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“Make it simple, but significant” 

(Don Draper; Matthew Weiner – Mad Men)



 

 

 

RESUMO 

O presente trabalha analisa o tratamento dado às poison pills pétreas pelos diversos agentes do 

mercado. O estudo é dividido em duas partes. Na primeira, analisa-se os efeitos do Parecer de 

Orientação CVM nº 036/2009 sobre a adoção de poison pills acompanhadas ou não de cláusulas 

pétreas, evidenciando como o parecer afetou a quantidade e configuração das poison pills 

inseridas nos estatutos sociais de companhias brasileiras. Na segunda, defende-se que as 

cláusulas obrigatórias inseridas nos regulamentos de listagem do Novo Mercado e Nível 2 de 

Governança Corporativa da BM&FBOVESPA vedam o uso de cláusulas pétreas pelas 

companhias listadas, mas por si só já apresentam efeitos pétreos. 

 

Palavras-chave: direito societário – mercado de capitais – oferta pública de aquisição – poison 

pill – cláusula pétrea – segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA. 



 

 

ABSTRACT 

The present article analyses the legal treatment given by several players in the market regarding 

the immutable poison pill clause. This article shall be divided into two parts. The first part shall 

analyse how CVM's Orientative Technical Opinion nº 036/2009 regarding immutable and non 

immutable poison pill clauses effected the implementation of poison pill clauses in Brazilian 

company's bylaws. In the second part, it will be discussed wether the binding clauses inserted 

in the special listing segments of BM&FBOVESPA would forbid the existence of immutable 

clauses, even though they would produce the same effect. 

 

Keywords: corporate law – capital market – tender offer – poison pill – immutable clause – 

special listing segments of the BM&FBOVESPA. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS  

 
 
O objetivo do presente trabalho é analisar duas questões que, apesar de extremamente 

relevantes para o mercado de capitais brasileiro, carecem de discussão doutrinária. O estudo 

não tem o objetivo de apontar conclusões para tais matérias, mas apenas abrir o diálogo que 

pode e deve ser debatido mais a fundo, tanto do ponto de vista jurídico como econômico. 

A primeira questão que analisaremos são os efeitos do Parecer de Orientação CVM nº 

36 de 2009 sobre a adoção de poison pills e de cláusulas pétreas. Com relação a esse assunto, a 

doutrina limita-se a abordar os fundamentos e o conteúdo do próprio pronunciamento da CVM, 

sem adentrar nos seus efeitos materiais.  

A segunda matéria refere-se ao tratamento que tem sido dado às cláusulas pétreas, tanto 

pelo parecer analisado quanto por demais atos de agentes do mercado, como, por exemplo, as 

reformas de 2010 dos regulamentos de listagem do Novo Mercado e do Nível 2 de Governança 

Corporativa da BM&FBOVESPA.  

Uma vez identificado tal tratamento, argumentaremos pela inconsistência entre o que a 

BM&FBOVESPA combate – cláusulas pétreas – e aquilo que promove – instrumentos de 

governança de previsão obrigatória nos estatutos de companhias listadas nos segmentos 

especiais – de forma a iniciar um debate ainda não discutido pela doutrina. 

Ambas justificam-se pela necessidade de entendermos um mercado de capitais onde 

havia uma “epidemia” de adoção de poison pills e cláusulas pétreas pelas companhias, mas, 

após a manifestação da CVM, houve uma redução drástica na inserção e configuração desses 

mecanismos. 

Preliminarmente às análises, será preciso repassar alguns pontos introdutórios que 

permitirão a construção das discussões apresentadas ao final deste trabalho. Apenas quando 

sedimentada a definição de controle, poderemos compreender como este pode ser tomado 

através de uma oferta hostil. 

No primeiro capítulo, será definido o poder de controle à luz da legislação brasileira e o 

entendimento da CVM em julgados recentes. Considerando que a preservação de determinadas 

estruturas de controle originou a adoção de medidas defensivas nos Estados Unidos, entre elas 

a poison pill e a mandatory tender offer, caberá estudar as formas de controle para melhor 

compreensão das poison pills brasileiras. 

Em seguida, o segundo capítulo guardará a responsabilidade de elucidar a origem, 

espécies e finalidade da poison pill brasileira e as formas como as ofertas públicas de aquisição 
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são reguladas nos Estados Unidos e Reino Unido. O terceiro capítulo, por sua vez, tratará da 

forma de perpetuação das poison pills nos estatutos sociais de companhias brasileiras ao 

caracterizar as cláusulas pétreas. 

Ainda neste capítulo, entraremos em um dos focos deste estudo, ao percorrermos os 

fundamentos que originaram o Parecer de Orientação CVM nº 036, o seu mérito e, 

principalmente, seus efeitos no mercado de capitais brasileiro. 

Para identificar tais impactos, detalharemos uma pesquisa feita através da análise dos 

estatutos sociais e formulários de referência de todas as companhias brasileiras que abriram 

capital após a da edição do referido parecer. Uma vez coletados, cruzaremos os dados obtidos 

com o cenário anterior ao Parecer de Orientação nº 036, que servirá como parâmetro para 

compararmos com os resultados do nosso estudo. 

Seguindo em frente, no quarto e último capítulo, será abordado o tratamento dado pelo 

mercado brasileiro às ofertas públicas de aquisição em comparação ao direito comparado, 

notadamente Estados Unidos e Reino Unido, discutido anteriormente.  

Uma vez comparadas as formas de regulação dos mercados nacional e estrangeiros, 

refletiremos as restrições de eventuais boas práticas de governança decorrentes da proibição de 

inclusão de cláusulas pétreas nos regulamentos de listagem do Novo Mercado e Nível 2. 

Por fim, teceremos considerações finais com base na pesquisa realizada e na 

argumentação do capítulo quatro. Esses comentários não serão conclusivos, apenas elucidativos 

e questionadores, de forma a abrir a discussão sobre um tema nunca tratado pela doutrina 

brasileira. 
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1. CONTROLE ACIONÁRIO  

 
 
Superficialmente caracterizado como a capacidade de impor decisões do interesse 

daquele que o possui nas Assembleias Gerais da companhia, o poder de controle deve ser 

analisado de forma mais extensa, de forma que possamos entender não apenas a sua definição, 

como também a sua importância no dia a dia das companhias abertas, foco deste estudo. 

Para melhor entendimento do poder de controle, é preciso analisá-lo junto ao seu 

detentor que, em regra, será o acionista controlador. Este acionista não será necessariamente 

uma pessoa, natural ou jurídica, podendo ser constituído de um grupo de pessoas que juntas, e 

geralmente vinculadas por um acordo de acionistas, controlam a companhia conjuntamente. 

 

1.1. DEFINIÇÃO  

 
 
Segundo entendimento extraído da Lei das S.As., a propriedade da maioria das ações 

com direito a voto que compõe o capital social de determinada companhia, não é suficiente para 

caracterizar o poder de controle. Para definir o controlador de uma companhia é preciso 

observar o uso efetivo do poder de controle para determinar as atividades da companhia via 

Assembleia Geral e eleger a maioria de seus administradores. Neste sentido, a Lei das S.As., 

em seu art. 1161, alíneas ‘a’, condiciona a caracterização do acionista controlador a 3 (três) 

requisitos, quais sejam: (i) representar a maioria dos votos nas decisões assembleares; (ii) eleger 

a maioria dos administradores da companhia; e (iii) usar efetivamente o poder de controle para 

orientar o funcionamento dos órgãos sociais e dirigir as atividades sociais2. 

Ou seja, não basta deter a maioria das ações com direito a voto, é preciso que o 

controlador exerça este poder e imponha o seu interesse aos demais acionistas minoritários a 

qualquer momento e à sua escolha. Conforme manifestado pelo Colegiado da CVM no âmbito 

do Processo Administrativo CVM nº RJ 2005/40693: 

 

[...] vencer uma eleição ou preponderar em uma decisão não é suficiente. É 
necessário que esse acionista possa, juridicamente, fazer prevalecer sua 

                                                           
1 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas 
por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos 
administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia. 
2 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – 2ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 223. 
3 Processo Administrativo CVM nº RJ2005/4069, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Souza, j. em 11/04/2006. 
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vontade sempre que desejar (excluídas, por óbvio, as votações especiais entre 
acionistas sem direito a voto ou de determinada classe ou espécie, ou mesmo 
a votação em conjunto de ações ordinárias e preferenciais, quando o estatuto 
estabelecer matérias específicas). Por esse motivo, em uma companhia com 
ampla dispersão ou que tenha um acionista, titular de mais de 50%(3) das 
ações, que seja omisso nas votações e orientações da companhia, eventual 
acionista que consiga preponderar sempre, não está sujeito aos deveres e 
responsabilidades do acionista controlador, uma vez que prepondera por 
questões fáticas das assembleias não preenchendo o requisito da alínea "a" do 
art. 116, embora preencha o da alínea "b". Esse acionista seria considerado, 
para determinação de sua responsabilidade, como um acionista normal 
(sujeito, portanto, ao regime do art. 115). 

 

Portanto, segundo o entendimento acima, para que se caracterize o poder de controle, é 

preciso que este seja exercido não somente de forma contínua e estável, mas também 

permanente. Este viés adotado pela CVM corrobora o fenômeno da dissociação entre a 

propriedade (participação acionária) e o seu controle, conforme ressaltado por Berle e Means4 

para evidenciar as diversas formas de controle que podem existir, independentemente de quem 

detenha a propriedade da maioria das ações com direito a voto. No mesmo sentido, conclui 

Eizirik ao afirmar que “Trata-se, o controle da sociedade anônima, de um poder de fato, não de 

um poder jurídico, visto que não há norma que o assegure”5 

 

1.2. CONTROLE DIRETO E INDIRETO  

 
 
Embora o art. 116 da Lei das S.As. defina a forma pela qual um acionista, ou o bloco de 

controle, poderá exercer o poder de controle diretamente sobre os órgãos da companhia, este 

também poderá ser exercido de forma indireta. 

Isto é, quando estamos diante de um grupo ou estrutura de sociedades, a relação de poder 

não se limita à organização interna da companhia, mas de todo grupo econômico, vinculando o 

papel do acionista controlador aos órgãos sociais de outra companhia. Logo, o poder será 

definido de acordo com as relações societárias entre as sociedades do grupo e, em seguida, será 

exercido de forma indireta através dos órgãos sociais de outra sociedade6. 

 

                                                           
4 BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The modern corporation and private property. 9a ed. New 
Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, 2007, p.67 
5 EIZIRIK, Nelson. Oferta Pública de Aquisição na Alienação do Controle de Companhia Aberta” In: SADDI, 
Jairo. Fusões e Aquisições: Aspectos Jurídicos e Econômicos. (Organizador), São Paulo: IOB, 2002. p. 237. 
6 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. v. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p.834. 
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1.3. CONTROLE EXTERNO E INTERNO 

 
 
Conforme mencionado acima, o poder de controle, em regra, pertence ao acionista 

controlador, definido através dos requisitos propostos nos art. 116 da Lei das S.As. Esta forma 

de controle é denominada pela doutrina como controle interno, ou seja, o controle acionário que 

encontra fundamento nas ações com direito a voto de propriedade do acionista controlador e no 

seu uso efetivo. 

Alternativamente, no chamado controle externo, não há a figura de um acionista detendo 

o poder de controle da companhia, mas sim a figura de um agente externo aos órgãos sociais. 

Comparato entende, de forma mais acurada, que tal forma de domínio sobre o direcionamento 

da sociedade não advém de um poder de controle, mas de uma influência dominante7. Esta 

influência dominante pode ser exercida por diversos stakeholders como, por exemplo: (a) 

credores que possuem um significativo direito de crédito sobre a companhia; (b) fornecedores 

de matéria prima fundamental e escassa para a atividade empresarial da sociedade; (c) 

consumidores exclusivos do bem ou serviço desempenhado pela companhia; (d) franqueadores, 

dentre outros8. 

Porém tal controle não apresenta implicações a serem debatidas no âmbito de medidas 

defensivas à tomada de controle acionário. Por este motivo, o interesse do presente trabalho 

debruça-se no controle interno, cabendo segmentá-lo em suas diversas modalidades para um 

melhor entendimento de como esse controle pode ser defendido frente às práticas de mercado. 

 

1.4. ESPÉCIES DE CONTROLE  

 
 
Quanto à determinação de quantas e quais modalidades de controle acionário, existem 

discordâncias na doutrina brasileira e internacional. Berle e Means trazem para a discussão uma 

divisão mais segmentada dos tipos de controle, sendo eles: (i) quase totalitário; (ii) majoritário; 

(iii) minoritário; (iv) gerencial; e (v) mediante expedientes legais9. Por sua vez, Comparato 

suprime a existência da última forma10 e, por fim, Eizirik, divide suscintamente os tipos de 

                                                           
7 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 89. 
8 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle das Companhias. São 
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 44. 
9 Berle, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. Op. Cit. p.67. 
10 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. p. 64. 
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controle, de forma a considerar a existência do controle majoritário e minoritário, mas destaca 

a existência do controle compartilhado11. 

Para fins de análise do presente estudo, será considerado o modelo proposto por Berle e 

Means, excluído o controle mediante expedientes legais e incluído o controle compartilhado 

proposto por Eizirik. Todavia, a ordem de apresentação será adaptada, para melhor 

entendimento, da seguinte forma: (i) controle majoritário; (ii) controle compartilhado (iii) 

controle quase totalitário; (iv) controle minoritário; e (v) controle gerencial. 

 

1.4.1. CONTROLE MAJORITÁRIO  

 
 
O primeiro controle é o reflexo do princípio majoritário, trazido pela Lei das S.As. no 

caput do art. 129, segundo o qual as deliberações assembleares, salvo exceções previstas em 

lei, serão decididas de acordo com a maioria absoluta dos votos, não se computando os votos 

em branco. 

Portanto, o controle majoritário é caracterizado sempre que um único acionista, pessoa 

física ou jurídica, ou uma família, detém a maioria as ações ordinárias da companhia12. Assim, 

ao possuir percentual superior a 50% no capital social da companhia, o controlador consegue 

impor seus interesses, nos moldes do art. 116 da Lei das S.As., sem a necessidade de concorrer 

com demais acionistas. 

 

1.4.2. CONTROLE COMPARTILHADO  

 
 
O controle compartilhado, por sua vez, é aquele onde dois ou mais acionistas, 

geralmente vinculados por um acordo de acionistas, detêm uma participação societária que 

garanta a eles o controle da companhia. Portanto, o controle compartilhado nada mais é do que 

um controle majoritário onde nenhum dos acionistas tem ações suficientes para controlar a 

companhia sozinho, mas juntos formam o chamado “bloco de controle” para predominar sobre 

os demais acionistas nas Assembleias Gerais. 

Segundo definição de Eizirik , os acionista que compartilham o poder de controle da 

companhia possuem, em seu acordo de acionista, cláusulas para gerir tal compartilhamento de 

poder, dando equilíbrio ao bloco de controle, tais como: (i) acordo de voto conjunto para 

                                                           
11 EIZIRIK, Nelson. Op. Cit. p. 227. 
12 EIZIRIK, Nelson. Op. Cit. p. 228. 
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determinadas matérias; (ii) direito de preferência sobre as ações dos demais signatários do 

acordo; (iii) direito determinado para escolha de administradores; (iv) necessidade de aprovação 

dos demais signatários para entrada de novo sócio; e (v) direito de veto sobre matérias 

relevantes13. 

 

1.4.3. CONTROLE QUASE TOTALITÁRIO  

 
 
Aqui, cabe ressaltar que não se trata de um controle totalitário, pois em casos de controle 

totalitário estaríamos diante de uma sociedade unipessoal e, nesta, conforme definido por 

Comparato, “não há nenhum outro interesse interno a ser levado em consideração, na aplicação 

das normas legais, além do interesse do titular único do capital social”14.  

Portanto, quando falamos em controle quase totalitário, pressupomos a existência de 

uma pluralidade de sócios, apesar de maioria esmagadora de ações detida pelo controlador.  

Apesar de controlar de forma soberana a sociedade, o controlador quase totalitário ainda 

enfrentará alguns obstáculos por conta da presença de minoritário(s). Um exemplo são as 

matérias que, de acordo com a Lei das S.As., necessitam de votos representando 100% do 

capital social para que sejam aprovadas15. Neste caso, o controlador não poderia aprova-las sem 

o voto do minoritário16. 

Outra diferença deste para o controle totalitário é de que, neste, o controlador elegerá a 

totalidade dos administrados, enquanto que no primeiro, caso haja previsão para eleição em 

separado, o minoritário poderá eleger ao menos um administrador para representa-lo. 

 

1.4.4. CONTROLE M INORITÁRIO  

 
 
De forma contrária ao controle majoritário, o controle minoritário ocorrerá na ausência 

de um acionista com participação superior a 50% do capital social. Neste caso, o controlador 

será aquele com uma participação superior aos demais acionistas, porém que, por si só, não lhe 

garante o controle de fato da sociedade.  

                                                           
13 Ibidem p. 228. 
14 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. p. 53. 
15 O art. 221 da Lei das S.As. determina que para aprovação da transformação da sociedade, será preciso o 
consentimento unânime dos acionistas, conferindo direito de retirado aos acionistas dissidentes. 
16 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 40. 
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Isto é, o acionista controlador minoritário poderá deter 49% do capital social, mas a 

simples celebração de um acordo de acionista entre os demais sócios ocasionaria na perda do 

controle minoritário, que passaria a ser detido pelos demais acionistas sob a forma de controle 

compartilhado. Ou ainda mediante a aquisição por outro acionista, ou de sócio ingressante, de 

participação superior a 50% do capital social, garantindo-lhe o controle majoritário da 

companhia. 

 

1.4.5. CONTROLE GERENCIAL  

 
 
Por fim, o controle gerencial é aquele em que, diante de uma situação de dispersão 

acionária, não se sabe ao certo quem é o controlador minoritário da companhia devido à 

ausência de um acionista com uma superioridade significativa de ações em relação aos demais, 

cabendo aos administradores assumir o poder de controle da companhia. 

Para viabilizar este tipo de controle é preciso que os administradores captem poderes de 

representação dos acionistas mediante procurações para representação dos poderes destes em 

Assembleias Gerais17. Isto porque não seria viável que administradores controlassem a 

companhia apenas por meio de reuniões do Conselho de Administração. Portanto, o fato de 

determinadas matéria só poderem ser deliberadas em Assembleias Gerais, faz com que os 

administradores necessitem de tais procurações que, geralmente, vem acompanhadas de 

instruções de como o administrador deve se orientar ao exercer o direito de voto outorgado. 

Em 1987, conforme afirmado por Eizirik, “não existe, no Brasil, nenhum caso de 

empresa que possa ser classificada como controlada pela direção”18. Todavia, este cenário 

mudou de forma que já possamos identificar companhias com o capital pulverizado a ponto de 

não ser possível definir um acionista controlador.  

 

1.5. CONTROLE CONCENTRADO VERSUS CONTROLE DIFUSO 

 
 
Quando estamos diante de um controle interno, onde o poder de controle é determinado 

pela participação acionária do acionista controlador, cabe destrinchar a forma de poder de 

acordo com a concentração de ações da companhia nas mãos de cada acionista. 

                                                           
17 Ibidem p. 49. 
18 EIZIRIK, Nelson. O mito do “controle gerencial”: alguns dados empíricos. RDM. São Paulo: Malheiros, nº 
66, abr./jun., 1987. p. 106. 
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O controle será definido como difuso quando houver dispersão acionária, isto é, quando 

nenhum acionista é capaz de garantir, com suas ações, o controle permanente da companhia. 

Embora o controlador possa eleger a maioria dos administradores e impor sua vontade nas 

deliberações, ele não o faz de forma permanente, pois a ações de seu poder não são suficientes 

para garantir que outro acionista ou um sócio ingressante adquira uma maior participação do 

capital social e passe a deter o controle da companhia. 

De acordo com os regulamentos do Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2 de Governança 

Corporativa da BM&FBOVESPA, o controle difuso, também conhecido como controle 

pulverizado, estará presente sempre que (i) o acionista controlador detiver menos de 50% do 

capital social; (ii) o grupo de acionistas detiver mais de 50% do capital, porém sem acordo de 

votos celebrado e em companhia que não esteja sob controle comum; ou (iii) quando haja 

acordo de votos, porém os contratantes, juntos, não ultrapassarem 50% do capital social. Logo, 

caso não se enquadrem nos requisitos acima, o controle se dará de forma concentrada. 

No caso do controle majoritário o poder de controle encontra-se concentrado, fazendo 

com que haja uma estabilidade no controle da companhia. Assim, o acionista controlador 

somente deixará de deter tal poder se assim desejar, visto que nenhum acionista poderá adquirir 

no mercado uma participação maior que a sua. 

Já no controle minoritário e no gerencial não há tal estabilidade. Neste modelo, mesmo 

havendo a figura de um acionista controlador definido, ele deterá menos de 50% do capital 

social. Portanto, o terceiro ou acionista minoritário que desejar adquirir o controle, não 

dependerá da concordância do acionista controlador, podendo adquirir uma participação maior 

através de uma ou mais compras no mercado. 

Esta divisão entre controle concentrado e difuso não se encerra por aqui, visto que o 

controle poderá ser concentrado ou difuso em modalidades diferentes. O primeiro pode ser tanto 

majoritário, quanto quase totalitário, bastando observar a participação acionária do controlador. 

Já o controle difuso será de diferentes modalidades de acordo com o nível de dispersão 

acionária das ações com direito a voto de determinada companhia. Caso tenhamos um controle 

difuso onde o controlador detenha, por exemplo, 49% das ações, estaremos diante de um 

controle minoritário. Porém, caso o capital esteja extremamente pulverizado, de forma a ser 

difícil detectar o acionista controlador, estaremos diante de um controle gerencial. 

Diante dos dois cenários, é evidente que tomadas hostis de controle, internacionalmente 

conhecidas como hostile takeovers, ocorrerão apenas em companhias de controle minoritário 

ou gerencial, visto que não se pode realizar uma tomada hostil para adquirir ações de um 
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acionista controlador majoritário que não deseja se desfazer de suas ações e consequentemente 

do controle da companhia.  

Neste sentido, a adoção de medidas defensivas à tomada de controle em companhias de 

controle concentrado será justificada por outros fins que não a proteção do controle, conforme 

trataremos mais adiante. Enquanto que nas de controle difuso, tais medidas tornam-se os 

principais mecanismos à disposição do controlador para manter o poder diante de um mercado 

competitivo e apto para ameaçar o seu controle. 

Todavia é certo afirmar que, embora menos usual em companhias de controle 

majoritário comparado com o uso em companhias de controle minoritário, é comum a presença 

das chamadas medidas defensivas em companhias que possuem controlador definido. Nota-se 

que, em regra, quando companhias brasileiras adotam medidas que visam a limitar a aquisição 

de ações por outros players do mercado, a intenção de fato dos controladores é assegurar a 

dispersão acionária da companhia e garantir liquidez às suas ações.  

Portanto, de forma a entender como funcionam as medidas defensivas no Brasil, será 

abordado neste trabalho o papel das principais medidas usadas por nossas companhias, as 

poison pills, sem intenção conceituar e exaurir as principais discussões acerca de outras formas 

de medidas defensivas, visto que a maioria não possui aplicabilidade frente ao Direito 

Brasileiro, sendo comumente utilizadas por companhias norte-americanas. 
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2. POISON PILLS  BRASILEIRAS  

 
 
O presente capítulo busca esclarecer as principais diferenças entre as poison pills 

existentes no Brasil e as originais, desenvolvidas nos Estados Unidos, bem como o uso 

impróprio de sua nomenclatura e as divergências quanto a sua finalidade. 

 

2.1. ORIGEM  

 
 
As poison pills originais surgiram nos Estados Unidos, no início da década de 80, criadas 

pelo advogado norte-americano Martin Lipton19. Esta época ficou conhecida como o período 

de maior desenvolvimento das medidas defensivas à tomada hostil de controle acionário e 

também das práticas de governança corporativa que, juntamente com os referidos mecanismos 

de defesa, buscavam não apenas potencializar a capacidade produtiva das companhias, como 

também proteger as companhias de prováveis hostile takeovers.  

 

2.1.1. SHARK REPELLENTS 

 
 
A necessidade de mecanismos que protegessem o controle acionário das companhias 

aumentava quando diante dos chamados corporate raiders, investidores que se aproveitavam 

de momentos de desvalorização dos ativos das companhias para comprar uma quantidade 

significativa de suas ações mediante oferta pública hostil. 

Adquirido o controle, utilizavam mecanismos para eliminar os acionistas que não 

aderiram à oferta pública. A eliminação dos acionistas remanescentes dava-se por meio de 

squeeze out mergers, ou seja, incorporação da companhia-alvo em outra companhia detida pelo 

ofertante, ou pela compra das ações por valor inferior ao ofertado inicialmente20. Além disso, 

era comum que agissem de forma a valorizar, a curto prazo, os ativos da companhia, alienando-

os em seguida para lucrar e recuperar o valor inicial investido.  

Esta prática somente se fazia possível diante do mercado altamente pulverizado, e 

legislação escassa de proteção aos acionistas minoritários. Neste cenário, os acionistas 

controladores, ou os administradores da companhia (quando presente o controle gerencial), 

detinham poder de controle sem impedimento para guiar os negócios sociais. 

                                                           
19 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 135. 
20 Ibidem p. 83. 
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Como solução para este período marcado pelas ofertas hostis, as grandes companhias 

desenvolveram inúmeras medidas defensivas, também chamadas de shark repellents, como 

forma de proteção. Importante ressaltar, que apesar da alta efetividade de tais medidas, o seu 

uso não é visto para todos como a forma ideal de proteção.  

Conforme posicionamento do escritor alemão Dietl, a forma mais eficiente de evitar as 

tomadas hostis de controle seria a maximização da riqueza dos acionistas, pois, com uma 

administração eficiente e com os ativos da companhia valorizados, as ações da companhia não 

se desvalorizariam de forma a deixar a companhia à deriva para os corporate raiders21. 

Entretanto, o autor conclui que, embora a maximização da riqueza dos acionistas seja a medida 

defensiva mais benéfica para a companhia, esta não é a forma mais fácil de evitar os takeovers, 

visto que requer uma administração especializada e disciplinada22. Portanto, diante das 

circunstâncias, as administrações dessas companhias optam por mecanismos de aplicação fácil 

e imediatas, tais como shark repellents, poison pills, green mail, lock-up options, golden 

parachutes e litigation23. 

Discussões à parte quanto à forma mais benéfica para a companhia, fato é que após a 

criação das poison pills, nenhum ofertante hostil adquiriu o controle de uma companhia 

sujeitando-se aos efeitos desta medida defensiva, devido ao impacto que os seus efeitos teriam 

sobre a participação acionária do adquirente24, conforme analisaremos a seguir. 

 

2.1.1.1. POISON PILLS  SEGUNDO O DIREITO NORTE-AMERICANO  

 
 
As poison pills americanas, geralmente chamadas de “shareholder rights plans” nos 

bylaws das companhias americanas, apesar de muitas vezes confundida com o gênero “medidas 

defensivas”, são apenas espécies das medidas defensivas conhecidas como shark repellents25. 

Conforme exposto acima, as poison pills foram criadas com o objetivo de garantir o 

controle acionário da companhia frente às tomadas hostis, sendo consideradas uma medida 

defensiva preventiva e estatutária, visto que é implementada nos bylaws das companhias antes 

                                                           
21 DIETL, Helmut. Max Capital markets and corporate governance in Japan, Germany and the United 
States: organizational response to market inefficiencies. Londres: Routledge, 1998. p. 16. 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p.589 
25 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel; HENRIQUE PERES, Fábio. Administração deve colaborar para o 
melhor uso das poison pills. Out. de 2008. Disponível em: 
<http://www.bmalaw.com.br/arquivos/Artigos/Numero%2025.pdf>. Acesso em: 08/11/2016. 
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do surgimento de uma oferta hostil26. Além disso, considerando o modelo de poison pill adotado 

nos Estados Unidos, o poder-dever de utilizar a referida medida defensiva cabe aos órgãos de 

administração, que deverão defender os interesses da companhia e de seus acionistas. 

O mecanismo americano de poison pills é acionado, em regra, quando diante de uma 

oferta hostil, o Conselho de Administração atribui aos acionistas da companhia, com exceção 

do ofertante (caso este seja acionista), bônus de subscrição que conferem aos acionistas o direito 

de adquirir ações da companhia alvo por um preço consideravelmente inferior ao valor de 

mercado. Em seguida, diante da emissão de novas ações, o ofertante será onerado com a 

necessidade de adquirir um maior número de ações, pelo mesmo preço por ação ofertado 

inicialmente caso ainda deseje adquirir o controle. O gatilho da poison pill também será 

acionado em casos onde um acionista da companhia adquira participação relevante do capital 

social da companhia, geralmente entre 10% e 20% do capital social27, ou realize uma oferta 

pública de aquisição objetivando este percentual. 

Uma característica importante da poison pill americana é a possibilidade de “desarmar” 

a medida defensiva, permitindo que os órgãos de administração possam negociar melhores 

condições para a aquisição de controle caso entendam que um aumento no valor da oferta possa 

ser vantajoso para a companhia e para os acionistas28, aumentando o poder de barganha da 

companhia. Isto porque a negociação liderada em uma só frente pelos administradores seria 

mais eficiente do que cada acionista negociando suas ações separadamente. 

Sob esta perspectiva, Gordon expõe que a poison pill americana, por ser “desarmável”, 

se tornou um mecanismo eficiente, capaz de canalizar o poder de barganha no Conselho de 

Administração da companhia ao obrigar que o ofertante negocie com o órgão de administração 

ao invés de negociar diretamente com os acionistas por meio de uma oferta pública de ações29. 

Este modelo inicial de poison pill, conferindo amplos poderes ao Conselho de 

Administração das Companhias, era incialmente aceito pela jurisprudência norte-americana, 

desde que o Conselho (i) tivesse fundamentos para acreditar que a oferta ameaçasse a 

companhia e (ii) a medida tomada pelo Conselho fosse proporcional à ameaça30.  

                                                           
26 Para melhor compreensão da tipologia das medidas defensivas: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. 
Cit. p. 118-131. 
27 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p.590 
28 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 139. 
29 GORDON, Jeffrey N. An American Perspective on Anti-Takeover Laws in the EU: The German Exemple. In: 
FERRARINI, Guido et al. (org.). Reforming Company and Takeover Law in Europe. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, p. 522. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=336420. Acesso em: 08/11/2016 
30 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 591 



14 

 

 

Todavia, essa concentração de poder na mão do Conselho de Administração passou a 

ser questionada nos últimos anos, fazendo com que novas formas de poison pill fossem 

desenvolvidas para prever condições mais favoráveis aos acionistas. Um exemplo de novos 

mecanismos para reduzir a influência do Conselho de Administração na adoção de poison pills 

americanas é a exigência de aprovação dos acionistas, em Assembleia Geral, sobre as decisões 

dos administradores quanto à adoção de poison pills31. 

 

2.1.2. ORIGEM DAS POISON PILLS  NO BRASIL  

 
 
Em contrapartida ao ocorrido nos Estados Unidos, onde os shark repellents surgiram e 

figuraram na maioria das grandes companhias norte-americanas em tempos de tomadas hostis 

de controle e entraram em declínio no século XXI conforme novas ferramentas de governança 

corporativa foram surgindo32 (chegando a uma queda de 45% na presença de poison pills nos 

bylaws das companhias integrantes do Índice S&P em apenas 8 anos33) as poison pills 

brasileiras surgiram como resultado das novas práticas de governança trazidas pelos segmentos 

de listagem diferenciados da BM&FBOVESPA. 

Criado em 2001, o Novo Mercado, segmento de listagem em que as companhias que 

aderem voluntariamente ao seu regulamento submetem-se a uma série de obrigações que visam 

a estabelecer melhores práticas de governança corporativa, passou a ter uma maior visibilidade 

e adesão das companhias em 2007.  Segundo dados disponibilizados pela CVM e 

BM&FBOVESPA, de 40 companhias que abriram capital e aderiram ao Novo Mercado em 

2007, 29 possuíam poison pills34. 

Neste sentido, dentre os argumentos para entender o porquê do movimento inverso ao 

praticado nos Estados Unidos, podemos citar: (i) a grande quantidade de companhias abrindo 

capital naquele momento; (ii) o momento do mercado brasileiro em 2007, caminhando para a 

dispersão acionária; e/ou (iii) a inclusão de poison pills de forma automática pelas companhias, 

                                                           
31 LAIDE, John. A New Era in Poison Pills: Specific Purpose Poison Pills. The Number of Companies with 
Poison Pills Falls Below 1,000 for First Time in Twenty Years. 2010. Disponível em: 
https://sharkrepellent.net/request?an=dt.getPage&st=1&pg=/pub/rs_20100401.html&Specific_Purpose_Poison_
Pills&rnd=511247. Acesso em 18/11/2016. 
32 AKYOL, All Cavit. Three Essay on Poison Pill Removal. Alabama: Dissertação - Department of Economics, 
Finance and Legal Studies, University of Alabama, 2007. 
33 Disponível em: https://corpgov.law.harvard.edu/2011/04/03/poison-pills-in-2011/. Acesso em 08/11/2016. 
34 PAPERA, Marco Antonio. Um estudo sobre a utilização de “Poison Pills” no Brasil. Rio de Janeiro, 
Dissertação – Universidade Cândido Mendes: 2008, p. 37. 
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utilizando textos padronizados e sem adequação aos interesses da própria companhia e de seus 

acionistas35. 

Portanto, como as poison pills brasileiras surgiram diante de condições diferentes das 

medidas defensivas norte-americanas, devem ser analisadas as suas espécies e formas de 

utilização por companhias com capital concentrado e disperso para melhor compreensão das 

possíveis finalidades pretendidas pelas companhias ao adotarem estes dispositivos em seus 

estatutos sociais. 

 

2.2. ESPÉCIES 

 
 
Ante ao exposto acima, faz-se clara a diferença entre os mecanismos das poison pills 

americanas e as brasileiras. Embora o direito pátrio tenha adotado equivocadamente o nome de 

poison pill para as ofertas públicas de aquisição estatutárias, nas quais o adquirente de uma 

participação mínima prevista no estatuto social das companhias é obrigado a realizar uma oferta 

pública para aquisição da totalidade de ações da companhia alvo, a poison pill americana se 

distancia deste modelo, conforme elucidado acima. A utilização imprópria do nome, decorre do 

fato de ambas possuírem o mesmo objetivo de dificultar ou onerar a aquisição de controle de 

companhias de controle minoritário através de oferta pública36. 

O modelo americano de poison pills não somente é diferente, como também não poderia 

ser aplicado no Direito Brasileiro uma vez que violaria diretamente os artigos 17037 e 17138 da 

Lei das S.As.39. Isto porque, diante da legislação vigente no Brasil, não seria possível realizar 

um aumento de capital no qual as ações emitidas tenham valor privilegiado e sem observar os 

critérios do art. 170 da Lei das S.A., com o único objetivo de inviabilizar a tomada hostil de 

controle40. Ainda quanto ao aumento de capital previsto na poison pill, segundo o art. 171 c/c 

109, §1º e §2º41 da Lei das S.As. todos acionistas terão direito de preferência para subscrever 

                                                           
35 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 595-596 
36 Ibidem 
37 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo 
mediante subscrição pública ou particular de ações. 
§ 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. 
38Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do 
aumento de capital. 
39 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 595-596 
40 Ibidem 
41 Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: 
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novas ações de emissão da companhia, não podendo perder tal direito sequer por deliberação 

da Assembleia Geral42. Portanto, o fato da poison pill americana privar o acionista ofertante de 

subscrever as ações emitidas inviabiliza sua aplicação no Brasil. 

Ainda quanto à incompatibilidade de utilização das poison pills tradicionais em estatutos 

sociais de companhias brasileiras, o direito civil brasileiro não é compatível com a cláusula que 

garante ao Conselho de Administração o direito de resgate da poison pill, visto que violaria o 

art. 122 do Código Civil de 2002 uma vez privado de todo efeito o negócio jurídico43. 

Por último, a espécie de poison pill americana que prevê autorização para o Conselho 

de Administração da companhia-alvo realizar a recomprar de ações desta, também não poderá 

ser utilizada pelas companhias brasileiras diante de limitação imposta pelo art. 7º, III, da 

Instrução CVM nº 567/201544. Este dispositivo legal veda a recompra de ações da companhia 

quando houver em curso, simultaneamente, uma oferta pública de aquisição das ações da 

companhia-alvo45. 

Na prática, a poison pill brasileira muito se assemelha a outra espécie de medida 

defensiva americana, conhecida como mandatory tender offer. Esta espécie de shark repellent, 

se caracteriza como uma medida defensiva estatutária que obriga o acionista adquirente de 

determinada participação acionária da companhia a realizar uma oferta pública para aquisição 

da totalidade de ações dos demais acionistas46. 

Em suma o único ponto em comum entre a poison pill brasileira e a americana é a 

delimitação de uma porcentagem pelo gatilho que dispara os mecanismos de defesa47. 

Conforme elucidado acima, a americana resulta em aumento de capital da companhia com 

simultânea distribuição do direito de preferência em subscrever novas ações dado aos antigos 

                                                           

I - Participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na 
forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes 
beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o 
disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 
§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. 
§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser 
elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. 
42 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 595-596 
43 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. p. 251. 
44 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 141. 
45 Art. 2º A aquisição, de modo direto ou indireto, de ações de emissão da companhia, para permanência em 
tesouraria ou cancelamento, é vedada quando: e) estiver em curso oferta pública de aquisição de suas ações. 
46 SPERCEL, Thiago. Aquisições Hostis: Até quando resistir? Boletim Pinheiro Neto Advogados, v. 11, São 
Paulo, setembro, outubro e novembro de 2006. 
47 GORGA, Érica. As supostas “Poison pills” do Brasil e as dos EUA. 2008. Disponível em: 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI67358,61044-
As+poison+pills+americanas+e+as+supostas+poison+pills+brasileiras. Acesso em 08/11/2016. 
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acionistas e, na brasileira, em obrigação de realização de oferta pública para aquisição das ações 

dos acionistas já existentes48. 

Embora não haja no Brasil uma forma definida de poison pill, podemos notar no 

mercado de capitais brasileiro uma concentração destas cláusulas em dois modelos principais, 

convenientemente denominados de tipos “A” e “B”49, que podem ser aplicados juntos ou 

isoladamente. 

 

2.2.1. POISON PILLS  BRASILEIRAS TIPO “A” 

 
 
O primeiro e mais utilizado tipo de poison pill brasileira, denominado de tipo “A”, será 

acionado quando houver a aquisição de um percentual acionário da companhia, geralmente 

entre 10% e 35% das ações e, por conta desta aquisição, o adquirente deverá realizar oferta 

pública de aquisição de todas ações em circulação da companhia50.  

Portanto, o objetivo desta cláusula é onerar a aquisição de bloco de ações adquirido no 

mercado, servindo de proteção da dispersão acionária e defesa a tomadas hostis de controle 

quando a companhia-alvo for controlada por acionista minoritário, de forma a desestimular a 

operação51. 

Este dispositivo, além de provocar a realização de uma oferta pública, também fixa o 

procedimento para cálculo do preço de compra das ações. Na prática, os valores estipulados 

nos estatutos sociais costumam ser tão altos, criando situações proibitivas, de forma que a oferta 

                                                           
48 Ibidem 
49 Ibidem 
50 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2º volume: artigos 75 a 137 / 
Modesto Carvalhosa. 5. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011. p. 594. 
51 Modelo da cláusula tipo “A” retirado do art. 43 do estatuto social da BRF S.A., disponibilizado no site da CVM 
em 07.04.2016: “Art. 43 - Qualquer Acionista Adquirente, que adquira ou se torne titular de ações de emissão da 
Companhia, em quantidade igual ou superior a 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do total de 
ações de emissão da Companhia deverá (i) imediatamente divulgar tal informação por meio de fato relevante, na 
forma prevista na regulamentação editada pela CVM; e (ii) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 33,33% (trinta 
e três virgula trinta e três por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, 
conforme o caso, uma OPA da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na 
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste Artigo. 
Parágrafo 3º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao 
maior valor entre (i) 140% (cento e quarenta por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da 
Companhia durante os últimos 120 (cento e vinte) pregões anteriores à data em que se tornar obrigatória a 
realização da OPA, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da 
Companhia; e (ii) 140% (cento e quarenta por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia 
durante os últimos 30 (trinta) dias pregões anteriores à data em que se tornar obrigatória a realização da OPA, na 
bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia.” 
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pública se torna inviável, pois os objetivos econômicos e financeiros do potencial adquirente 

das ações perdem justificativa52.  

Diante desta situação, é possível notar que a adoção de poison pills, sem uma profunda 

análise da estrutura da companhia de forma a concluir que tipo de dispositivo se adequa melhor 

a ela, pode acarretar prejuízos para a companhia. Isto porque eventuais ofertas de aquisição que 

seriam favoráveis à companhia e seus acionistas, em dado momento, preço e condições, 

deixarão de ocorrer devido aos exageros cometidos na redação destas cláusulas.  

Por fim, segundo Eizirik quanto à legalidade dessas cláusulas estatutárias, esta espécie 

de poison pill será legítima apenas quando: (i) a companhia não tiver o seu controle definido, 

isto é, tendo capital pulverizado no mercado; (ii) o critério para definição do preço a ser pago 

pelo ofertante na OPA seja razoável, de forma que não inviabilize a operação; e (iii) não há 

previsão de dispositivos que punam aqueles que votarem a favor da alteração ou supressão da 

poison pill com a obrigação de realizar a OPA descrita neste dispositivo53. 

 

2.2.2. POISON PILLS  BRASILEIRAS TIPO “B” 

 
 
Por sua vez, as cláusulas Tipo B serão acionadas sempre que um acionista que já 

adquiriu uma determinada porcentagem de ações de emissão da companhia (geralmente de 5% 

a 30% do capital social54), deseja adquirir novas ações. Uma vez atingida a porcentagem 

acionária prevista no estatuto social da companhia, o adquirente deverá comunicar ao Diretor 

de Relação com Investidores (DRI) desta e/ou o diretor de pregão da bolsa de valores caso 

deseje adquirir novas ações.  

Comunicada a intenção de comprar, o diretor de pregão da bolsa de valores organizará 

a venda das referidas ações através de um leilão do qual poderão participar terceiros, outros 

acionistas da companhia emissora das ações e, eventualmente, a própria companhia55 56.  

                                                           
52 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 152. 
53 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p.608-609. 
54 Ibidem p. 141. 
55 CARVALHOSA, Modesto. Op. Cit. p. 595. 
56 Modelo da cláusula tipo “B” retirado do art. 39 do estatuto social da Porto Seguro S.A., disponibilizado no site 
da CVM em 30.06.2016: “Artigo 39 – Qualquer Acionista Adquirente (conforme definido no parágrafo 2º abaixo) 
que atingir, direta ou indiretamente, participação em Ações em Circulação igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do capital social da Companhia, e que deseje realizar uma nova aquisição de Ações em Circulação, estará obrigado 
a (i) realizar cada nova aquisição na BM&FBOVESPA, vedada a realização de negociações privadas ou em 
mercado de balcão, e (ii) previamente a cada nova aquisição, comunicar por escrito ao diretor de relações com 
investidores da Companhia, a quantidade de Ações em Circulação que pretende adquirir, com antecedência mínima 
de 3 (três) dias úteis da data prevista para a realização da nova aquisição de ações, do qual possam participar 
terceiros interferentes e/ou eventualmente a própria Companhia, observados sempre os termos da legislação 
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De acordo com Eizirik, esta modalidade de poison pill é manifestamente ilegal, pois: (i) 

restringe a livre negociação das ações da companhia aberta, violando o art. 36 da Lei das S.As.; 

e (ii) versa sobre matéria de competência privativa da CVM e das bolsas, não podendo o estatuto 

social definir os procedimentos de negociação a serem adotados no mercado de capitais57. 

 

2.3. FINALIDADE : PROTEÇÃO AO CONTROLE OU À DISPERSÃO ACIONÁRIA ? 

 
 
Muito se discute quanto a real finalidade das poison pills no direito societário brasileiro. 

Isto porque o objeto de suas homônimas americanas era a proteção do controle contra possíveis 

takeovers. De fato, para parte das companhias brasileiras, as cláusulas de poison pill foram 

inseridas com tal objetivo, porém quanto à uma modalidade específica de aquisição do controle. 

Hoje, no Direito Brasileiro, com sede no art. 254-A da Lei das S.As., reside uma 

modalidade de Oferta Pública de Aquisição de Ações de cunho obrigatório. Esta OPA legal 

incidirá sempre que houver uma aquisição derivada do controle acionário, isto é, quando a 

companhia já apresentava um controle definido nas mãos de um determinado acionista ou grupo 

de acionistas e, mediante uma negociação privada deste bloco de controle, seja constituído um 

novo acionista controlador. 

Entretanto, o instituto presente no art. 254-A acima referido, também conhecido como 

direito do Tag Along, somente exigirá a realização de oferta pública no caso descrito, pois 

quando houver uma aquisição originária do controle, não haverá incidência deste dispositivo 

legal58. Conforme relatado pelo antigo diretor da CVM, Yazbek: 

 

(...) se não houver aquele controle preexistente, não há, também, que se falar 
em transferência, mas sim na chamada aquisição originária de controle. Em 
linhas gerias, a aquisição originária de controle seria aquela em que o bloco 
de controle tenha se constituído sem que, antes, houvesse controle definido. É 
o caso, por exemplo, da assunção de posição de controle por meio de 
aquisições realizadas de diversos alienantes, em mercado59. 

 

Neste sentido, quando houver a aquisição derivada de controle, já existe uma oferta 

pública obrigatória prevista na lei societária. Por este motivo, as ofertas públicas estatutárias 

                                                           

vigente, em especial a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e os regulamentos da 
BM&FBOVESPA aplicáveis.” 
57 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 609. 
58 COSTA, Luiz Guilherme Duarte Martins. et al. Mecanismos de Reforço do Poder de Controle nas Companhias 
do Novo Mercado: As Poison Pills Brasileiras. In: PENTEADO, Mauro Rodrigues (Org.). Mercado de Capitais 
Brasileiro II : Doutrina, Cases & Materials. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 286. 
59 Colegiado da CVM, Proc. RJ. 2009/0471, Reg. n. 6357/2009, Re. Diretor Otavio Yazbek, j. 03/03/2009 
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trazidas pelas poison pills brasileiras, complementarmente ao Tag Along, não terão o seu gatilho 

acionado em casos de alienação do controle, mas apenas quando houver aquisição, em uma ou 

mais operações de compra e venda de ações do free float, de um percentual minoritário de ações 

que poderá levar o seu adquirente a prevalecer nas Assembleias Gerais da companhia, ainda 

que não possa eleger a maioria absoluta dos administradores60. 

Importante notar, apesar do exposto acima, que no mercado de capitais brasileiro, 

notadamente dominado por companhias de controle definido, apresentando um número 

reduzido de companhias com capital disperso, as cláusulas de poison pill adotadas pelas 

companhias não decorrem única e exclusivamente da intenção dos acionistas de proteger um 

controle minoritário.  

Portanto, percebe-se mais uma diferença significativa entre a poison pill brasileira e a 

americana, a sua finalidade. As companhias norte-americanas justificavam o uso de poison pills 

e demais modalidades de shark repellents na tentativa de manter o controle acionário da 

companhia, onerando e inviabilizando tomadas hostis de controle acionário.  

Entretanto, hoje em dia, as poison pills e outras medidas defensivas americanas não têm 

mais a função de impedir as tomadas hostis, mas como mecanismo de negociação do valor das 

ações diante do interesse do ofertante. Neste cenário, a finalidade da poison pill será promover 

operações em condições mais vantajosas aos acionistas, e não impossibilitar a troca de controle. 

Entretanto, no Brasil, as companhias de capital aberto com controle definido, e que não 

planejam dispersar o capital, vêm adotando as referidas cláusulas61 mesmo não havendo 

qualquer possibilidade de tomada de controle. Com o mesmo raciocínio, Moraes afirma que: 

 

No Brasil, as técnicas de defesa (poison pills) vão desde as medidas adotadas 
por companhias com controlador definido, tendo por objetivo evitar a 
concentração de liquidez em um único acionista, até as que se destinam a 
prevenir uma tomada de controle hostil, em companhia com controle 
societário pulverizado62. 

 

Logo, podemos afirmar ainda que as OPA estatutária possui finalidade diversa daquela 

trazida pela art. 254-A da Lei das S.As.63, visto que esta visa proteger acionistas minoritários 

                                                           
60 CARVALHOSA, Modesto. Op. Cit. p. 594. 
61 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit.  p. 152. 
62 MORAES, Luiza Rangel de. A Pulverização do Controle de Companhias Abertas. RBD. São Paulo: RT, n. 
32, pp. 49-84, abr/jun. 2006. p. 77. 
63 Além da poison pill legal, também será diferente a finalidade da poison pill contratual, disposta pelo art. 118 da 
LSA, pois o objetivo desta é “possibilitar o exercício do direito de prelação e coordenar o exercício do direito de 
voto entre os acionistas vinculados por acordo neste sentido”. COSTA, Luiz Guilherme Duarte Martins. et al. Op. 
Cit. p. 298. 



21 

 

 

ao garantir condições de venda de suas ações semelhantes à do controlador. Diferente também 

é a finalidade das poison pills americanas que possuíam, em sua origem, a pretensão de proteger 

o controle acionário da companhia64 e, atualmente, de possibilitar um maior poder de barganha 

aos administradores de forma a valorizar as ações da companhia. 

Conclui-se então que a poison pill estatutária adotada pelas companhias brasileiras 

poderá ter finalidades diversas de acordo com a estrutura de capital da companhia. Quando 

presente em estatutos de companhias de capital pulverizado, haverá a finalidade de proteção 

contra tomadas hostis de controle. E, quando em companhias com bloco de controle definido, 

onde o controle não pode ser adquirido por meio de aquisição de ações no mercado, a finalidade 

será de proteger a dispersão acionária da companhia, evitando que um único investidor possa 

reduzir a liquidez das ações do free float e prejudique os acionistas que permanecerem na 

companhia65 66. 

 

2.4. AS OPAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS E A SUA REGULAÇÃO PELO MUNDO 

 

 

As ofertas públicas de aquisição de ações podem ser de natureza (i) estatutária, tais como 

aquelas previstas pelas poison pills brasileiras, (ii) legal quando decorrem de imposição da 

legislação societária; ou (iii) contratuais quando, por exemplo, são previstas em acordo de 

acionistas que obrigam os signatários do instrumento particular a realizar ofertas para adquirir 

ações em situações específicas, que não serão pormenorizadas neste estudo. Além disso, 

também podem ser divididas entre OPAs obrigatórias ou voluntárias de acordo com a intenção 

do ofertante em realiza-la. 

A poison pill brasileira, por ensejar a realização de uma OPA estatutária, pode ter a sua 

existência e relevância no mercado de capitais brasileiro relacionada com a existência ou falta 

de dispositivos legais que garantam às companhias prerrogativas semelhantes a essas cláusulas 

estatutárias. Neste sentido, justifica-se o estudo do direito comparado para conhecer as formas 

de regulação de OPAs e medidas defensivas à tomada de controle em países de mercado de 

                                                           
64 Ibidem p. 298 e 299. 
65 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p.521; CARVALHOSA, Modesto. As Poison Pills 
Estatutárias na Prática Brasileira: Alguns Aspectos de sua Legalidade. In: MONTEIRO DE CASTRO, Rodrigo 
R.; SANTOS DE ARAGÃO, Leandro (Coord.). Direito Societário: Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin 
2009. 
p. 23; e SHIGUEMATSU, Plínio José Lopes. Mecanismos de Proteção e Estratégia de Defesa em Tomadas Hostis 
de Controle. In: MONTEIRO DE CASTRO, Rodrigo R.; SANTOS DE ARAGÃO, Leandro (Coord.). Direito 
Societário: Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin 2009. p. 339. 
66 Outra finalidade é a manutenção do free float mínimo exigido pelos segmentos especiais de listagem da 
BM&FBOVESPA. 
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capitais mais desenvolvidos que o brasileiro e entender os mecanismos que agentes do mercado 

brasileiro conseguiram ou estão tentando implementar. 

 
Os ordenamentos jurídicos do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido possuem diferentes 

formas de regulação do mercado de capitais pátrio capazes de justificar o surgimento ou 

inexistência de cláusulas estatutárias prevendo ofertas públicas quando ocorre a aquisição de 

porcentagem relevante do capital social da companhia. Não havendo uma única forma correta 

de enfrentar o assunto, o mercado brasileiro tenta se espelhar e moldar as práticas internacionais 

conforme as suas necessidades e limitações legais e técnicas. 

 

2.4.1. O SISTEMA BRITÂNICO DE REGULAÇÃO  

 
 
No Reino Unido, a autorregulação de ofertas públicas de aquisição e das operações de 

fusões e aquisições em geral é realizada com base nas regras e princípios do City Code on 

Takeovers and Mergers, um código de condutas criado por representantes de diversas áreas do 

mercado de capitais britânicos. Este código foi criado com o objetivo de garantir tratamento 

justo e equitativo a todos acionistas da companhia, prevenindo eventuais abusos contra os 

minoritários. 

Estabelecido o conjunto de normas e princípios, fez-se necessário criar um órgão 

responsável por fiscalizar a aplicação do City Code, julgar casos compreendidos no âmbito do 

código britânico, bem como atualizar e administrar o Código. Assim, o Reino Unido criou em 

1968 o Panel on Takeovers and Mergers, órgão autorregulador composto por profissionais do 

próprio mercado de capitais britânico, tais como membros de instituições financeiras, 

seguradoras, fundos de pensão, companhias em geral, etc. 

Inicialmente, o City Code não gozava de força legal e era aplicável somente àqueles que 

se sujeitavam voluntariamente aos princípios e regras do código visando adquirir credibilidade 

frente ao mercado67. Porém, em 2006, através da reforma do Company Act, principal 

componente da legislação societária britânica, o Takeover Panel ganhou poderes de lei para 

exercer as funções acima descritas em relação a companhias com sede no Reino Unido e/ou 

com registro para negociar suas ações no mercado britânico. Sendo certo que o status legal 

                                                           
67 COUTINHO, Letícia de Faria Lima. Aquisição de Controle de Companhia de Capital Pulverizado. São 
Paulo: Edições Almedina S.A., 2013, p.58. 



23 

 

 

conferido ao Takeover Panel não retirou sua independência ou impossibilitou a participação 

ativa de seus membros68 

De acordo com o Takeover Panel, a definição de controle é muito diferente da utilizada 

pelo direito societário brasileiro. Enquanto no Brasil existe a figura do efetivo controle, 

conforme definido acima neste estudo, onde o acionista controlador precisa exercer 

efetivamente o controle da companhia de forma contínua, estável e permanente, no Reino 

Unido, o controle de fato é dispensado. De acordo com o Takeover Panel, o controle é definido 

quando há participação societária igual ou superior a 30% das ações com direito a voto da 

companhia. 

Com relação às ofertas públicas obrigatórias, objeto deste capítulo, o Takeover Panel 

impõe, por meio do seu art. 9.1, a realização de uma oferta, conhecida como “madatory bid”. 

De acordo com o referido artigo, qualquer pessoa, ou conjunto de investidores agindo em 

conjunto, que deseje adquirir 30% ou mais do capital votante da companhia-alvo, deverá 

realizar uma oferta pública de aquisição de ações à totalidade dos acionistas da companhia, 

assegurando a todos acionistas as mesmas condições na venda de suas ações. O valor dessas 

ações será igual ao maior valor pago por elas em aquisições realizadas no mercado regulado 

nos últimos 12 meses. 

Os potenciais adquirentes deverão comunicar a realização desta OPA legal 

primeiramente aos administradores da companhia-alvo que, por sua vez, deverão comunicar ao 

Takeover Panel e aos acionistas da companhia69. Estes, por sua vez, darão a palavra final sobre 

a venda das ações de sua propriedade, sem grande influência dos administradores da 

companhia. 

Neste sentido, o art. 21.1 do código britânico determina que diante da iminência de uma 

oferta pública de boa-fé, o Conselho de Administração das companhias não poderá, sem o 

consentimento dos acionistas através de Assembleia Geral, adotar qualquer medida com o 

objetivo de frustrar tal oferta pública ou impedir que os acionistas tenham a oportunidade e 

mérito de aceita-la ou não. Desta forma, há expressa vedação ao uso das poison pills americanas 

no sistema britânico, impedindo a adoção do Shareholders Rights Plan sem a anuência dos 

acionistas da companhia mediante deliberação em Assembleia Geral. 

                                                           
68 PUGLIESE, Danielli Santiago. Supervisão à Inglesa. “Takeover Panel” pode ajudar o Brasil a agilizar a análise 
de fusões e aquisições. Agosto de 2009. Disponível em: https://capitalaberto.com.br/temas/supervisao-a-inglesa/. 
Acesso em 22/11/2016 
69 COUTINHO, Letícia de Faria Lima. Op. Cit. p. 59. 
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Portanto, no sistema britânico de autorregulação das ofertas públicas, já existe a 

previsão de figura semelhante à mandatory tender offer utilizada nos Estados Unidos, e no 

Brasil com o nome de poison pills. Entretanto, a mandatory bid britânica não é um dispositivo 

estatutário como o norte-americano e brasileiro, mas sim um dispositivo legal que já estabelece, 

inclusive, o gatilho por meio do qual as ofertas públicas serão acionadas automaticamente.  

Sendo importante ressaltar que o gatilho previsto no Takeover Panel foi determinado 

com base nas noções de liquidez do mercado britânico, sendo fixado no montante exato que, 

conforme tratado acima, configura-se o controle acionário da companhia. Já no Brasil, onde a 

dispersão acionária ainda não é a regra, os dispositivos estatutários são definidos, na maioria 

das vezes, como forma de proteção à dispersão da base acionária da companhia, sem que o 

atingimento do gatilho resulte necessariamente em uma aquisição de controle. 

 

2.4.2. O MODELO NORTE-AMERICANO DE REGULAÇÃO  

 
 
Embora o modelo clássico de poison pills americanas tenha surgido apenas na década 

de 80, as ofertas públicas hostis ganharam importância no mercado de capitais norte-americano 

a partir de 1960, pois já havia um considerado nível de dispersão acionária e nenhum 

mecanismo de proteção.  

Como não havia regras de fiscalização e divulgação de informações relevantes ao 

mercado, as ofertas hostis pressionavam os investidores a vender suas ações de forma 

precipitada e em condições desiguais às ofertadas aos acionistas controladores70. Até que em 

1968, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Williams Act, que alterou significativamente 

a Securities Exchange Act71, lei norte-americana responsável por regular as operações 

realizadas no mercado secundário de ações, como forma de nivelar o mercado e reduzir as 

vantagens dos corporate raiders.  

Entretanto, apesar do Williams Act estabelecer algumas normas federais referentes às 

obrigações e restrições de divulgação de informações, a regulação das ofertas públicas nos 

Estados Unidos é feita pela legislação dos Estados e da jurisprudência, notadamente das cortes 

de Delaware72. Logo, diferentemente do modelo britânico, nos Estados Unidos não há um 

conjunto de normas regulando específica e detalhadamente as ofertas públicas para aquisição 

                                                           
70 Ibidem p.64. 
71 Ibidem 
72 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. p. 363. 
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de ações, fazendo com que estas operações sejam regidas, no plano federal, por normas 

destinadas aos direitos fiduciários dos administradores das companhias norte-americanas73. 

Inexistindo uma regulação específica para ofertas públicas e operações de fusões e 

aquisições em geral, o direito norte-americano também não prevê a existência de nenhuma 

forma de oferta pública obrigatória como a mandatory bid britânica. Diante desta lacuna, a 

prática comum do mercado norte-americano é de que os próprios administradores das 

companhias imponham medidas defensivas à tomada hostil de controle. 

Logo, enquanto no direito britânico não se admite o uso de medidas defensivas e existe 

previsão legal de OPA obrigatória, nos Estados Unidos ocorre o inverso, isto é, não existe 

previsão de OPA legal, mas é admitida a figura da mandatory tender offer nos bylaws das 

companhias cujo controle é alvo de terceiros ou de acionistas minoritários. 

Por fim, enquanto o modelo britânico determina que os acionistas da companhia-alvo 

serão os responsáveis pela decisão final quanto à aceitação ou recusa da oferta, o modelo norte-

americano deixa na mão dos administradores o poder para aceitar ou não as ofertas hostis74.  

Todavia, esse padrão americano vem sendo flexibilizado nos últimos anos através da 

adoção de poison pills em que, apesar da participação ativa dos administradores nas 

negociações com o ofertante, há necessidade de aprovação dos acionistas para que a oferta 

hostil seja aceita ou descartada75.  

                                                           
73 DAVIES, Paul; HOPT, Klaus J. Control Transactions. In: KRAAKMAN, Reinier et al. The anatomy of 
Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 163. 
74 COUTINHO, Letícia de Faria Lima. Op. Cit. p.67. 
75 LAIDE, John. Op. Cit. 
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3. AS POISON PILLS  PÉTREAS E OS EFEITOS DO PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM  Nº 

036/2009 SOBRE A ADOÇÃO DE POISON PILLS  PÉTREAS EM IPOS 

 
 
O presente capítulo buscará, através de comparações entre pesquisas qualitativas 

referentes à adoção de poison pills por companhias brasileiras antes e após a edição do Parecer 

de Orientação CVM Nº 036/2009, entender o comportamento das companhias que estão 

abrindo capital desde 2009 diante de um parecer que não impõe qualquer forma de atuação 

societária. 

 

3.1. CLÁUSULAS PÉTREAS 

 
 
Algumas companhias brasileiras, além de inserirem cláusulas de poison pills em seus 

estatutos, também incluem cláusulas prevendo ônus aos acionistas que votarem pela sua 

supressão. 

Tais penalidades impostas pelo estatuto social das companhias foram nomeadas pelo 

direito brasileiro como “cláusulas pétreas”, em referência às cláusulas imunes a reformas 

constitucionais. Embora para alguns a terminologia seja indevida76, é possível traçar pontos de 

interseção entre a cláusula pétrea constitucional e àquela adotada pelos acionistas de 

companhias abertas. 

 

3.1.1. ORIGEM  

 
 
A Constituição de Weimar de 1919, vigente na Alemanha durante a Segunda Guerra 

Mundial, foi o primeiro modelo de constituição flexível, resultado de uma tentativa de 

solucionar os problemas que constituições rígidas vinham sofrendo ao redor do mundo. Porém, 

a fragilidade da Constituição de Weimar facilitou que a lei fosse alterada pelo Terceiro Reich e 

uma série de atos desumanos fossem cometidos77. 

                                                           
76 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 156. 
77 NETO, Eduardo Simões. Breve Justificativa das Cláusulas Pétrea. Imprensa: Rio de Janeiro, Centro de 
Orientação, Atualização e Desenvolvimento Profissional COAD, 1987. Disponível em: 
<ahref="http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2007;1000788772">Breve 
justificativa histórica das cláusulas pétreas</a>. Acesso em 10/11/2016. 
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Diante da falha dos modelos de constituição rígida e flexível, surge um novo modelo de 

Constituição, com a proteção de apenas certas cláusulas, as cláusulas pétreas, protegendo 

apenas o que o Estado entendesse como fundamental78. 

No direito brasileiro, as cláusulas pétreas surgiram apenas na Constituição Federal de 

1988, por meio de seu art. 60, §4º. Embora em esferas completamente diferentes do direito, as 

cláusulas pétreas societárias, notadamente em sede de poison pills, nasceram em circunstâncias 

diferentes, mas com o mesmo objetivo, proteger um núcleo de princípios considerados 

essenciais, ainda que isso venha a se tornar uma imposição com o decorrer do tempo. 

Novamente em analogia ao direito constitucional brasileiro, Silva resume: 

 

Em suma, a existência de cláusulas pétreas traduz o escopo do conjunto de 
interesses do poder ou classe política dominante, em impor determinados 
limites à atuação jurídico-política da sociedade, de par com moldar sua ótica 
cultural a tais limites; ou seja, tal escopo se traduz em fazer com que a 
sociedade se resigne a uma situação posta, de acordo com os aludidos 
interesses, e acabe por assimilá-los.79 

 

São inegáveis as semelhanças de interesses entre os propositores das cláusulas pétreas, 

bem como seus efeitos. Tanto em cláusulas pétreas legais e estatutárias, há a inserção voluntária 

de um dispositivo protegendo determinada matéria de eventuais reformas no ordenamento que 

guiará uma sociedade e, em ambos os casos, os dispositivos encontram justificativa em um 

primeiro momento, mas se perpetuarão no tempo independentemente da sua justificativa 

permanecer válida, transformando-se em uma imposição. 

Portanto, o presente estudo visará a discutir, sem o compromisso de defender a 

legalidade ou validade de poison pills pétreas, o tratamento dado a essas cláusulas pelo mercado 

de capitais brasileiro e o entendimento de que estamos diante de cláusulas pétreas com efeitos 

semelhantes, mas que não estão sendo combatidas como as estatutárias, sendo, por vezes, 

incentivadas pelo mercado e seus agentes.  

 

                                                           
78 Ibidem 
79 DA SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da Silva. Artigos 59 ao 69. In: Comentários à Constituição Federal de 
1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores 
editoriais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. – Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 998. 
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3.1.2. ESPÉCIES 

 
 
As cláusulas pétreas societárias que visam a perpetuação das poison pills brasileiras, 

apresentam duas espécies dominantes de punição, sendo possível e comum o estatuto prever 

ambas as formas80. Diferentemente das cláusulas de poison pills, quem podem ter finalidades 

diferentes de acordo com a sua espécie e estrutura da companhia, o objetivo dos dispositivos 

pétreos será o mesmo independente de sua forma, qual seja a impossibilidade de remoção ou 

supressão da pílula veneno do estatuto social das companhias. 

Gorga, em estudo finalizado em 2009, identificou a presença dessas espécies em 100% 

dos estatutos sociais onde havia previsão de poison pills, em um total de 47 companhias, 

chamadas pela autora de cláusulas “Tipo 1” e “Tipo 2”81. 

Sobre o Tipo, Gorga expõe que: 

 

Penalty clause “Type 1” provides that if the acquirer dos not comply with the 
tender offer clause, the board of directors will call an extraordinary 
shareholder meeting. The board will deliberate about the suspension of 
shareholder rights of the acquirer’s of control.82 

 

Agora sobre o Tipo 2, Gorga diferencia: 

 

Penalty clause “Type 2” provides that any future change in the bylaws that 
restrict shareholders’ rights to tender their shares according to the tender 
offer clause will obligate shareholders who approved the change to make a 
tender offer to acquire the shares of the other shareholders.83 

 

Em suma, o Tipo 1 punirá o acionista que se opõe à OPA estatutária retirando os seus 

direitos de voto mediante decisão em Assembleia Geral, nos termos do art. 120 da Lei das S.As. 

Além disso, o acionista penalizado pelo Tipo 1 não poderá votar em deliberações que discutam 

a retirada dos seus direitos de voto e poderá responder por perdas e danos causados ao demais 

acionistas devido ao descumprimento das obrigações estatutárias84. Por sua vez, o Tipo 2, 

                                                           
80 GORGA, Érica. Changing the Paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards Dispersed 
Ownership: Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries. Northwestern Journal of 
International Law & Business, v. 29, 2009. p. 482-483. 
81 Ibidem 
82 Ibidem 
83 Ibidem 
84 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 155. 
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obriga o acionista que votar pela supressão da poison pill a realizar a oferta pública presente no 

estatuto social para adquirir as ações de todos os demais acionistas. 

De acordo com Carvalhosa, o Tipo 2 de punição encontrada nas cláusulas pétreas que 

obrigam os acionistas, que votam a favor de sua alteração ou supressão, à realização de OPA 

para aquisição de todas ações da companhia, configura uma “monstruosidade jurídica”85: 

 

Percebe-se, nesse caso, a extrema ilegalidade e imoralidade desse tipo de 
cláusula penal de poison pills, pois constrange o exercício do direito de voto 
do acionista, o qual deverá ser exercido, sempre, de forma livre e em 
consonância com o interessa social, sem nenhum ônus patrimonial de caráter 
punitivo e de efeito inibitório e confiscatório.86 

 

3.2. O PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM  Nº 036/2009 

 
 
Em 23 de junho de 2009 a Comissão de Valores Mobiliários – CVM – emitiu o Parecer 

de Orientação nº 036/2009 com o objetivo de evidenciar a incompatibilidade das cláusulas 

pétreas com os princípios e normas da legislação societária vigente, deixando claro os seus 

argumentos e posicionamento: 

 

A CVM entende que a aplicação concreta dessas disposições acessórias não 
se compatibiliza com diversos princípios e normas da legislação societária em 
vigor, em especial os previstos nos arts. 115, 121, 122, I, e 129 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976. 
Por esse motivo, a CVM não aplicará penalidades, em processos 
administrativos sancionadores, aos acionistas que, nos termos da legislação 
em vigor, votarem pela supressão ou alteração da cláusula de proteção à 
dispersão acionária, ainda que não realizem a oferta pública prevista na 
disposição acessória.87 

 

Conforme resumido por Costa, as cláusulas são incompatíveis com as seguintes 

disposições da Lei das S.As.: 

A violação dos art. 115 e 121 da referida lei, decorrem da punição prevista pelas 

cláusulas pétreas, cerceado a liberdade de voto dos acionistas e das decisões da Assembleia 

Geral visando o melhor interesse da companhia. O art. 122, I da Lei das S.As. prevê a 

competência da Assembleia Geral para alterar o estatuto, também limitada pela cláusula pétrea 

                                                           
85 CARVALHOSA, Modesto. Op. Cit. p. 599. 
86 Ibidem 
87 Parecer de Orientação CVM n° 036, de 23 de junho de 2009. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/legislacao/pare/pare036.html>. Acesso em: 10/11/2016. 
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que inviabiliza a supressão da poison pill. E, por fim, o Art. 129 da referida lei é violado diante 

da existência de eventuais quóruns especiais para supressão ou alteração da poison pill88. 

Portanto, a CVM declarou a incompatibilidade das cláusulas pétreas com a Lei das 

S.As., assegurando que não aplicará penalidades àqueles que descumpram disposições 

estatutárias visando removê-las. Esta manifestação da CVM justifica o presente estudo para que 

sejam analisados os efeitos do Parecer de Orientação nº 036 e a sua adequação às necessidades 

do mercado de capitais brasileiro. 

 

3.2.1. FUNDAMENTOS PARA EDIÇÃO DO PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM  Nº 036 

 
 
Em 14 de abril de 2008, Marcos Barbosa e Otávio Yazbek, diretores da CVM à época, 

encaminharam à CVM um memorando, destacando os prós e contras das poison pills brasileiras 

e como os benefícios não são afetados quando o estatuto social não prevê cláusulas pétreas89. 

Segundo os diretores os principais benefícios90 da poison pills seriam: (i) promoção de 

um tratamento relativamente igualitário entre os acionistas; (ii) proteção dos acionistas diante 

de ofertas hostis; e (iii) aumento do poder de barganha dos acionistas91.  

Ainda de acordo com os autores do memorando, o primeiro benefício se justifica pelo 

valor ofertado à totalidade dos acionistas, evitando que estes vendam suas ações por preços 

diferentes e desfavoráveis. Por sua vez, o segundo benefício encontra fundamento nas 

condições de determinação do preço a ser pago pelo ofertante no âmbito desta OPA estatutária, 

visto que tal preço dificilmente estará abaixo do valor que os acionistas aceitariam vender suas 

ações, não havendo coação para que aceitem valor abaixo do esperado. E, por fim, o terceiro 

benefício se mostrará presente quando, diante de ofertas hostis, os valores determinados pela 

poison pill sejam tão altos que os ofertantes buscarão o Conselho de Administração da 

companhia, que poderá negociar com um poder de barganha maior do que cada acionista 

isoladamente92. 

De outro lado, as poison pills também podem acarretar custos aos acionistas decorrentes 

de sua capacidade de: (i) impedir operações economicamente eficientes; e (ii) aumento dos 

custos de agência. O primeiro ocorrerá quando negócios positivos para a companhia e acionistas 

                                                           
88 COSTA, Luiz Guilherme Duarte Martins. et al. Op. Cit. p. 301. 
89 CVM, Memorando, Dir. Marcos Barbosa Pinto e Dir. Otávio Yazbek, 14.04.2008. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0005/6491-0.pdf>. Acesso em: 10/11/2016. 
90 Além destes, podemos citar a manutenção da liquidez das ações e da dispersão acionária.  
91  Ibidem 
92  Ibidem 
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sejam impossibilitados diante dos preços fixados pela poison pill. Já o segundo, está atrelado 

ao fato de que as administrações das companhias, cujo controle não pode ser tomado por uma 

oferta hostil93, tenderão a se acomodar e serem menos eficientes, por outro lado, companhias 

sujeitas à transferência de controle promovem a administração da companhia, que terá 

motivação para não deixar a companhia desvalorizada e atraente para aquisições hostis de 

controle94. 

Em complemento aos custos elencados, a simples inclusão de medidas defensivas no 

estatuto social das companhias no momento de abertura do capital e oferta inicial das ações já 

é capaz de reduzir o valor das ações destas companhias95. 

Assim, segundo Marcos Barbosa e Otávio Yazbek, a combinação de poison pills com 

cláusulas pétreas não afetam os benefícios descritos e, por vezes, pode aumentar os custos 

gerados pelas poison pills visto que, uma vez perpetuadas nos estatutos, as exigências impostas 

para realização da oferta pública estatutária não poderiam ser suprimidas pelos acionistas da 

companhia-alvo quando fossem convenientes a eles e/ou à companhia96. 

Por fim, os diretores da CVM concluem o memorando apontando a ineficiência 

econômica das poison pills, sem adentrar na análise jurídica sobre a legalidade de tais cláusulas 

e sugerem ao colegiado da CVM a submissão do edital de audiência pública que acarretou no 

Parecer de Orientação CVM nº 036/2009. 

 

3.2.2. OS EFEITOS DO PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM  Nº 036/2009 

 
 
O presente capítulo busca esclarecer os efeitos do Parecer de Orientação CVM nº 036, 

apontando o comportamento das companhias brasileiras frente ao posicionamento da CVM que, 

segundo Eizirik, tornou legítima apenas a modalidade de poison pill que não esteja 

acompanhada de dispositivos estatutários que inviabilizem a alteração ou supressão, pela 

maioria dos acionistas, das poison pills97. 

                                                           
93 Com relação às companhias que possuem controle definido, o memorando ainda esclarece que, nesses casos, 
não há necessidade sequer de poison pills, visto que o tratamento igualitário já está parcialmente positivado no art. 
254-A da Lei das S.As., que prevê o tag-along de 80% e, para companhias listadas no Novo Mercado, de 100%. 
94 Ibidem 
95 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da Tomada de Sociedades (Takeover): Efectivação, 
Valoração e Técnicas de Defesa. ROA. Lisboa, nº 54, 1994. p.775. 
96 CVM, Memorando, Dir. Marcos Barbosa Pinto e Dir. Otávio Yazbek, 14/04/2008. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0005/6491-0.pdf>. Acesso em: 10/11/2016. 
97 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário – Estudos e Pareceres. p. 604. 
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A pesquisa realizada neste estudo busca analisar as poison pills brasileiras adotadas após 

a edição do Parecer de Orientação CVM nº 036 de 23 de junho de 2009 e compará-la com 

demais pesquisas realizadas sobre o tema, em especial àquela realizada por Gorga, concluída 

em 2009 e considerando os dados disponibilizados pela CVM em dezembro de 200798. 

O quadro disponibilizado como Apêndice deste estudo foi elaborado com base nos 

dados disponibilizados pela CVM e atualizados até o dia 17 de novembro de 2016. A análise 

teve como foco o estatuto social e formulário de referência de todas as companhias que abriram 

capital após a publicação do Parecer CVM nº 036.  

A pesquisa envolveu todas as 43 companhias que abriram capital e realizaram a oferta 

pública inicial de suas ações do dia 23 de junho de 2009 até o dia 17 de novembros de 201699. 

Dessas 43 companhias, 37 abriram o capital já listadas no Novo Mercado, 4 no Nível 2, 1 no 

Bovespa Mais e 1 no segmento tradicional. 

No Apêndice, foram destacadas: (i) a existência ou não de cláusula pétrea 

impossibilitando a supressão da oferta pública estatutária; (ii) o gatilho necessário para o 

disparo da oferta pública; (iii) o tipo de poison pill adotado (conforme classificação de 

Gorga100); (iv) a previsão de possibilidade de dispensa por acionista; (v) a porcentagem de ações 

no em circulação da companhia (free float); e (vi) a existência ou não de acordo de acionistas 

para regular a forma de controle da companhia. 

Preliminarmente à análise dos dados coletados, é importante destacar que durante o ano 

de 2008 e no período do ano de 2009 que antecede a publicação do Parecer em análise não 

foram realizados IPOs por companhias cujo estatuto contivesse cláusulas de proteção à 

dispersão acionária 

Para análise dos efeitos do Parecer de Orientação CVM nº 036, a serem analisados a 

seguir, devemos considerar que, logo em sequência a edição do Parecer, houve alterações 

relevantes nos regulamentos do Novo Mercado e Nível 2, segmentos especiais de listagem da 

BM&FBOVESPA, de forma a vedar a adoção das chamadas “cláusulas pétreas” nos estatutos 

sociais das novas companhias que aderissem, a partir daquele momento, aos referidos 

segmentos. 

 

                                                           
98 GORGA, Érica. Op. Cit. 
99 A limitação da análise à companhias que realizaram IPOs se justifica pelo fato de que a grande maioria das 
adesões aos segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA ocorrem no momento em que a companhia 
abre seu capital, sendo remotos os casos de migração do segmento tradicional para os especiais. 
100 GORGA, Érica. Op. Cit. 
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3.2.2.1. EFEITOS SOBRE CLÁUSULAS PÉTREAS 

 
 
Com a criação dos segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA, 

principalmente aqueles que estabelecem um mínimo de dispersão e liquidez para as ações das 

companhias listadas, vivenciamos no início deste século um aumento significativo nos níveis 

de dispersão acionária do mercado de capitais brasileiro. 

Este cenário fez com que mais companhias, conforme abriam seus capitais, aderissem 

aos referidos segmentos especiais de listagem e adotassem poison pills em seus estatutos 

sociais. Estas, conforme exposto a seguir, sempre acompanhadas de cláusulas pétreas. 

Até o mês de dezembro de 2007, 47 do total de 84 companhias analisadas (consideradas 

apenas àquelas listadas no Novo Mercado, Nível 2 ou Nível 1 e sem controlador definido) 

adotaram poison pills em seus estatutos sociais. Deste total de poison pills, 100% destas foram 

acompanhadas de cláusulas pétreas no estatuto social101.  

O padrão e o volume de poison pills adotadas permaneceu inalterado até meados de 

2008, quando se iniciou a audiência pública que resultou no Parecer de Orientação CVM nº 

036. Entretando, após a publicação deste posicionamento da CVM, o cenário passou a sofrer 

mudanças significativas. 

Logo em seguida, também impactando a adoção das ofertas públicas estatutárias, 

ocorreram as reformas dos regulamentos Novo Mercado e Nível 2 de Governança Corporativa 

da BM&FBOVESPA, que passaram a vedar cláusulas pétreas. O resultado das reformas 

propostas para os regulamentos foi publicado no dia 9 de setembro de 2010, porém a entrada 

em vigor dos novos regulamentos ocorreu apenas em 10 de maio de 2011. 

A entrada em vigor destes regulamentos impacta parcialmente a pesquisa, visto que: (i) 

95% das 43 companhias analisadas aderiram ao Novo Mercado ou Nível 2; (ii) do total de 

companhias que abriram capital após edição do Parecer de Orientação CVM nº 036, as 14 que 

adotaram poison pills aderiram ao Novo Mercado; e (iii) destas 14 companhias, 4 aderiram ao 

Novo Mercado e Nível 2 após a reforma e não puderam se valer de cláusulas pétreas devido à 

expressa vedação disposta nos regulamentos.  

Entretanto, as 10 companhias restantes que incluíram poison pills em seus estatutos 

sociais, e que não estavam proibidas pelos regulamentos dos segmentos de listagem, também 

não adotaram cláusulas pétreas. 

                                                           
101 Ibidem p. 480. 
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Deste total de 10 companhias que realizarem IPOs antes da entrada em vigor dos novos 

regulamentos, 5 foram abriram capital não apenas antes da vigência da vedação, mas também 

antes da publicação do resultado das matérias aprovadas para a reforma dos regulamentos, e 

ainda assim não adotaram cláusulas pétreas. 

Em suma, 10 companhias não se valeram de cláusulas pétreas mesmo sem restrição dos 

referidos regulamentos de listagem. Destas, 5 não utilizaram os dispositivos pétreos mesmo 

sem saber que seriam proibidos em algum momento. 

Este resultado, embora com uma pequena amostragem, passa a ser significativo quando 

comparamos com os dados colhidos até 23 de junho de 2009. Enquanto 100% das companhias 

adotaram cláusulas pétreas antes do Parecer de Orientação nº 036, nenhuma adotou após o 

pronunciamento da CVM, mesmo antes da entrada em vigor da proibição a cláusulas pétreas 

dos segmentos de listagem da BM&FBOVESPA. 

 

3.2.2.2. EFEITOS SOBRE POISON PILLS  

 
 
Embora o Parecer de Orientação verse apenas sobre a ilegalidade de cláusulas pétreas, 

é possível que o posicionamento da CVM (e da reforma de 2010 dos segmentos especiais de 

listagem da BM&FBOVESPA) tenha afetado, inclusive, a mera inclusão de cláusulas de poison 

pill  e as suas configurações. Entretanto, ressalta-se que o reflexo do Parecer na adoção de poison 

pills brasileiras em geral pode ter sido impactado por outros fatores que fogem do escopo deste 

estudo, como por exemplo a adoção de novos mecanismos de governança corporativa que 

reduzem a necessidade de cláusulas de proteção à dispersão acionária e às tomadas hostis de 

controle. 

Assumindo uma possível causalidade entre o comportamento do mercado brasileiro com 

relação às poison pills e o fato da CVM declarar que não aplicará penalidades aos acionistas 

que votarem pela alteração ou supressão da poison pill e não realizarem a oferta pública 

determinada por cláusula pétrea, foram percebidas mudanças significativas no padrão que vinha 

sendo adotado até 2007. 

De acordo com os dados coletados por Gorga até o ano de 2007102, 56% das companhias 

que abriram capital, listadas no Novo Mercado, Nível 2 ou Nível 1, adotaram poison pills em 

                                                           
102 Ibidem p. 480. 
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seus estatutos sociais103. Por outro lado, os dados coletados no âmbito deste estudo, até 

novembro de 2016, indicam que 34% das companhias adotaram as referidas cláusulas. Portanto, 

percebe-se uma redução significativa de 22% na adoção de poison pills, caracterizando uma 

atenuação da onda crescente de adoção de poison pills pelas companhias brasileiras. 

Nos instantes precedentes ao Parecer de Orientação, as companhias incluíam tais 

cláusulas conforme abriam seu capital e listavam suas ações em segmentos especiais da 

BM&FBOVESPA, mostrando uma sintonia entre o uso de poison pills e o momento marcado 

pelo aumento dos níveis de dispersão acionária do mercado brasileiro.  

Dentre os principais fatores que reduziram a média de poison pills adotadas, podemos 

considerar um eventual desestímulo das companhias de adotar ofertas públicas estatutárias sem 

qualquer tipo de proteção à sua permanência nos estatutos sociais. Considera-se também a 

possibilidade do Parecer de Orientação ter freado o “modismo”104 das companhias brasileiras 

de adotar tais cláusulas de forma sistemática, servindo como uma espécie de alerta para que 

sejam utilizadas apenas pelas companhias cuja estrutura societária justifique o uso de poison 

pills brasileiras. 

Outro ponto interessante nesta redução surge quando comparamos a nossa jornada com 

o ocorrido nos Estados Unidos. No mercado de capitais norte-americano, conforme abordado 

neste estudo, a crescente utilização de poison pills ocorreu em um momento propício a ofertas 

hostis e o declínio se deu diante do surgimento de novas técnicas de governança corporativa105.  

Por sua vez, no Brasil, as companhias passaram a adotar um maior volume de poison 

pills justamente com o advento de novas concepções de governança corporativa, apresentadas 

pela BM&FBOVESPA e seus segmentos especiais de listagem. Este momento coincidiu com 

a crescente da percepção de dispersão acionária no mercado brasileiro.  

Já a redução de poison pills brasileiras ocorreu de forma independente em relação a 

níveis de governança ou dispersão acionárias, mas diante de um posicionamento, não 

vinculativo, de um órgão governamental responsável pela regulamentação e fiscalização do 

mercado de capitais brasileiro. 

A seguir, quanto aos tipos de poison pills escolhidas pelas companhias brasileiras, 

Gorga demonstra que, das 47 companhias que adotaram tais cláusulas até o ano de 2007, 66% 

                                                           
103 Em 2008, as poison pills estavam presentes em 63 estatutos sociais, sendo 60 destas companhias listadas no 
Novo Mercado. Parecer de Orientação CVM n° 036, de 23 de junho de 2009. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/legislacao/pare/pare036.html>. Acesso em: 10/11/2016. 
104Costa entende que a adoção em massa das poison pills pelas companhias brasileiras pode ser entendido como 
um modismo, visto que muitas vezes as cláusulas eram desnecessárias, como por exemplo em casos de companhias 
com controlador definido. COSTA, Luiz Guilherme Duarte Martins. et al. Op. Cit. p. 305. 
105 AKYOL, All Cavit. Op. Cit. 
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adotaram pílulas veneno do Tipo A, 25,5% optaram por adotar conjuntamente o Tipo A e B e, 

apenas 8,5% adotaram o Tipo B isoladamente106.  Já nas companhias que incluíram poison pills 

em seus estatutos após o Parecer de Orientação, o Tipo B não foi adotado sob nenhuma forma 

(conjunta com Tipo A ou isolada), fazendo com que 100% das poison pills adotadas sejam do 

Tipo A.  

Este comportamento pode ser reflexo não somente do Parecer, como também do 

posicionamento da doutrina que, conforme abordado acima, considera ilegal o Tipo B por 

restringir a livre negociação das ações da companhia e por versar sobre matéria de competência 

privativa da CVM107. 

O gatilho, isto é, a porcentagem mínima de ações que deve ser adquirida para que a OPA 

estatutária seja acionada, mais utilizado pelas companhias para poison pills do Tipo A, antes do 

Parecer de Orientação nº 036, era o de 20%, adotado por 53,5% das companhias analisadas108. 

Após a publicação do referido Parecer, o limite de 20% continuou sendo o mais adotado, agora 

por 42% das companhias. 

Com relação à estrutura de capital das companhias que adotaram poison pills após o 

Parecer de Orientação, 50% das companhias listadas no Apêndice deste estudo apresentam 

controlador definido, seja por existência de um controlador majoritário ou por um bloco de 

acionistas vinculado por acordo de acionistas. Nestes casos, a poison pill, conforme debatido 

no Capítulo 2, não possui sequer vestígios de sua homônima do direito norte-americano, visto 

que não visa proteger o controle da companhia diante de ofertas hostis, mas sim manter a 

dispersão de acionistas minoritários da companhia. 

Outro fato que merece atenção é a manutenção do padrão de determinar a porcentagem 

do gatilho abaixo da porcentagem detida pelo controlador ou bloco de controle da companhia. 

Com isso, as ofertas públicas estatutárias incidirão apenas aos minoritários que desejarem 

aumentar sua participação, e não àqueles que já estão acima do percentual exercendo o controle 

da companhia. 

Por fim, podemos concluir preliminarmente quanto aos efeitos do Parecer de Orientação 

CVM nº 036/2009 e consequente proibição de cláusulas pétreas no Regulamento do Novo 

Mercado e Nível 2, sem prejuízo de demais fatores que colaboraram para as mudanças acima 

mencionadas, que o pronunciamento da CVM sobre cláusulas pétreas afetou indiretamente a 

forma e quantidade de poison pills brasileiras adotadas por companhias brasileiras. 

                                                           
106 GORGA, Érica. Op. Cit. p. 545-548. 
107 EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. p. 609. 
108 GORGA, Érica. Op. Cit. p. 481. 
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O reflexo do Parecer de Orientação em uma matéria que sequer foi o seu objeto se torna 

ainda mais interessante quando sedimentado que o referido posicionamento da CVM não 

proíbe, em nenhum momento, o uso de cláusulas pétreas, dizendo apenas que não irá punir os 

acionistas que não realizarem as ofertas públicas contidas nesses dispositivos estatutários. 

Sendo certo que a vedação às cláusulas pétreas foi aprovada apenas em 2010 nos regulamentos 

do Novo Mercado e Nível 2 e afetam somente as companhias listadas nesses segmentos após a 

reforma.  

Neste sentido, companhias listadas nos referidos segmentos de listagem antes da 

reforma e companhias dos demais segmentos não estão proibidas de adotar cláusulas pétreas, 

havendo apenas uma opinião da CVM que sequer é vinculante, de modo que eventual 

declaração de nulidade da cláusula pétrea que impede a alteração ou supressão da oferta pública 

estabelecida na poison pill deveria ser feita pelo Poder Judiciário ou por juízo arbitral 

competente109. 

  

                                                           
109 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 337. 
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4. AS OFERTAS PÚBLICAS OBRIGATÓRIAS E A SOBREVIVÊNCIA DAS CLÁUSULAS PÉTREAS 

NO DIREITO BRASILEIRO  

 
 
Conforme demonstrado, o Parecer de Orientação nº 036 da CVM provocou mudanças – 

talvez pretendidas pela autarquia – na adoção de cláusulas dispondo sobre ofertas públicas 

estatutárias e cláusulas que impões penalidades para acionistas que tentem suprimir as OPAs 

estatutárias. 

No entanto, apesar da proibição das cláusulas pétreas pelos regulamentos do Novo 

Mercado e Nível 2, ainda é possível notar a presença de cláusulas pétreas no direito societário 

brasileiro cuja configuração não é definida pela companhia emissora das ações a serem 

negociadas. 

 

4.1. A COEXISTÊNCIA ENTRE OPAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS NO SISTEMA BRASILEIRO  

 
 
Esclarecidos neste estudo, os sistemas de regulação britânico e norte-americano 

apresentam formatos de OPAs completamente diferentes. Enquanto no primeiro há a previsão 

de OPA legal quando adquirida uma participação relevante do capital social da companhia, no 

segundo esta participação relevante, ou controle, é protegida por dispositivos estatutários.  

Por sua vez, no tocante à existência de ofertas públicas obrigatórias, o sistema brasileiro 

apresenta tanto dispositivos com força de lei, como também cláusulas estatutárias que impõem 

ofertas públicas quando determinada participação relevante da companhia-alvo é adquirida. 

A Lei das S.As. prevê a existência de três tipos diferentes de OPAs obrigatórias, todas 

submetidas aos procedimentos previstos na Instrução CVM nº 361/2002. A primeira é a OPA 

para cancelamento de registro, que deverá ser ofertada pelo controlador da companhia quando 

este desejar cancelar o registro para negociação das ações nos mercados regulamentados de 

valores mobiliários110. A segunda, conhecida como OPA por aumento de participação, ocorrerá 

                                                           
110 Art. 4º, § 4º O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado 
se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, 
formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos 
igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou 
combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa 
descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base 
em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em 
conformidade com o disposto no art. 4o-A. 
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sempre que o acionista controlador da companhia aumentar sua participação e impedir a 

liquidez das ações de emissão da companhia111.  

E, por fim, também há a OPA prevista no art. 254-A da Lei das S.As., conhecida como 

OPA do Tag Along, ofertada pelo adquirente do controle derivado de companhia aberta como 

condição de eficácia de negócio jurídico. Assim, havendo a troca do controlador será preciso 

realizar OPA destinada a todos acionistas, garantindo a eles o mínimo de 80% do valor pago ao 

antigo controlador112. 

Além das OPAs legais, o sistema brasileiro também admite a oferta pública estatutária, 

decorrente das cláusulas de poison pills brasileiras, quando há aquisição de determinada 

porcentagem do capital social da companhia. Porém, apesar das construções doutrinárias, as 

poison pills brasileiras não possuem qualquer forma de regulação legal específica, 

representando uma verdadeira desnaturalização do mecanismo utilizado nos Estados Unidos113 
114.  

Portanto, mesmo a CVM, autoridade reguladora do mercado de capitais brasileiro, terá 

atuação limitada com relação a tais medidas defensivas, visto que a autarquia federal deve se 

limitar às questões tratadas na Lei das S.As., fazendo com que a sua atuação reguladora seja 

muito restrita nesta matéria115. 

Quanto ao poder de decisão sobre a oferta pública no Brasil, é possível observar um 

comportamento intermediário na atuação dos administradores, considerando as modificações 

na Instrução CVM nº 361/02, introduzidas após discussões em sede de audiência pública da 

Instrução nº 487/10116. Tais alterações demonstram a existência de um raciocínio de que embora 

os administradores não sejam obrigados por lei a opinar diante de oferta hostil, a sua 

                                                           
111 Art. 4º, § 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob 
seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à 
porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de 
mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4o, 
para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. 
112 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob 
a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações 
com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no 
mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. 
113 COSTA, Luiz Guilherme Duarte Martins. et al. Op. Cit. p. 299-300. 
114 Como forma de regular a matéria sem a necessidade de revisão legal, foi criado pela BM&FBOVESPA, 
mediante provocação da CVM, o Comitê de Aquisições e Fusões, o CAF. Este, é baseado no sistema de 
autorregulação britânico e será aplicado apenas em companhias que se submetam a seu código voluntariamente. 
O órgão já recebeu apoio institucional da CVM e de investidores relevantes do mercado, mas o seu sucesso no 
mercado de capitais brasileiro ainda não é garantido. 
115 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Op. Cit. p. 267. 
116 Ibidem 



40 

 

 

manifestação pode ser conveniente e compatível com os deveres atribuídos à administração da 

companhia117. 

Por fim, existe no Brasil um último tipo de oferta pública, esta foi implementada pelo 

Comitê de Aquisições e Fusões (CAF), uma entidade de natureza privada, constituída nos 

moldes do Takeover Panel britânico e desprovida de força legal. O CAF é formado por 

profissionais renomados do mercado de capitais brasileiro, funcionando através de um modelo 

de autorregulação voluntária, onde o objetivo é estabelecer condições equitativas em ofertas 

públicas e operações de restruturação societária de companhias abertas118. 

A oferta pública proposta pelo CAF – denominada OPA por Atingimento de 

Participação Acionária Relevante – será aplicada apenas em companhias que aderiram 

voluntariamente ao comitê – e o seu gatilho poderá ser determinado pela própria companhia, 

desde que entre 20% e 30% do seu capital social – quando um acionista ou grupo de acionistas 

atingir a porcentagem determinada pelo gatilho por meio de uma ou diversas operações119. 

Ante ao exposto, percebe-se a existência de ofertas públicas obrigatórias decorrentes de 

lei e de disposições estatutárias no direito brasileiro. As primeiras não podem ser suprimidas 

por gozarem de força legal, já as segundas dependerão de sua forma. Caso implementadas 

conforme o entendimento da doutrina para cláusulas legítimas, estas poderão ser alteradas ou 

suprimidas pelos acionistas da companhia. No entanto, se acompanhadas de cláusulas que 

inviabilizam a sua supressão mediante punição aos acionistas que votaram pela sua dispensa, 

as ofertas públicas estatutárias restarão perpetuadas no estatuto social da companhia. 

 

4.2. SEGMENTOS DE L ISTAGEM E CLÁUSULAS PÉTREAS 

 
 

Conforme mencionado neste estudo, o Novo Mercado e o Nível 2 de Governança 

Corporativa – segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA, mediante reforma de seus 

regulamentos no ano de 2010 – proibiram que novos ingressantes destes segmentos adotassem 

cláusulas que punissem acionistas que votassem a favor da supressão de poison pills brasileiras, 

conforme: 

                                                           
117 Ibidem 
118 O Código do CAF está disponível em: http://cafbrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2016/03/3_Codigo-CAF-
versao-limpa-01.03.2015-Novo.pdf. Acesso em: 24/11/2016. 
119 Neste sentido, dispõe o art. 65 do Código do CAF: “Artigo 65. O acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, 
de forma direta ou indireta, Participação Acionária Relevante, tanto por meio de uma única operação, como por 
meio de diversas operações, deverá (i) imediatamente divulgar tal fato por meio de publicação de fato relevante, 
na forma prevista na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002 e (ii) efetivar oferta pública de aquisição de todas as 
demais ações e valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia Aderente.” 
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3.1.2 Disposições do Estatuto Social. Exceto nos casos exigidos em lei ou 
regulamentação aplicável, as Companhias não poderão prever, em seus 
estatutos sociais, disposições que:  
(i) estabeleçam quorum qualificado para a deliberação de matérias que devam 
ser submetidas à assembleia geral de acionistas; e  
(ii) impeçam o exercício de voto favorável ou imponham ônus aos acionistas 
que votarem favoravelmente à supressão ou alteração de cláusulas 
estatutárias. 

 

A inclusão deste item, ao prever a vedação expressa a cláusulas pétreas e a eventuais 

quóruns qualificados que inviabilizem a supressão de poison pills em Assembleias Gerais, 

suprimiu uma lacuna deixada pelo Parecer CVM nº 036, aos menos para as companhias do 

Novo Mercado e Nível 2. Isto porque ao se manifestar, a CVM não proibiu expressamente a 

adoção de cláusulas pétreas, portanto, ainda que não punisse e permitisse que as poison pills 

brasileiras fossem suprimidas pela maioria, a mera presença das cláusulas pétreas nos estatutos 

sociais poderia afastar o interesse de potenciais adquirentes.  

Portanto, o Parecer de Orientação e a regra de que poison pill pode ser afastada em 

Assembleia Geral, não neutralizaram o efeito ex ante da cláusula pétrea, visto que não havia 

certeza se oferta pública estatutária poderia ser suprimida pela vontade da maioria dos 

acionistas120. Em 2010, no entanto, os regulamentos dos referidos segmentos de listagem 

resolveram esse problema ex ante ao menos para as companhias que ingressassem nesses dois 

segmentos após suas reformas121. 

 

4.2.1. CLÁUSULAS PÉTREAS NO NOVO MERCADO E NÍVEL 2 

 
 
Os regulamentos especiais de listagem do Novo Mercado e do Nível 2 preveem uma 

série de cláusulas obrigatórias, a serem refletidas nos estatutos sociais das companhias 

aderentes. 

A supressão destas cláusulas obrigatórias só poderá ser realizada mediante a saída da 

companhia destes segmentos de governança. Para tanto, a Assembleia Geral deverá deliberar a 

saída destes segmentos, seguida da realização da OPA de saída, pela qual será ofertada aos 

acionistas, no mínimo, o valor econômico a ser apurado por meio de laudo de avaliação. 

                                                           
120 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Op. Cit. p. 371. 
121 Ibidem 
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Conforme firmado pelos dispositivos 11.2 de ambos regulamentos de listagem, Novo Mercado 

e Nível 2: 

 

11.2 Oferta pelo Acionista Controlador. Quando a saída da Companhia do 
Novo Mercado ocorrer para que os valores mobiliários por ela emitidos 
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, o Acionista 
Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes 
aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor 
Econômico, a ser apurado na forma prevista na Seção X deste Regulamento, 
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da 
realização da oferta pública deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA e 
divulgada ao mercado imediatamente após a realização da assembleia geral da 
Companhia que houver aprovado a referida saída. 

 

Sem dúvidas, entendemos que o dispositivo 11.2 tem como objetivo proteger os 

acionistas minoritários que investiram em uma companhia com ações valorizadas devido a sua 

sujeição aos altos níveis de governança corporativa estabelecidos pela BM&FBOVESPA e, 

diante de uma saída, suas ações poderiam sofrer uma significativa desvalorização. 

Curiosamente, porém, as cláusulas obrigatórias previstas nos Regulamentos de 

Listagem do Novo Mercado e do Nível 2 só poderão ser suprimidas mediante (i) deliberação 

em Assembleia Geral pela saída destes segmentos; e (ii) a realização de OPA de saída destes 

segmentos, pela qual, necessariamente, um dos acionistas deverá se responsabilizar.  

Quando a companhia tiver acionista controlador, caberá a este realizar a OPA de saída. 

Caso não tenha, competirá à mesma Assembleia Geral que deliberar pela saída deste segmento 

indicar qual acionista assumirá a responsabilidade pela realização da OPA122, sendo necessário, 

evidentemente, a sua concordância. 

Ou seja, as cláusulas obrigatórias destes regulamentos de listagem produzem os mesmos 

efeitos de cláusulas pétreas, de modo semelhante às poison pills protegidas por disposições 

acessórias que imponham ônus aos acionistas que votarem pela sua supressão. 

Dentre as semelhanças entre cláusulas pétreas e as cláusulas obrigatórias dos 

regulamentos do Novo Mercado e Nível 2, podemos citar: (i) ambas foram inseridas 

                                                           
122 Caso não haja acionista controlador, deverá ser observado o disposto no item 11.5 do Novo Mercado e 11.2.2 
do Nível 2 de Governança Corporativa. Como exemplo, o dispositivo do Novo Mercado define que: “11.5. Na 
hipótese de não haver Acionista Controlador, caso a saída da Companhia do Novo Mercado venha a ocorrer em 
virtude de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha 
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, a saída do Novo Mercado estará condicionada 
à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no item acima. Competirá à 
mesma assembleia geral que deliberar a reorganização, definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública 
de aquisição de ações prevista neste item, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir 
expressamente essa obrigação. Na ausência de definição, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à 
reorganização societária realizar a referida oferta.” 
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voluntariamente pelos acionistas da companhia em um momento que julgavam oportuno; (ii) a 

sua supressão pressupõe a realização de uma oferta pública de aquisição destinada a todos os 

acionistas da companhia; (iii) ambas obrigam algum acionista a arcar com os custos desta 

oferta; e (iv) ambas engessam o direito de voto dos acionistas e a Assembleia Geral de 

acionistas, que não poderão tomar decisões sem que incorram em ônus. 

Com relação ao item (i) acima, é evidente que, apesar de voluntárias, tanto a listagem 

nos segmentos especiais, como a inclusão de poison pill pétrea no estatuto da companhia, 

representam a vontade dos acionistas em dado momento, não sendo necessariamente o melhor 

para a companhia para sempre. Logo, tais cláusulas não julgam o momento da companhia, 

tomando como única certeza aquilo que foi pactuado em outras condições. 

Adiante, os itens (ii) e (iii) se encontram correlacionados. Embora uma se destine ao 

acionista que tente suprimir cláusula pétrea estatutária e a outra àquele que deseja retirar a 

companhia de um determinado nível de governança corporativa, ao final, alguém acaba 

pagando uma espécie de pena por descumprir o estatuto da companhia. 

Por fim, o item (iv) sela o entendimento de seus efeitos “pétreos” devido ao seu caráter 

obrigatório que não pode ser afastado sequer pelo órgão máximo da companhia para a tomada 

de decisões, inclusive aquelas que visam alterar o estatuto social. Isto porque a cláusula pétrea 

de poison pill pune aqueles que votam a favor da supressão da oferta estatutária e a OPA de 

saída do Novo Mercado e Nível 2 não pode ser dispensada pela maioria dos votos em 

Assembleia Geral.  

Sendo assim, caso o melhor para a companhia seja a saída do Novo Mercado – 

possivelmente, por exemplo, em uma situação onde fosse interessante a criação de ações 

preferencias, que são proibidas pelo regulamento do referido segmento de listagem – o seu 

controlador, caso haja, deverá se sujeitar a uma oferta pública que, devido ao alto custo, poderia 

inviabilizar a saída da companhia do Novo Mercado e sequer poderia ser dispensada pela 

maioria dos acionistas. 

Cabe então a seguinte colocação. Os regulamentos de listagem do Novo Mercado e do 

Nível 2 dispõem, por vias indiretas, que as únicas cláusulas que poderão ter efeitos “pétreos” 

serão aquelas que os próprios regulamentos definem como de inserção obrigatória – mas jamais 

as inseridas voluntariamente pelos acionistas? 

Antes de avançarmos nessa discussão, cabe uma ressalva. As disposições acessórias 

usualmente utilizadas pelas companhias abertas para “blindarem” as poison pills impõem ônus 

muito mais graves do que as condições da OPA de saída de segmentos de governança 

corporativa, que poderá ser realizada à valor econômico apurado em laudo. A essência, porém, 
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é a mesma: a imposição de determinado ônus ao acionista que votar pela supressão de 

determinada cláusula de governança. 

Nesse mesmo contexto – e também com as imprescindíveis ressalvas, feitas adiante – 

cabe destacar que a audiência pública para atualização dos regulamentos de listagem do Novo 

Mercado e do Nível 2, realizada em 2016, ressuscitou a proposta da “OPA 30”, uma oferta 

pública inspirada na mandatory bid prevista no Takeover Panel do Reino Unido123.  

Esta OPA – que se tornaria obrigatória mediante a aceitação da revisão destes segmentos 

de listagem – obrigaria o acionista que ultrapassar a participação de 30% do capital social a 

realizar uma oferta aos demais acionistas, pela maior cotação em bolsa registrada nos 12 meses 

anteriores ao atingimento desta participação.  Se esta não fosse compreendida como uma boa 

medida de governança corporativa, não seria proposta pela própria BM&FBOVESPA.  

O preço desta “OPA 30” é, portanto, significativamente inferior ao praticado pelas 

companhias como condições de poison pills, as quais impõem comumente um prêmio sobre 

valores praticados em mercado ou apurados em laudos. Entretanto, apesar de inferior, não 

significa que será um valor vantajoso para o adquirente, pois como são considerados apenas os 

últimos 12 meses, as ações podem estar valorizadas nesse período, obrigando o adquirente a 

pagar um valor exorbitante. 

Porém, para conclusão deste raciocínio, seguiremos aproveitando a sua essência: de uma 

OPA obrigatória ensejada pelo atingimento de determinada participação relevante. 

Cabe então uma colocação. Uma vez que a recente proposta de revisão dos 

Regulamentos de Listagem do Novo Mercado e do Nível 2 não obteve quórum suficiente para 

a sua aprovação, caso, ainda assim, os acionistas desejem incluir voluntariamente a “OPA 30” 

em seus estatutos sociais, não poderão dispor de qualquer condição acessória para a sua 

blindagem124. 

Em outras palavras, se a “OPA 30” – proposta como uma boa medida de governança – 

fosse imposta pela revisão destes segmentos de listagem, ganharia o status de pétrea, protegida 

como qualquer outra cláusula obrigatória. Porém, uma vez que não fora aprovada na revisão 

                                                           
123 Além da OPA 30, o mercado de capitais brasileiro conta com outra oferta pública muito semelhante a esta. 
Conforme tratado neste estudo, o CAF impõe a realização da OPA por atingimento de participação relevante, que 
terá os mesmos efeitos da OPA 30 e de demais ofertas públicas estatutárias com status de cláusula pétrea. 
124 A BM&FBOVESPA iniciou, ainda em novembro de 2016, uma nova rodada de audiência pública – com prazo 
até 6 de janeiro de 2017 – e enviou novo texto contendo as sugestões recebidas através da primeira fase da consulta. 
A “OPA 30” terá o seu gatilho flexibilizado, podendo ser estabelecido entre 20% e 30% do capital social da 
companhia, e o seu método de cálculo do preço da OPA deverá seguir os moldes da OPA contida no art. 256 da 
Lei das S.As. 
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destes segmentos de listagem, a companhia que optar por inseri-la voluntariamente, não disporá 

de qualquer mecanismo para a sua proteção. 

Indo além, seria uma má prática de governança corporativa a inserção de uma poison 

pill  configurada em moldes semelhantes à “OPA 30”, e blindada por disposições acessórias, 

ganhando o status de cláusula pétrea? 

Segundo o diretor da CVM, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, ao destacar em seu voto, 

no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/591, que a “OPA 30” 

resulta no mesmo tipo de obrigação que originou o memorando elaborado pelos diretores da 

CVM, Marcos Barbosa Pinto e Otávio Yazbek, e culminou na edição do Parecer de Orientação 

CVM nº 036125, ou seja, ofertas públicas estatutárias. 

Assim, conforme discutido no referido memorando, como as poison pills são entendidas 

como boas práticas de governança corporativa quando inexistente a cláusula pétrea, a inserção 

da “OPA 30” nos regulamentos de listagem – gozando assim de efeitos pétreos – deveria ser 

considerada uma má prática de governança? 

Não nos parece que as condições de incidência e preço da “OPA 30” monopolizem as 

virtudes das boas práticas de governança. Podendo inclusive serem vistas de forma contrária 

caso a “OPA 30” seja entendida como pétrea. Servem, porém, como um ótimo parâmetro, e que 

poderão influenciar a inserção de futuras poison pills ou mecanismos semelhantes, como a OPA 

por Atingimento de Participação Acionária Relevante criada pelo CAF com objetivos e efeitos 

semelhantes às poison pills.  

                                                           
125 Processo Administrativo CVM nº RJ2014/0591, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 12/07/2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
O presente trabalho buscou analisar os impactos do Parecer de Orientação CVM nº 

036/2009 sobre a adoção de poison pills e cláusulas pétreas pelas companhias que abriram 

capital a partir da data de publicação da referida manifestação da CVM. 

 Adicionalmente, foi aberta a discussão sobre o status das cláusulas obrigatórias dos 

regulamentos de listagem do Novo Mercado e Nível 2 de Governança Corporativa da 

BM&FBOVESPA. Entendemos, conforme dissertado acima, que os efeitos de tais cláusulas 

são semelhantes àqueles gerados por poison pills pétreas e, apesar disso, recebem tratamento 

inverso. 

 Para construção do raciocínio final deste estudo, definimos no primeiro capítulo o 

conceito de poder de controle. Ficou definido que, conforme entendimento da doutrina e CVM, 

o poder de controle no Brasil depende, necessariamente, do seu uso de fato. Portanto, a mera 

propriedade da maioria das ações com direito a voto, sem que sejam utilizadas para prevalecer 

nas decisões assembleares, não faz de seu proprietário o controlador da sociedade. 

 Ainda neste capítulo, conceituamos o controle minoritário e majoritário, fundamentais 

para entender as formas de troca de controle existentes e, especificamente, que apenas o 

primeiro está sujeito à tomada hostil e podem ser defendidos por medidas defensivas, tais como 

poison pills, objeto do capítulo seguinte deste trabalho. 

 Especificadas em seus detalhes fundamentais, as poison pills, foram analisadas à luz do 

direito comparado. Em seguida, caracterizamos as cláusulas pétreas, na primeira metade do 

terceiro capítulo, para que pudéssemos prosseguir e entender os fundamentos que levaram a 

CVM a se pronunciar através do Parecer de Orientação nº 036. 

Entendemos que o referido Parecer foi um passo importante dado pela CVM, abrindo 

discussões importantes sobre cláusulas pétreas e poison pills. Todavia, a autarquia federal foi 

tímida ao enfrentar o assunto, podendo ter ido além e estabelecido, por exemplo, diretrizes 

básicas para uso da poison pill, como seus limites de tempo, preço e gatilho. 

Assim, a CVM emitiu um mero entendimento interno, sem qualquer poder vinculativo 

sobre a adoção das cláusulas pétreas, declarando que não puniria aqueles que descumprissem a 

disposição estatutária que prevê a realização de OPA por aqueles que votaram pela alteração 

ou supressão da poison pill. 



47 

 

 

 Neste sentido, Mussnich e Lobão Melo, argumentam: 

 

Na nossa opinião, embora os ilustres diretores tenham sido corretos na 
maioria de suas ponderações no Memorando, o colegiado da CVM, como 
órgão, perdeu uma boa chance de enfrentar no assunto com mais densidade 
e, inspirado pelas contribuições obtidas na respectiva audiência pública, 
assumir uma posição firme em relação ao expediente de adoção das Brazilian 
pills nas companhias brasileiras, em especial quanto a sua legalidade.126 

 

Além de adotar um comportamento acanhado, a CVM ainda parece se esquivar de suas 

competências. De acordo com o Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2010/4062, 

julgado pelo ex-diretor Otavio Yazbek em 17 de dezembro de 2013, a regra é de que a CVM 

não pode, em caso de descumprimento de obrigação decorrente do estatuto social, acusar e 

punir os responsáveis pela violação.  

Entretanto, quando a infração ao estatuto coincide com uma infração à legislação 

societária, a CVM será competente parar realizar a acusação e apenar os responsáveis127. 

Portanto, ao dizer que não punirá os acionistas, a CVM deixa de enfrentar um caso concreto de 

sua competência. 

Diante do Parecer de Orientação CVM nº 036, realizamos o levantamento de todas 

companhias que abriram capital após a sua edição. No âmbito da pesquisa, foram analisados os 

estatutos sociais e formulários de referência de 43 companhias para identificar possíveis 

consequências do referido parecer. 

Notamos que do total de 43 companhias, apenas 14 adotaram poison pills, mostrando 

uma redução na porcentagem de companhias que adotaram tais dispositivos em relação ao 

cenário que precedeu o parecer. 

Destas 14 companhias que adotaram poison pills, todas se valeram apenas do Tipo A de 

poison pill, deixando de lado o Tipo B, visto pela doutrina como incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
126 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel; LOBÃO MELO, Vitor de Britto. Análise Prática e Considerações 
sobre a realidade e a aplicação das medidas de proteção à tomada de controle nos estatutos sociais das companhias 
abertas brasileiras (Brazilian Pills). In: SILVA, Alexandre Couto (Coord.). Direito Societário – Estudos sobre a 
lei de sociedades por ações. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 
<http://www.bmalaw.com.br/arquivos/Artigos/DIREITO%20SOCIET%C3%81RIO%20-
%20ESTUDOS%20SOBRE%20A%20LEI%20DE%20SOCIEDADES%20POR%20A%C3%87%C3%95ES.PD
F>. Acesso em: 20/11/2016. p. 271. 
127 YAZBEK, Otavio. Reflexões sobre a Atividade Sancionada da CVM em Caso de Descumprimento de Lei. In:  
PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.); YARSHELL, Flávio Luiz (Coord.). Processo Societário II – 
Adaptado ao Novo CPC – Lei Nº 13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 614-615. 
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Com relação às cláusulas pétreas, não identificamos a inclusão de nenhuma de suas 

espécies nos estatutos sociais das companhias objeto do estudo. Sendo importante ressaltar que 

este número não foi inteiramente “contaminado” pelas reformas dos regulamentos do Novo 

Mercado e Nível 2 que proibiram cláusulas pétreas. 

Neste sentido, destacamos que do total de 14 companhias que incluíram poison pills em 

seus estatutos após edição do Parecer de Orientação CVM nº 036, apenas 4 deixaram de adotar 

cláusulas pétreas por expressa vedação dos regulamentos de listagem. Isto porque das 10 

companhias restantes, 5 deixaram de adotar os dispositivos pétreos mesmo sem qualquer 

vedação – porém cientes de que as referidas cláusulas seriam proibidas quando da entrada em 

vigor dos novos regulamentos – e outras 5 não se valeram de cláusulas pétreas mesmo 

desconhecendo que estas seriam vedadas na reforma seguinte dos segmentos especiais de 

listagem. 

Entendemos também que, apesar da inexistência de regulação específica sobre medidas 

defensivas, a solução para estabelecer padrões mínimos de aceitação para que as estas possam 

ser usadas pelas companhias não está na edição de dispositivos normativos, pois estes 

engessariam ainda mais o nosso mercado. Mas, sim, em incentivos à autorregulação, tal como 

tem sido conduzido o desenvolvimento do CAF. 

Na sequência, analisamos a coexistência entre OPAs legais e estatutárias no sistema 

brasileiro de regulação a ofertas públicas de aquisição. Aqui, entendemos que, embora o modelo 

britânico preveja apenas OPAs decorrentes de dispositivos com força de lei, e o americano 

apenas OPAs estatutária, o modelo brasileiro pode prosseguir com a coexistência de ambas as 

formas, visto que na maioria das vezes tutelam direitos diversos. Todavia, ressaltamos a 

importância de que, dentro do âmbito das ofertas estatutárias, sejam traçadas diretrizes 

concretas para utilização destes mecanismos. 

 Isto porque, conforme elucidado no quarto e último capítulo, o mercado vem dando 

tratamento diferenciado a ofertas públicas estatutárias que possuem os mesmos efeitos pétreos. 

Além disso, ainda que não seja pétrea, seria interessante balizar a criação de poison pills, 

evitando a criação de figuras incompatíveis com nosso direito. 

  Por fim, quando entramos mais a fundo na questão das cláusulas obrigatórias impostas 

pelo Novo Mercado e Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, bem como do 

incentivo dos agentes do mercado para inserção da “OPA 30” e da OPA por Atingimento de 

Participação Acionária Relevante criada pelo CAF, formulamos algumas indagações. 
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 A primeira seria: Os regulamentos do Novo Mercado e Nível 2 querem nos dizer que é 

vedado às companhias a adoção de cláusulas com efeitos pétreos, exceto aquelas inseridas pelos 

próprios regulamentos? 

Isto porque, diante dos dois mecanismos, sendo um utilizado (cláusulas obrigatórias dos 

regulamentos) e outro pretendido (“OPA 30”), ambos defendidos pela CVM e pela 

BM&FBOVESPA, abre-se o questionamento sobre a inconsistência do discurso contrário a 

cláusulas pétreas. Mostrando que essas serão inviáveis apenas se inseridas pelas companhias. 

Em seguida, caso a resposta seja pela inviabilidade de poison pills pétreas, pergunta-se: 

Se as cláusulas pétreas são consideradas absurdas, por que as cláusulas obrigatórias dos 

segmentos especiais de listagem, que também ensejam oferta pública caso os acionistas desejem 

removê-las do estatuto, são amplamente aceitas pela doutrina e pela CVM se os seus efeitos são 

os mesmos? 

Por fim, com relação a “OPA 30” que, mais uma vez, não foi aprovada pelas companhias 

listadas no Novo Mercado, vimos que, atualmente, ela pode ser adotada voluntariamente, mas 

não gozará dos efeitos de cláusula pétrea, uma vez que não estará expressa nos regulamentos 

do Novo Mercado.  

Como possível solução para esta situação, onde aquele que adotar esta medida de 

governança não poderá usufruir de qualquer tipo de “blindagem” à sua remoção, sugerimos 

que, em futuras reformas, seja proposta a “OPA 30” em condições um pouco mais flexíveis.  

Isto é, ao invés de tentar a sua aprovação para que conste como cláusula obrigatória, 

seria interessante manter o seu caráter opcional, porém, uma vez adotada, esta passaria a ser 

obrigatória da mesma forma que os demais dispositivos do Novo Mercado que devem figurar 

nos estatutos sociais das companhias. 

Assim, não haveria mais uma imposição de cláusula pelo Novo Mercado e, caso os 

acionistas desejassem, poderiam inseri-la no estatuto da companhia, passando a deter os efeitos 

pétreos que demais cláusulas obrigatórias possuem. Outra possibilidade seria flexibilizar o 

gatilho, visto que os 30% pretendidos inicialmente não levam em consideração a existência de 

companhias com níveis diversos de dispersão acionária. 

Sugerimos então um modelo de oferta pública estatutária onde a sua adoção dependeria 

da vontade dos acionistas de cada companhia, tal como poison pills, porém balizadas pelos 

termos e condições que garantiriam sua compatibilidade com a lei.  
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POISON PILLS  ADOTADAS EM IPOS APÓS O PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM  Nº 036/2009 

 

METODOLOGIA : levantamento e análise do estatuto social e formulário de referência, 
atualizados até 17 de novembro de 2016, de cada companhia que realizou o seu IPO após 23 de 
junho de 2009. 

 

COMPANHIA  ANO 
TIPOS POISON 

PILLS 
POISON PILL  

PÉTREA  
GATILHO  

FREE 

FLOAT  
ACORDO DE 

ACIONISTAS  

CETIP S.A. 2009* A Não 15% 98,79% Não 

Aliansce Shopping 
Centers S.A. 

2010* A Não 30% 49,95% Sim 

BR Properties 
S.A. 

2010* A Não 20% 30% Não 

Mills Estruturas e 
Serviços de 

Engenharia S.A. 
2010* A Não 20% 63,8% Sim 

JSL S.A. 2010* A Não 15% 25,85% Sim 

Petro Rio S.A. 2010** A Não 20% 99,74% Não 

BR Insurance 
Corretora de 
Seguros S.A. 

2010** A Não 20% 66,79% Sim 

Raia Drogasil S.A. 2010** A Não 20% 60,30% Sim 

T4F 
Entretenimento 

S.A. 
2011** A Não 20% 47,89% Sim 

Magazine Luiza 
S.A. 

2011** A Não 20% 25,75% Sim 

Brasil Pharma 
S.A. 

2011 A Não 30% 3,99% Não 

Technos S.A. 2011 A Não 33% 87,51% Não 
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COMPANHIA  ANO 
TIPOS POISON 

PILLS 
POISON PILL  

PÉTREA  
GATILHO  

FREE 

FLOAT  
ACORDO DE 

ACIONISTAS  

Linx S.A. 2013 A Não 25% 78,92% Sim 

FPC Par Corretora 
de Seguros S.A. 

2015 A Não 20% 39% Sim 

* IPOs realizados antes da divulgação das matérias aprovadas na reforma do regulamento do 
Novo Mercado e do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA que vedou o uso 
de cláusulas pétreas pelas companhias ingressantes nos referidos segmentos especiais de 
listagem. 

** IPOs realizados após o resultado das propostas de alteração do regulamento Novo Mercado 
e do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, porém antes da entrada em 
vigor dos regulamentos que incorporaram a vedação ao uso de cláusulas pétreas pelas 
companhias ingressantes nos referidos segmentos especiais de listagem. 


