III – a cotação de suas ações 

em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio 

em função das condições do mercado.; 

 

(iv) Definição de preço de compra, por companhia aberta, de controle de qualquer 

sociedade mercantil. Art. 256, inciso II: o preço médio de cada ação ou quota 

ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados: a) 

cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os 

noventa dias anteriores à data de contratação; b) valor de patrimônio líquido (art. 

248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (art. 183, § 1º.); 

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) 

vezes o lucro líquido anual por ação (art. 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, atualizado monetariamente.; 
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(v) Incorporação de controlada por incorporadora. Relação de troca de ações. Art. 

264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, 

apresentada à assembleia-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; 

 

(iv) Norma transitória de eventual transformação em sociedade limitada. Situação já 

derrogada pelo lapso de tempo de vigência da lei, porém vale a menção ao critério 

de reembolso. Art. 298, inciso III – o acionista dissidente da deliberação da 

assembleia poderá pedir o reembolso das ações pelo valor de patrimônio líquido a 

preços de mercado, observado o disposto nos arts. 45 e 137;  

 

Demonstra-se com isso que a lei não desconhece as formas de avaliação 

existentes e preocupa-se, em determinadas situações, em explicitar qual das formas 

deve ser usada. Em outras situações vários critérios são usados para a mesma 

hipótese, como acima transcrito.  

 

Extrai-se dos artigos e respectivas hipóteses citadas acima que a Lei n. 

6.404/1976, ao referir-se ao valor das ações, em certos casos usa o conceito de 

valor patrimonial e em outros o conceito de valor econômico. Acredita-se que todas 

as formas e métodos de avaliação de empresas possam ser considerados como 

espécies ou da família catalogada como avaliação pelo valor patrimonial das ações 

ou da família catalogada como avaliação pelo valor econômico das ações. 

 

Na concepção de valor da empresa pelo seu valor patrimonial, tem-se que o 

valor da empresa é calculado pela somatória dos bens que constituem seu 

patrimônio e na concepção de valor econômico, o valor da empresa é calculado em 
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função do seu potencial de geração de resultados futuros. A avaliação patrimonial é 

estática e a avaliação econômica é dinâmica75. 

 

Como já dito não se abordará os diversos métodos que compõe cada espécie 

de avaliação, mas apenas se tentará, ainda que brevemente, conceituar-se os 

métodos previstos pela Lei n. 6.404/1976. 

 

 

3.2.1 Valor das Ações pelo Patrimônio Líquido Contábil 

 

 

O patrimônio líquido contábil de uma empresa é a fotografia da situação 

patrimonial do momento em que elaborada suas demonstrações financeiras. Como 

já dito, é uma representação estática e retrospectiva de seu patrimônio76. O valor de 

patrimônio líquido contábil de uma companhia é aquele constante do último balanço 

aprovado em assembleia geral. Do valor total dos ativos subtrai-se o valor total dos 

passivos e encontra-se o patrimônio líquido, que dividido pelo número total de ações 

representará o valor de uma ação.  

 

Ocorre que os ativos são contabilizados pelo seu custo de aquisição e, 

atualmente77, sequer são corrigidos monetariamente em decorrência da inflação, o 

que por si só já gera inegável distorção78. Os custos históricos de aquisição quase 

                                                 
75

 “O valor econômico corresponde à perspectiva de rentabilidade da companhia, ou seja, ao seu 
fluxo de caixa descontado, para os próximos anos. Trata-se de uma avaliação ‘dinâmica’ da 
companhia, enquanto atividade empresarial, em contraposição à avaliação ‘estática’, centrada no 
valor patrimonial” (EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e Direito de Recesso. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 111. São Paulo: Malheiros, 1998b, p. 80).   
76

 “(O) valor patrimonial é uma informação nitidamente estática e retrospectiva, isto é, mede a parcela 
dos recursos próprios da empresa que compete a cada ação em determinado momento, com base 
nos valores acumulados no passado” (ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços. 
5. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 223). 
77

 Veja-se item 3.2.5.  
78

 Mesmo quando era possível a correção monetária dos balanços, isso não era segurança de que o 
valor dos ativos de uma companhia refletisse o real valor de mercado desses mesmos ativos. Vide 
observação feita à época da existência de correção monetária dos balanços e demais demonstrações 
financeiras das companhias por Paulo Afonso de Sampaio Amaral: “Tradicionalmente, o valor do 
patrimônio líquido da companhia, conforme o último balanço aprovado, sempre foi o adotado para a 
determinação do valor de reembolso, tanto na S/A quanto na limitada, mas ultimamente ele foi 
perdendo importância, à medida que o valor de uma empresa, aferido por ele, se foi distanciando do 
valor real dela, na percepção do mercado. Isto tem a ver com as distorções que se foram acumulando 
nos balanços das companhias após anos e anos de inflação e de aplicação maquinal de índices de 
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sempre não refletem o valor real desses ativos na data da elaboração dos 

respectivos balanços. Por isso se diz comumente que a avaliação de uma empresa 

pelo seu patrimônio líquido representa uma avaliação de seu passado, pouco reflete 

seu presente e nada diz sobre seu futuro. 

 

Acresça-se que os ativos sofrem, contabilmente, depreciações e 

amortizações, cujas regras decorrem de normas fiscais e de presunções genéricas 

dessas normas e não necessariamente guardam relação com a efetiva depreciação 

de mercado de um bem. 

 

Outro ponto é que a avaliação de uma empresa pelo seu patrimônio líquido 

contábil não refletirá o valor do “goodwill” ou aviamento que não é um bem em si 

mesmo, mas uma consequência da existência dinâmica da empresa como entidade 

que objetiva geração de riqueza79. O valor do “goodwill” está, portanto, diretamente 

relacionado com o valor econômico da empresa, com sua capacidade de geração de 

receita e não com seu valor patrimonial. 

 

Há consenso80 de que a avaliação de uma empresa pelo valor de seu 

patrimônio líquido contábil está longe, com raras exceções, de refletir o valor real, e, 

                                                                                                                                                         
correção monetária fixados a partir da variação de preços genéricos vigorantes na economia, sem 
qualquer relação com os ativos empresariais sobre os quais incidiam. Virava o mês e 
inexoravelmente, sem a mínima consideração à apreciação do mercado, o imobilizado das 
companhias era aumentado pela inflação ´oficial´ dele. Com a Lei n. 8.200/91 e a correção 
excepcional de 100,4% que ela autorizou, para compensar a defasagem do BTN dos meses de 
março e abril de 1990, a situação atingiu um paroxismo: os ativos imobilizados das empresas 
dobraram de valor, num momento em que a economia do País se debatia na maior recessão da sua 
história e ninguém conseguia vender nada. A partir de 1994, a recuperação do valor da moeda com o 
Plano Real e o fim da inflação galopante começam a trazer de volta o patrimônio das companhias ao 
seu valore real de mercado, especialmente o dos imóveis nele contidos. O resultado desta evolução é 
a discrepância ora existente entre o valor patrimonial contábil e o de mercado da ação, como se pode 
comprovar pelas cotações em bolsa dos papéis de muitas companhias abaixo de seu valor 
patrimonial, o que, desvirtuando a finalidade do direito de recesso, torna o seu exercício 
economicamente atraente e motivo de especulação da parte do minoritário”. (AMARAL, Paulo Afonso 
de Sampaio. S.A. como era, como ficou após a Lei 9.457/97. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 
55). 
79

 Maiores considerações sobre o conceito e a importância do “goodwill” ver item 3.2.3  
80

 “A maioria dos autores não reconhece como medida do valor da empresa a soma algébrica dos 
elementos patrimoniais constantes das Demonstrações Financeiras. Além das distorções causadas 
pela variação do poder de compra da moeda, que alteram o valor dos bens escriturados, alega-se 
que o patrimônio da empresa em operação deve ser considerado no seu conjunto, e não 
isoladamente, como fonte geradora de receita, para efeito de avaliação da empresa.” (NEIVA, 
Raimundo Alelaf. Valor de Mercado da Empresa. São Paulo: Atlas, 1992, p. 23-24). 



81 

 

 

 

portanto, o valor mais justo, dessa companhia e de suas respectivas ações81. O 

patrimônio líquido pouco representa a realidade econômica da empresa82, 

desconsiderando a sua continuidade83, seu caráter dinâmico84. 

 

 

 

 

                                                 
81

 “A avaliação de uma empresa normalmente se inicia pelas demonstrações contábeis. Devido, 
porém à adoção dos princípios contábeis e á influência da legislação tributária, elas geralmente são 
incapazes de refletir o valor econômico de um empreendimento. Entre os aspectos que dificultam a 
utilização das demonstrações contábeis para a obtenção de razoável aproximação do valor 
econômico de uma empresa, destacamos os seguintes: 1. os relatórios contábeis normalmente se 
baseiam em custos históricos afastados dos valores correntes; 2. alguns itens, principalmente as 
contas a receber, estão por seu valor futuro, quando o adequado seria o valor presente; 3. O 
conservadorismo tende a subestimar os valores dos ativos; e 4. existem várias operações relevantes 
que normalmente não são registradas (off-balance sheet), tais como:  arrendamento mercantil, 
posições em derivativos, garantias, goodwill etc”. E prossegue à p. 269: “O modelo de avaliação 
patrimonial contábil pode ser utilizado por empresas cujos ativos mensurados pelos princípios 
contábeis não divergem muito de seus valores de mercado e que não possuem goodwill significativo. 
Percebemos, assim, que seu uso deve ser muito restrito.” (MARTINS, Eliseu. Avaliação de 
Empresas: da Mensuração Contábil à Econômica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 265 e 269). 
82

 “O patrimônio líquido tem pouco representatividade da realidade econômica da empresa, pois 
resulta de uma série de avaliações e operações efetuadas no passado, sem se dirigir ao futuro, que 
na verdade é o que mais importa a seus acionistas”. (NAKAMURA, Angela Mie. Ações de mais 
participações societárias: estudo dos critérios contábeis aplicáveis à sua transação e 
considerações sobre seu valor justo. [Dissertação de Mestrado]. Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1987, p. 206). 
83

 “Essa metodologia possui limitações significativas quanto à determinação do justo valor da 
empresa e consequentemente da participação societária a ser avaliada, fundamentalmente, por conta 
de dois motivos. Em primeiro lugar, as demonstrações contábeis estão baseadas em custos 
históricos, os quais refletem o valor pelo qual foi adquirido determinado bem ou direito ou assumida 
certa dívida, sem qualquer correção rotineira que os ajustes ao decurso do tempo. Isso implica que o 
valor de determinado ativo ou passivo, em regra, não reflete o seu valor corrente. Em segundo lugar, 
inúmeras operações e valores relevantes para a empresa não são contemplados em suas 
demonstrações contábeis, dada a falta de espaço para registro. Por exemplo, operações de 
arrendamento mercantil ou com derivativos, além de grande parte dos ativos e passivos intangíveis, 
tais como a marca e a reputação da empresa no mercado”. (PRADO, Roberta Nioac; VILELA, 
Renato. Sair por Quanto? Adequação do Método de Avaliação de Participação Societária em 
Dissolução Parcial de Sociedade. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro de (coord.). Sociedade Limitada Contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 
693/694. 
84

 “O valor dos ativos apurados dos balanços contábeis registra basicamente os ativos existentes, o 
valor individual de cada elemento ao final do exercício social, desconsiderando as oportunidades de 
crescimento, e novos investimentos futuros, ou seja, a continuidade da empresa. Na avaliação 
patrimonial estima-se o valor de cada ativo existente em separado e somam-se todos esses 
resultados para se apurar o valor operacional. O que se revela nessas demonstrações contábeis é o 
valor dos ativos mantidos pela empresa, e não o legítimo valor econômico da empresa (ou valor do 
negócio). Os ativos registrados nos balanços, ainda, não revelam certos valores intangíveis 
relevantes na avaliação, como marcas, imagem da empresa, qualidade dos recursos humanos, 
portfolio de produtos, entre outros”. (ASSAF NETO, Alexandre. Valuation Métricas de Valor & 
Avaliação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2014, p. 203). 
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3.2.1.1 Breves considerações sobre as Leis n. 9.249/1995 e n. 11.638/2007 e seu 
impacto nas demonstrações financeiras das sociedades anônimas 
 

 

Ao se fazer um histórico das alterações legislativas que ampliaram ou 

restringiram as hipóteses de exercício do direito de recesso, verificou-se que a lei 

refletiu interesses de grupos econômicos e/ou interesses atrelados a políticas 

governamentais para criar ou extinguir tais hipóteses. 

 

Assim, a revogada “Lei Lobão” claramente objetivou restringir o exercício do 

direito de recesso nos casos de incorporação, cisão, fusão e participação em grupo 

de sociedades. Já a Lei n. 9.457/1997, como visto no item 2.5.1.1, a par de modificar 

substancialmente as hipóteses de exercício de direito de recesso, criou a 

possibilidade de previsão estatutária de critério de valoração do reembolso pelo 

valor econômico da companhia, declaradamente no texto legal, como possibilidade 

de ser inferior ao piso da valoração pelo critério do patrimônio líquido. 

 

Ou seja, na época, como fruto de período de inflação galopante e existência 

de norma (até a promulgação da Lei n. 9.249/1995) que possibilitava a correção 

monetária dos balanços das companhias, o valor do patrimônio líquido das 

empresas era, salvo raríssimas exceções, muito superior ao seu valor real, que é 

melhor demonstrado pelo critério de valor econômico da companhia, como 

defendido no item 3.2.3. 

 

Assim, principalmente em casos de reestruturação empresarial-societária 

(incorporações, fusões, cisões, participação em grupo de sociedades) o exercício do 

direito de recesso, apurando-se o valor de reembolso pelo critério de avaliação do 

patrimônio líquido, muitas vezes impedia que as companhias efetuassem tal 

reorganização societária.  

 

Foi época do Plano Nacional de Desestatização, com o desmantelamento do 

sistema Telebrás, e o interesse governamental naquele momento clamava pela 

possibilidade de se implantar tal Plano, sem o custo do pagamento do reembolso 

pelo valor do patrimônio líquido das ações, então muito superior à realidade das 
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companhias, por força da constante atualização monetária das demonstrações 

contábeis, norma então vigente. 

 

Com o Plano Real, iniciado em 1994, e consequente drástica redução da 

inflação, houve a necessidade de uma readequação legislativa para que as 

demonstrações financeiras das companhias guardassem coerência com o novo 

plano econômico.  

 

Neste contexto é promulgada a Lei n. 9.249/1995 que alterou a legislação do 

imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o 

lucro líquido. Por meio de seu art. 4º ficou revogada e vedada, a partir de 

01.01.1996, a utilização de qualquer sistema de correção monetária das 

demonstrações financeiras das companhias, inclusive para fins societários, regra 

que permanece até hoje. 

 

Com o passar dos anos, mesmo com inflação sob controle ou bem menor, os 

valores dos ativos das companhias passam a ficar subavaliados, naturalmente. O 

declínio da inflação não significa seu fim. Entre 01 de janeiro de 1996 e 31 de 

dezembro de 2014 a inflação acumulada, pelo “IGP-M”, foi de 158,87%.  

 

Acresça-se a esta distorção valorativa dos ativos das companhias, a 

promulgação da Lei n. 11.638/2007 que em seu art. 10º. expressamente revogou o § 

2º. do art. 187 da Lei n. 6.404/1976 que tratava da possibilidade das empresas 

aumentarem o valor de elementos de seus ativos por meio de novas avaliações 

(reavaliações de ativos). Não se confunde correção monetária com reavaliação de 

um bem. A correção monetária exprime apenas a atualização monetária do custo do 

bem e a reavaliação despreza o custo do bem e utiliza como fundamento 

econômico, pra revisão do valor do bem, seu valor de mercado (valor de reposição). 

 

A Lei n. 11.638/2007 teve como objetivo uma adequação dos procedimentos 

contábeis adotados no Brasil aos padrões aceitos nos principais mercados de 

valores mobiliários, notadamente nos Estados Unidos da América, a fim de dar 



84 

 

 

 

maior transparência e credibilidade às demonstrações contábeis de nossas 

companhias, ajudando e incentivando-as à sua inserção no mercado internacional. 

 

Desta forma, é certo que a Lei n. 11.638/2007 também trouxe diversas 

inovações que possibilitaram um ajuste positivo de alguns itens do ativo das 

companhias, como, por exemplo, a possiblidade de reavaliação de investimentos 

classificados no ativo circulante ou no realizável em longo prazo pelo seu valor de 

realização (nova redação dada ao inciso VIII do art. 183 da Lei n. 6.404/1976), mas 

isso não desnatura o conceito de que uma nova distorção foi causada, além da já 

existente impossibilidade de correção monetária dos bens do ativo. 

 

O fato é que, já há algum tempo, e também por força dessas alterações 

legislativas ora citadas, há uma evidente distorção entre os valores constantes das 

demonstrações contábeis de uma companhia e o valor real desta mesma 

companhia. 

 

 

3.2.2 Valor das Ações pelo Patrimônio Líquido a Mercado 

 

 

A avaliação de uma empresa pelo seu patrimônio líquido a mercado é uma 

espécie de avaliação patrimonial. Objetiva verificar qual o valor do seu patrimônio 

líquido com base no valor de mercado de seus itens específicos. Ou seja, equipara-

se a uma hipotética situação de liquidação da companhia, a fim de se verificar qual o 

valor de seus ativos, item a item, para fins de venda unitária e o valor de seus 

passivos, trazidos a valor presente para liquidação. 

 

Os valores de entrada ou de saída de cada item são mensurados de acordo 

com a natureza e a intenção de seu respectivo uso. Assim, por exemplo, uma 

máquina será mensurada pelo seu efetivo valor de venda no mercado, o estoque de 

matéria-prima pelo seu custo de reposição, as contas a receber pelo valor presente 

de recebimento futuro (aplica-se uma taxa de desconto) e assim por diante.  
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Neste modelo, novamente não se leva em consideração o “goodwill” pois não 

há a mensuração do valor da continuidade da empresa, seu potencial futuro de 

geração de caixa. O pressuposto é outro, o de hipotético encerramento, 

descontinuidade, portanto, das atividades empresariais85. 

 

Por este critério somente em situações muito específicas é que se chegaria a 

ao valor da empresa com seu real valor, pois se a empresa avaliada possui valor de 

continuidade (goodwill), muito provavelmente seu valor de patrimônio líquido a 

mercado será bem inferior ao valor real (ou valor justo de mercado), prejudicando, 

no caso de exercício do direito de recesso, o acionista dissidente. Se, por outro lado, 

a empresa possui indicativos evidentes de inviabilidade econômica, muito 

provavelmente seu valor de patrimônio líquido a mercado será superior ao seu valor 

real, o que também gerará forte desconforto em caso exercício do direito de recesso, 

porém para a empresa que deverá efetuar o pagamento do reembolso. Neste caso, 

é provável que a operação que tenha dado ensejo ao recesso seja cancelada pela 

assembleia de que trata o § 3º. do art. 137 da Lei n. 6.404/1976. 

 

 

3.2.3 Valor Econômico das Ações 

 

 

Com exceção das avaliações pelo valor do patrimônio líquido e pelo valor do 

patrimônio líquido a mercado, abordas nos itens anteriores, pode-se afirmar que 

todas as demais espécies de avaliações (fluxo de caixa descontado, múltiplos de 

resultados diversos, comparativo de empresas similares, fluxo futuro de dividendos, 

                                                 
85

 “Pode-se entender o valor de liquidação como o preço mínimo pelo qual uma empresa pode ser 
negociada; não há lógica em vender uma empresa por preço inferior ao de liquidação de seus ativos. 
Caso uma empresa não apresente goodwill positivo, sua referência de negociação passa a ser o 
valor de liquidação de seus ativos. A metodologia do valor de liquidação é adotada em situações 
bastante desfavoráveis para a empresa, onde não se vislumbrem expectativas de retorno, e os ativos 
existentes consigam atingir um preço de venda superior ao valor presente dos fluxos futuros 
esperados de caixa. O preço de liquidação pode ainda ser calculado em situações em que se decida 
efetivamente liquidar a empresa”. E prossegue mais adiante: “É uma forma de ´desmanche´, no qual 
a soma das partes vale mais que o valor do todo”. (ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de 
balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204-205). 
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dentre inúmeros outros) pertencem á família do critério do valor econômico da 

empresa86. 

 

A grande diferença, portanto, entre as famílias da avaliação patrimonial e da 

avaliação econômica de uma empresa encontra-se na ideia central de que no 

segundo tipo a capacidade de geração de recursos, de riqueza da companhia é fator 

fundamental para aferição de seu valor. E a capacidade de geração de recursos 

decorre diretamente do fato de que a empresa é um órgão vivo e em constante 

evolução, com características que vão muito além da identificação unitária de seu 

ativo e de seu passivo. 

 

Em outras palavras, o reconhecimento de que uma empresa possui o 

aviamento ou “goodwill” acarreta na necessidade de que sua avaliação seja feita 

consoante métodos pertencentes ao rol da família da avaliação pelo valor 

econômico. Afinal, o objetivo final de uma companhia é a geração de lucro para seus 

acionistas. O valor econômico de uma empresa é a medida final de sua eficiência. 

 

Há uma série de fatores que influenciam a capacidade de geração de riqueza 

de uma empresa e que não possuem identificação unitária nas demonstrações 

financeiras, tais como: qualidade da administração; eficiente organização de vendas 

ou de prestação de serviços; bom clima interno; investimento e descoberta de 

talentos ou recursos; boas relações comerciais com parceiros e fornecedores; 

fórmulas e segredos industriais; marcas; facilidade na obtenção de crédito; 

localização favorável; dentre inúmeros outros. Esses fatores, em conjunto com o 

patrimônio da empresa e com a sua continuidade constituem o “goodwill”87, que não 
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 “Com exceção dos modelos de ‘avaliação patrimonial contábil’ e ‘avaliação patrimonial a mercado’, 
todos os outros modelos apresentados levam em consideração, implícita ou explicitamente, a 
capacidade de geração de rendimentos da empresa. Em outras palavras, os ativos da empresa são 
considerados em seu conjunto e não isoladamente e seu valor decorre da capacidade de produzir 
renda ou serviços. Inclui-se neste conjunto o goodwill que está associado à capacidade de ganho da 
empresa. A maioria dos autores recomenda a utilização dos modelos baseados nos fluxos futuros de 
rendimentos, para a avaliação de empresas em funcionamento” (NEIVA, Raimundo Alelaf. Valor de 
Mercado da Empresa. São Paulo: Atlas, 1992, p. 55). 
87

 “Pelo exposto, o goodwill pode ser considerado como o resíduo existente entre a soma dos itens 
patrimoniais mensurados individualmente e o valor global da empresa. Seu dimensionamento 
pressupõe a identificação de tudo aquilo que possa receber um valor específico, inclusive os 
intangíveis. (...) Assim, o goodwill difere dos demais ativos identificáveis e separáveis, que podem ser 
transacionados individualmente, pois ele tem sua existência vinculada á empresa, dela não podendo 
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pode ser transacionado individualmente, uma vez que impossível sua identificação e 

separação da empresa em continuidade. 

 

Desta forma, o valor econômico de uma empresa procura refletir não só o 

valor de seu patrimônio, mas como esse patrimônio irá gerar riqueza, em função da 

aplicação de decisões administrativas e financeiras, de estratégias empresariais 

adotadas e aproveitamento ou não de oportunidades de crescimento. 

 

Importante destacar que o valor econômico de uma empresa não exclui, 

qualquer que seja o método a ser utilizado, os riscos futuros do negócio. Assim, a 

mensuração é feita levando-se em consideração as condições presentes bem como 

as oportunidades e riscos futuros88. 

 

A consideração, portanto, que às vezes é feita de que o valor econômico não 

deveria ser utilizado como critério de aferição do valor de reembolso, pois causaria 

uma injustiça aos acionistas que ficam na sociedade e que estariam participando 

dos riscos do empreendimento, em desfavor dos acionistas dissidentes que estariam 

se beneficiando, ao retirar-se da companhia e deixarem de correr o risco do negócio, 

não é uma consideração válida. No cálculo do valor econômico da companhia já 

está compreendido o risco do negócio. Não há benefício algum para o dissidente, 

neste aspecto. 

 

Entende-se, portanto, que os métodos pertencentes à família da valoração 

econômica de uma empresa seguramente melhor refletem sua realidade, 

aproximando-se de seu valor justo, ou seja, do valor das ações previsto no caput do 

art. 45 da Lei 6.404/1976. 

 

 

                                                                                                                                                         
ser separado e vendido” (MARTINS, Eliseu. Avaliação de Empresas: da Mensuração Contábil à 
Econômica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 124-125). 
88

 “O valor de uma empresa é formado pelo seu valor atual, calculado nas condições presentes, mais 
a riqueza gerada por todas as oportunidades de crescimento previstas. Em outras palavras, a 
empresa vale pelo que é capaz de produzir de retorno nas condições atuais ais as expectativas 
futuras de geração de benefícios líquidos de caixa” (ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise 
de balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 202). 
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3.2.4 Valor de Mercado: Cotação de Bolsa de Valores 

 

 

A cotação de uma ação em bolsa de valores e, portanto, o cálculo do valor 

total das ações de uma empresa, não é um método de avaliação propriamente dito. 

Trata-se apenas de uma constatação do valor da empresa em função de um dado 

objetivo. De qualquer forma, traz implícito o conceito de valor de econômico, haja 

vista que a precificação dada pelo mercado é baseada na geração de riqueza da 

empresa associada aos fatores externos macroeconômicos. Presente, também, a 

ideia de continuidade do negócio. 

 

A cotação das ações no mercado de valores mobiliários é o preço pelo qual 

os compradores e vendedores dos papéis negociam no mercado reflete as 

expectativas em torno do desempenho futuro da empresa e do quanto de riqueza 

essa empresa irá gerar e de quantos dividendos ela irá pagar. O mercado precifica a 

capacidade de geração de riqueza e de pagamento de dividendos de uma 

companhia. 

 

Faz-se aqui uma menção específica à valoração das ações como forma de 

obtenção do valor de uma empresa, em função da lei das sociedades anônimas, 

como visto no item 3.2., admitir em alguns artigos (art. 170 § 1º. e art. 256, inciso II) 

ser esta uma forma de precificar as ações de uma companhia, para as situações ali 

previstas. 

 

Num mercado ideal eficiente, com assimetria de informações e situação 

normal de oferta e demanda, o valor de cotação das ações em bolsa representa seu 

valor justo. Entretanto e hipótese de um mercado sempre eficiente não é regra, ao 

contrário, é pouco provável, razão pela qual nem sempre o preço de mercado reflete 

com acuidade o valor da companhia. 

 

Por outro lado e como já visto no item 2.6., a lei das sociedades anônimas, 

com sua atual redação, restringe o exercício do direito de recesso nos casos de 

fusão, incorporação da companhia em outra e participação em grupo de sociedades 
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(hipóteses que fazem parte do grupo de reorganizações societárias) naquelas 

companhias cujas ações possuem características de liquidez e dispersão.  

 

Pressupõe-se, com isso, que os acionistas dissidentes destas deliberações 

(fusão, incorporação de companhia em outra ou participação em grupo de 

sociedades), em companhias com liquidez e dispersão acionária, poderiam se 

desvincular da sociedade mediante venda de seus papéis no mercado, recebendo 

um valor adequado (justo) por isso. 

 

Interessante observar que mesmo numa companhia com dispersão e liquidez 

acionária, se a hipótese de alteração estatutária for, por exemplo, de alteração de 

seu objeto social, poderá o acionista dissidente exercer o direito de recesso. E, 

ainda neste exemplo, caso se trate de uma companhia em que não haja previsão 

estatutária de qual o critério para aferição do valor de reembolso, como se faria tal 

cálculo? Pelo patrimônio líquido? Pelo patrimônio líquido a mercado? Por uma das 

espécies de cálculo do valor econômico? Pelo valor de bolsa? Se pelo valor de 

bolsa, por qual cotação? Do dia do exercício do recesso? Do dia do da deliberação 

que deu ensejo ao recesso? Uma cotação média? Enfim, constata-se uma vez mais 

a presença de risco e incerteza tanto para o acionista dissidente quanto para a 

própria companhia. 

 

Passa-se, doravante, a analisar como a jurisprudência pretoriana tem 

integrado o Direito, ao deparar-se com este tema. Nos dizeres de Riccardo 

Guastini89 “na presença de uma lacuna, o juiz substitui o legislador, criando ele 

mesmo uma norma nova apta a resolver a controvérsia”. 
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 GUASTINI, Riccardo. Das Fontes às Normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 224. 
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3.3 Precedente do STJ e Recente Julgado do TJ/RJ 

 

 

Antes de se adentrar na análise dos julgados eleitos, esclarece-se que a 

pesquisa jurisprudencial foi realizada perante o Superior Tribunal de Justiça, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Esta linha de corte decorre do fato de que é nos Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro que estão presentes a maior parte das maiores e/ou mais 

relevantes companhias do País. É claro que há inúmeras outras importantes 

companhias em outros Estados da Federação (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Bahia, dentre outros), mas eventuais casos relevantes de companhias 

situadas nestes outros Estados provavelmente atingiriam, se esgotados todos os 

recursos, o Superior Tribunal de Justiça, que foi devidamente pesquisado. 

 

Uma primeira conclusão da pesquisa é que são poucos os casos em que se 

trava a discussão sobre qual o critério de aferição do valor de reembolso, em caso 

de exercício do direito de recesso. A esmagadora maioria dos casos que guarda 

alguma analogia com o tema do presente estudo refere-se ou a apuração de 

haveres em sociedades limitadas ou a valor das ações em casos de dissolução 

parcial de sociedade anônima, construção pretoriana que vem ganhando força. 

 

Entende-se que, a par de existir alguma correlação entre estes casos, sua 

análise comparativa prejudicaria a linha de raciocínio exposta no presente trabalho, 

confundindo-a. E isto em razão de serem situações em que ou a legislação é diversa 

(caso da apuração de haveres em sociedades limitadas) ou a discussão travada nos 

acórdãos é muito mais de outra natureza (caso da possibilidade ou não de 

dissolução de sociedades anônimas) do que de efetiva interpretação do instituto do 

direito de recesso e de seu respectivo valor de reembolso, tudo conforme 

previamente esclarecido no item 1.1. acima. 

 

Uma possível explicação para a existência de poucos casos na jurisprudência 

pode ser o entendimento doutrinário majoritário de que o critério legal para a 

aferição do valor de reembolso é o do patrimônio líquido contábil, o que desmotivaria 
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o ingresso de ações judiciais questionando o tema. Outra possível explicação é que 

em caso de conflitos instaurados, acordos tenham sido feitos, durante as ações 

judiciais ou mesmo até antes de sua propositura, em função da relevância do tema 

tanto para os dissidentes quanto para a própria companhia.  

 

Por fim, é possível, ainda, que haja ou que tenha havido diversos casos em 

discussão perante Tribunais Arbitrais e outros, relacionados às companhias de 

capital aberto, em que os dissidentes tenham optado por receber o valor de suas 

ações via mercado, mesmo que em valores inferiores ao valor real de suas ações 

(por algum método de avaliação econômica da companhia), em face da maior 

rapidez de recebimento e menores custos envolvidos. 

 

Passa-se, portanto, à análise dos dois julgados encontrados e que retratam a 

posição atual tanto do Superior Tribunal de Justiça (apesar do precedente ser de 

1996) quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão do STJ 

é anterior à Lei n. 9.457/1997 e, portanto, com a redação do § 1º do art. 45 da Lei n. 

6.404/76 fazendo menção à possibilidade do estatuto estabelecer normas para o 

critério de fixação do valor de reembolso, desde que em valores não inferiores ao 

patrimônio líquido contábil. Ou seja, não havia, ainda, a inovação legislativa que 

introduziu, neste § 1º., a possibilidade do estatuto social prever o critério de aferição 

do reembolso pelo valor econômico da companhia. 

 

Refere-se ao acórdão proferido em sede de julgamento, pela 3ª. Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, em 03.12.1996, de Recurso Especial n. 51.655, cuja 

ementa a seguir se transcreve, com destaques: 

 

 

Sociedade Anônima. Direito de Retirada. Valor das Ações. Forma de 
Pagamento. 
 Não é juridicamente aceitável, nem moralmente justificável, seja o 
acionista dissidente compelido a aceitar a oferta da maioria, 
mormente se tratando de oferta irrisória. ´Se o direito de recesso for 
exercido numa situação de absoluta iniquidade, como referido nos 
autos, não há o exercício desse direito, senão na abstração da 
fórmula`. 
Em tal aspecto, o acórdão recorrido não ofendeu o art. 137 da Lei n. 
6.404/76, ao assim decidir: ´´ Ponto sensível é o modus faciendi 
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quanto a paga do valor da ação, decorrente do recesso, certo que 
este, por representar mensuráveis interesses econômicos, para ser 
justo, evitando o enriquecimento da sociedade, assim beneficiando a 
maioria, com empobrecimento dos retirantes, a minoria, há de 
corresponder aos valores do patrimônio societário próximos, 
tanto quanto possível, do real, e não do histórico, quando não 
meramente simbólicos, constantes dos lançamentos contábeis´. 
Recurso especial não conhecido. Votos vencidos. 

 

 

O julgamento, cujo resultado foi obtido por maioria de votos, teve a 

participação dos Ministros Nilson Naves, Waldemar Zveiter, Ruy Rosado (votos 

vencedores) e Ministros Costa Leite e Eduardo Ribeiro (votos vencidos). 

 

Destaca-se, de plano, a interpretação finalística da norma dada pelo acórdão. 

Prevaleceu o entendimento de que o recesso passa a ser sem função se sua 

decorrência prática e direta que é o respectivo valor de reembolso não for o 

adequado, for irrisório. 

 

O Ministro Nilson Naves, em voto vencedor, ao interpretar o § 1º do art. 45 da 

Lei n. 6.404/1976, com sua redação da época, ressalta ser o patrimônio líquido um 

critério que estabelece um piso apenas, não impossibilitando a intervenção judicial 

para uma melhor aferição do valor das ações a serem reembolsadas90. 

 

O Ministro Ruy Rosado, convocado da 4ª Turma, para desempatar a questão, 

em voto vencedor ressaltou o princípio da igualdade existente entre os acionistas91. 

 

                                                 
90

 Trecho, com destaques, do voto vista do Ministro Nilson Naves que acabou sendo o voto de 
relatoria do acórdão: “Acho eu que o maior sentido do dispositivo em questão é o de impedir que se 
estabeleça para o reembolso valor irrisório. O limite será o valor do patrimônio líquido das ações. 
O que não impede, porém, haja intervenção judicial, estabelecendo outro parâmetro, em defesa do 
sócio minoritário, como aqui o fez a sentença, conclusivamente, ...”. (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial n. 51.655. Terceira Turma. Relator: Ministro Nilson Naves. Brasília. j. em 
03 dez. 1996). 
91

 Trecho, com destaques, do voto vista de desempate do Ministro Ruy Rosado: “O direito de retirada, 
previsto no art. 137 da Lei das S/A é expressão do direito da minoria. Essa garantia, porém, para que 
não seja simples forma, regra abstrata, deve ser exercida à luz do princípio da igualdade, isto é, 
que o recesso do sócio, inconformado com a decisão da ação, não seja simples oportunidade para 
fazer prevalecer a vontade da maioria, com o seu enriquecimento em desfavor do dissidente. Se o 
direito de recesso for exercido numa situação de absoluta iniquidade, como referido nos autos, não 
há o exercício desse direito, senão na abstração da fórmula” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Especial n. 51.655. Terceira Turma. Relator: Ministro Nilson Naves. Brasília. j. em 03 dez. 
1996.). 
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O mais interessante do acórdão, entretanto, é o voto vencido do Ministro 

Eduardo Ribeiro que, apesar de não votar com a maioria, ressaltou entender que a 

lei não prevê critério específico para o cálculo do valor de reembolso, nos casos em 

que o estatuto silencia sobre o tema, e também usou os parâmetros previstos no § 

1º do art. 170, que regula a fixação de preço das ações em caso de aumento de 

capital social, como paradigma da valoração do reembolso92.   

 

Extrai-se, portanto, de uma análise mais aprofundada do acórdão que o 

precedente do Superior Tribunal de Justiça defende: (i) que nos casos em que o 

estatuto social é silente sobre o critério de aferição do valor de reembolso, não há 

norma que regule qual é o critério a ser adotado; (ii) que o § 1º do art. 45 da Lei das 

Sociedades Anônimas, nos casos em que há previsão estatutária, estabelece um 

piso como critério para aferição do valor de reembolso, que era o do patrimônio 

líquido; e (iii) que o instituto do direito de recesso e seu respectivo valor de 

reembolso devem ser interpretados e integrados consoante sua função e objetivo. 

São pontos que se alinham perfeitamente ao quanto defendido no presente trabalho. 

 

Passa-se à análise do recentíssimo acórdão proferido pela 16ª. Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sessão de 02.12.2014, na 

Apelação n. 30912-89/2001-0001, que em decisão por maioria de votos, manteve a 

sentença. Segue transcrição da ementa, com destaques: 

 

                                                 
92

 Trecho, com destaques, do voto vista vencido do Ministro Eduardo Ribeiro: “Com todas as 
restrições que se possam fazer ao direito de recesso, não se haverá de entendê-lo como algo fictício, 
tal seria garanti-lo ao dissidente, mas, simultaneamente, admitir-se que se possa fixar preço para 
suas ações que importe reduzi-lo a praticamente nada, perdendo o acionista, em proveito da 
companhia – em última análise a favor dos controladores – capital que investiu. Não se estaria 
realmente assegurando direito algum. E foi, cumpre reconhecer, o que ocorreu no caso em 
julgamento. Calculando-se o valor das ações com base tão-só em elementos contábeis, 
certamente desatualizados, o dissidente teve-o estimado em importância absolutamente 
ridícula. Hão de se encontrar outros parâmetros, já que a lei expressamente não os fixa para o 
caso. O valor das ações por certo que não resulta simplesmente do patrimônio líquido, avaliado em 
termos reais, malgrado o que se contém no citado artigo 264. Em determinadas circunstâncias, 
empresa com patrimônio reduzido pode auferir grandes lucros, assim como o contrário pode suceder. 
Essa rentabilidade, e especialmente as perspectivas futuras, constitui elemento relevantíssimo 
quando se cuida de saber quanto valha uma ação. Não se pode desconsiderar, também, a 
cotação em bolsa ou mesmo no mercado de balcão. Afinal, se o dissidente desejasse vender suas 
ações, esse o preço que encontraria. Esses três elementos são os tidos em conta pela Lei ao 
regular o valor das ações, em decorrência de aumento de capital (artigo 170 § 1º.). Recomenda-
se que, à falta de norma específica, também o sejam para o pagamento do acionista, em caso 
de recesso” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 51.655. Terceira Turma. 
Relator: Ministro Nilson Naves. Brasília. j. em 03 dez. 1996). 
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DIREITO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA. 
DIREITO DE RECESSO. POSSIBILIDADE. DIREITO ESSENCIAL E 
POTESTATIVO. REEMBOLSO. ACERVO ACIONÁRIO DOS 
RECEDENTES. VALOR DA AÇÃO. VALOR DO PATRIMÔNIO 
ECONÔMICO. VALOR JUSTO DE MERCADO. POSSIBILIDADE. 
PAGAMENTO. VALOR PATRIMÔNIO LÍQUIDO. ÚLTIMO 
BALANCETE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE TROCA 
VANTAJOSA. PAGAMENTO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 
MÁCULA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIBERDADE DE 
ASSOCIAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR 
DA CONDENAÇÃO. LEGALIDADE. 
Em caso de incorporação de uma companhia por outra, os sócios 
que não concordarem tem o direito de se retirarem da sociedade, 
porque se trata de direito essencial e potestativo com submissão dos 
remanescentes. É indevido e ilógico o pagamento do valor das 
ações pela avaliação do patrimônio líquido da companhia pelo 
último balanço realizado, por não observar o ´valor das ações´ 
ou o valor justo de mercado (art. 45 da LSA). A relação de troca 
das ações vantajosa para os acionistas determina o pagamento das 
ações aos sócios com base nesta relação, inclusive os sócios 
retirantes. Se tal não ocorrer, estará proscrito o princípio da 
igualdade entre os acionistas e ainda o princípio da liberdade de 
associação face ao impedimento do exercício do direito 
potestativo. Ação procedente em primeiro grau. Sentença mantida. 
Inexistência de sucumbência recíproca em razão de caimento 
mínimo dos demandantes. Os honorários de advogados devem ser 
equitativos à pretensão econômica da parte, pela mesma noção 
semântica dos termos do art. 120, § 3º. do CPC. (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Apelação n. 30912-
89/2001-0001. 16ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Lindolpho 
Morais Marinho. Rio de Janeiro. j. em 02 dez. 2014). 

 

 

O caso objeto do acórdão ora analisado refere-se a uma incorporação de 

controlada por sua controladora, que dá direito de recesso aos acionistas da 

empresa incorporada, dissidentes da deliberação assemblear que aprove a 

incorporação (hipótese do exercício do direito de recesso prevista tanto no art. 137, 

quanto no § 3º do art. 264 da Lei n. 6.404/1976). 

 

Por força do quanto disposto no caput e nos §§§ 1º, 2º e 3º do art. 264 da Lei 

n. 6.404/1976, e para estabelecer a relação de troca de ações dos acionistas não 

controladores da companhia controlada por ações de emissão da companhia 

controladora, foram elaboradas laudos de avaliação dos patrimônios das duas 

companhias (incorporada e incorporadora) consoante três critérios: (i) patrimônio 
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líquido; (ii) patrimônio líquido a mercado e (iii) valor econômico, denominando-se o 

laudo, neste caso, de “valor justo de mercado”. 

 

A decisão assemblear foi no sentido de usar-se o valor constante do laudo 

denominado “valor justo de mercado” (critério de aferição do valor das ações por seu 

valor econômico) para se estabelecer a relação de troca, e, ao mesmo tempo, 

oferecer-se aos eventuais acionistas dissidentes da deliberação que aprovara a 

incorporação, o valor do laudo elaborado consoante o critério do patrimônio líquido 

contábil, duas vezes e meia inferior ao laudo com o “valor justo de mercado”, de 

acordo com a análise do acórdão. 

 

Depreende-se da análise do acórdão o entendimento de que: (i) que nos 

casos em que o estatuto social é silente sobre o critério de aferição do valor de 

reembolso, pode haver liberdade de escolha do critério, desde que se observe o 

valor real das ações93; (ii) o § 1º do art. 45 estabelece um valor mínimo de 

reembolso e não um teto94; (iii) a não fixação do valor de reembolso, no caso da 

hipótese de incorporação de controlada por controladora, em valor equitativo ao 

valor utilizado para o cálculo de relação de troca de ações, representa violação do 

princípio da isonomia e fere o direito constitucional de não se permanecer 

associado95; e (iv) que o “valor das ações” a que se refere o caput do art. 45 da Lei 

                                                 
93

 Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “Nas circunstâncias, 
inexistindo normatização no estatuto para regular a retirada em especial no que tange ao valor de 
reembolso, a conclusão a que se chega é de que a aplicação da lei deve obedecer o critério rígido do 
art. 164 (sic), e seus parágrafos, da LSA, e pode haver liberdade de escolha do critério, mas não que 
se observe o valor das ações (art. 45), ou que seu valor se torne irrisório, como me parece o caso, 
contrário aos direitos e interesses dos minoritários”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Apelação n. 30912-89/2001-0001. 16ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Lindolpho 
Morais Marinho. Rio de Janeiro. j. em 02 dez. 2014). 
94

 Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “As apeladas insurgiram-se 
através desta ação contestando o critério usado para pagamento do reembolso de suas ações, que 
terminou por impor-lhes o valor unitário da ação calculado através do critério do patrimônio líquido 
contábil, previsto no § 1º. do art. 45, supramencionado, que a meu ver estabelece o valor mínimo de 
reembolso e não um teto, como procedido”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Apelação n. 30912-89/2001-0001. 16ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Lindolpho 
Morais Marinho. Rio de Janeiro. j. em 02 dez. 2014) 
95

 Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “Demais, a isonomia ou 
igualdade é também princípio de interpretação, diante do qual ao intérprete não é dado poder de 
gerar discriminações ou privilégios de modo arbitrário, sem que haja arrimo em fundamento objetivo 
com razoável cabimento. O comportamento majoritário também feriu o direito fundamental 
constitucional dos retirantes de não permanecerem associados (art. 5º., XX, da Carta Magna)”. 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Apelação n. 30912-89/2001-0001. 
16ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Lindolpho Morais Marinho. Rio de Janeiro. j. em 02 dez. 
2014). 
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das Sociedades Anônimas deve ser o equivalente ao valor econômico destas 

mesmas ações96. 

 

Assim, como no caso do precedente do Superior Tribunal de Justiça, os 

argumentos lançados no acórdão do recente caso do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro se encontram em absoluta consonância com o entendimento 

defendido no presente estudo, reforçando seus elementos e a sugestão de que os 

estatutos sociais deveriam possuir previsão específica e clara sobre qual o critério a 

ser utilizado para o cálculo do valor de reembolso em caso de exercício do direito de 

recesso, diminuindo-se, assim, o grau de incerteza na sua apuração e eventual 

conflito entre os acionistas. 

 

 

3.4 Posição da “CVM” 

 

 

Não se localizou nenhum caso, perante a Comissão de Valores Mobiliários, 

que tratasse especifica e diretamente do tema objeto do presente estudo. Ou seja, 

não se verificou a existência de nenhum “PAS” (processo administrativo 

sancionador) cujo objeto principal fosse a análise de qual é o critério legal para a 

aferição do valor de cálculo do reembolso97.  

 

A Comissão de Valores Mobiliários ainda não foi instada a enfrentar a questão 

de uma forma direta. O que se verificou são passagens de votos, oriundos de 

processos administrativos sancionadores, cujos objetos centrais eram de outra 

                                                 
96

 Trecho do voto do Desembargador Relator: “Por mais condescendente que se seja não é possível 
destoar da interpretação que o valor da ação a ser pago é o valor econômico da sociedade, ou das 
ações (ou PLA preço de mercado ou ainda valor justo de mercado)”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Apelação n. 30912-89/2001-0001. 16ª Câmara Cível. Relator: 
Desembargador Lindolpho Morais Marinho. Rio de Janeiro. j. em 02 dez. 2014). 
97

 A pesquisa foi feita no “site” da “CVM”, no período de 2000 a 2014, englobando 100% (cem por 
cento) dos Processos Administrativos Sancionadores. Utilizou-se como filtro para a pesquisa os 
vocábulos: (i) art. 45; (ii) artigo 45; (iii) valor de reembolso; (iv) valor econômico; (v) valor patrimonial; 
(vi) patrimônio líquido; e (vii) cálculo de valor. Inicialmente separou-se 126 (cento e vinte e seis) 
Processos Administrativos Sancionadores e desses apurou-se 17 (dezessete) processos que 
poderiam possuir relação efetiva com o tema do presente trabalho. As passagens de votos citadas 
neste item 3.4. decorrem da análise destes 17 (dezessete) processos administrativos sancionadores. 
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natureza e que indiretamente citavam a questão do valor de reembolso e seu critério 

de aferição, mas nunca de uma forma categórica, com discussão exaustiva.  

 

Provavelmente isso ainda não aconteceu de uma forma direta até mesmo 

pela própria natureza e função da Comissão de Valores Mobiliários, cuja finalidade é 

de fiscalizar e disciplinar o mercado de valores mobiliários, aplicando punições 

àqueles que descumprem as regras estabelecidas. Assim, os processos 

administrativos sancionadores são muito mais voltados à análise de condutas, de 

apuração e eventual punição de práticas de exercício abusivo de controle e atos de 

gestão contrários ao regular desenvolvimento do mercado de ações. 

 

No Processo Administrativo Sancionador RJ n. 2.000/4912, que tratou de 

deliberação societária que reduziu o valor nominal de ação preferencial de emissão 

da Estireno do Nordeste S.A., o então Diretor-Relator Marcelo F. Trindade 

manifestou-se, seguindo o dogma contra o qual se insurge no presente estudo, no 

sentido de que em caso de silêncio estatutário é o patrimônio líquido o critério legal 

de apuração do valor de reembolso98. 

 

Talvez, por não se ter localizado nenhum caso específico sobre o tema, 

verificou-se, inclusive, a contradição em algumas dessas passagens, em votos 

dados pelo mesmo julgador, porém em casos diferentes, com objetos também 

diferentes.  

 

Assim, o Diretor da “CVM” Luiz Antônio de Sampaio Campos, no Processo 

Administrativo Sancionador (“PAS”) RJ n. 2001/12133 que tratou da reclamação  de 

investidores a respeito da data-base do balanço especial a ser levantado para fins 

do exercício de direito de recesso, em operação de reestruturação societária do 

                                                 
98

 Trecho do voto do Diretor-Relator Marcelo F. Trindade, no “PAS” RJ 2000/4912: “Por essa mesma 
razão, no que diz respeito ao segundo ponto, relativo ao valor de reembolso devido aos acionistas 
dissidentes que exerceram o direito de recesso, parece-me induvidoso que o cálculo de tal valor 
deverá ser feito considerando o número de ações, e não sua participação no capital social, de sorte 
que, atendido esse pressuposto, não enxergo qualquer ilegalidade na deliberação adotada. 
Acrescente-se que, diante da omissão do estatuto da companhia, o valor de reembolso das ações 
dos acionistas dissidentes é o valor patrimonial das ações (art. 45, § 1º., da Lei 6.404/76), e portanto 
a alteração procedida em nada altera tal valor, dado que o valor patrimonial por ação será apurado 
pela divisão do patrimônio líquido pelo número de ações, que não foi alterado”. (BRASIL. Comissão 
de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador RJ n. 2000/4912. Relator: Diretor 
Marcelo F. Trindade. Rio de Janeiro. J. em 2000). 
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Grupo Bunge/Serrana, manifesta-se no sentido de que (i) a “CVM” não possui 

poderes para determinar o valor de reembolso das ações, em razão da lei societária 

regular a matéria, (ii) o balanço especial a que se refere o § 2º. do art. 45 da Lei n. 

6.404/1976 deve refletir que o patrimônio líquido da empresa seja expresso em 

moeda de poder aquisitivo atualizado; e (iii) é o patrimônio líquido contábil o valor a 

ser calculado no caso de exercício do direito de recesso99. 

 

O mesmo Diretor, alguns meses após, no julgamento do Processo 

Administrativo Sancionador RJ n. 2.000/4546, que tratou de descumprimento de 

dever de diligência e de lealdade de administrador e de abuso de poder de controle, 

em operação de pagamento de mútuos pelo controlador e recebimento pela 

companhia de ações em dação em pagamento, manifestou-se no sentido de que o 

valor patrimonial das ações não é adequado para se apurar o valor real de uma 

companhia100. 

 

No julgamento do Processo Administrativo Sancionador RJ n. 2.001/4635, 

que tratou de abuso de poder de controle em operação societária de incorporação 

da Companhia Antarctica pela “AMBEV”, o então Diretor-Relator Wladimir Castelo 

                                                 
99

 Trechos do voto do Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, no “PAS” RJ 2001/12133: “4. 
Tendo analisado os autos deste e de outros processos envolvendo a operação de reestruturação 
societária em tela, entendo que a CVM não tem poderes para determinar o valor de reembolso das 
ações, em razão de a lei societária regular a questão. 5. Não obstante, devo ressaltar que, caso os 
acionistas dissidentes entendam que o valor patrimonial está aquém do que consideram real, o § 2º. 
do art. 45 da Lei no. 6.404/76 prevê a possibilidade de requerimento, por tais acionistas, do 
levantamento de balanço especial, quando o último balanço tiver sido elaborado há mais de 60 dias. 
6. Vale referir que, considerando que o art. 45, § 2º., da Lei 6.404/76 determina que tal balanço seja 
levantado em data que atenda ao prazo de 60 dias anterior à deliberação de que o acionista dissentir, 
entendo que qualquer balanço que atenda àquele prazo – fixado, segundo consta da exposição de 
motivos, ´a fim de que o patrimônio líquido da empresa seja expresso em moeda de poder aquisitivo 
contemporâneo ao pagamento´- estará, em tese, de acordo com a lei. 7. Além disso, a data de 
levantamento do balanço especial deverá ser escolhida, obedecendo não só ao comando geral de 
tratamento adequado dos acionistas, mas também ás características específicas da operação, como 
a grande disparidade entre o valor de patrimônio líquido contábil – que, no caso, é o de recesso – e 
os valores econômico e de patrimônio líquido a preços de mercado das companhias, cabendo à CVM 
realizar o exame, a posteriori, da existência de desvio de conduta por parte dos administradores ou 
do acionista controlador”. (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador RJ n. 2001/12133. Relator: Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos. Rio de Janeiro. 
J. em 2001). 
100

 Trecho do voto do Diretor-Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, no “PAS” RJ 2000/4546: “30. 
A inadequação do valor patrimonial para efeito de avaliação de ações de uma companhia tem sido 
reconhecida em diversos casos, notadamente no Brasil, onde os efeitos da inflação serviram para 
criar distorções bastante grandes entre o valor patrimonial e o valor real da companhia”. (BRASIL. 
Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador RJ n. 2000/4546. Relator: 
Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos. Rio de Janeiro. J. em 2000) 
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Branco Castro manifestou entendimento de que o valor econômico é o valor mais 

justo para aferição do real valor da companhia101. 

 

Cite-se, ainda, julgamento do Processo Administrativo Sancionador n. 08/05, 

que tratou da incorporação de controlada (Trikem S.A.) por controladora (Braskem 

S.A.) e dever de diligência dos administradores, no qual o então Diretor-Relator Eli 

Loria, ao analisar os laudos de avaliação, posiciona-se no sentido de que o 

“goodwill” não integra o método de avaliação de uma companhia pelo patrimônio 

líquido a mercado e que tal tipo de avaliação deveria ser a mais ampla possível102.  

 

Por fim, vale a menção ao julgamento do Processo Administrativo 

Sancionador n. 25/03, que tratou, dentre outros temas, de abuso de poder de 

controle, na operação de alienação de controle acionário da TNL PCS S.A. (“Oi”) 

pela “Telemar”, no qual a então Presidente da “CVM” Maria Helena dos Santos 

Fernandes de Santana, manifestou-se claramente no sentido de que o valor de 

patrimônio líquido a mercado é incapaz de refletir o valor de uma companhia e que o 

valor justo é o seu valor econômico103. 
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 Trechos de voto do Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco Castro, no “PAS” RJ 2001/4635: “36. 
Com efeito, entendo não haver, no caso, elementos a caracterizar que o estabelecimento do valor 
econômico, como base de cálculo para a determinação do valor de reembolso, não tenha se dado no 
interesse da Companhia e dos acionistas como um todo. 37. Isso porque, dado que não há nos autos 
nada que indique que o valor adotado não se conforma à realidade do mercado, vejo que tal adoção 
do valor econômico é recomendável para o fim de preservar o patrimônio da Companhia, evitar 
enriquecimento indevido de acionistas dissidentes e inibir a ´indústria do recesso´ (fls. 224 a 228). 38. 
Isto é, por mais que tal adoção tenha, de fato, diminuído o valor do reembolso dos acionistas 
dissidentes, vislumbro razoáveis justificativas indicando ter essa alteração ocorrido de acordo com o 
interesse da companhia incorporada, tal como o da incorporadora, eis que, ao se utilizar o valor 
econômico para fins de reembolso, foi pago o preço justo. 40. Sobre a questão, tenho a convicção de 
que o valor econômico é, em regra, o melhor e mais justo valor”. (BRASIL. Comissão de Valores 
Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador n. 08/05. Relator: Diretor Eli Loria. Rio de Janeiro. 
J. em 2005) 
102

 Trechos de voto do Diretor-Relator Eli Loria, no “PAS” 08/05: “De plano, esclareço que, no meu 
entender, não me parece razoável admitir que a avaliação deva se limitar estritamente aos itens 
constantes do balanço, ainda que este seja a base e o ponto de partida. A avaliação deve ser a mais 
ampla possível e não apenas de seus ativos imobilizados e de ativos mantidos em estoque, devendo 
os intangíveis e ativos residuais não contabilizados também fazer parte do mesmo. Cabe mencionar 
que o ‘goodwill’ não entra na avaliação a preços de mercado somente devendo ser considerados 
intangíveis individuais, ativos não físicos, que tenham valor de mercado, marcas e patentes, direitos e 
contratos, e não o chamado ‘goodwill’ que, em verdade, é o valor da empresa que excede o que seria 
auferido com a negociação a preços de mercado de cada item do ativo”. (BRASIL. Comissão de 
Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador n. 08/05. Relator: Diretor Eli Loria. Rio 
de Janeiro. J. em 2005). 
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 Trechos de voto da Presidente da “CVM”, no “PAS” 25/03: “2. Não é o que vejo, ao analisar este 
caso. Para concluir como fez, parece-me que a Comissão de Inquérito parte de um erro quanto ao 
significado de um laudo de avaliação do patrimônio líquido (PL) a preços de mercado. O laudo de PL 
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A par da conclusão de que não há nenhum julgado específico sobre o tema 

na “CVM”, depreende-se dos trechos dos votos citados que há uma tendência do 

órgão de entender que o valor justo de uma companhia, o valor mais próximo do 

real, é o valor econômico, aquele que contempla o negócio em marcha e engloba o 

“goodwill”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
a mercado não é capaz de refletir o valor de uma empresa, dadas as limitações de sua metodologia. 
3. Por ser previsto para avaliar os itens do patrimônio da companhia um a um, separadamente, ao 
preço provável de realização de venda ordenada no mercado, esse método não apreende o valor do 
negócio em marcha. Ele não teria como refletir o valor do conjunto de fatores sendo geridos e em 
andamento, pois, no mínimo, não abrange a avaliação do goodwill da companhia objeto. É diferente, 
portanto, de avaliações sobre o valor econômico de negócios ou, como chamado pela Comissão de 
Inquérito, sobre o valor justo a pagar. 4. Penso que toda a prática do nosso mercado corrobora essa 
opinião de que o laudo de PL a valores de mercado não é capaz de refletir o valor de uma companhia 
em funcionamento. Como exemplo, pode-se examinar uma situação em que o avaliador é 
demandado a escolher, entre as várias metodologias admitidas, aquela que pode refletir o valor justo 
da empresa, como é o caso do art. 4º., § 4º., da Lei das S.A., na apuração do preço a ser oferecido 
na oferta pública obrigatória de cancelamento de registro de companhia aberta. Não me lembro de 
um caso de empresa com negócio em marcha em que a metodologia escolhida pelos avaliadores 
tenha sido o PL a mercado. 6. É claro que a avaliação do PL a mercado tem como objetivo ser uma 
aproximação em direção ao valor da firma. Mas, assim como as outras balizas colocadas no art. 256 
da Lei – cotação das ações em mercado organizado ou múltiplo do lucro líquido por ação -, não 
passam de uma referência melhor que o patrimônio líquido contábil, para efeito de haver ou não 
obrigação de ouvir os acionistas em assembleia. São balizas que pretendem alertar os 
administradores e os acionistas em geral acerca da transação de aquisição de outra empresa, mas 
nenhuma das três avalia o negócio”. (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador n. 25/03. Relator: Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de 
Santana. Rio de Janeiro. J. em 2003). 
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4 ANÁLISE DOS ESTATUTOS DAS COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO 
 

 

4.1 Critérios e Objetivos da Análise 

 

 

A princípio e por força de sua função de propiciar liquidez ao acionista 

dissidente, o direito de recesso é mais importante, ou ao menos em tese mais 

utilizável, pelo acionista dissidente de deliberação tomada em sede de companhia 

de capital fechado, haja vista que nas companhias de capital aberto, ainda que não 

ocorram os requisitos legais de liquidez e dispersão acionária, é fato que há uma 

maior liquidez de suas ações do que nas companhias de capital fechado, onde a 

existência de um comprador para as ações do dissidente é incerta quando não o é 

inexistente. 

 

Assim, numa companhia de capital aberto, caso ocorra um evento que 

dispare a possibilidade do exercício do direito de recesso, o dissidente somente irá 

exercê-lo se o valor de reembolso for superior ao valor de cotação das respectivas 

ações no mercado. Se for inferior, o dissidente simplesmente venderá as ações no 

mercado104. 

 

Lembre-se, conforme já exposto no item 2.6, que a configuração legal da 

existência de liquidez e dispersão acionária exclui a possibilidade do exercício do 

direito de recesso nas hipóteses de fusão, incorporação da companhia em outra e 

participação em grupo de sociedades, mas não impede o seu exercício em todas as 

demais hipóteses legais105. 

 

Apesar de, em tese, o direito de recesso ter seu uso mais frequente em 

sociedades anônimas de capital fechado (os dois casos citados no presente estudo 

no item 3.3 referem-se a companhias de capital fechado), optou-se pela análise dos 

                                                 
104

 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. 2. ed., vol. I. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996, p. 372. 
105

 Vide outras considerações em 3.2.4.. 
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estatutos sociais das companhias de capital aberto em função de sua relevância 

econômica e social e também em função da possibilidade da análise ser feita em 

100% (cem por cento) dos casos, o que seria inviável se a opção fosse pelas 

companhias de capital fechado, cujos estatutos sociais estão registrados em todas 

as Juntas Comerciais dos Estados da Federação.  

 

O presente capítulo objetiva, portanto, uma análise e aferição de quanto e de 

que forma é exercida a autonomia privada fornecida pela Lei 6.404/1976, ao 

possibilitar que os estatutos sociais das companhias versem especificamente sobre 

o tema.  

 

Desta forma, durante a primeira quinzena de janeiro de 2015, obteve-se todos 

os estatutos sociais das 440 (quatrocentas e quarenta) empresas então listadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo (“BMF/Bovespa”) e procedeu-se à sua análise para 

(i) verificar-se a existência ou não de cláusula específica que tratasse do valor de 

reembolso em caso de exercício do direito de recesso; (ii) catalogar-se, por 

segmento de mercado (Tradicional, Nível I, Nivel II, Novo Mercado e Bovespa Mais), 

tais disposições estatutárias, a fim de se verificar se determinada segmento de 

listagem possuía maior ou menor grau de preocupação com a questão; (iii) verificar-

se se há ou não uma tendência à determinada escolha de critério ou de redação de 

cláusula estatutária sobre o tema; e (iv) analisar-se e criticar-se tais cláusulas. 

 

Anexo ao presente estudo encontram-se as Tabelas “A”; “B”; “C”; “D” e “E” 

que contem, respectivamente, todas as companhias por segmento de listagem, a 

informação se possuem ou não previsão estatutária sobre o tema, e qual é a 

redação do artigo nos casos em que há previsão, sendo a Tabela “A” para as 

companhias do segmento Tradicional, a Tabela “B” para as companhias listadas no 

Nível I, a Tabela “C” para as companhias listadas no Nível II, a Tabela “D” para as 

companhias listadas no Novo Mercado e a Tabela “E” para as companhias listadas 

no Bovespa Mais. 
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4.1.1 Existência ou não de Previsão Estatutária Específica sobre Critério de 
Aferição do Valor de Reembolso 
 

 

Da análise dos 440 (quatrocentos e quarenta) estatutos sociais constatou-se 

que 58 (cinquenta e oito) empresas possuem previsão específica para o cálculo do 

valor de reembolso decorrente do exercício do direito de recesso, o que representa 

13,18% (treze vírgula dezoito por cento) do total de empresas listadas. 

 

 

Gráfico 1 - Representação do Total de Companhias Listadas 

TOTAL DE EMPRESAS LISTADAS

Com previsão

Sem previsão

 

         Fonte: Próprio autor 

 

 

A primeira conclusão a que se chega é que o grau de preocupação das 

companhias com a questão ainda é baixo. Prevalece, tudo indica, que as 

companhias e seus acionistas, em sua maioria, acreditam ser a aferição do valor de 

reembolso algo distante de suas realidades, algo que ainda não se materializou e 

talvez nunca se materialize. Talvez esse distanciamento entre o momento de 

elaboração ou de revisão dos estatutos sociais e o momento futuro e incerto de 

eventual alteração estatutária radical, justificadora do direito de recesso, justifique 

essa pouca preocupação com o regramento da forma de cálculo do reembolso. 
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Outra possível explicação, não excludente da primeira, pode ser a crença de 

que a Lei das Sociedades Anônimas possua um critério já estabelecido e que, 

portanto, seria desnecessária a previsão. Refere-se à “crença”, pois conforme já 

exposto, entende-se que não há um critério legal expresso e único para o cálculo do 

valor de reembolso, mormente em casos de silêncio estatutário. 

 

Por fim, há também a possível explicação de ordem prática, de que a saída 

via mercado é sempre uma opção a mais para as companhisa listadas em bolsa. 

Assim, os acionistas dissidentes dela podem sair, via liquidação de suas posições, 

negociando suas ações no mercado, ainda que tal negociação possa ser em valor 

inferior ao valor efetivo da companhia, dependendo do momento em que ocorrer a 

modificação estatutária motivadora do direito de recesso. 

 

 

4.1.2 Os três tipos básicos de previsão estatutária 

 

 

Da análise dos 58 (cinquenta e oito) estatutos sociais que possuem previsão 

estatutária extrai-se a conclusão de que há, basicamente e com pequenas 

diferenças de redação, três tipos básicos de previsão: 1) o valor de reembolso será o 

valor do patrimônio líquido contábil; 2) o valor de reembolso será o valor econômico; 

e 3) o valor de reembolso será o menor, entre o valor do patrimônio líquido contábil e 

o valor econômico. 

 

Das 58 (cinquenta e oito) previsões estatutárias, 30 (trinta), ou seja, mais de 

50% (cinquenta por cento) preveem o cálculo do reembolso pelo valor do patrimônio 

líquido contábil. 14 (quatorze) possuem previsão de cálculo do reembolso pelo valor 

econômico e as restantes 14 (quatorze) companhias estipulam o menor valor, entre 

o patrimônio líquido contábil e o econômico, como o critério para a aferição do 

reembolso. 
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Gráfico 2 - Representação dos 03 Tipos Básicos de Previsão Estatutária 

 

  Fonte: Próprio autor 

 

 

Verifica-se, portanto, que há uma preferência pela previsão estatutária de 

aferição do valor de reembolso pelo valor de patrimônio líquido contábil. É provável 

que tal preferência seja em função da facilidade de cálculo que tal método 

proporciona e também pela maior possibilidade de que o valor de patrimônio líquido 

da companhia seja inferior ao seu valor econômico e muitas vezes também inferior 

ao seu valor de mercado.  

 

Não se pode perder de vista que a redação originária do estatuto social de 

uma companhia, na prática, é feita por escritórios de advocacia que em geral 

representam os interesses do grupo majoritário, sendo, portanto e, em certa medida, 

resultado do princípio da maioria das deliberações sociais. Entretanto, caberá aos 

demais acionistas concordarem ou não com esta regra do jogo. Se a ela aderirem, 

não poderão, após, questionar tal critério, pois se estará aplicando a previsão 

expressa do § 1º., do art. 45 da Lei n. 6.404/1976.  

 

Partindo da premissa de que o valor patrimonial é, em geral, inferior ao valor 

econômico da companhia e tendo em vista que das 58 (cinquenta e oito) 

companhias que possuem previsão estatutária sobre o tema, 44 (quarenta e quatro 

– ou seja, cerca de 75%) optaram ou pelo valor de patrimônio líquido ou pelo menor 



106 

 

 

 

valor possível entre o patrimônio líquido e o econômico, pode-se também concluir 

que a opção é pela preservação dos interesses da companhia e de seus 

controladores. Quanto menos se pagar a título, de reembolso, melhor. Essa parece 

ser o objetivo das previsões estatutárias. 

 

Quando a previsão é de aferição do reembolso pelo critério do patrimônio 

líquido contábil a redação das disposições estatutárias é muito similar. Alguns 

estatutos falam em patrimônio líquido contábil, outros apenas em patrimônio líquido, 

outros em valor patrimonial. Não se pôde constatar nenhuma anomalia ou dúvida 

redacional nestas disposições estatutárias. São todas claras ao estabelecer o 

critério. O que se poderia discutir, à luz do quanto exposto neste estudo, é se a 

opção por este critério (o do patrimônio líquido) é ou não uma boa opção. Porém, 

esta é uma questão de ordem interna da companhia e, uma vez estabelecido o 

critério, não caberá discussão se o direito de recesso for exercido. 

 

As redações das disposições estatutárias que estipulam que o valor de 

reembolso será calculado pelo menor valor, entre o critério do valor econômico e o 

critério do valor do patrimônio líquido também são, em geral, muito semelhantes. 

Redações claras que não deixam margem às dúvidas quanto ao seu propósito. A 

questão que surge neste ponto é saber-se se tal previsão estatutária é válida ou 

estaria violando alguma disposição da Lei 6.404/1976. 

 

A atual redação do § 1º do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas 

estabelece que há um piso, um limite mínimo para o valor de reembolso, no caso de 

previsão estatutária sobre o tema, que é o equivalente ao patrimônio líquido da 

companhia. Este limite mínimo somente pode ser alterado se o estatuto estabelecer 

como critério para cálculo do reembolso o valor econômico da companhia. Há, 

então, dois possíveis limites mínimos? Ou deve a previsão estatutária fazer uma 

opção direta por um ou outro critério? 

 

A solução de prever-se dois possíveis limites mínimos, possibilitando-se 

escolher o que for o menor é bastante criativa e não viola nenhuma disposição legal. 

É uma previsão lícita, válida. Não seria possível eleger-se um outro critério, como 
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por exemplo, o valor de mercado das ações e se dizer que o reembolso seria 

calculado entre o que for menor, o valor de mercado das ações ou o valor 

equivalente ao patrimônio líquido da companhia, pois aí sim estar-se-ia violando o § 

1º do art. 45. 

 

Também não seria possível eleger-se, por exemplo, o valor mínimo dentre os 

critérios de patrimônio líquido a mercado e valor econômico, novamente por afronta 

ao quanto disposto no § 1º do art. 45. 

 

Nada impediria, por outro lado, que se estabelecesse uma previsão 

estatutária de que o valor de reembolso fosse calculado, por exemplo, pelo maior 

valor dentre os critérios de patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido a mercado, 

valor econômico ou valor de mercado. 

 

Com relação às 14 (quatorze) disposições estatutárias que estipulam ser o 

valor econômico o critério eleito para a aferição do valor de reembolso, 12 (doze) 

são de redação similar, simples e direta determinando o valor econômico como 

critério, porém as outras 02 (duas) restantes merecem uma maior consideração. 

 

Tratam-se das previsões contidas nos estatutos sociais da Paranapanema 

S.A. (listada no Novo Mercado – vide Tabela “D”) e da Companhia Energética de 

Brasília (integrante do segmento Tradicional – vide Tabela “A”). A previsão 

estatutária da Paranapanema S.A. é a seguinte:  

 

 

Art. 9º. Aos acionistas que vierem a ser dissidentes de deliberação 
assemblear, na forma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 
6.404/76, poderá ser pago o valor de suas ações determinado com 
base no valor econômico da Companhia, apurado com base no fluxo 
de caixa descontado às taxas de mercado, determinado por peritos 
ou empresa especializada, observado o procedimento do Artigo 45 
da lei no. 6.404/76. 

 

 

Verifica-se, portanto, que o estatuto vai além da previsão do critério do valor 

econômico, ao já eleger, também, o método pelo qual o valor econômico será 
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apurado, qual seja, o método do fluxo de caixa descontado. Esta é uma solução 

bastante interessante e que agrega valor à própria companhia, diminuindo o grau de 

risco e incerteza, para acionistas e a própria companhia, em eventual evento de 

exercício de direito de recesso.  

 

Já a previsão estatutária da Companhia Energética de Brasília possui a 

seguinte redação:  

 

 

Artigo 8º. O valor do reembolso das ações dos acionistas dissidentes 
será o valor econômico da Companhia dividido pelo número total de 
ações, sendo que o valor econômico será apurado em avaliação, nos 
termos da lei, determinado com base nas cotações em bolsa de 
valores e outros mercados organizados ou, se a negociação tiver 
sido inexpressiva nos últimos 60 (sessenta) dias, no valor presente 
de previsão do fluxo de caixa. 

 

 

Neste caso, parte-se da premissa de que o valor de mercado (cotação das 

ações em bolsa) é uma forma de cálculo do valor econômico. Como já exposto no 

item 3.2.4, a cotação das ações em bolsa, seu valor de mercado, não é 

propriamente um método de avaliação, mas possui, inegavelmente, características 

de valor econômico, haja vista que nele estão embutidos os conceitos de valoração 

da empresa consoante sua capacidade de produzir resultados futuros. 

 

Interessante notar, todavia, que a previsão estatutária estabelece, como 

forma alternativa e secundária de avaliação, o critério do fluxo de caixa descontado 

para aferição do valor econômico da companhia, caso não tenha ocorrido expressiva 

negociação de ações da companhia nos 60 (sessenta) dias anteriores. A par da 

redação deixar algumas dúvidas importantes, tais como, 60 (sessenta) dias 

anteriores ao quê e o que seria expressiva negociação, o que poderá causar 

problemas e divergências nas hipóteses de exercício do direito de recesso, é fato 

que se trata de previsão única dentre as 440 (quatrocentas e quarenta) empresas 

listadas, reveladora de que o valor de aferição do reembolso pelo valor de mercado 

das ações também pode ser uma alternativa a ser explorada pelas companhias de 

capital aberto. 
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4.1.3 As Previsões por Segmento de Listagem 

 

 

As 440 (quatrocentas e quarenta) companhias listadas em bolsa, na primeira 

quinzena de janeiro de 2015 encontram-se divididas, por segmento de listagem, da 

seguinte forma: 249 (duzentos e quarenta e nove) companhias no segmento 

Tradicional (Tabela “A”); 31 (trinta e uma) companhias no segmento Nível I (Tabela 

“B”); 20 (vinte) companhias no segmento Nível II (Tabela “C”); 132 (cento e trinta e 

duas) companhias no segmento Novo Mercado (Tabela “D”) e 08 (oito) companhias 

no segmento Bovespa Mais. 

 

 

Gráfico 3 - Representação das Companhias por Segmento de Listagem 

 

        Fonte: Próprio autor 

 

 

Do total de 249 (duzentas e quarenta e nove) empresas listadas no segmento 

Tradicional, apenas 21 (vinte e uma) possuem previsão estatutária. Ou seja, apenas 

8,43% (oito vírgula quarenta e três por cento), percentual ainda inferior ao já baixo 

percentual geral de previsão estatutária somados todos os segmentos, que é de 

13,18 (treze vírgula dezoito por cento) como visto no Gráfico 1.  
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Gráfico 4 - Representação do Total de Companhias Listadas no Segmento Tradicional 

 

        Fonte: Próprio autor 

 

 

Do total de 31 (trinta e uma) empresas listadas no segmento Nível I, apenas 

03 (três) possuem previsão estatutária Ou seja, apenas 9,67% (nove vírgula 

sessenta e sete por cento), percentual também inferior ao já baixo percentual geral 

de previsão estatutária somados todos os segmentos, que é de 13,18% (treze 

vírgula dezoito por cento) como visto no Gráfico 1, porém um pouco acima do 

percentual das companhias listadas no segmento Tradicional. 

 

 

Gráfico 5 - Representação do Total de Companhias Listadas no Segmento Nível I 

 

                    Fonte: Próprio autor 
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Do total de 20 (vinte) empresas listadas no segmento Nível II, 04 (quatro) 

possuem previsão estatutária. Ou seja, 20% (vinte por cento), percentual superior ao 

percentual geral de previsão estatutária somados todos os segmentos, que é de 

13,18% (treze vírgula dezoito por cento) como visto no Gráfico 1 e ainda mais acima 

do percentual das companhias com previsão estatutária listadas nos segmentos 

Tradicional e Nível I. 

 

 

Gráfico 6 - Representação do Total das Companhias Listadas no Segmento Nível II 

Companhias Listadas no Nível II

Com previsão

Sem previsão

 

        Fonte: Próprio autor 

 

 

Do total de 132 (cento e trinta e duas empresas) listadas no segmento Novo 

Mercado, 27 (vinte e sete) possuem previsão estatutária acerca do critério de 

aferição do valor de reembolso. Ou seja, 20,45% (vinte vírgula quarenta e cinco por 

cento). Percentual quase que idêntico ao percentual das companhias listadas no 

Nível II. 
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Gráfico 7 - Representação do total de Companhias Listadas no Segmento Novo Mercado 

 

        Fonte: Próprio autor 

 

 

Do total de 08 (oito) empresas listadas no Bovespa Mais, 03 (três) possuem 

previsão estatutária sobre o critério de aferição do valor de reembolso. Ou seja, 

37,50% (trinta e sete vírgula cinquenta por cento), percentual já bastante superior a 

todos os demais acima expostos.  

 

 

Gráfico 8 - Representação do Total de Companhias Listadas no Bovespa Mais 

 

        Fonte: Próprio autor 
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Apesar de se estar trabalhando com um universo reduzido de companhias 

que possuem previsão estatutária sobre o tema objete deste estudo, pode-se afirmar 

que quanto maior o nível de governança corporativa da companhia, maior é a 

preocupação com a existência de alguma previsão estatutária acerca do tema. 

 

Outra afirmação que também se pode fazer é que quanto mais recente foram 

redigidos os atuais estatutos sociais das companhias de capital aberto, também é 

maior a preocupação com o objeto de estudo do presente trabalho, provavelmente 

por força da última modificação relevante sobre a matéria estar na Lei 9.457/1997, 

ao incluir a previsão de que o valor econômico também poderia ser um limite mínimo 

para o cálculo do valor de reembolso. 

 

Passa-se, ainda dentro deste tópico de análise das previsões por segmento 

de listagem, a verificar-se quais tipos de previsão (valor do patrimônio líquido, valor 

econômico e o menor valor dentre ambos) incidem em cada um dos segmentos de 

listagem. 

 

Para as companhias constantes da Tabela “A” (segmento Tradicional) 

verifica-se que das 21 (vinte e uma) possuidoras de previsão estatutária, 13 (treze) o 

fazem optando pelo critério do patrimônio líquido, 04 (quatro) pelo critério do valor 

econômico e 04 (quatro) pelo critério do menor valor dentre os valores econômico e 

de patrimônio líquido. Ou seja, a opção majoritária (61,90%) é pelo critério do 

patrimônio líquido, e 19,05% (dezenove vírgula cinco por cento) é por cada uma das 

outras opções. 
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Gráfico 9 - Representação das Companhias com Previsão Estatutária Listadas no Segmento 
Tradicional 

 

 

       Fonte: Próprio autor 

 

 

Para as companhias constantes da Tabela “B” (segmento Nível I) verifica-se 

que das 03 (três) possuidoras de previsão estatutária, 02 (duas) o fazem optando 

pelo critério do valor econômico e 01 (uma) pelo critério do menor valor dentre os 

valores econômico e de patrimônio líquido. Ou seja, a opção majoritária é pelo 

critério do valor econômico. 

 

 

Gráfico 10 - Representação das Companhias com Previsão Estatutária Listadas no Nível I 
 

Nível I - Tipos de Previsão

Valor Econômico

Menor Valor

 
                    Fonte: Próprio autor 

Segmento Tradicional - Tipos de 
Previsão

Valor Econômico

Valor Patrimônio
Líquido

Menor Valor



115 

 

 

 

Já para as companhias listadas no segmento Tabela “C” (Nível II), das 04 

(quatro) que possuem previsão estatutária, a opção majoritária (50%) é pelo critério 

do menor valor entre o patrimônio líquido e o valor econômico, e as outras duas 

dividem-se entre os critérios fixos ou de valor econômico ou de valor de patrimônio 

líquido. 

 

 

Gráfico 11 - Representação das Companhias com Previsão Estatutária Listadas no Nível II 

 

                     Fonte: Próprio autor 

 

 

Para as companhias constantes da Tabela “D” (Novo Mercado), das 27 (vinte 

e sete) que possuem previsão estatutária, 16 (dezesseis) o fazem pelo valor de 

patrimônio líquido, 06 (seis) pelo menor valor entre o valor do patrimônio líquido e o 

valor econômico e 05 (cinco) optam pelo valor econômico. A opção preponderante 

(59,25%) é pelo valor do patrimônio líquido. 
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Gráfico 12 - Representação das Companhias com Previsão Estatutária Listadas no Novo 
Mercado 

 

 
                    Fonte: Próprio autor 

 

 

Por fim, das 03 (três) companhias constantes da Tabela “E” (Bovespa Mais), 

que possuem previsão estatutária sobre o tema, 02 (duas) fazem a opção pelo valor 

econômico e 01 (uma) pelo menor valor dentre os valores de patrimônio líquido e 

econômico. Opção majoritária (66,66%) pelo valor econômico. 

 

 

Gráfico 13 - Representação das Companhias com Previsão Estatutária Listadas no Bovespa 
Mais 

 

Bovespa Mais - Tipos de Previsão

Valor Econômico

Menor Valor

 
        Fonte: Próprio autor 
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Da análise dos Gráficos 9 a 13 não se pode extrair nenhuma conclusão no 

sentido de haver uma tendência a optar-se por determinado critério de aferição do 

valor de reembolso quanto maior o grau de governança corporativa da empresa. 

Quando se iniciou a presente análise, esperava-se encontrar uma opção mais clara 

e preponderante pelo valor econômico, dentre as empresas com maior nível de 

governança, mas isso não se comprovou. 

 

Há a comprovação de um maior grau de preocupação com o tema dentre as 

empresas listadas no Novo Mercado, porém e como já visto, a opção é pelo valor do 

patrimônio líquido, ou seja, de preservação ou maior atenção aos interesses dos 

acionistas que detém o poder das deliberações, haja vista que a tendência é de que, 

salvo em situações de crise, o valor econômico de uma companhia seja superior ao 

seu valor de patrimônio líquido contábil. 

 

Ora, essa é uma percepção inadequada das companhias, em especial as 

listadas no segmento de Novo Mercado, pois está se pensando apenas no curto 

prazo ao se querer pagar um valor inferior ao valor real da companhia, em caso de 

reembolso das ações. Lembre-se que por força do quanto previsto em nossa 

legislação (§ 3º do art. 137 da Lei n. 6.404/1976) a companhia pode rever sua 

decisão ensejadora do direito de recesso caso o pagamento do reembolso venha a 

comprometer sua saúde financeira. 

 

A preocupação das companhias, em especial as de Novo Mercado, deveria 

ser pela previsão estatutária de pagamento do valor do reembolso pelo valor mais 

próximo possível do real, pelo valor justo, garantindo isso a todos os seus acionistas 

e gerando maior segurança no momento do investimento que é feito pelos 

acionistas. Haveria, indubitavelmente, uma geração de valor e um maior grau de 

governança corporativa.  
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4.1.4 As Previsões por Atividade Econômica 

 

 

A Tabela “F” em anexo contém as 58 (cinquenta e oito) companhias que 

possuem previsão estatutária, separadas por atividade econômica e por tipo de 

previsão estatutária (os três tipos já elencados), com a menção a que segmento de 

mercado cada uma delas se encontra listada. 

 

O objetivo desta catalogação foi tentar identificar-se eventual tendência de 

opção por determinada forma de cálculo do valor de reembolso. A verificação desta 

eventual tendência é complexa, pois a base da pesquisa é pequena (lembre-se que 

somente 13,18% das companhias listadas possuem algum tipo de previsão) e as 

previsões não necessariamente possuem o mesmo objetivo. Como acima apontado 

(item 4.1.2.) a maior parte das previsões parece ser no sentido de se pagar o menor 

valor possível a título de reembolso, ou seja, não necessariamente o valor justo e 

mais próximo do real. 

 

De qualquer forma e feitas essas ressalvas, é possível identificar-se algumas 

situações: (i) o setor de tecnologia possui as duas companhias com previsão, com a 

opção pelo valor econômico; (ii) no setor de energia elétrica, das onze companhias 

que possuem previsão estatutária, nove o fazem ou pelo valor do patrimônio líquido 

(em sete delas) ou pelo menor valor entre o econômico e o de patrimônio líquido (em 

duas delas); e (iii) no setor imobiliário, das onze companhias que possuem previsão 

estatutária, dez o fazem pelo valor do patrimônio líquido (em seis delas) ou pelo 

menor valor (em quatro delas) e somente uma opta pelo valor econômico. 

 

No setor tecnologia parece evidente que o valor econômico de uma 

companhia seja, quase sempre (excetuando-se situações de grave crise financeira), 

muito superior ao seu valor de patrimônio líquido contábil, pois é característica 

dessas empresas a existência de um goodwill relevante, composto por know how, 

patentes, marcas, capacitação de seus profissionais, dentre outros elementos. 

Interessante notar, portanto, que as opções sejam pelo valor econômico em caso de 
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reembolso das ações. Está-se, aqui, na contramão da maioria das previsões 

estatutárias, privilegiando-se a busca pelo valor mais justo da companhia. 

 

Já no setor de energia elétrica, a opção das companhias majoritariamente ou 

pelo valor de patrimônio líquido ou pelo menor valor entre o econômico e o 

patrimonial revela interesse de se pagar, aos eventuais acionistas dissidentes, um 

valor inferior ao valor justo e real da companhia. Isso por que, também no setor de 

energia elétrica, o valor econômico da companhia tende a ser muito superior ao seu 

valor patrimonial, seja em função da alta e rápida depreciação de seus ativos, seja 

em função da grande capacidade de geração de riqueza e pagamento de dividendos 

que possuem. 

 

Por fim, quanto ao setor imobiliário, também parece claro o objetivo de se 

pagar, aos eventuais acionistas dissidentes, a título de reembolso de suas ações, 

um valor inferior ao valor efetivo da companhia, haja vista que o valor econômico da 

companhia tende a ser superior ao seu valor de patrimônio líquido, em função do 

grande ativo dessas companhias serem os imóveis, em especial os terrenos onde 

serão incorporados os imóveis. E os imóveis são contabilizados pelo seu custo de 

aquisição, não refletindo a valoração do mercado. 

 

Enfim, o que se pretende uma vez mais demonstrar é que as companhias que 

estão optando por uma previsão estatutária mais conservadora com relação ao 

critério de aferição do valor de reembolso estão perdendo uma oportunidade de 

aumentar seu grau de governança corporativa e pensando unicamente no curto 

prazo, ou seja, de se pagar um valor inferior ao valor real da companhia em caso de 

reembolso de ações, quando possuem, por força de expressa disposição legal, a 

possibilidade de rever a decisão que motivar eventual direito de recesso, lhes 

permitindo, portanto, que o cálculo de seu valor pudesse ser feito pelo valor justo, 

mais próximo do real valor da companhia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A primeira conclusão a que se quer fazer menção é de que o critério legal 

para a avaliação do valor das ações do acionista dissidente, de acordo com a atual 

redação da Lei n. 6.404/1976, é aquele que o estatuto social da companhia indicar, 

existindo na hipótese de previsão estatutária, um piso que, a princípio, é o do 

patrimônio líquido contábil, podendo este piso até ser inferior ao valor do patrimônio 

líquido contábil, porém desde que a previsão estipule o valor econômico para a 

aferição do valor de reembolso. 

 

Entretanto, caso o estatuto social seja silente sobre a matéria, não há um 

critério legal definido. Deverá ser apurado o valor das ações e tal valor, consoante 

aqui se defendeu, deverá ser o valor mais próximo possível da realidade da 

companhia, a fim de que as características e a função do direito de recesso sejam 

preservadas. Desta forma, silêncio estatutário sobre o tema pode gerar risco e 

incerteza no momento do exercício do direito de recesso, tanto para os acionistas 

dissidentes quanto para a companhia. 

 

E, se o valor de reembolso deve ser o mais próximo possível do valor real da 

companhia, o critério de aferição pelo seu valor econômico é o que deve prevalecer 

na esmagadora maioria das situações, pois, em qualquer de suas metodologias de 

apuração, com maior ou menor grau de exatidão, dependendo das características da 

companhia e de seu ramo de atuação, é o que melhor retratará o negócio em 

marcha, a continuidade da operação empresarial.  

 

Repise-se que o estatuto, respeitado o limite legal já examinado, pode 

estabelecer qual o critério e metodologia e, aliás, a recomendação deste estudo é 

que o faça. Assim, podem e devem os acionistas negociar sobre este ponto, 

inserindo norma estatutária a respeito. E uma vez feito, devem respeitar o quanto 

combinado, as regras do jogo estabelecidas. Se, mesmo cientes de que o valor 

econômico de uma companhia tende a ser superior ao seu valor de patrimônio 
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líquido, optarem por estabelecer a regra estatutária de que o reembolso será 

calculado pelo valor patrimonial contábil, a esta regra estarão vinculados. 

 

Chega-se a esta primeira conclusão tanto em razão das características do 

direito de recesso (taxatividade de hipóteses, irrenunciabilidade, direito essencial na 

modalidade de remédio jurídico, direito condicional, sujeito à retificação), quanto de 

sua função de mecanismo harmonizador de interesses conflitantes, de 

contraposição, via forma de propiciar liquidez de posição acionária, do 

constrangimento de se ficar sócio de algo no que não se acredita ou se confia. 

 

Também contribui para esta primeira conclusão a defesa feita neste estudo de 

que a norma do art. 45 da Lei n. 6.404/1976 deva ser interpretada de forma 

teleológica, haja vista a lacuna nela contida, conforme também tem entendido 

nossos Tribunais. 

 

A segunda conclusão que se quer realçar é a sugestão de que as companhias 

deveriam se preocupar mais com o tema, seja pela sua relevância teórica, seja por 

seu possível e importante impacto prático. Também o histórico legislativo do direito 

de recesso no Brasil recomenda que as companhias diminuam o grau de sujeição a 

eventuais modificações nas hipóteses do direito de recesso. Verificou-se que a 

legislação brasileira quase sempre optou por restringir ou ampliar as hipóteses em 

que o direito de recesso possa ser exercido em vez de regular de forma mais precisa 

a sua consequência direta que é o valor de reembolso.  

 

Ao longo do tempo, o direito de recesso foi por vezes enfraquecido, para 

viabilizar privatizações, por exemplo, ou para viabilizar reorganizações societárias 

específicas (caso da “Lei Lobão” e do “PROER”), e por vezes fortalecido (Lei n. 

9.457/97) para privilegiar a posição acionária do Estado em participações detidas 

após processo de privatização de antigas estatais. E continuará a ser modificado, 

como demonstra o Projeto de Lei de alterações na Lei de Arbitragem. 

 

Assim, se a lei é constantemente modificada nas hipóteses de direito de 

recesso e, ao mesmo tempo, permite que as companhias determinem como se dá o 
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cálculo do valor de reembolso, por que não se prever o critério desde logo, 

diminuindo o risco e incerteza na eventual e futura apuração do valor de reembolso? 

 

Tendo em vista a função do direito de recesso de dar liquidez ao acionista 

dissidente, sua maior utilidade prática, a princípio, ocorre nas companhias de capital 

fechado. Entretanto e haja vista que nosso mercado acionário ainda não é tão 

desenvolvido como nos Estados Unidos da América, por exemplo, ou em países 

europeus em que o mercado secundário é efetivo, também para as companhias de 

capital aberto o tema é relevante. 

 

Acrescente-se, ainda no caso das companhias de capital aberto, que segundo 

nossa legislação, o direito de recesso inexiste, para as companhias de capital 

aberto, apenas nas hipóteses de participação em grupo de sociedades, fusão e 

incorporação da companhia em outra, em que a companhia possua características 

de liquidez e dispersão acionária (conforme conceito legal). São poucas as 

companhias listadas na bolsa que possuem essas características e mesmo as que 

possuem estão sujeitas ao recesso nas demais hipóteses taxativas da lei. 

 

A sugestão, portanto, de inserção nos estatutos sociais de cláusula específica 

sobre o critério de aferição do valor de reembolso, é válida tanto para as 

companhias de capital fechado, quanto para as de capital aberto. O que pode variar 

é o tipo de cláusula a ser inserida, pois nas companhias de capital aberto há a 

possibilidade de também se usar o critério de valor de mercado (cotação de bolsa) 

das ações como parâmetro para aferição do valor de reembolso. 

 

O recesso é, portanto, um instrumento de compensação e validação de 

decisões societárias relevantes que impactam diretamente os interesses sociais e 

particulares dos envolvidos (companhia e acionistas). E para que haja essa 

compensação e validação o valor do reembolso deve ser analisado em conjunto com 

o instituto do direito de recesso. Como já dito, recesso e reembolso são duas faces 

da mesma moeda. Não há recesso saudável se o valor de reembolso for 

inadequado. 
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Espera-se ter respondido às indagações expostas na delimitação do tema e 

objetivos do presente estudo, alertando-se tanto para as companhias de capital 

fechado quanto para as companhias de capital aberto de que o valor de reembolso 

deve ser analisado e entendido de acordo com as características e função do direito 

de recesso, como o vem fazendo a jurisprudência pretoriana, como demonstram 

certos indicativos em julgados da “CVM” e como realmente melhor se coaduna com 

a estrutura da Lei n. 6.404/1976. 
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ANEXO 1 - Tabela A 

Contrato Cláusula Inteiro Teor  

AES ELPA S.A. Não há previsão Não há previsão 

AES SUL S.A.  Não há previsão Não há previsão 

AES TIETÊ S.A. Não há previsão Não há previsão 

Aetatis Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Afluente Geração de Energia S.A. Artigo 7º 

O reembolso do capital ao acionista dissidente, nos casos previstos em lei, 
será calculado pelo valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o 
último balanço que houver sido aprovado pela Assembleia Geral, 
observado o disposto no parágrafo 2º do art. 45, da Lei nº 6.404/76. 

Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Não há previsão Não há previsão 

Alfa Holdings S.A. Não há previsão Não há previsão 

All Ore Mineração S.A. Artigo 3.5. 

Os acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral, nas 
hipóteses previstas na legislação, têm direito de retirada da Companhia, 
sendo que o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
deverá corresponder ao valor patrimonial contábil de tais ações apurado 
em balancete levantado no último dia do mês imediatamente anterior à 
data da deliberação que motivou o exercício do direito de 
retirada. 

Altere Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ambev S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ampla Energia e Serviços S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ápice Securitizadora e Imobiliária S.A. Não há previsão Não há previsão 

Áquilla Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Azevedo & Travassos S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BAESA - Energética Barra Grande S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bahema S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Alfa de Investimento S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco BTG Pactual S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco da Amazônia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco do Estado do Sergipe S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Banco do Estado do Pará S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Mercantil de Investimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Mercantil do Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Santander S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bandeirante Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banestes S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bardella S.A. Não há previsão Não há previsão 

Barigui Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Battistella Administração e Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Baumer S.A. Não há previsão Não há previsão 

Beta Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

BIC Arrendamento Mercantil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bicicletas Monark S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bombril S.A. Não há previsão Não há previsão 

BPMB Participações Artigo 6º 

O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações 
detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos 
autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, 
a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei 
9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de 
acordo com o artigo 45 da Lei 6.404/76 

Bradesco Leasing S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brasil Agrosec Companhia Securitizadora Não há previsão Não há previsão 

Brasmotor S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brasil Alimentos S.A. Artigo 5º, parágrafo 6º 

Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela 
Companhia a título de reembolso pelas ações detidas pelos acionistas que 
tenham exercido o direito de retirada, nos casos autorizados pela 
legislação aplicável, deverá corresponder ao valor econômico de tais 
ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito e 
previsto na Lei nº 6.404, sempre que tal valor for inferior ao valor 
patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404 
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Brasil Realty Companhia Securitizadora de 
Créditos Imobiliários Não há previsão Não há previsão 

Brazilian Finance and Real Estate S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brazilian Securities Companhia de Securitização Não há previsão Não há previsão 

Banco de Brasília S.A. Não há previsão Não há previsão 

BRC Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brookfield Incorporações S.A. Artigo 6 

O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações 
detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos 
autorizados por Lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais 
ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito 
pela Lei n° 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial 
apurado de acordo com o artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. 

BRPR 45 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 46 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 51 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 52 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 53 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 55 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BRPR 56 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A.  Não há previsão Não há previsão 

BTG Pactual Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Buettner S.A. Indústria e Comércio Não há previsão Não há previsão 

BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Cambuci S.A. Artigo 19  

Nos casos de reembolso de ações previstos em lei, o valor de reembolso 
será o valor de Patrimônio Líquido Contábil das ações, de acordo com o 
último balanço aprovado pela Assembleia Geral, segundo os critérios de 
avaliação do Ativo e do Passivo fixado na Lei das Sociedades Anônimas. 

Celulose Irani S.A. Não há previsão Não há previsão 

Cemepe Investimento S.A. Não há previsão Não há previsão 

CEMIG Distribuição S.A. Não há previsão Não há previsão 

Cemig Geração e Transmissão S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Centrais Elétricas do Pará S.A.  Artigo 12 e parágrafo único  

Artigo 12. Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor de 
reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de 
acordo com o último balanço aprovado por Assembleia Geral, segundo os 
critérios de avaliação do ativo e do passivo fixados na Lei das Sociedades 
por Ações e com os princípios contábeis geralmente aceitos.                                                                                                                                                       
Parágrafo Único - Se a deliberação da Assembleia Geral ocorrer mais de 
60 (sessenta) dias depois da data do último balanço aprovado, será 
facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, 
levantamento de balanço especial que atenda àquele prazo. Nesse caso, a 
companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor do 
reembolso calculado com base no último balanço e, levantado balanço 
especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data da deliberação da Assembleia 
Geral. 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Não há previsão Não há previsão 

Cerâmica Chiarelli S.A. Não há previsão Não há previsão 

CIMS S.A. Não há previsão Não há previsão 

Cobrasma S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Companhia Brasiliana de Energia  Não há previsão Não há previsão 

Companhia Cacique de Café Solúvel Não há previsão Não há previsão 

Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento Artigo 14, parágrafo 1º 

Além das atribuições previstas em lei, compete à Assembléia Geral de 
Acionistas a escolha de peritos ou empresa especializada para proceder à 
determinação do valor econômico das ações, indicados pelo Conselho de 
Administração, em processo de reembolso de acionistas dissidentes de 
deliberação assemblear, conforme art. 137 da Lei nº 6.404/76, cabendo, a 
cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um 
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voto. 

Companhia CELG de Participações Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Artigo 7º 

O reembolso do capital a acionista dissidente, nos casos previstos em lei, 
será calculado pelo valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o 
último balanço que houver sido aprovado pela Assembleia Geral, 
observado o disposto no Parágrafo 2º art. 45, da Lei 6.404/76. 

Companhia de Gás de São Paulo Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Participações Aliança da Bahia Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Saneamento do Paraná Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Seguros Aliança da Bahia Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Tecidos Norte de Minas Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Telecomunicações do Brasil 
Central Não há previsão Não há previsão 

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de 
Janeiro Não há previsão Não há previsão 

Companhia Docas de Imbituba Não há previsão Não há previsão 

Companhia Energética de Brasília Artigo 8º 

O valor do reembolso das ações dos acionistas dissidentes será o valor 
econômico da Companhia dividido pelo número total de ações, sendo que 
o valor econômico será apurado em avaliação, nos termos da lei, 
determinado com base nas cotações das ações em bolsas de valores e 
outros mercados organizados ou, se a negociação tiver sido inexpressiva 
nos últimos 60 (sessenta) dias, no valor presente de previsão do fluxo de 
caixa. 

Companhia Energética de Pernambuco Artigo 7º 

O reembolso do capital a acionista dissidente, nos casos previstos em lei, 
será calculado pelo valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o 
último balanço que houver sido aprovado pela Assembleia Geral, 
observado o disposto no parágrafo segundo, do artigo 45 da Lei 6.404 de 
15.12.1976. 
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Companhia Energética do Ceará Não há previsão Não há previsão 

Companhia Energética do Rio Grande do Norte Não há previsão Não há previsão 

Companhia Habitasul de Participações Não há previsão Não há previsão 

Companhia Industrial Cataguases Não há previsão Não há previsão 

Companhia Industrial Schlosser  Não há previsão Não há previsão 

Companhia Melhoramentos de São Paulo Não há previsão Não há previsão 

Companhia Paulista de Força e Luz Não há previsão Não há previsão 

Companhia Piraitininga de Força e Luz Não há previsão Não há previsão 

Companhia Siderúrgica Nacional Não há previsão Não há previsão 

Companhia Tecidos Santanenses 
Capítulo VII (Artigos 32 a 
34) 

Art. 32 – O reembolso é a operação, pela qual, a companhia paga aos 
acionistas dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor de suas 
ações, nos casos previstos em lei. 
Art. 33 – A determinação do valor de reembolso será estipulado com base 
no valor econômico da companhia, a ser apurado mediante avaliação. 
Art. 34 – Na avaliação da ação, para efeito de reembolso, o valor será 
determinado por três peritos ou empresa especializada, mediante laudo 
com observância do § 4º, do art. 45, do citado diploma legal. 

Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre 
S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e 
Carvalho S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Concessionária de Rodovias do Oeste de São 
Paulo S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concecssionária Ecovias dos Imigrantes S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. Não há previsão Não há previsão 

Concessionária Rota das Bandeiras S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Conservas Oderich S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Consórcio Alfa de Administração S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Construtora Lix da Cunha S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Construtora Sutelpa S.A. Não há previsão Não há previsão 

Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria Não há previsão Não há previsão 

CPFL Geração de Energia S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Cremer S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Cristal Pgimentos do Brasil S.A.  Não há previsão Não há previsão 

CTX Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

DHB Indústria e Comércio S.A. Não há previsão Não há previsão 

Dibens Leasing S.A. Não há previsão Não há previsão 

Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Não há previsão Não há previsão 

Dohler S.A.  Não há previsão Não há previsão 

DTCOM Direct to Company S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Duke Energy International Geração 
Paranapanema S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Duxxi Imobiliária S.A. Artigo 3.5 

Os acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral, nas 
hipóteses previstas na legislação, têm direito de retirada da Companhia, 
sendo que o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
deverá corresponder ao valor patrimonial contábil de tais ações, apurado 
em balancete levantado no último dia do mês imediatamente anterior à 
data da deliberação que motivou o exercício do direito de retirada. 

Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. Não há previsão Não há previsão 

Electro Aço Altroona S.A. Não há previsão Não há previsão 

Elekeiroz S.A. Não há previsão Não há previsão 

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. Não há previsão Não há previsão 

Eletrobrás Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Embratel Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Empresa Concessionária de Rodovias do Norte 
S.A. Não há previsão Não há previsão 

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Empresa Nacional de Comércio, Rédito e 
Participações S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Évora S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Excelsior Alimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ferreira Gomes Energia S.A. Artigo 12 e 13 

Artigo 12 – Aplicar-se-á o disposto na Lei 6.404/76 no tocante às matérias 
que dão direito de retirada ao acionista dissidente e a forma de reembolso 
do valor de suas ações, bem como os casos de resgate e amortização das 
ações. 
Parágrafo Único – Em caso de resgate ou amortização, todas as ações 
ordinárias terão o mesmo tratamento, observada a proporção da 
participação de cada acionista no capital social. 
Artigo 13 – O reembolso a que se refere o artigo 12 acima será realizado 
por meio do valor patrimonial das ações da Companhia. 

Ferrovia Centro Atlântica S.A. Não há previsão Não há previsão 

Fiação e Tecelagem São José S.A. Não há previsão Não há previsão 

FIBAM Companhia Industrial Artigo 7º 
Nos casos de dissidência previstos em lei, o valor do reembolso será igual 
ao valor de patrimônio líquido das ações. 

Fibra Companhia Securitizadora de Crédito Não há previsão Não há previsão 

Financeira Alfa S.A. Não há previsão Não há previsão 

Finansinos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Frigol Foods Participações S.A. Artigo 3.4. 

Os acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral, nas 
hipóteses previstas na legislação, têm direito de retirada da Companhia, 
sendo que o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
deverá corresponder ao valor patrimonial contábil de tais ações apurado 
em balancete levantado no último dia do mês imediatamente anterior à 
data da deliberação que motivou o exercício do direito de retirada. 

Gaia Agro Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

GPC Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Grazziotin S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Gruçaí Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Guararapes Confecções S.A. Não há previsão Não há previsão 

Haga S.A. Não há previsão Não há previsão 

Harpia Ômega Participações S.A. Artigo 8º 

O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações 
detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos 
autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, 
a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei 
9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de 
acordo com o artigo 45 da Lei 6.404/76. 

Hercules S.A. Não há previsão Não há previsão 

Hidrovias do Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Hopi Hari S.A. Não há previsão Não há previsão 

Hoteis Othon S.A. Não há previsão Não há previsão 

IGB Eletrônica S.A. Não há previsão Não há previsão 

Indústrias JB Duarte S.A. Não há previsão Não há previsão 

Inepar Telecomunicações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Infrasec Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Investco S.A. Não há previsão Não há previsão 

Investimentos Bemge S.A. Não há previsão Não há previsão 

ISEC Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ibaitinga Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Itapebi Geração de Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Itautec S.A. Não há previsão Não há previsão 

J. Macêdo S.A. Não há previsão Não há previsão 

Jereissati Participações S.A. Artigo 7º, parágrafo 3º 

Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente 
de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o 
valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº 
6.404/76. 

Jereissati Telecom S.A. Não há previsão Não há previsão 

João Fortes Engenharia S.A. Não há previsão Não há previsão 

JOSAPAR - Joaquim Oliveira S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Karsten S.A. Não há previsão Não há previsão 

Kepler Weber S.A. Não há previsão Não há previsão 

Libra Terminal Rio S.A. Não há previsão Não há previsão 

Light Serviços de Eletricidade S.A. Não há previsão Não há previsão 

Lojas Americanas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Lojas Hering S.A. Não há previsão Não há previsão 

Manabi S.A. Não há previsão Não há previsão 

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Mendes Júnior Engenharia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Mercantil do Brasil Financeira S.A. Não há previsão Não há previsão 

Metalgráfica Iguaçu S.A. Não há previsão Não há previsão 

Metalúrgica Duque S.A. Não há previsão Não há previsão 

Metalúrgica Riosulente S.A. Não há previsão Não há previsão 

Metisa - Metalúrgica Timboense S.A. Não há previsão Não há previsão 

MGI - Minas Gerais Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Minas Máquinas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Minupar Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Monteiro Aranha S.A. Não há previsão Não há previsão 

Mundial S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A. Não há previsão Não há previsão 

Net Serviços de Comunicação S.A. Não há previsão Não há previsão 

Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Nova Ação Participações S.A. Artigo 10  

A Companhia, nos casos previstos em Lei, pagará aos acionistas 
dissidentes de deliberação da Assembleia Geral da Companhia o valor de 
suas ações, o qual corresponderá ao valor econômico da Companhia a ser 
apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei nº 
9.457/97. 

Nova Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Numeral 80 Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Octante Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

OGX Petróleo e Gás S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Ouro Verde Locação e Serviços S.A. Artigo 56 

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o 
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o 
valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia 
Geral. 

Panatlântica S.A. Não há previsão Não há previsão 

Pátria Companhia Securitizadora de Crédito Não há previsão Não há previsão 

PDG Companhia Securitizadora Não há previsão Não há previsão 

Petróleo Brasileiro S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Pettenati S.A. Indústria Têxtil Não há previsão Não há previsão 

Pipa Companhia Securitizadora de Crédito Não há previsão Não há previsão 

Plascar Participações Industriais S.A. Não há previsão Não há previsão 

Polo Capital Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Polpar S.A. Não há previsão Não há previsão 

Raízen Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Real AI PIC Securitizadora de Créditos 
Imobiliários S.A. Não há previsão Não há previsão 

REC 844 Securitizadora de Créditos Imobiliários 
S.A. Não há previsão Não há previsão 

Recrusul S.A. Não há previsão Não há previsão 

Rede Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Redentor Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Rio Grande Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

RJ Capital Partners S.A. Não há previsão Não há previsão 

Rodovias das Colinas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Sanesalto Saneamento S.A. Não há previsão Não há previsão 

Sansuy S.A. - Indústria de Plásticos Não há previsão Não há previsão 

Santo Antônio Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

São Paulo Turismo S.A. Não há previsão Não há previsão 

Sauípe S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Schulz S.A Não há previsão Não há previsão 

Siderúrgia J. L. Aliperti S.A. Não há previsão Não há previsão 

Snather - Fábrica de Papel Santa Therezinha 
S.A. Não há previsão Não há previsão 

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Souza Cruz S.A. Não há previsão Não há previsão 

Springer S.A. Não há previsão Não há previsão 

Subestação Eletrometrô S.A. Não há previsão Não há previsão 

Suzano Holding S.A. Não há previsão Não há previsão 

TC Securities Companhia de Securitização  Não há previsão Não há previsão 

TECBLU - Tecelagem Blumenau S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tecnosolo Engenharia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tectoy S.A. Não há previsão Não há previsão 

Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tekno S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Telecomunicações Brasileiras S.A. Não há previsão Não há previsão 

Telefônica Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Telemar Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Termelétrica Pernambuco III S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A. Não há previsão Não há previsão 

Termopernambuco S.A. Não há previsão Não há previsão 

Têxtil Renauxview S.A. Não há previsão Não há previsão 

Trevisa Investimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Triângullo do Sol Auto Estadas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Unidas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Unipar Carbocloro S.A. Não há previsão Não há previsão 

Vision Securitizadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

Vulcabras - Azaleia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Wembley Sociedade Anônima Não há previsão Não há previsão 
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Wetzel S.A. Artigo 43 

O valor do reembolso das ações, nos casos em que é assegurado em lei, 
será igual ao valor do patrimônio líquido das ações, este apurado com base 
em balanço levantado na forma prevista em lei. 

Whrilpool S.A. Não há previsão Não há previsão 

WLM - Indústria e Comércio S.A.  Não há previsão Não há previsão 
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ANEXO 2 - Tabela B 

Contrato Cláusula Inteiro Teor  

Alpargatas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Bradesco S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Industrial e Comercial S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Banco Pan S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Bradespar S.A. Não há previsão Não há previsão 

Braskem S.A. Não há previsão Não há previsão 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Não há previsão Não há previsão 

Companhia Energética de São Paulo  Não há previsão Não há previsão 

Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Não há previsão Não há previsão 

Companhia Brasileira de Distribuição Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e 
Cachoeira 

Não há previsão Não há previsão 

Companhia Energética de Minas Gerais Não há previsão Não há previsão 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia 
Elétrica  

Não há previsão Não há previsão 

Companhia Estadual de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica 

Não há previsão Não há previsão 

Companhia Paranaense de Energia Artigo 43  

Na hipótese de retirada de acionistas ou de fechamento de capital, o 
montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas 
ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de 
retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor 
econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o 
procedimento de avaliação aceito pela Lei nº 6.404/76, sempre que 
tal valor for inferior ao valor patrimonial. 
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Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista 

Artigo 42 

Fica estabelecido que, nos termos do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76, o 
exercício do direito de retirada por acionistas dissidentes de 
deliberação assemblear, nas hipóteses legalmente previstas, será 
realizado mediante reembolso, calculado de acordo com o valor 
econômico da sociedade a ser apurado em avaliação, cuja 
nomeação dos peritos ou empresas especializadas caberá ao 
Conselho de Administração, “ad referendum” da Assembleia Geral. 

Eucatex S.A. Indústria e Comércio  Não há previsão Não há previsão 

Fras-Le S.A. Não há previsão Não há previsão 

Gerdau S.A. Não há previsão Não há previsão 

Inepar S.A. Indústria e Construções Não há previsão Não há previsão 

Itaú Unibanco Holding S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Itaúsa Investimentos Itaú S.A. Não há previsão Não há previsão 

Mangels Industrial S.A. Não há previsão Não há previsão 

Metalúrgica Gerdau S.A. Não há previsão Não há previsão 

Oi S.A. Não há previsão Não há previsão 

Paraná Banco S.A. Não há previsão Não há previsão 

Randon S.A. Implementos e Participações Não há previsão Não há previsão 

Suzano Papel e Celulose S.A. Não há previsão Não há previsão 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.  Artigo 28 

Em relação às deliberações aprovadas em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia que venham a ser realizadas até 
14.04.2012 e que possibilitem o exercício de direito de recesso pelos 
acionistas dissidentes, o valor de reembolso a ser pago pela 
Companhia será estipulado com base no valor econômico da 
Companhia, a ser apurado em avaliação, realizada por três peritos 
ou empresa especializada, indicados pelo Conselho de 
Administração e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação 
tomada pela maioria absoluta de votos, observado o disposto no 
artigo 45 da Lei nº 6.404/1976. 

Vale S.A.  Não há previsão Não há previsão 
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ANEXO 3 -Tabela C 

Contrato Cláusula Inteiro Teor  

Alupar Investimento S.A. Artigo 10  

Nos casos de reembolso de ações previstos em lei, o valor de 
reembolso será o valor de patrimônio líquido contábil das ações, de 
acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral ou 
com balanço especial, na hipótese e nos termos previstos no Artigo 
45, §2º da Lei das Sociedades por Ações, segundo os critérios de 
avaliação do ativo e do passivo fixados na legislação societária e os 
princípios contábeis geralmente aceitos. 

Banco ABC Brasil S.A. Artigo 7º, parágrafo 7º  

Para fins de reembolso, o valor da ação será determinado com base 
no Valor Econômico do Banco, apurado em avaliação procedida por 
empresa especializada, indicada e escolhida em conformidade com o 
disposto no artigo 45 da Lei nº 6.404/76. 

Banco Daycoval S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Indusval S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Banco Pine S.A. Não há previsão Não há previsão 

Banco Sofisa S.A. Não há previsão Não há previsão 

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Não há previsão Não há previsão 

Contax Participações S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 
Paulo S.A.  

Não há previsão Não há previsão 

Forjas Taurus S.A. Não há previsão Não há previsão 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 
Art. 2, parágrafo único e 
Artigo 5º, parágrafo 5º.  

Art. 2, parágrafo único: A alienação do controle acionário da VRG 
Linhas Aéreas S.A. será considerada uma mudança no objeto social 
para fins do exercício do direito de retirada pelos acionistas da 
Sociedade.                                                                                                                                                                                                      
Art. 5º, §5º:Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser 
pago pela Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas pelos 
acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos 
autorizados por Lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais 
ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação 
aceito pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada, sempre que tal valor 
for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da 
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Lei nº 6.404/76. 

Klabin S.A. Não há previsão Não há previsão 

Marcopolo S.A. Não há previsão Não há previsão 

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Não há previsão Não há previsão 

Renova Energia S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Santos Brasil Participações S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Saraiva S.A. Livreiros Editores Não há previsão Não há previsão 

Sul América S.A. Artigo 10  

Na hipótese de exercício do direito de retirada, o montante a ser 
pago pela Companhia aos acionistas a título de reembolso das 
respectivas ações, nos casos autorizados pela Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada pela Lei nº 10.303/01, deverá ser calculado com 
base no valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com 
o procedimento de avaliação aceito pela Lei nº 9.457/97, sempre que 
tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o 
artigo 45 da Lei nº 6.404/76. 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Não há previsão Não há previsão 

Via Varejo S.A.  Não há previsão Não há previsão 
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ANEXO 4 -Tabela D 

Contrato Cláusula Inteiro Teor  

Abril Educação S.A. Não há previsão Não há previsão 

Aliansce Shopping Centers S.A. Não há previsão Não há previsão 

ALL América Latina Logística S.A. Não há previsão Não há previsão 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. Não há previsão Não há previsão 

Arteris S.A. Artigo 5º, parágrafo 4º 

Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados 
por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o 
procedimento de avaliação aceito pela Lei nº 6.404/76, conforme alterações posteriores. 

B2W - Companhia Digital  Não há previsão Não há previsão 

Banco do Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

BB Seguridade Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Bematech S.A. Não há previsão Não há previsão 

BHG S.A. - Brazil Hospitality Group Não há previsão Não há previsão 

BIOSEV S.A. Artigo 5º, parágrafo 7º 

Reembolso. Em observância das disposições previstas no artigo 45 da Lei de Sociedade por Ações, o 
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes será calculado com base no valor patrimonial 
contábil da Companhia a ser verificado com base no balancete trimestral mais recente levantado pela 
Companhia e auditado, ou que tenha passado por revisão limitada dos auditores independentes da 
Companhia.  

BMFBOVESPA S.A. Não há previsão Não há previsão 

Br Malls Participações S.A. Artigo 5º, parágrafo 5º 

Parágrafo Quinto. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de 
deliberação da Assembléia Geral, o valor do reembolso terá por base o menor valor entre o valor 
econômico da Companhia e o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela 
Assembléia Geral, observadas as disposições do artigo 45 da Lei nº 6.404/76. 

Br Properties S.A. Artigo 6º 

Artigo 6º - Reembolso na Retirada. Observadas as disposições do Artigo 45 da LSA, o valor a ser pago 
aos acionistas com direito de retirar-se da Companhia será calculado com base no valor econômico da 
Companhia, caso o valor econômico seja inferior ao valor de patrimônio líquido constante do balanço 
aprovado pela última Assembleia Geral. O valor patrimonial líquido será utilizado para cálculo do 
reembolso aos acionistas nos casos em que for inferior ao valor econômico da Companhia. 
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Brasil Brokers Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brasil Insurance Participações e Administração 
S.A. 

Não há previsão Não há previsão 

Brasil Pharma S.A. Não há previsão Não há previsão 

Brasilagro - Companhia Brasileira de 
Propriedades Agrícolas 

Não há previsão Não há previsão 

BRF S.A. Não há previsão Não há previsão 

CCR S.A. Não há previsão Não há previsão 

CCX Carvão da Colômbia S.A. Artigo 48 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o v alor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

CETIP S.A. Artigo 11, parágrafo 1º  

 Observadas as disposições do Artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor a ser pago a 
eventuais acionistas dissidentes será calculado com base no patrimônio líquido da Companhia, salvo 
se o valor econômico da Companhia, apurado em avaliação, for inferior ao valor do patrimônio líquido 
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, caso em que o valor econômico será 
utilizado para cálculo do reembolso aos acionistas dissidentes. 

Cia Hering Não há previsão Não há previsão 

Cielo S.A. Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Locação das Américas Artigo 60 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo 

Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais Não há previsão Não há previsão 

Companhia Providência Indústria e Comércio Não há previsão Não há previsão 

Cosan Logística S.A. Não há previsão Não há previsão 

Cosan S.A. Indústria e Comércio Não há previsão Não há previsão 

CPFL Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

CPFL Energias Renováveis S.A. Não há previsão Não há previsão 
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CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. Artigo 48 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembléia Geral. 

CSU Cardsystem S.A. Não há previsão Não há previsão 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 
S.A.  

Não há previsão Não há previsão 

Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações 

Não há previsão Não há previsão 

Cyrela Commercial Properties S.A. 
Empreendimentos e Participações 

Não há previsão Não há previsão 

Diagnósticos da América S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Direcional Engenharia S.A.  Artigo 62 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Duratex S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. Não há previsão Não há previsão 

EDP - Energias do Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Embraer S.A. Não há previsão Não há previsão 

Eneva S.A. Artigo 47 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Equatorial Energica S.A. Artigo 8 

Para fins de reembolso, o valor da ação poderá ser determinado com base no valor econômico da 
Companhia, apurado em avaliação procedida por empresa especializada indicada e escolhida em 
conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei das S.A., ou no valor patrimonial da Companhia, o 
que for menor. 

Estácio Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Eternit S.A. Não há previsão Não há previsão 

Even Construtora e Incorporadora S.A. Não há previsão Não há previsão 

EZ Tec Empreendimentos e Participações S.A.  Não há previsão Não há previsão 
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Fertilizantes Heringer S.A. Artigo 55 
Artigo 55º - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso 
a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço 
aprovado pela Assembleia Geral. 

Fibira Celulose S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Fleury S.A. Não há previsão Não há previsão 

GAEC Educação S.A. Não há previsão Não há previsão 

Gafisa S.A. Não há previsão Não há previsão 

General Shopping Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Grendene S.A. Não há previsão Não há previsão 

Helbor Empreendimento S.A. Não há previsão Não há previsão 

HRT Participações em Petróleo S.A. Artigo 53 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
assembleia geral. 

Hypermarcas S.A. Não há previsão Não há previsão 

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Não há previsão Não há previsão 

Indústrias Romi S.A. Não há previsão Não há previsão 

International Meal Company Holdings S.A. Não há previsão Não há previsão 

Iochpe Maxion S.A. Não há previsão Não há previsão 

JBS S.A. Não há previsão Não há previsão 

JHSF Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

JSL S.A. Artigo 53 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Kroton Educacional S.A. Não há previsão Não há previsão 

Light S.A. Não há previsão Não há previsão 

Linx S.A. Não há previsão Não há previsão 

Localiza Rent a Car S.A. Não há previsão Não há previsão 

Log in - Logística Intermodal S.A. Não há previsão Não há previsão 

Lojas Renner S.A. Não há previsão Não há previsão 

LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Lupatech S.A. Artigo 52 
Artigo 52. Obedecido o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a 
ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço 
aprovado pela Assembleia Geral. 

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio Não há previsão Não há previsão 

Magazine Luiza S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Magnesita Refratários S.A. Não há previsão Não há previsão 

Mahle - Metal Leve S.A. Não há previsão Não há previsão 

Marfrig Global Foods S.A. Não há previsão Não há previsão 

Marisa Lojas S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Metalfrio Solutions S.A. Não há previsão Não há previsão 

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Minerva S.A. Não há previsão Não há previsão 

MMX Mineração e Metálicos S.A. Não há previsão Não há previsão 

MRV Engenharia e Participações S.A.  Artigo 54 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Multiplus S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Natura Cosméticos S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Odontoprev S.A. Não há previsão Não há previsão 

Óleo e Gás Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

OSX Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Paranapanema S.A.  Artigo 9º 

Artigo 9º - Aos acionistas que vierem a ser dissidentes de deliberação assemblear, na forma das 
hipóteses previstas no Artigo 137 da Lei nº 6.404/76, poderá ser pago o valor das suas ações 
determinado com base no valor econômico da Companhia, apurado com base no fluxo de caixa 
descontado às taxas de mercado, determinado por peritos ou empresa especializada, observado o 
procedimento do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76. 
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PDG Realty S.A. Artigo 9º 

Art. 9º - Reembolso em Direito de Retirada. Obedecido o disposto no artigo 45 da Lei 6.404/76, o valor 
do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor econômico da Companhia, 
se inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia geral. 
O valor de patrimônio líquido será o utilizado na hipótese em que for inferior ao valor econômico da 
Companhia. 

Porto Seguro S.A.  Artigo 5º, parágrafo 4º 

Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados 
por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação de acordo 
com os procedimentos previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei nº 6.404/76, com a redação 
dada pela Lei nº 9457/97. 

Portobello S.A. Não há previsão Não há previsão 

Positivo Informática S.A. Artigo 35 
O valor de recesso a ser pago pela Companhia, nos casos previstos em Lei, será o valor econômico da 
Companhia dividido pelo número total de ações, sendo tal valor econômico apurado através de 
avaliação nos termos da lei. 

Profarma Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos S.A. 

Artigo 54 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Prumo de Logística S.A.  Não há previsão Não há previsão 

QGEP Participações S.A. Artigo 11 
Reembolso em Direito de Retirada. Obedecido o disposto no artigo 45 da LSA, o valor do reembolso a 
ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial da Companhia, constante do 
último balanço aprovado pela Assembleia Geral. 

Qualicorp S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Raia Drogasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Renar Maças S.A. Não há previsão Não há previsão 

Restoque Comércio e Confecções de Roupas 
S.A. 

Artigo 53 
Observado o disposto no art. 45 da Lei nº 6.404/76, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas 
dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembléia 
Geral. 

Rodobens Negócios Imobiliários S.A. Não há previsão Não há previsão 

Rossi Residencial S.A. Não há previsão Não há previsão 

São Carlos Empreendimentos e Participações Não há previsão Não há previsão 
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S.A. 

Sâo Martinho S.A. Artigo 5º, parágrafo 4º 

Para fins de reembolso, o valor da ação será determinado com base no patrimônio líquido constante 
do último balanço aprovado pela assembleia geral, somente podendo ser inferior a este, se apurado 
com base no valor econômico da Sociedade, levantado em avaliação procedida por empresa 
especializada, indicada e escolhida em conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei nº 6.404/76 

Ser Educacional S.A. Não há previsão Não há previsão 

SLC Agrícola S.A. Não há previsão Não há previsão 

Smiles S.A. Não há previsão Não há previsão 

Sonae Sierra Brasil S.A. Não há previsão Não há previsão 

Springs Global Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

T4F Entretenimento S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tarpon Investimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Technos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tecnisa S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tegma Gestão e Logística S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tempo Participações S.A. Artigo 5º, parágrafo 2º 
Para fins de reembolso, o valor da ação será determinado com base no Valor Econômico da 
Sociedade, apurado em avaliação procedida por empresa especializada, indicada e escolhida em 
conformidade com o disposto no Art. 45 da Lei n.º 6.404/76 (a “Lei das Sociedades Anônimas”). 

Tereos International S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tim Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Totvs S.A. Não há previsão Não há previsão 

TPI - Triunfo, Participações e Investimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Tracbel Energia S.A. Não há previsão Não há previsão 

Trisul S.A. Artigo 58 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembléia Geral. 

Tupy S.A. Não há previsão Não há previsão 

Ultrapar Participações S.A. Não há previsão Não há previsão 

Unicasa Indústria de Móveis S.A. Não há previsão Não há previsão 
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Valid Soluções e Serviços de Segurança em 
Meios de Pagamento e Identificação S.A.  

Não há previsão Não há previsão 

Vanguarda Agro S.A. Não há previsão Não há previsão 

Vigor Alimentos S.A. Não há previsão Não há previsão 

Viver Incorporadora e Construtora S.A.  Artigo 51 
Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago 
aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

Weg S.A. Não há previsão Não há previsão 
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ANEXO 5 - Tabela E 

Contrato Cláusula Inteiro Teor  

Altus Sistema de Automação S.A.  Artigo 14, parágrafo único  

Quando da decisão da Assembleia Geral resultar direito de recesso aos acionistas 
dissidentes, a determinação do valor do reembolso será estipulada com base no 
valor econômico da Companhia, a ser apurado por empresa especializada 
escolhida em Assembleia Geral.  

Biomm S.A. Não há previsão Não há previsão 

Nutriplant Indústria e Comércio S.A. Artigo 7º 

Obedecido o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor de 
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o Valor Econômico 
da Companhia, se inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último 
balanço aprovado pela Assembleia Geral. O valor de patrimônio líquido será o 
utilizado na hipótese em que for inferior ao Valor Econômico da Companhia. 

Quality Software S.A. Não há previsão Não há previsão 

Companhia de Águas do Brasil Não há previsão Não há previsão 

Desenvix Energias Renováveis S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Senior Solution S.A.  Não há previsão Não há previsão 

Nortec Química S.A.  Artigo 13, parágrafo único 

Quando da decisão da Assembleia Geral resultar direito de recesso aos acionistas 
dissidentes, a determinação do valor do reembolso será estipulada com base no 
valor econômico da Companhia, a ser apurado por empresa especializada 
escolhida em Assembleia Geral 
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ANEXO 6 - Tabela F 

Companhias Abertas 

Atividade 
Econômica 

Valor Patrimonial Menor Valor Valor Econômico 

Agronegócio Biosev S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Fertilizantes Heringer 
S.A. 
(Novo Mercado) 

São Martinho S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Nutriplant Indústria e 
Comércio S.A. 
(BOVESPA MAIS)  

  

Aviação    Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes S.A. 
(Nível II)  

  

Imobiliário 
(englobando 
Construção Civil e 
Incorporação) 

Direcional Engenharia 
S.A. 
(Novo Mercado) 
  
MRV Engenharia e 
Participações S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Trisul S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Viver Incorporadora e 
Construtora S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Duxxi Imobiliária S.A. 
(Tradicional) 
  
CR2 Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 
(Novo Mercado) 

Brookfield 
Incorporações S.A. 
(Tradicional) 
  
BR Malls Participações 
S.A. 
(Novo Mercado) 
  
BR Properties S.A. 
(Novo Mercado) 
  
PDG Realty S.A. 
(Novo Mercado) 

Arteris S.A. 
(Novo Mercado) 

Energia Elétrica Afluente Geração de 
Energia Elétrica 
S.A.(Tradicional) 
  
Centrais Elétricas do 
Para S.A. – CELPA 
(Tradicional) 
  
Companhia de 
Eletricidade do Estado da 
Bahia – COELBA 
(Tradicional) 
  
Companhia Energética de 
Pernambuco S.A. – 
CELPE 
(Tradicional) 
  
Ferreira Gomes Energia 
S.A. 
(Tradicional) 

Equatorial Energia S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Companhia Paranaense 
de Energia 
(Nível I)  

Companhia 
Energética de 
Brasília – CEB 
(Tradicional) 
  
CTEEP - 
Companhia de 
Transmissão de 
Energia Elétrica 
Paulista 
(Nível I)   
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Eneva S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Alupar Investimento S.A. 
(Nível II)  

Farmacêutica Profarma Distribuidora de 
Produtos Farmacêuticos 
S.A. 
(Novo Mercado) 

    

Financeiro   CETIP S.A. - Mercados 
Organizados 
(Novo Mercado) 

Banco ABC Brasil 
S.A. 
(Nível II)  

Holding/Participações Alfa Holding S.A. 
(Tradicional) 
  
Frigol Foods 
Participações S.A. 
(Tradicional) 
  
Jereissati Participações 
S.A. 
(Tradicional) 

BPMB I Participações 
S.A. 
(Tradicional) 
  
Brazal - Brasil 
Alimentos S.A. 
(Tradicional) 
  
Harpia Ômega 
Participações S.A. 
(Tradicional) 
  
Sul América S.A. 
(Nível II)  

Nova Ação 
Participações S.A. 
(Tradicional) 

Logística JSL S.A. 
(Novo Mercado) 

    

Metalurgia FIBAM Companhia 
Industrial 
(Tradicional) 
  
Wetzel S.A. 
(Tradicional) 
  
Lupatech S.A. 
(Novo Mercado) 

    

Mineração CCX Carvão da Colômbia 
S.A. 
(Novo Mercado) 

  Paranapanema S.A. 
(Novo Mercado) 

Óleo e Gás HRT Participações em 
Petróleo S.A. 
(Novo Mercado) 
  
QGEP Participações S.A. 
(Novo Mercado) 

    

Química     Nortec Química S.A. 
(BOVESPA MAIS)  

Saneamento     Companhia 
Catarinense de 
Águas e 
Saneamento – 
CASAN 
(Tradicional) 
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Seguros     Porto Seguro S.A. 
(Novo Mercado) 

Serviços Ouro Verde Locação e 
Serviço S.A. 
(Tradicional) 
  
Companhia de Locação 
das Américas  
(Novo Mercado) 

  Tempo 
Participações S.A. 
(Novo Mercado) 

Siderurgia     Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais S/A 
– Usiminas 
(Nível I)  

Tecnologia     Positivo Informática 
S.A. 
(Novo Mercado) 
  
Altus Sistema de 
Automação S.A. 
(BOVESPA MAIS)  

Têxtil Cambuci S.A. 
(Tradicional) 
  
Restoque Comércio e 
Confecções de Roupas 
S.A. 
(Novo Mercado) 

  Companhia Tecidos 
Santanense 
(Tradicional) 
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