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“Não deve o instituto da golden share ser tido como ’bala de prata’, 

aplicável em larga escala às operações de desestatização, sob pena de 

produzir consequências tão deletérias quando indesejáveis, que não 

podem ser ignoradas. Parece-nos, sob esse prisma, que a solução está 

nem tão em Chicago, nem tão em Havana”. 

(Renato Ferreira e Thiago Araújo – Golden Shares: bala de prata ou 

instrumento ultrapassado?) 

 



 

RESUMO  
 
O presente trabalho foi formulado com o propósito de fornecer uma resposta alternativa aos 

questionamentos apresentados no âmbito da Consulta nº. 025.285.2017-3, em trâmite no 

Tribunal de Contas da União. Dessa forma, objetiva-se responder às seguintes perguntas: (i) se 

é possível suprimir os direitos conferidos às golden shares; (ii) qual seria o ente responsável 

pela referida extinção; (iii) e se essa operação exigiria o pagamento de uma contrapartida 

pecuniária ao ente público que anteriormente possuía a titularidade dessas ações. Para tanto, o 

instituto das golden shares é analisado através do recurso ao histórico dessa participação 

acionária tanto no âmbito internacional, como nacional. Em sequência, são indicados os 

principais questionamentos, apresentados ao longo dos anos, pela doutrina de Direito Público 

e pelos teóricos de Direito Privado, em decorrência da emissão dessas ações. Com enfoque no 

contexto brasileiro, são identificados os casos em que o Poder Público poderia ter alterado o 

curso de deliberação das companhias, mas optou por não recorrer às prerrogativas conferidas 

pelas ações preferenciais de classe especial. Diante dessa exposição, é demonstrado que essas 

ações não só podem ser extintas, como devem ser retiradas do capital social das companhias 

privadas, para que haja a plena observância do artigo 173, caput da CRFB/88. Em seguida, é 

traçado um paralelo entre o cenário europeu, que demandou a extinção dessas ações por 

expressa determinação judicial, e o caso brasileiro, em que se questiona a possibilidade de a 

própria Administração Pública revisitar os fundamentos que ensejaram a emissão dessas ações. 

Assim, é relatado todo o andamento da Consulta nº. 025.285.2017-3, com a respectiva indicação 

do posicionamento de cada um dos ministros e dos agentes envolvidos no processo para que, 

ao final, seja possível concluir que: as golden shares devem ser extintas, quando superadas as 

razões de interesse público que motivaram a sua previsão, sendo necessário, para tanto, apenas 

a decisão do Conselho de Parcerias de Investimentos, sem qualquer tipo de contrapartida 

pecuniária.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Golden share. Ações preferenciais de classe especial. Desestatização. 

Tribunal de Contas da União.  

 



 

ABSTRACT 

 

The present work was formulated with the purpose of providing an alternative answer to the 

questions presented in the scope of Consultation nº. 025.285.2017-3, in progress in the Federal 

Court of Accounts. Thus, the objective is to answer the following questions: (i) whether it is 

possible to suppress the rights linked to the golden shares; (ii) which entity would be responsible 

for the extinction of these shares; (iii) and whether this operation would require the payment of 

a pecuniary consideration to the public entity that previously owned these participation. To this 

end, the golden shares institute is analyzed through the use of the history of this shares, both 

internationally and nationally. In sequence, the main questions made by the doctrine of Public 

Law and Private Law, related to these shares, are presented. With a focus on the Brazilian 

context, cases are identified where the public body could have altered the companies' 

deliberation course, but chose not to resort to the privileges conferred by the special shares. In 

view of this exposure, it is characterized that these actions can not only be extinguished, but 

must be withdrawn from the share capital of private companies, so that there is full observance 

of article 173, caput of CRFB / 88. Next, a parallel is drawn between the European scenario, 

which required the extinction of these shares by express judicial determination, and the brazilian 

case, in which we discuss the possibility of the public administration itself review the 

fundamentals that gave rise to the issue of these shares. Thus, the entire progress of Consultation 

no. 025.285.2017-3, indicating the position of each of the ministries is related, so that at the 

end, it’s possible to realize that: golden shares must be extinguished, when the reasons of public 

interest that motivated its prediction are overcome, being necessary, for that, only the decision 

of the Investment Partnerships Council, without the need of any kind of pecuniary 

consideration. 
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INTRODUÇÃO  
 

Por quais motivos o Estado opta por deixar de explorar diretamente uma determinada 

atividade econômica? Com essa retirada, as atividades anteriormente desenvolvidas pelas 

entidades da Administração Pública podem ser apropriadas pelos agentes privados?  

Tais questões surgem na ordem do dia, com maior ou menor intensidade, a depender da 

previsão de uma agenda de desestatizações1, no âmbito dos programas de governo do Poder 

Executivo. Este processo, de natureza eminentemente política, usualmente é deflagrado em 

cenários de crise econômica,2 em que a alienação dos ativos titularizados pelo Estado parece 

ser a saída ideal para o incremento das finanças públicas3.  

No entanto, ainda que o objetivo final do aludido processo seja um só, qual seja, a 

retirada do Estado da economia, diversos são os procedimentos que podem ser empregados para 

a consecução das desestatizações. Nesse sentido, o artigo 4º da Lei nº. 9.491/97 elencou ao 

longo de seus incisos as modalidades operacionais que podem ser empregadas pelo Poder 

Público quando da deflagração desses processos. Dessa constatação extrai-se, portanto, que não 

há uma modelagem padrão capaz de ser aplicada indistintamente a todos os procedimentos de 

 
1 Segundo o §1º do artigo 2º da Lei nº. 9.491/97, considera-se desestatização: “a) a alienação, pela União, de 
direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais 
e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; b) a transferência, para a iniciativa privada, da 
execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como 
daqueles de sua responsabilidade; c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, 
nos termos desta Lei”. 
2 Nesse sentido, Armando Castelar Pinheiro e Fabio Gimbiagi na obra “Os antecedentes macroeconômicos e a 
estrutura institucional da privatização no Brasil” destacam: “No último quarto de século, enquanto o Brasil lutava 
para estabilizar a economia e retomar o crescimento sustentado, formou-se gradualmente um elo entre a 
privatização e a política macroeconômica. Ao enviar ao Congresso Nacional, em março de 1990, a Medida 
Provisória 155, contendo o que viria a ser a base legal do Programa Nacional de Desestatização (PND), o Executivo 
tencionava usar a privatização para reduzir a dívida pública e consolidar o plano de estabilização promulgado na 
mesma ocasião”. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/15306/1/Cap%201-
%20Os%20antecedentes%20macroeconômicos%20e%20a%20estrutura%20intitucional_P_BD.PDF. Acesso em: 
25.06.2020. 
3 No caso brasileiro, em âmbito federal, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda em 2018, se comprometeu 
a obter um trilhão de reais, em operações de desestatização, através da alienação de ativos: "Calculamos que temos 
cerca de R$ 1 trilhão em ativos (da União) a ser privatizados, incluindo as ações do Tesouro na Petrobras", disse 
Paulo Guedes, em agosto de 2018, ainda na campanha presidencial, antes de se tornar ministro da Economia no 
governo de Jair Bolsonaro”. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53759942. Acesso em: 
28.11.2020. Da mesma forma, já em 2020, o atual Ministro se comprometeu a obter os mesmos valores, com a 
venda dos imóveis de propriedade da União: “O ministro da Economia, Paulo Guedes, retomou o discurso de que 
pode vender R$ 1 trilhão em imóveis para abater dívida”. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/30/venda-de-imoveis-recua-mas-ministro-volta-a-prometer-r-1-
tri.ghtml. Acesso em: 28.11.2020.  
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desestatização sob pena, inclusive, de que estes deixem de garantir o maior retorno financeiro 

possível para o ente desestatizante.  

Dentre as escolhas que podem ser realizadas pelo gestor público quando da elaboração 

da referida modelagem destaca-se, para os fins do presente trabalho, a possibilidade de previsão, 

no estatuto social das companhias objeto de desestatização, da emissão de uma golden share. 

Este instrumento societário é capaz de garantir ao antigo controlador da estatal determinadas 

prerrogativas sobre a companhia que não correspondem à participação acionária por ele detida 

após a alienação do controle da sociedade.  

Ainda que a referida previsão pareça, em um primeiro momento, incompatível com o 

próprio objetivo almejado quando da realização de um processo de desestatização, esta se 

justifica em razão da subsistência de um interesse público subjacente à atividade econômica 

desempenhada pela companhia. A manutenção do Estado na composição acionária destas 

pessoas jurídicas garante, portanto, a tutela do interesse público e a implementação de 

determinadas políticas públicas de maneira endógena.  

A noção de interesse público, no entanto, não é estática e pode ser alterada com o 

decorrer do tempo, a partir das transformações sociais e das próprias modificações sofridas pelo 

mercado e, de maneira mais ampla, até mesmo em razão de transformações geopolíticas. Diante 

deste contexto, uma questão se põe: frente à superação da concepção de interesse público que 

ensejou a emissão da golden share poderia esta ação ser extinta e o processo de desestatização 

finalizado por completo?  

Não há, até o presente momento, no ordenamento jurídico brasileiro, uma resposta 

definitiva para tal indagação. Dessa forma, este trabalho se propõe a responder à referida 

questão e, ainda, a delinear os possíveis mecanismos que podem ser empregados para a extinção 

destas ações. Para tanto, serão tomados como base os seguintes questionamentos apresentados 

pelo então Ministro da Fazenda Henrique Meirelles ao Tribunal de Contas da União no âmbito 

da Consulta nº. 025.285.2017-3: (i) se é possível a supressão das golden shares nas companhias 

que foram objeto de desestatização; (ii) se essa extinção poderia ser feita sem o pagamento de 

uma contraprestação pecuniária; e, (iii) se a decisão acerca da extinção dessa classe de ações 

compete ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, ou, apenas ao Ministro da 

Economia.   
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Desse modo, para que seja possível indicar, ao final desta exposição, as respostas às 

indagações anteriormente suscitadas, o presente trabalho abordará, em sua primeira seção, o 

histórico das golden shares, tanto no exterior quanto no Brasil, com o objetivo de indicar as 

principais características que conferem a este título mobiliário um caráter sui generis. Em 

sequência, serão abordadas as principais críticas formuladas em decorrência da emissão desta 

classe de ações.  

No tópico subsequente será mencionado que, no Brasil, os entes desestatizantes titulares 

de tais ações não exerceram, até o presente momento, as prerrogativas que estes títulos lhes 

concedem. Diante desta constatação, será possível observar que as razões de interesse público 

que justificaram, no passado, as emissões de tais ações por parte das sociedades elencadas no 

tópico anterior foram superadas e que, portanto, mostra-se imperiosa a extinção das 

mencionadas golden shares.   

Já no item seguinte, será feito um paralelo entre o contexto internacional em que essas 

ações passaram a ser extintas, por determinação do Tribunal Constitucional Europeu, para que 

reste evidente o distanciamento existente entre este episódio e o contexto nacional. Feita esta 

diferenciação, nesse mesmo momento será relatado o trâmite da Consulta nº. 025.285.2017-3, 

em curso no âmbito do Tribunal de Contas da União, e serão indicados os principais argumentos 

apresentados pelos ministros da Corte de Contas.  

Por fim, serão apresentadas as seguintes soluções às questões levantadas: (i) que as 

golden shares devem ser extintas se não mais subsistir o motivo que ensejou sua previsão; (ii) 

que compete ao Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos a decisão quanto a extinção 

pontual de cada uma das ações e, que, (iii) não há fundamento jurídico para o pagamento de 

qualquer indenização ao ente federativo que possuía a titularidade da golden share. 
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I. GOLDEN SHARES – HISTÓRICO E CRÍTICAS  
 

I.1. Experiência Internacional  

Previstas pela primeira vez no âmbito dos processos de privatização Britânicos iniciados 

nos anos 80 pela primeira-ministra Margaret Thatcher4, as golden shares são um instrumento 

societário de governança corporativa5 capaz de garantir ao Estado a prerrogativa de intervir nas 

deliberações de uma companhia, agora privada, em prol da tutela de um interesse público.  

Sua criação se deu em um contexto de liberalização da economia, marcado pela 

necessidade de reestabelecimento do equilíbrio orçamentário afetado pela grave crise 

econômica então vivenciada pelo Reino Unido, pela necessidade de contenção dos empréstimos 

concedidos pelo Estado às empresas públicas6, e, ainda, pela busca por uma maior eficiência e 

por mecanismos alternativos de funding7 dessas companhias.  

No entanto, ainda que o fundamento dos planos de privatização fosse a ressignificação 

do papel desempenhado pelo Estado, através da redução de sua atuação enquanto agente 

econômico, mostrava-se necessário o desenvolvimento de um mecanismo que permitisse a 

intervenção do Poder Público nas companhias privatizadas que atuavam em setores estratégicos 

ou na prestação de serviços públicos tidos como essenciais. Os objetivos primordiais dessa 

interferência consistiam na salvaguarda da continuidade da prestação dos serviços bem como 

na garantia de que o controle societário permaneceria sob a titularidade do acionista que o 

adquiriu diretamente do ente estatal. 

 
4 “O conceito de “golden share” surgiu durante a privatização britânica dos anos 80, quando as empresas públicas 
como Britol e Jaguar, foram vendidas pelo governo conservador da Primeira-Ministra Margaret Thatcher” 
(tradução livre). (BAEV, 1995).  
5 Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa, governança corporativa é “o sistema pelo qual as 
empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.” 
Disponível em: https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa. Acesso em: 10.04.2020. 
6 Esse procedimento recebia o nome de Public Sector Borrowing Requirement – PSBR e, atualmente, é 
denominado The Public Sector Net Cash Requirement e consiste na “quantidade de dinheiro que o governo tem 
para emprestar quando os tributos e outras fontes de financiamento não são suficientes para pagar por todos os 
serviços que devem ser fornecidos” (tradução livre). Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/public-sector-borrowing-requirement. Acesso em: 
10.04.2020.  
7 “Corresponde à mobilização de recursos de terceiros via mercado de capitais ou mercado bancário com prazo de 
amortização compatível ao prazo de maturação do investimento que se pretende implantar”. Disponível em: 
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2014/glossario.html. Acesso 
em: 10.04.2020. 
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Nesse sentido, SCHWIND (2017) pontua que, quando da criação dessa nova classe de 

ações, havia a necessidade de compatibilização desse redirecionamento da atuação do Estado 

com a possibilidade de manutenção de certa ingerência do Poder Público sobre essas 

companhias, a fim de resguardar interesses estratégicos:  

“Em outras palavras, apesar de ser necessária a transferência do controle 
de certas companhias à iniciativa privada, o Estado entendia que era 
imprescindível manter um certo grau de intervenção estatal em virtude da 
importância estratégica das empresas para a economia e para a satisfação de 
necessidades especiais. Não se podia permitir, por exemplo, que as 
companhias recém-privatizadas tivessem suas atividades interrompidas 
ou que o seu controle acionário fosse adquirido por estrangeiros, 
possivelmente por meio de aquisição hostil”.  (grifou-se). 

Previu-se, portanto, no capital social de tais pessoas jurídicas uma ação preferencial 

resgatável, com valor nominal de uma libra, que atribuía ao seu titular poderes especiais8 – as 

golden shares9.  

Referida participação societária, de titularidade exclusiva do ente desestatizante, confere 

ao seu proprietário prerrogativas especiais que permitem a sua prevalência em determinadas 

deliberações da companhia, independentemente do percentual acionário por este detido10. Sobre 

o caráter intuitu personae11 dessas ações, cabe trazer à colação a definição elaborada por 

OMAROVA (2017):  

 “No contexto da ação governamental, o termo golden share denota uma 
ampla gama de disposições legais que confere ao governo direitos, especiais 
e não transferíveis, de governança coorporativa em empresas privadas. É 
um instrumento ‘que dá ao Estado um poder contínuo sobre certas decisões 
corporativas fundamentais’” (tradução livre) (grifou-se).  

 
8 PELA, 2012.  
9 Segundo PELA (2012), o governo do Reino Unido emitiu tais ações no processo de privatização das seguintes 
empresas:  (i) “Britsh Aerospace, fabricante de aeronaves civis e militares e de materiais bélicos”, (ii) “Cable & 
Wireless, prestadora de serviços de telecomunicação”, (iii) “Amersham International, responsável pela fabricação 
de produtos radioativos para uso em medicina e pesquisa”, (iv) “Britoil, cujas atividades se concentravam no setor 
petrolífero”, (v) “Sealink, prestadora de serviços de transporte marítimo”, (vi) “Enterprise Oil que também atuava 
no setor petrolífero”, (vii) “Jaguar, fabricante de automóveis”, (viii) “British Telecom, prestadora de serviços de 
telefonia”, (ix) “British Gas, que atuava no setor de gás natural”, (x) “Rolls-Royce, cujas atividades se 
concentravam no setor aeroespacial, aeronáutico e de defesa”, (xi) “British Airports Authority, responsável pela 
gestão dos aeroportos do Reino Unido”, (xii) “British Petroleum, indústria petrolífera”, (xiii) “British Steel, 
indústria de aço”, (xiv) “National Power, geradora de energia”  e, (xv) “as prestadoras de serviço de saneamento 
básico e fornecimento de água”. 
10 “O governo britânico reteve a chamada “golden share” em ambas as empresas, o que permitiu que o governo 
prevalecesse sobre todos os acionistas, independentemente do número de ações detidas pelo governo” (tradução 
livre). (BAEV, 1995).   
11 Aludida característica, inerente às golden shares, será relevante ao longo do desenvolvimento do presente 
trabalho tendo em vista que – conforme será futuramente demonstrado – em razão de tal particularidade, estas 
ações não poderão ser alienadas pelos entes desestatizantes que as titularizam.  
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Quanto aos poderes conferidos às aludidas golden shares britânicas, estes se diversificam 

em cada uma das empresas. No entanto, usualmente compreendem: a exclusividade para alterar 

as previsões que estabelecem os poderes conferidos a essa classe de ações; a possibilidade de 

exercício do poder de veto em deliberações sobre a dissolução da companhia e a emissão de 

novas classes de ações; e a permissão para transferência de um percentual significativo dos 

ativos da companhia. Destaca-se, ainda, que em algumas sociedades restou estabelecido que, 

caso um acionista detivesse mais do que 15% (quinze por cento) do capital votante, caberia aos 

administradores “(i) notificar o acionista para que procedesse à venda das ações em 

determinado prazo; e (ii) em caso de recusa ou atraso por parte do acionista, proceder 

diretamente à venda das ações” (PELA, 2012).  

De uma forma geral, historicamente, essas ações conferem ao Estado o poder de veto ou 

a exclusividade para aprovação de determinadas matérias afetas ao desenvolvimento das 

operações da companhia. Nesse sentido, FIDALGO (2017) elenca os seguintes direitos 

usualmente atribuídos às golden shares12:  

“Normalmente, a instituição desse tipo de ação envolve (i) o direito de 
apontar membros do Conselho de Administração da companhia 
privatizada; (ii) o poder de veto sobre algumas matérias, como a alienação 
do controle da companhia, transferência de subsidiárias, dissolução da 
companhia, venda de ativos, etc; (iii) o direito de restringir a aquisição de 
certa quantidade de ações por nacionais ou estrangeiros; (iv) o direito de 
restringir o número de diretores estrangeiros da companhia.” (grifou-se). 

Essa vasta flexibilidade do instrumento, que permite que os poderes conferidos a tal ação, 

em cada uma das sociedades e, para além disso, em cada um dos países que empregaram as 

golden shares em suas privatizações, sejam distintos, inviabiliza a construção de um conceito 

geral que abarque em sua definição as prerrogativas que esse título confere a seu titular13.  

Do mesmo modo, a possibilidade de estabelecimento de um prazo de vigência a essas 

previsões e a forma com que as ações preferenciais podem ser instituídas em cada ordenamento 

jurídico não possibilitam a delimitação de contornos mais detalhados dessa ação. Isso porque, 

tais títulos podem ser previstos sem qualquer prazo, ou por um período de tempo delimitado e, 

 
12 No mesmo sentido, BENSOUSSAN (2007) prevê que a essas ações são conferidos os poderes de: “nomear 
membros para órgãos de direção e o direito de ser ouvido (para vetar ou não) previamente determinadas 
deliberações acerca de interesses considerados relevantes nas companhias privatizadas, como alteração de nome, 
objeto social, sede social, dissolução, aquisição e alienação de subsidiárias, alienação de participação do capital 
social, dentre outros. Para maiores definições das prerrogativas conferidas a esse título: BAEY, 1995.  
13 “Realmente não se pode enunciar, a priori, um conceito abstrato de golden share, já que elas representam, em 
sua origem, a veste jurídica de certas políticas públicas”. (PELA, 2012). 
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ainda, por intermédio de leis, atos de privatização específicos, previsões em contratos de 

alienação de ações e, também, por acordos de acionistas (KUZNETSOV, 2005).  

Na França14, por exemplo, a golden share, intitulada action spécifique, foi introduzida 

pela Lei nº. 86-912 de 1986, segundo a qual, caberia ao Ministro da Economia, em cada 

processo de privatização, a decisão acerca da necessidade de criação dessas ações no capital 

social da companhia, que vigorariam pelo prazo de 5 (cinco) anos caso não fossem convertidas 

em participação acionária ordinária. Em uma alteração legislativa subsequente operada pela Lei 

nº. 93-923 de 1993, a action spécifique passou a ser instituída mediante decreto e não mais por 

ato ministerial, e deixou de ter um prazo de vigência (PELA, 2012).  

A partir dessa breve exposição histórica sobre o contexto de criação das golden shares no 

âmbito internacional e da indicação de seus atributos centrais, é possível indicar as principais 

características que este título mobiliário sui generis ostenta. Dentre elas ressalta-se: (i) seu 

caráter excepcional, sendo previstas, portanto, apenas em sociedades que prestam serviços 

públicos ou desempenham atividades estratégicas da perspectiva estatal; (ii) sua natureza 

intuitu personae, que veda a transferência de tais títulos, seja de forma onerosa ou gratuita; e, 

(iii) sua flexibilidade tanto para constituição e vigência, quanto para previsão das prerrogativas 

que serão atribuídas a seus titulares.  
 

I.2. Golden shares à brasileira  
 

No Brasil, as golden shares foram introduzidas no ordenamento jurídico, em um contexto 

similar ao experimentado pelo Reino Unido quando da criação desse título, através da edição 

dos diplomas legais instituidores do Programa Nacional de Desestatização15 (“PND”). Nesse 

sentido, ainda que a Lei nº. 8.031/90 (“Primeira Lei do PND”) – oriunda da conversão da 

Medida Provisória nº. 155/90 –, tenha sido clara ao estabelecer em seu artigo 1º que, um dos 

 
14 Segundo PELA (2012) essa ação foi prevista nas seguintes companhias francesas: “Societé National Elf-
Aquitaine, principal companhia no setor de energia francês, Compagnie des Machines Bull, que atuava no ramo 
de informativa. Agence Havas, que atua no ramo de comunicações e publicidade; e Societé Matra, cujas atividades 
se concentravam no setor aeroespacial”, “Thomson S.A e a Thomson CSF, integrantes do mesmo grupo econômico, 
tinham como atividade principal a industrialização de produtos eletrônicos utilizados no setor de defesa da França, 
como radares” e, também, a “Societé Aerospatiale, cujas atividades no setor aeroespacial também estavam 
vinculadas à defesa da França”. 
15 O termo não se confunde com privatização. Esta é espécie do gênero maior desestatização, que representa, de 
maneira mais ampla, o fenômeno que marca a saída da atuação do ente público em um determinado segmento, 
incluindo-se aí, além da privatização, a abertura de capital ou ainda a delegação da prestação de serviços públicos 
a particulares, a partir de concessões, por exemplo.   
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objetivos fundamentais do programa16 era a “reordena[ção] [d]a posição estratégica do Estado 

na economia”, havia, na época “uma preocupação com interesses estratégicos da União, que 

poderiam ser afetados após a alienação de suas ações”, SCHWIND (2017).  

Assim, o artigo 8º da Lei nº. 8.031/90 previu a possibilidade de emissão de ações de classe 

especial por empresas submetidas aos procedimentos de privatização disciplinados pela referida 

lei. No entanto, tal artigo, ao conferir autorização para a emissão dessas ações, foi silente ao 

dispor sobre as hipóteses em que estas poderiam ser previstas, deixando à discricionariedade 

do agente público a identificação das companhias em que haveria razões que justificassem a 

sua emissão17. Nos termos do aludido artigo:  

Art. 8º - “Sempre que houver razões que o justifiquem, a União deterá, 
direta ou indiretamente, ações de classe especial do capital social de 
empresas privatizadas, que lhe confiram poder de veto em determinadas 
matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos estatutos sociais das 
empresas, de acordo com o estabelecido no art. 6º, inciso XIII e §§ 1º e 2º 
desta lei”.  (grifou-se). 

Do mesmo modo, com os vetos presidenciais realizados pelo ex-presidente Fernando 

Collor ao Projeto de Lei de Conversão nº. 27 de 1990, a norma deixou de prever quais 

prerrogativas seriam conferidas ao ente desestatizante titular dessa participação especial. 

Retirou-se, desse modo, do texto final da Primeira Lei do PND18 o §1º do artigo 6º, que dispunha 

que, para além dessas ações não gozarem de valor pecuniário, seu detentor teria o poder de veto 

 
16 Lei nº. 8.031/90 - “Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes objetivos 
fundamentais: I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada 
atividades indevidamente exploradas pelo setor público; II - contribuir para a redução da dívida pública, 
concorrendo para o saneamento das finanças do setor público; III - permitir a retomada de investimentos nas 
empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; IV - contribuir para modernização do 
parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos 
setores da economia; V - permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a 
presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais; VI - contribuir para o 
fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização 
da propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa”. 
17 Do mesmo modo, o Decreto nº. 1.204 de 1994 – que altera e consolida a regulamentação da Lei nº. 8.031/90 –, 
em seu artigo 43 se limitou a reproduzir a disposição acima mencionada: “Art. 43. Havendo razões que o 
justifique, a União deterá ações de classe especial do capital social de sociedade privatizada, que conferirão poder 
de veto de determinadas matérias previstas no respectivo estatuto”. (grifou-se). 
18 Ao vetar o dispositivo foram ventiladas as seguintes razões de veto: “Revelam-se excessivos os poderes 
conferidos aos detentores de ações de classe especial, o que redundará, à toda evidência, na redução do valor do 
controle acionário da empresa a ser privatizada, quando, na realidade, tais poderes devem depender das 
especificidades de cada empresa, tal como preceitua, de modo satisfatório, o inciso XIII do próprio art. 6º e o inciso 
XV do art. 21 do Projeto”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8031-1990.pdf. Acesso em: 
15.05.2020.  
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sobre as seguintes matérias: “a) alterações estatutárias de qualquer natureza; b) fixação de 

preços; e, c) transferência do controle acionário”, sem prejuízo de outras.  

Procedimentalmente, sob a égide da Lei nº. 8.031/90 e do Decreto nº. 1.204 de 1994, para 

que as ações de classe especial fossem emitidas, o Gestor do Fundo Nacional de 

Desestatização19 deveria recomendar à Comissão Diretora do Programa Nacional de 

Desestatização20 a sua criação e, ainda, indicar os poderes que estas seriam capazes de conferir 

ao seu proprietário. Na etapa seguinte, a Comissão Diretora deveria elaborar um parecer 

fundamentado indicando a quantidade de ações, as prerrogativas que lhes seriam atribuídas e, 

também, quando aplicável, como se daria sua respectiva aquisição21. Por fim, quando da 

publicação das condições da privatização, tanto na imprensa oficial quanto nos jornais de 

grande circulação, o artigo 11, alínea “l” da lei previa que deveria haver “a indicação, se for o 

caso, de que será criada ação de classe especial, e os poderes nela compreendidos”.  

Assim, a Lei nº. 8.031/90 se limitava a permitir, sempre que houvesse fundamento, a 

emissão de golden shares, com poderes de veto sobre as matérias elencadas nos respectivos 

estatutos sociais das companhias, que poderiam ser subscritas exclusivamente pela União22. 

Em 1997, a Lei nº. 8.031/90 foi revogada quando da edição da Lei nº. 9.491/97 (“Segunda 

Lei do PND”), que alterou os procedimentos relativos ao Programa Nacional de 

Desestatização23. Com relação às ações de classe especial, destaca-se que, novamente, a norma 

não dispôs sobre qualquer parâmetro objetivo que deveria ser observado para a sua criação. 

Contudo, estas passaram a deter, para além do poder de veto, alguns “poderes especiais”24 que 

poderiam ser disciplinados estatutariamente:  

 
19 Lei nº. 8.031/90 – “Art. 21 Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização: XV- recomendar à 
Comissão Diretora a criação de ações de classe especial e as matérias que elas disciplinarão sempre respeitando o 
previsto no art. 6º, inciso XIII e seus parágrafos desta lei”.  
20 Lei nº. 8.031/90 – “Art. 6º Compete à Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização: XIII- sugerir 
a criação de ações de classe especial e as matérias que elas disciplinarão, nas condições fixadas nos §§1º e 2º deste 
artigo”. 
21 Decreto nº. 1.204 de 1994 – “Art. 43 §2º Caberá à comissão diretora, com base em parecer fundamentado, 
sugerir a criação de ações de classe especial, especificar sua quantidade e as matérias passíveis de veto e 
estabelecer, quando for o caso, a forma de sua aquisição”. 
22 Lei nº. 8.031/90 – “Art. 6º §2º - A ação de classe especial somente poderá ser subscrita pela União”.  
23 Com a referida inovação legislativa, o procedimento de emissão das golden shares também foi alterado. Desse 
modo, segundo o artigo 6º, I, “d”, cabe apenas ao Conselho Nacional de Desestatização “recomendar, para 
aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive 
instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e 
imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização; d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita 
pela União”. 
24 “Na prática, essa alteração legislativa teve por objetivo incluir, dentre as prerrogativas da ação de classe especial, 
a de indicar membros do Conselho de Administração das companhias privatizadas”. (PELA, 2012). 
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Art. 8º - “Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, direta 
ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou 
instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes 
especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos 
seus estatutos sociais”. (grifou-se) 

Foi apenas em 2001, com a reforma da Lei das Sociedades Anônimas (“Lei nº. 6.404/76”, 

“LSA”, “Lei das S.A.”) materializada através da edição da Lei nº. 10.303/01, que as golden 

shares, agora denominadas “ações preferenciais de classe especial instituídas em companhias 

objeto de desestatização”, passaram a ser disciplinadas sob uma perspectiva societária25. O 

texto da referida legislação assim dispõe:  

Art. 17, § 7º - “Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada 
ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente 
desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que 
especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembleia-geral 
nas matérias que especificar”. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) (grifou-
se). 

Desse modo, consolidava-se, a partir da legislação vigente, uma expansão objetiva e 

subjetiva do instrumento26. No âmbito subjetivo, as golden shares podem, agora, ser instituídas 

por todos os entes da federação27, aos quais poderão ser conferidos tanto o poder de veto quanto 

 
25 Nesse sentido, PELA (2012) pontua que o fundamento para a inclusão dessa previsão no âmbito do Projeto de 
Lei nº. 3.519, de autoria do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly era garantir que os procedimentos de 
desestatização, em que essas ações foram previstas unicamente com base nos diplomas regulamentadores do PND 
não fossem questionadas judicialmente. Assim, segundo constou da justificação de tal iniciativa legislativa: “A 
Lei nº. 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências, 
previu a criação de ações de classe especial, que confeririam à União poder de veto em determinadas matérias, as 
quais deveriam ser caracterizadas nos estatutos sociais das empresas privatizadas. (...) Ocorre que essa previsão 
de criação de ações de classe especial, tem sido questionada sob o argumento de que ‘essas ações não existem na 
legislação brasileira’ e que ‘seria preciso criar essa espécie nova de ação para depois se dizer que o estatuto da 
companhia privatizada deveria atribuir essas ações à União”. (Diário do Senado Federal, edição de 18 de abril de 
2001, pp. 06140-06141).  
Dentre os questionamentos suscitados com relação à adoção das golden shares e, aos quais o Deputado Luiz Hauly 
faz referência, destacam-se as ações ajuizadas em razão do processo de Privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce (Ação Popular nº.: 1997.39.00.12696-8 – em trâmite na 1ª Vara da Justiça Federal do Pará - e a ADI nº.: 
1597-4). Nesse sentido PELA (2012) pontua que quando do julgamento da ADI os ministros do STF não 
conheceram do pleito dado que “(i) a ação de classe especial já estava prevista no artigo 8º da Lei nº. 8.031/90 e, 
portanto, não foi introduzida no ordenamento brasileiro por normas regulamentares; (ii) nesse sentido, não houve 
qualquer violação ao princípio constitucional da legalidade; (iii) a alegada incompatibilidade da ação de classe 
especial com os preceitos da Lei nº. 6.404/76 não deveria ser apreciada em ação direta de constitucionalidade”.  
26 Para além dos dispositivos que regulamentaram a matéria em âmbito Federal, com a edição da Lei nº. 10.303/01, 
que permitiu a emissão das golden shares em favor dos demais entes da federação, alguns estados também editaram 
disposições que autorizaram a possibilidade de recurso a tal instrumento no âmbito de seus próprios Programas 
Estaduais de Desestatização o que demonstra claramente a expansão desse recurso. Esse foi o caso do Estado do 
Rio de Janeiro (art. 8º da Lei n° 2.470/95) e do Estado de São Paulo (art. 9º da Lei n° 9.361/96), que elaboraram 
normas muito similares à previsão federal. 
27 “Desta forma: algumas alterações substanciais são percebidas com a Lei 10.303: podem ser as golden shares 
criadas também pelos Estados e Municípios quando da privatização das suas companhias estatais; são 
necessariamente preferenciais; podem conferir outros poderes, devidamente especificados no estatuto, e, por fim, 
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outros poderes especiais a serem definidos pelo estatuto social, numa ampliação da dimensão 

objetiva. 

Cabe ressaltar que, com uma inovação legislativa aprovada em 2016, caso as golden 

shares venham a ser implementadas no âmbito de novos processos de desestatização, a emissão 

dessas ações deverá ser feita de acordo com a já mencionada Segunda Lei do PND e, ainda, 

com a Lei nº. 13.334/16 (“Lei do Programa de Parcerias de Investimento” – “Lei do PPI”28), 

que trouxe apenas modificações procedimentais com relação à previsão das ações preferenciais 

de classe especial.  

Desse modo, tendo em vista que, com a Lei do PPI, compete ao Conselho do Programa 

de Parcerias de Investimentos o exercício das competências atribuídas ao Conselho do 

Programa Nacional de Desestatização, na forma do artigo 7º, V, alínea “c”, caberá ao aludido 

órgão colegiado a recomendação acerca da emissão dessa ação de classe especial.  

Novamente, assim como realizado quando da análise da experiência internacional, 

mostra-se necessário um exame analítico dos contornos dessas ações instituídas no Brasil, a fim 

de que se extraiam bases comuns desse instrumento e sejam identificadas quais razões foram 

empregadas, à época, para justificar a emissão das referidas ações preferenciais de classe 

especial na forma do disposto pelo artigo 8º da Lei nº. 9.491/97, ou ainda, pelo artigo 8º da Lei 

nº. 8.031/90, a depender do momento de sua constituição.   

No histórico brasileiro, há relatos da aplicação de golden shares em quatro casos de 

desestatização29: (i) na Companhia Eletromecânica Celma, atualmente GE Celma (“Celma”); 

(ii) na Embraer S.A. (“Embraer”); (iii) na Companhia Vale do Rio Doce, agora denominada, 

Vale S.A. (“Vale”); e, (iv) no Instituto de Resseguros do Brasil (“IRB Brasil RE”), os quais se 

passa a abordar em sequência.  

 
as referidas ações são de propriedade exclusiva do ente desestatizante, que não pode transferí-las a terceiros, sejam 
estes particulares ou mesmo outras pessoas jurídicas de direito público”. (BENSOUSSAN, 2007). 
28 “O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foi criado, no âmbito da Presidência da República, pela Lei 
nº 13.334, de 2016 com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por 
meio da celebração de contratos de parceria e de outras medidas de desestatização. Com a lei que instituiu o PPI, 
duas estruturas foram criadas na Administração Federal: o Conselho do PPI e a Secretaria do PPI. O Conselho é o 
órgão colegiado que avalia e recomenda ao Presidente da República os projetos que integrarão o PPI, decidindo, 
ainda, sobre temas relacionados à execução dos contratos de parcerias e desestatizações. A Secretaria, vinculada 
ao Ministério da Economia, atua em apoio aos Ministérios e às Agências Reguladoras para a execução das 
atividades do Programa”. Disponível em: https://www.ppi.gov.br/sobre-o-programa. Acesso em: 15.05.2020. 
29 Nesse sentido: PAVEZI, 2014. 
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A ação de classe especial prevista no capital social da Celma, cujo objeto social 

compreendia a fabricação, reparação e revisão de motores aeronáuticos, diferencia-se das 

demais experimentadas no contexto brasileiro. Isso porque esta é a única que não mais subsiste 

em razão da previsão constante do edital de alienação das ações da companhia – Edital nº. 

PND/A-02/91/CELMA – de que a referida golden share teria vigência por apenas 10 (dez) 

anos, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos30 a critério da União31.   

Especificamente quando dessa privatização, ou seja, da alienação do controle da 

companhia a um agente privado, a União seria titular de uma ação ordinária de “classe B” com 

poder de veto sob as seguintes matérias:  

“a) mudança do objeto social da Companhia no que diz respeito às suas 
atividades de projetar, construir reparar, revisar motores aeronáuticos, 
inclusive, ferramentas, instrumentos, peças, acessórios e componentes; 

b) alteração de limites de participação no capital social da CELMA; 

c) alteração da composição do Conselho de Administração, para o qual serão 
indicados um membro pela União e outro pelos empregados da 
Companhia”.32  

O fundamento para tal previsão, portanto, residia na necessidade de garantia da 

continuidade e aprimoramento da prestação de um serviço que está diretamente atrelado à 

salvaguarda da segurança nacional - fundamento este que autoriza, até mesmo, a própria 

intervenção direta do Estado na economia na forma do artigo 173, caput da Constituição 

Federal33.  

No caso da Embraer34, a alienação do controle da companhia se deu em 1994 a partir da 

publicação do Edital nº PND-A-05/94/Embraer em que: (i) limitou-se o percentual de ações que 

 
30 Caso esta dilação de prazo não fosse operada, a referida ação seria convertida em ação ordinária. 
31 Segundo PELA (2012) “não há notícias sobre o uso dessa faculdade pela União Federal”. 
32 Decisão nº. 206/92 – Plenário TCU.  
33 CRFB/88 – “Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei”. 
34 Segundo o artigo 3º de seu Estatuto Social, a Embraer tem por objeto social: “I. Projetar, construir e 
comercializar aeronaves e materiais aeroespaciais e respectivos acessórios, componentes e equipamentos, 
mantendo os mais altos padrões de tecnologia e qualidade; II. Promover ou executar atividades técnicas vinculadas 
à produção e manutenção do material aeroespacial; III. Contribuir para a formação de pessoal técnico necessário 
à indústria aeroespacial; IV. Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços 
correlatos à indústria aeroespacial; V. Projetar, construir e comercializar equipamentos, materiais, sistemas, 
softwares, acessórios e componentes para as 2 indústrias de defesa, de segurança e de energia, bem como promover 
ou executar atividades técnicas vinculadas à respectiva produção e manutenção, mantendo os mais altos padrões 
de tecnologia e qualidade; e VI. Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços 
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poderiam ser adquiridas por estrangeiros a 40% (quarenta por cento), e (ii) explicitou-se que 

seria instituída, a favor da União, uma única golden share nos seguintes termos: 

“deverá ser criada ‘golden share’, a ser detida exclusivamente pela União, 
com veto nas seguintes matérias: I – mudança do objeto social; II – alteração 
e/ou aplicação da logomarca da empresa; III- criação e alteração de programas 
militares que envolvam – ou não – a República Federativa do Brasil; IV – 
capacitação de terceiros em tecnologia para programas militares; V – 
interrupção do fornecimento de peças de manutenção e reposição de aeronaves 
militares; VI – transferência do controle acionário; VII – quaisquer 
modificações no estatuto social que alterem os arts. 9 e 15 e seus parágrafos, 
ou quaisquer vantagens, preferências ou direitos atribuídos à ‘golden share’”  

Além dessas disposições, que foram refletidas no artigo 9º do Estatuto Social da Embraer, 

seu parágrafo primeiro ainda passou a prever a necessidade de prévia anuência da União para 

realização de oferta pública de aquisição de ações, caso qualquer acionista ou grupo de 

acionistas venha a adquirir 35% (trinta e cinco por cento), ou mais, do total de ações de sua 

emissão.  

O parágrafo segundo estabeleceu também como se dará o procedimento de deliberação 

das matérias sobre as quais a União possui algum poder de voto ou de veto. Assim, se a matéria 

for aprovada pelo Conselho de Administração, seu Presidente deverá notificar o membro eleito 

pela União e o Ministério da Economia para que o primeiro possa vetar ou ratificar o resultado 

da deliberação. Em seguida, será realizada uma nova reunião do Conselho de Administração 

que, diante da manifestação da União, poderá alterar seu posicionamento ou confirmar a 

deliberação, caso o ente público não tenha exercido a prerrogativa de que dispõe. Por fim, caso 

haja a necessidade de submissão do tema à aprovação da Assembleia Geral, a União poderá 

novamente se posicionar pela rejeição ou aprovação do conteúdo deliberado.   

Além das prerrogativas usuais de veto conferidas às golden shares, o artigo 27, parágrafo 

primeiro também dispôs que a União terá o “direito especial” de eleger um membro efetivo e 

seu respectivo suplente, para o Conselho de Administração.   

Extrai-se, portanto, do próprio objeto social definido no estatuto, que o fundamento para 

a instituição dessa ação preferencial de classe especial no capital social da Embraer era, 

 
correlatos às indústrias de defesa, de segurança e de energia”. Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/show.aspx?idCanal=Kacx+BqjYTwZmMKBRQu5Yg==. Acesso em: 23.05.2020. 
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também, a tutela da defesa nacional – uma razão de Estado35 – em virtude da atividade de 

aviação militar empreendida pela companhia.  

Na terceira experiência brasileira com tal classe de ações, em 1997, quando da elaboração 

do edital de privatização da Vale36, foram previstas duas ações preferenciais de classe especial. 

A primeira, uma golden share, instituída em favor da União, conferiria ao ente público 

participação direta na Companhia, e a segunda, denominada “ação preferencial de classe A” 

lhe garantiria participação indireta.  

Essa participação indireta seria garantida pela emissão dessas ações “Classe A” pela 

Sociedade de Propósito Específico adquirente das ações da Vale. Diferentemente da 

participação direta, essas ações teriam um tempo determinado de vigência, 5 (cinco) anos, e 

seriam de titularidade do BNDES Participações S.A. que poderia se utilizar das prerrogativas 

desses títulos em prol do interesse da União.  

Findo este prazo, o atual estatuto social da companhia prevê uma “clássica” golden share 

fracionada em 12 (doze) ações preferenciais de classe especial de propriedade da União. 

Referidas ações gozam dos mesmos direitos políticos conferidos às ações ordinárias, com 

exceção ao direito de eleição dos membros do Conselho de Administração. Dentre os poderes 

especiais assegurados ao ente público, referido documento previu o direito de eleger e destituir 

um membro, e seu respectivo suplente, do Conselho Fiscal. E previu, ainda, que o detentor 

dessa ação terá direito de participação na distribuição de dividendos, lucros e eventuais 

bonificações.  

 
35 Para maior aprofundamento: CORRÊA e JÚNIOR, 2013, e, HEINEN, 2019. 
36 Segundo o artigo 2º de seu Estatuto Social, a Vale tem por objeto social: “I. realizar o aproveitamento de jazidas 
minerais no território nacional e no exterior, através da pesquisa, exploração, extração, beneficiamento, 
industrialização, transporte, embarque e comércio de bens minerais; II. construir ferrovias, operar e explorar o 
tráfego ferroviário próprio ou de terceiros; III. construir e operar terminais marítimos próprios ou de terceiros, bem 
como explorar as atividades de navegação e de apoio portuário; IV. prestar serviços de logística integrada de 
transporte de carga, compreendendo a captação, armazenagem, transbordo, distribuição e entrega no contexto de 
um sistema multimodal de transporte; V. produzir, beneficiar, transportar, industrializar e comercializar toda e 
qualquer fonte e forma de energia, podendo, ainda, atuar na produção, geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de seus produtos, derivados e subprodutos; VI. exercer, no País ou no exterior, outras atividades 
que possam interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social, inclusive pesquisa, industrialização, 
compra e venda, importação e exportação, bem como a exploração, industrialização e comercialização de recursos 
florestais e a prestação de serviços de qualquer natureza; VII. constituir ou participar, sob qualquer modalidade, 
de outras sociedades, consórcios ou entidades cujos objetos sociais sejam, direta ou indiretamente, vinculados, 
acessórios ou instrumentais ao seu objeto social”. Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/corporate-
governance/Documents/Estatuto-Social-2020_p.pdf. Acesso em: 23.05.2020. 
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Com relação às matérias sobre as quais será possível o exercício do poder de veto, foram 

listadas as seguintes hipóteses:  

“Art. 7º A ação de classe especial terá direito de veto sobre as seguintes 
matérias: I - alteração da denominação social; II - mudança da sede social; III 
- mudança no objeto social no que se refere à exploração mineral; IV - 
liquidação da sociedade; V - alienação ou encerramento das atividades de 
qualquer uma ou do conjunto das seguintes etapas dos sistemas integrados de 
minério de ferro da sociedade: (a) depósitos minerais, jazidas, minas; (b) 
ferrovias; (c) portos e terminais marítimos; VI - qualquer modificação dos 
direitos atribuídos às espécies e classes das ações de emissão da sociedade 
previstos neste Estatuto Social; VII - qualquer modificação deste Artigo 7º ou 
de quaisquer dos demais direitos atribuídos neste Estatuto Social à ação de 
classe especial”. 

Quanto à sistemática para o recurso a tais prerrogativas, o artigo 8º, parágrafo segundo, 

estabelece que o acionista que possui a ação de classe especial será convocado para a 

Assembleia Geral em que serão deliberadas as matérias sobre as quais ele poderá exercer o 

poder de veto.  

Dentre os principais fundamentos que ensejaram a previsão dessa ação no edital de 

privatização da Vale residia o receio de que o controle acionário da companhia pudesse ser 

adquirido por investidores estrangeiros o que acabaria por, consequentemente, deslocar as 

decisões negociais da companhia para o exterior. Ademais, à época, o minério de ferro era 

essencial para o desenvolvimento da indústria de base e para toda a economia do país, sendo 

necessária, portanto, a instituição de um mecanismo capaz de assegurar que nenhuma etapa 

produtiva desse bem seria alienada. Assim, a criação desta golden share estaria associada à 

necessidade de se garantir a estabilidade no fornecimento de um bem do qual o país mostrava 

forte dependência naquele momento econômico.  

Por fim, a última ação preferencial de classe especial a ser emitida,37 no âmbito do 

Programa Nacional de Desestatização, foi a prevista no capital social do IRB-Brasil RE38. O 

estatuto social da referida companhia prevê uma golden share em benefício da União e a 

 
37 Cabe pontuar que a privatização do IRB Brasil RE levou aproximadamente 13 (treze) anos para ser concretizada, 
assim, o procedimento iniciado no começo dos anos 2000 só foi finalizado em 2013 em virtude de uma série de 
questionamentos judiciais acerca de sua constitucionalidade (vide ADI nº. 2.223-7). 
38 Segundo o artigo 2º de seu Estatuto Social, o IRB-Brasil RE tem por objeto social: “efetuar operações de 
resseguro e retrocessão no País e no exterior, não podendo explorar qualquer outro ramo de atividade empresarial, 
nem subscrever seguros diretos”. Disponível em: https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/0d797649-90df-
4c56-aa01-6ee9c8a13d75/estatuto-social-politicas-codigoscentral-de-
downloads/341afaf554dc117d66f712a7794d33b03427b41c7ecd546644763c065f9be9c7/estatuto_social.pdf. 
Acesso em: 23.05.2020. 
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referida participação acionária lhe confere a prerrogativa de vetar as deliberações sobre as 

seguintes matérias:  

“Art. 8º: I - mudança de denominação da Sociedade ou de seu objeto social; 
II - transferência de controle acionário da Sociedade, observado o disposto no 
§ 1º deste art. 8º; III - alteração ou aplicação da logomarca da Sociedade; IV - 
definição das políticas de subscrição e retrocessão, representadas por normas 
de caráter geral, sem indicação individualizada de negócios, devendo esse 
direito ser exercido de forma a se buscar o equilíbrio econômico-financeiro 
das carteiras correspondentes, salvo disposição expressa em acordo de 
acionistas do qual a União faça parte; V - operações de transformação, fusão, 
incorporação e cisão que envolvam a Sociedade, que possam implicar em 
perdas de direitos atribuídos à Golden Share; e VI - qualquer alteração dos 
direitos atribuídos à Golden Share, sem a anuência escrita manifestada pela 
União”.  

O parágrafo 3º do mesmo artigo passou a prever também como seria o procedimento de 

participação da União nas deliberações sobre os temas em que esta pode exercer seu poder de 

veto. De início, o Conselho de Administração deverá notificar o membro eleito pela União para 

que este possa vetar ou aprovar a matéria. Caso a temática dependa da aprovação da Assembleia 

Geral, esta somente será pautada se a União não tiver exercido seu direito de veto.  

Já com relação aos poderes especiais conferidos ao ente público, estes compreendem a 

possibilidade de indicação: (i) do Presidente do Conselho de Administração e de seu suplente 

correspondente; e, (ii) de um membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.  

Prevista, inicialmente, no edital de privatização formulado nos anos 2000, a aludida 

golden share deveria ter sido emitida em um cenário marcado pelo monopólio legal do mercado 

de resseguros. Desse modo, o intuito de sua emissão seria conferir uma garantia de que, com a 

saída do Estado do controle da companhia, este segmento financeiro não seria submetido a um 

possível risco sistêmico39.   

Deve-se ressaltar, no entanto, que ainda que as ações preferenciais de classe especial 

previstas nas companhias objeto de desestatização busquem, em alguma medida, a 

concretização de um interesse público específico – conforme indicado ao longo da presente 

seção –, as emissões dessas ações não são imunes a críticas. Nesse sentido, os questionamentos 

sobre a instituição das golden shares podem ser divididos em três vertentes: (i) no âmbito do 

 
39 “A ideia de risco sistêmico contém, assim, um juízo de probabilidade de que alterações, desequilíbrios, 
anomalias, ou choques sofridos por um determinado segmento venham a contagiar todos os integrantes daquele 
sistema, ou, até mesmo, extrapolar as fronteiras dele”. (PORTO, GONÇALVES, SAMPAIO; POSNER ... [et 
al.],2012).  
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Direito Societário; (ii) no campo do Direito Público; e, ainda, (iii) no âmbito do Direito 

Administrativo Societário, considerações estas que passam a ser analisadas no tópico 

subsequente.  
 

I.3 Questionamentos acerca da instituição dessas ações  

a. No âmbito do Direito Societário 

 Conforme pontuado por SCHWIND (2017): “A aceitação da figura das golden shares 

não é unânime. Questiona-se a sua compatibilidade com determinadas regras e princípios do 

direito societário”.   

Tais alegações que, em certa medida, suscitam até mesmo questionamentos acerca da 

licitude dessa classe de ações baseiam-se em argumentações de que a previsão desses títulos 

violaria os seguintes princípios do direito societário: (i) da proporcionalidade entre os direitos 

conferidos a um acionista e sua respectiva participação acionária; (ii) da isonomia entre os 

acionistas; (iii) do princípio majoritário; (iv) da tipicidade das espécies e classes de ações; (v) 

da impessoalidade dos títulos; (vi) da livre circulação dos valores mobiliários40.  

De início, com relação a uma suposta inconciliabilidade entre as golden shares e os 

princípios da proporcionalidade – popularmente conhecido como a regra que estabelece “uma 

ação, um voto” (“one share, one vote”) – e da isonomia entre os acionistas, cumpre esclarecer 

que a Lei das Sociedades Anônimas, ao cristalizar a aludida regra em seus artigos 109, §1º,41 e 

110, caput,42 e §2º, 43 estabeleceu que esta previsão deve ser observada em relação às ações 

pertencentes à mesma classe. Portanto, a emissão de uma única ação, de classe especial, ou seja, 

de uma classe distinta das demais, com prerrogativas específicas, não viola as referidas 

garantias.   

Quanto a uma possível quebra do princípio majoritário, que estabelece que as 

deliberações assembleares devem ser guiadas pela maioria dos votos, ressalta-se que o artigo 

12944 da Lei nº. 6.404/76 taxativamente prevê que essa regra pode ser mitigada com base nas 

 
40 PELA (2012) e SCHWIND (2017) elencam estes como os principais questionamentos dirigidos à essa ação no 
cenário brasileiro.  
41 Lei 6.404/76 – “Art. 109 § 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares”. 
42 Lei 6.404/76 – “Art. 110 A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembleia-geral”.  
43 Lei 6.404/76 – “Art. 110 § 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações”. 
44 Lei 6.404/76 – “Art. 129. As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco”. 
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exceções previstas em lei. Desse modo, dado que a própria legislação societária prevê em seu 

artigo 17, §7º que as ações preferenciais de classe especial podem exercer “o poder de veto às 

deliberações da assembleia-geral”, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente de 

sua emissão.  

Com relação ao dever de observância da tipicidade das espécies e classes de ações, este 

encontra-se previsto no artigo 1545 da Lei das S.A., segundo o qual as companhias podem emitir 

somente ações ordinárias, preferenciais ou de fruição. Nessa perspectiva, PELA (2012) destaca 

que “é, portanto, vedado às sociedades anônimas brasileiras emitir ações atípicas, cujos 

direitos deixem de corresponder àqueles previstos em lei para as ordinárias, preferenciais ou 

de fruição.”  

No entanto, o questionamento acerca da compatibilidade dessa regra com a emissão das 

golden shares se fazia pertinente apenas antes de 2001, quando não havia previsão na Lei nº. 

6.404/76 de que essas ações se enquadrariam na classe das ações preferenciais. Assim, com a 

inserção do §7º no artigo 17 da LSA, pela Lei 10.303/01, resta superada qualquer suposta 

inobservância da regra da tipicidade das espécies e classes de ações46.   

Em sequência, conforme abordado anteriormente, essas ações são de titularidade 

exclusiva do ente público desestatizante e conferem unicamente a seu proprietário as 

prerrogativas ali estabelecidas em razão da existência de um interesse público subjacente. 

Diante dessa previsão, de que as ações preferenciais de classe especial são emitidas intuitu 

personae, questionou-se a sua conformidade com os diplomas societários em razão de uma 

possível violação do princípio da impessoalidade dos valores mobiliários. A fim de demonstrar 

que esta hesitação não possui fundamento cabe trazer à tona o argumento levantado por 

SCHWIND (2017): 

“Na realidade, o recurso às classes de ações já representa a admissão de 
elementos intuitu personae nas companhias. A emissão de classes de ações 
preferenciais, com direito de voto restrito a determinadas matérias, é um 
exemplo de introdução desses elementos. (...) Portanto, há a possibilidade 
de introdução de elementos pessoais nas sociedades anônimas”. (grifou-
se). 

 
45 Lei 6.404/76 – “Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, 
são ordinárias, preferenciais, ou de fruição”. 
46 PELA (2012) sustenta que antes mesmo da reforma da Lei das Sociedades Anônimas as golden shares poderiam 
ser previstas: “mesmo antes da reforma da Lei nº. 6.404/76 pela Lei nº. 10.303/01, a emissão de golden shares por 
companhias brasileiras não violava a tipicidade das espécies e classes de ações, desde que observada, obviamente, 
a disciplina importa pelos artigos 16 e 18”.  
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Do mesmo modo, a previsão que impede a alienação de tal título47, o que faz com que o 

mesmo seja um bem fora do comércio, suscita dúvidas com relação a uma aparente afronta ao 

princípio da livre circulação dos valores mobiliários e, no limite, a uma suposta 

descaracterização da noção de sociedade anônima. Com relação a esse ponto, ressalta-se que a 

Lei das S.A. permite, desde que observados determinados requisitos48, que haja a restrição da 

circulação dos títulos. Todavia, ainda que não o fizesse, tal limitação decorre do interesse 

público que justificou, de início, a própria emissão da golden share.   

Reconhece-se, portanto, que as suposições de que as emissões das ações preferenciais de 

classe especial violariam princípios basilares do Direito Societário não encontram respaldo na 

Lei de Sociedades Anônimas.  

Ainda que a análise das especificidades societárias deste mecanismo de participação não 

seja o objeto do presente estudo, tais questionamentos são pertinentes para que a seguinte 

conclusão possa ser extraída: as golden shares não podem ser entendidas como um mero 

instrumento de participação societária.  

Explica-se. As golden shares, ao serem empregadas, têm como objetivo principal a 

realização de uma transição gradual entre um modelo de gestão até então estatal e a completa 

atuação privada. Desse modo, a previsão desse valor mobiliário funciona, na realidade, como 

um estágio intermediário das privatizações, em que há uma superação da governança feita 

inteiramente pelo Poder Público e o recurso a um modelo regulatório intrassocietário, 

conforme será abordado detalhadamente na seção seguinte.  

À vista disso, diante de seu contexto de criação e propósito, as ações preferenciais de 

classe especial emitidas pelas companhias desestatizadas não possuem as mesmas 

características que as ações das demais classes emitidas por outras companhias. Trata-se, desse 

 
47 “Desta forma: algumas alterações substanciais são percebidas com a Lei 10.303: podem ser as golden shares 
criadas também pelos Estados e Municípios quando da privatização das suas companhias estatais; são 
necessariamente preferenciais; podem conferir outros poderes, devidamente especificados no estatuto, e, por fim, 
as referidas ações são de propriedade exclusiva do ente desestatizante, que não pode transferí-las a terceiros, 
sejam estes particulares ou mesmo outras pessoas jurídicas de direito público”. (grifou-se) (BENSOUSSAN, 
2007). 
48 Para contornar tal crítica, SCHWIND (2017) pontua que “em determinados casos, é plenamente admissível que 
se prevejam restrições à circulação de ações de emissão da companhia. No Brasil, admite-se, por exemplo, que o 
estatuto da sociedade anônima fechada imponha limites à circulação de ações, desde que (i) regule tais restrições 
detalhadamente; (ii) não impeça a negociação das ações e (iii) não sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da 
administração da empresa ou da maioria dos acionistas, conforme previsto no artigo 36 da Lei nº. 6.404”.  
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modo, de uma política de Estado e não de mero instrumento econômico-financeiro apto a 

financiar a companhia e a gerar retorno financeiro para seu detentor.  

b. No campo do Direito Público 

Da perspectiva do Direito Público, a emissão das golden shares, por parte das sociedades 

desestatizadas em favor de um ente público suscita indagações de duas ordens. A primeira é 

atinente à necessidade ou não de compatibilização desse mecanismo sui generis de participação 

societária com o disposto no artigo 173, caput da Constituição Federal. 

E a segunda - concernente à mecânica do instrumento – consiste em saber se ao Estado, 

enquanto titular da ação, é conferida a prerrogativa de, com base em sua discricionariedade, 

exercer as atribuições que o aludido título lhe confere. Ou, se, por outro lado, a Administração 

Pública estaria constrita a exercer as prerrogativas que o estatuto social elenca quando o 

interesse público que ensejou a própria emissão do título fosse atingido49.  

De início, deve-se rememorar que o constituinte originário, ao fazer uma escolha 

eminentemente política, exarou no texto constitucional disposições acerca da ordem econômica 

que deveria ser implementada e tutelada pelo Estado. Dentre as aludidas previsões, que 

concederam à Constituição Federal o status de “Constituição Econômica”, destacam-se a 

garantia da livre iniciativa e da propriedade privada consignadas no artigo 170 da CRFB/8850. 

Tal opção, que instrumentaliza a concretização de um modelo liberal, para além de assegurar 

aos agentes privados o livre exercício das atividades econômicas51, retirou da esfera dos papéis 

típicos do Estado o de player econômico.  

Contudo, os mesmos agentes políticos constataram que a saída por completo do Estado 

da economia poderia gerar efeitos deletérios aos administrados em razão da imposição de 

obstáculos ao acesso a determinados bens e serviços categorizados como essenciais. Desse 

 
49 Tal ponto será abordado posteriormente, quando da análise do caso da operação societária que seria empreendida 
entre a Embraer e a Boeing para a constituição de uma joint-venture então denominada Boeing-Brasil Comercial.  
50 CRFB/88 – “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;   VII - 
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”.  
51 CRFB/88 – “Art. 170 Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.   
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modo, criou-se uma engenharia constitucional capaz de conciliar “institutos do Estado Liberal, 

não intervencionista, com o Estado Social, altamente dirigista” (MOREIRA NETO, 1989). 

Para tanto, mostrou-se primordial autorizar que o Estado pudesse atuar na economia, 

enquanto participante, através de instrumentos que possibilitam sua atuação direta, e, também, 

na qualidade de interventor, através do emprego de mecanismos de fomento e regulação das 

atividades econômicas52.  

Comumente, a doutrina majoritária, ao analisar essa faceta empresarial do Estado, invoca 

o princípio da subsidiariedade53, segundo o qual poderia o Poder Público se inserir no espectro 

econômico, quando a iniciativa privada não o fizesse de forma satisfatória54. Pela vertente 

predominante, no entanto, o fundamento único de validade para essa modalidade de atuação do 

Estado reside no caput do artigo 17355. Quanto a este último posicionamento, NETO e 

MENDONÇA destacam:  

“São, portanto, improcedentes as tentativas de se emprestar status 
constitucional ao princípio da subsidiariedade. Aqui, como talvez em 
nenhuma outra área, o uso de categorias originalmente desenvolvidas para o 
campo dos direitos fundamentais converte-se em veículo de captura 
ideológica do texto constitucional. Não resta dúvida: a subsidiariedade é 
proposta como limite não à intensidade, mas à abrangência da intervenção 
estatal. O princípio se relaciona ao conceito de Estado Mínimo, não ao de 
Estado de Direito. Seu compromisso é com o liberalismo econômico, não 

 
52 “Pode-se manter, em face da atual Constituição, a mesma distinção que surtia das anteriores, qual seja a de que 
ela reconhece duas formas de ingerência do Estado na ordem econômica: a participação e a intervenção. Ambas 
constituem instrumentos pelos quais o Poder Público ordena, coordena e atua a observância dos princípios da 
ordem econômica tendo em vista a realização de seus fundamentos e de seu fim, já tantas vezes explicitados aqui”. 
(SILVA, 2014).  
53 Esse posicionamento foi, em certa medida, internalizado pelo próprio Poder Executivo, na medida em que, a 
Proposta de Emenda Constitucional (“PEC”) 37/2020, intitulada PEC da Reforma Administrativa, propõe a 
positivação de tal princípio no caput do artigo 37 da CRFB/88, através da adoção da seguinte redação: “Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, 
transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência e 
subsidiariedade e, também, ao seguinte (...)”. Para embasar essa inserção, a mensagem de encaminhamento da 
aludida proposta assim a justifica: “O princípio da subsidiariedade está associado com a valorização do indivíduo 
e das instâncias mais próximas a ele, prestigiando sua autonomia e sua liberdade. Tal princípio, historicamente 
consolidado, visa a garantir que as questões sociais sejam sempre resolvidas de maneira mais próxima ao 
indivíduo-comunidade, e só subsidiariamente pelos entes de maior abrangência, ressaltando, no âmbito da 
Administração pública, o caráter do federalismo”. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1928147&filename=PEC+32/2020. 
Acesso em: 28.11.2020. 
54 “À atuação direta [...] aplica-se o princípio da proporcionalidade, o que significa que somente se legitimará a 
intervenção estatal se outra alternativa não for mais satisfatória. Sob esse prisma, o princípio da proporcionalidade 
se manifesta como princípio da subsidiariedade” (JUSTEN FILHO, 2015).  
55 No mesmo sentido, André Cyrino assim se posiciona: “Especificamente, é oportuno aprofundar a interpretação 
do caput do art. 173 da Constituição, o qual substancia o limite básico da intervenção direta, em harmonia com o 
princípio da subsidiariedade”. (CYRINO, 2015). 
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com o liberalismo político. A tese da constitucionalização da 
subsidiariedade não é apenas insustentável à luz da Constituição atual, 
mas também sob o prisma do constitucionalismo democrático. Em suma: 
trata-se de postulado ideológico particular, não de princípio 
constitucional”. (grifou-se). 

Filiado à tal tese, ARAGÃO (2018), também pontua: 

“Fundamento mais específico para a Subsidiariedade é o caput do art. 
173 da Constituição Federal, para o qual o Estado explorará atividades 
econômicas apenas em casos de relevante interesse coletivo ou segurança 
nacional”. (grifou-se).  

Nesse cenário, a intervenção direta do Estado demanda a manifestação de uma das duas 

hipóteses previstas no aludido dispositivo, quais sejam: “quando necessária aos imperativos 

da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”. Sobre esses requisitos, o mesmo 

autor ressalta que, “não é a atividade econômica em si que tem que ser de “relevante interesse 

coletivo”, mas sim a atuação do Estado nela”, (ARAGÃO, 2018). 

Desse modo, pode-se concluir que, a aprovação do parlamento56, necessária para a criação 

das empresas estatais, torna pressuposta a existência de uma das hipóteses autorizativas do 

caput do artigo 173 da Constituição Federal, não existindo, até o momento, notícia de eventual 

controle jurisdicional quanto à aplicação desse conceito jurídico indeterminado. 

No entanto, a atuação direta lato sensu configura-se como uma faculdade e não como um 

curso obrigatório de atuação. Dessa forma, a escolha pelo seu desempenho é uma opção 

administrativa do Poder Público57, que também dispõe de outros institutos jurídicos para 

intervir na ordem econômica e condicionar o comportamento dos particulares.   

Nesse sentido, destaca-se o desempenho da função regulatória, que encontra seu 

fundamento jurídico de validade no artigo 174 da Constituição Federal58. Referido padrão de 

intervenção denota a ressignificação do papel desempenhado pelo Estado uma vez que há a 

substituição do “Estado Empresário” pelo “Estado Regulador”. A ingerência do Estado sob o 

mercado passa a se dar, portanto, de maneira indireta e, usualmente, através da edição de atos 

 
56 Deve-se esclarecer que a referida lei específica apenas autoriza a constituição sendo necessário, ainda, a 
realização dos procedimentos administrativos necessários para a constituição de uma pessoa jurídica tais como o 
registro na respectiva Junta Comercial. 
57 “O fato de o Estado poder exercer essas atividades econômicas não quer dizer que deva necessariamente fazê-
lo por si próprio.” (ARAGÃO, 2018) 
58 CRFB/88 – “Art. 174 Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado”. 
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normativos que disciplinam o exercício das atividades econômicas empreendidas pelos players 

privados59. Nas palavras de ARAGÃO (2013): 

“Podemos condensadamente definir a regulação da economia como o 
conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, 
materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de 
maneira restritiva da autonomia empresarial ou meramente indutiva, 
determina, controla, ou influencia o comportamento dos agentes 
econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da 
Constituição e os orientando em direções socialmente desejáveis”. (grifou-se).  

Frente a tais distinções, e à contextualização anteriormente realizada, pode-se concluir 

que as golden shares são previstas em uma conjuntura em que o Estado opta por não mais 

titularizar a prestação direta da atividade econômica, mas em que a sua atuação, enquanto 

regulador – ou seja, enquanto aquele que é capaz de restringir ou induzir as decisões gerenciais 

da companhia – não é prescindível.  

As ações preferenciais de classe especial emitidas pelas companhias desestatizadas são, 

portanto, um instrumento jurídico híbrido, capaz de conjugar essas duas formas de intervenção 

do Estado na economia, figurando, assim, como um mecanismo de regulação endógeno à 

estrutura societária. Nesse sentido, ARAGÃO (2018), ao analisar os aspectos regulatórios que 

a atuação direta do Estado na economia pode adquirir, pontua60:   

(...) denota o que podemos chamar de regulação intrassocietária, com o 
Estado rompendo a assimetria informacional via de regra existente entre 
concessionário e Poder Concedente/regulador, sendo ele próprio sócio da 
concessionária, ainda que minoritário, facilitando assim o acesso a 
informações, sua fiscalização e regulação, por dentro da própria 
concessionária, por vezes até mesmo através de uma ação de classe 
especial. (grifou-se).  

Da mesma forma, BENSOUSSAN (2007), assim se posiciona61:  

“(...) através da golden share, o Poder Público atua internamente, na 
própria empresa, atuando na defesa da coletividade e sobre o mercado”. 
(grifou-se). 

 
59 Essa forma de atuação, através da edição de atos normativos, segundo ARAGÃO (2018), recebe o nome de 
regulação jurídica. No entanto, a atividade regulatória, lato sensu, exercida pelo Estado, não se esgota no recurso 
a tal instrumental.  
60 “Ao exercer diretamente atividades econômicas, ou seja, o atuar como agente econômico, o Estado pode visar 
não apenas a atender imediatamente os cidadãos, mas também a influenciar outros agentes econômicos, sejam eles 
do mesmo setor, de setores a montante (fornecedores de insumos para a atividade econômica) ou a jusante 
(adquirentes das matérias-primas e insumos produzidos pela atividade econômica estatal), ou até mesmo da 
economia em geral”. (ARAGÃO, 2018) 
61 Os próprios doutrinadores de Direito Societário defendem tal ponto: “Trata-se de um mecanismo regulatório-
societário sem dúvida útil e relevante” (SALOMÃO FILHO, 2011). 
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Tal regulação, no entanto, não se confunde com a regulação jurídica, que, conforme 

indicado anteriormente, se restringe à edição de atos normativos e consubstancia a atuação 

indireta do Estado na economia. A compreensão das golden shares, enquanto um instrumento 

jurídico, capaz de viabilizar o exercício de verdadeira regulação intrassocietária, demanda, 

portanto, o entendimento do conceito de regulação material ou operacional (ARAGÃO, 2018). 

Para além disso, demanda o entendimento de que o termo “regulação” deve ser compreendido, 

de maneira ampla, como a intervenção do Estado no domínio econômico62, e que para a 

concretização desse propósito, a Administração Pública pode se valer dos mais distintos 

institutos jurídicos que estão a sua disposição. 

Segundo o autor, enquanto a regulação jurídica só poderia ser exercida por aqueles entes 

que detém o jus imperri estatal, a regulação operacional seria o resultado da atuação direta do 

Estado:  

“[o] termo “regulação jurídica”, que constitui a principal forma de atuação 
indireta do Estado, [é distinto] da “regulação operacional”, que se dá 
mediante a atuação direta do Estado na economia, não através da edição 
de regras e atos jurídicos, mas, sim, de operações econômicas que 
influenciam os agentes privados, às vezes até com maior cogência prática 
que a edição de normas jurídicas”. (grifou-se).  

Dessa forma, EIZIRIK (2011) coloca que seria possível até mesmo substituir algumas 

funções das agências reguladoras pelas golden shares63:  

“A golden share caracteriza-se como um instrumento direto de política 
pública que pode substituir, em certa medida, as funções de uma agência 
estatal reguladora. Esta age externamente à companhia, enquanto à golden 
share permite ao Estado, mediante o controle interno na própria sociedade 
privatizada, atuar nela em favor da coletividade e sobre o mercado”. (grifou-
se). 

Contudo, ainda que seja possível a emissão dessas ações com objetivos regulatórios, essa 

função dúplice exercida por tal título demanda a observância da regra disposta no artigo 173, 

caput da Constituição Federal64, e, portanto, a configuração de uma hipótese de imperativo da 

 
62 ORBACH, 2012.  
63 Da mesma forma BENSOUSSAN (2007) se coloca: “constituem instrumento direto de política pública, que 
pode substituir, em certa medida, a função desempenhada pelas agências reguladoras”. (grifou-se). 
64 Sobre tal tópico, ARAGÃO (2018), destaca que ainda que o recurso à atuação direta, com objetivos regulatórios, 
possibilite a intervenção do Estado na economia de uma forma que a edição de atos normativos possivelmente não 
permitiria, esta atuação direta só se justifica caso configurada uma das hipóteses do art. 173, CRFB/88: “a atuação 
direta do Estado na economia pode faticamente impor aos particulares, por razões econômicas, ações que através 
de normas jurídicas não poderiam ser cogentemente prescritas, mas apenas se tal objetivo for de relevante interesse 
coletivo, nos termos do art. 173, CF”. 
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segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Assim, ainda que os diplomas 

regulamentadores do instrumento – quais sejam a Lei do PND, a Lei do PPI e a Lei das S.A. – 

sejam silentes quanto às hipóteses que autorizam a emissão dessas ações, e que os termos 

empregados pela Constituição Federal sejam conceitos jurídicos indeterminados65, o 

dispositivo estabelece, sem dúvidas, uma zona de certeza positiva e uma zona de certeza 

negativa66, na qual esta participação societária deverá encontrar seu fundamento de validade67.  

Nesse sentido, FIDALGO (2017) assim descreve as referidas zonas de certeza positiva 

para cada uma das hipóteses do art. 173 da Constituição Federal:  

“O requisito relativo à segurança nacional deve ser entendido como 
abarcando necessidades relacionadas à defesa do país, à proteção da 
soberania e do seu povo. Embora inúmeras atividades possam estar 
abrangidas por esse conceito, variando a depender do contexto histórico 
subjacente – determinadas atividades podem ser necessárias à segurança 
nacional em determinados momentos históricos e em outros deixarem de sê-
las – fato é que há atividades que, com certeza, não poderão se subsumir a esse 
critério”. 

(...)  

“O que se pode dizer, por sua vez, com relação às atividades de ’relevante 
interesse coletivo’? Esse termo é muito mais amplo do que “segurança 
nacional”. Dele é possível extrair que será permitida a exploração direta de 
atividades econômicas pelo Estado nas hipóteses em que haja um 
interesse coletivo, isto é, um interesse compartilhado por um determinado 
grupo de pessoas, e que seja relevante, importante”. (grifou-se). 

 
65 “A linguagem do art. 173 traz um claro exemplo do recorrente uso de conceitos jurídicos indeterminados na 
Constituição econômica brasileira. (...) Os conceitos jurídicos indeterminados possuem um espaço de apreciação 
aberto ao intérprete, que será exercido em distintos níveis. Não se trata, exatamente, de um campo de 
discricionariedade, mas de uma zona de interpretação quanto ao sentido do conceito fixado na norma”. CYRINO 
(2015). 
66 Ao abordar as dificuldades inerentes à delimitação de quais atividades podem ser enquadradas dentro das 
hipóteses de “imperativo de segurança nacional” e “relevante interesse coletivo”, CYRINO (2015) recorre à obra 
de BINENBOJM (2006) e emprega os conceitos de “zona de certeza negativa” e “zona de certeza positiva” da 
seguinte forma: “De todo modo, fato é que essas ideias evolveram no sentido de que o conceito teria espaços de 
maior ou menor certeza. O conceito jurídico indeterminado apresentaria, assim, duas zonas fortes de apreciação: 
“uma zona de certeza positiva (o que é certo que ele é), dentro da qual não existe dúvida acerca da utilização da 
palavra ou expressão que o designa, e uma zona de certeza negativa (o que é certo que ele não é), em que, 
igualmente, inexistiria dúvida acerca de sua utilização, só que para excluir a sua incidência””.  
67 Reconhece-se, ainda, que nas zonas de incerteza, será possível encontrar um fundamento de validade para as 
golden shares, desde que sua constituição seja devidamente fundamentada, assim como ocorre nos casos de 
constituição de empresas estatais. CYRINO (2015) ainda sugere a observância dos seguintes standards para a 
interpretação do art. 173, CF, nesses casos de “penumbra”: “Nesse sentido, sugerem-se como possíveis standards 
interpretativos do art. 173 da Constituição – principalmente para as zonas de incerteza – os seguintes: (i) quanto 
menor a vantagem comparativa do Estado, mais estreito deverá ser o sentido do art. 173; (ii) quanto maior o clamor 
democrático por uma determinada intervenção, mais flexível poderá ser a interpretação das zonas de incerteza do 
art. 173; e, (iii) quanto mais essencial for a atividade que se pretende atribuir à empresa estatal, maiores serão as 
possibilidades de atuação direta do Estado na economia”.  
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Dessa forma, caso o cenário em questão não admita a clássica intervenção direta do 

Estado na economia, através da criação de empresas estatais, não há que se permitir a emissão 

de uma golden share em favor do ente público. Por outro lado, se estivermos diante da hipótese 

em que a atuação do Estado, na qualidade de player econômico é autorizada, as golden shares 

podem ser instituídas em benefício da Administração Pública.  

Caso contrário, a previsão de tal ação no estatuto social das companhias se prestaria a 

obstar o pleno exercício da liberdade de iniciativa garantido constitucionalmente às empresas 

privadas e a reduzir o próprio valor de alienação do controle da sociedade quando do momento 

de sua desestatização. Este cenário este poderia configurar, até mesmo, a prática de uma 

verdadeira regulação expropriatória pelo Estado, na medida que, segundo CYRINO (2014) essa 

regulação excessiva é assim conceituada:  

“Trata-se de medidas regulatórias permeadas de aparente legitimidade e 
editadas dentro dos parâmetros de competência instituídos pela lei, as quais, 
todavia, se revelam demonstrações de desmesurado poder estatal. 
Regulações cujo feitio de legítimas normas limitadoras da atividade 
econômica encobre um ato de inconstitucional esvaziamento da 
propriedade privada, entendida em seu sentido amplo, enquanto garantia de 
proteção de bens e direitos contra o confisco.” (grifou-se). 

Do mesmo modo, SCHWIND (2017) já pontuava, com base no dever de fundamentação 

dos atos administrativos, a necessidade de ampla motivação da decisão que prevê a emissão da 

golden share:  

“Entretanto, caso se pretenda instituir golden shares em favor do Estado, a 
decisão pela adoção desse mecanismo deverá ser devidamente fundamentada. 
Será essencial que o Estado indique precisamente quais interesses 
pretende proteger com a criação de golden shares em seu favor”. (grifou-
se). 

No entanto, resta salientar que, ainda que haja esse dever de fundamentação e de 

observância do artigo 173, caput da Constituição Federal, o mero cumprimento de tal requisito 

formal não é capaz de justificar, indefinidamente, a permanência dessa classe de ações. Isso 

porque, assim como, quando da emissão dessa ação, o ente desestatizante reconheceu que o 

Estado não deveria mais exercer diretamente aquela atividade econômica68, o mesmo poderá 

 
68 Sobre a necessidade de interpretação do aludido dispositivo constitucional à luz do cenário experimentado no 
momento de constituição dessas entidades, FIDALGO (2017) assim pontua: “Trata-se de conceitos jurídicos 
indeterminados, isto é, conceitos polissêmicos, elásticos, que admitem, em abstrato, uma série de possíveis 
interpretações, e precisam ser preenchidos, caso a caso, com informações extraídas da realidade”.  
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ocorrer, posteriormente, com relação aos fundamentos que embasaram a criação da golden 

share.  

É dizer, o “imperativo de segurança nacional” ou o “relevante interesse coletivo” que 

autorizou a intervenção direta do Estado na economia em um dado contexto, e, em sequência a 

titularidade desse título sui generis pelo ente público, não conferem à tal agente a garantia de 

perpetuidade.  

Sustenta-se, portanto, que para além da observância do aludido dispositivo constitucional 

quando da emissão das ações preferenciais de classe especial, é necessário que o fundamento 

que ensejou a criação dessas ações seja revisitado frequentemente, para que seja identificado se 

ainda há correspondência entre o novo cenário fático experimentado pela companhia e o 

conteúdo do artigo 173, caput, CRFB/88. Assim, caso tal correlação não mais subsista, a 

referida classe de ações pode ser excluída para que não haja uma violação direta ao texto 

constitucional.  

Desse modo, deve-se acrescer às características das golden shares anteriormente 

indicadas: (i) o dever de observância ao previsto no artigo 173, caput, da Constituição 

Federal, isto é, que sua emissão esteja adstrita a um cenário em que reste configurado um 

“imperativo de segurança nacional” ou “relevante interesse coletivo”; e também, (ii) a 

necessidade de revisitação constante dos fundamentos que ensejaram a emissão da ação 

preferencial de classe especial, para que se afira uma possível superação dessas hipóteses e, 

portanto, a perda de seu fundamento de validade. 

No entanto, ainda que as golden shares sejam emitidas com o objetivo de concretizar 

medidas regulatórias, e se submetam, ao menos em parte, ao regime jurídico de Direito Público, 

estas ostentam a roupagem jurídica de participação acionária e, por tal motivo, devem ser 

regidas, ainda, pelas disposições da LSA69. Retoma-se, aqui, a necessidade de compatibilização 

dos institutos de Direito Societário com os normativos do Direito Administrativo de modo que 

esses dois ramos, quando aplicados de maneira concomitante, nas palavras de ARAGÃO (2018) 

“se som[em] e se modifi[quem] reciprocamente, em um processo de construção jurídica 

 
69 Acerca do caráter híbrido dessas ações FIDALGO (2017) destaca: “Parece-nos que esse tipo de intervenção 
guarda um pouco de intervenção direta e um pouco de regulação, e cada um desses aspectos será mais ou menos 
acentuado a depender do caso concreto e do grau de efetiva influência do Estado na gestão das atividades da 
companhia participada. A classificação da natureza de uma golden share, a depender dos poderes concretos 
reservados ao Estado, poderá pender para o lado das intervenções regulatórias ou das diretas”.  
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contínua e sempre inacabada”, derivando na constituição de um novo nicho de pesquisa 

denominado e difundido pelo mesmo autor como Direito Administrativo Societário. 

c. No âmbito do Direito Administrativo Societário 

 Essa imprescindível aproximação de dois saberes específicos com origens 

aparentemente distantes, no entanto, não é completa e suscita questionamentos relevantes 

quando são empreendidos esforços para a referida compatibilização. No caso das golden shares, 

a principal indagação se dá quanto a um possível enquadramento do ente público que titulariza 

tal ação na qualidade de acionista controlador da companhia.  

O cerne deste questionamento reside no fato que a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº. 

6.404/76) e o Estatuto das Estatais (Lei nº. 13.303/16) divergem com relação aos critérios que 

devem ser empregados para a configuração do controle societário.  

Por uma perspectiva, para fins de identificação do acionista controlador em uma 

sociedade anônima, deve-se analisar o cenário fático,70 uma vez que tal diploma legal emprega 

a intitulada tese do controle dinâmico, sendo necessário, portanto, que o acionista em questão 

preencha, de maneira cumulativa, os requisitos elencados pelas alíneas do artigo 116 da Lei das 

S.A.71, o qual se traz à colação:  

“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 assembléia-geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores da companhia; e 

 
70 “O controle da sociedade anônima constitui um poder de fato, não um poder jurídico, visto que não há norma 
que o assegure. O acionista controlador não é sujeito ativo do poder de controle, mas o tem enquanto for titular de 
direitos de voto em número suficiente para obter a maioria nas deliberações assembleares”. (...) “A caracterização 
do poder de controle não prescinde da circunstância fática de que ele seja efetivamente exercido. Além de titular 
dos direitos de sócio que lhe permitam dirigir ou eleger quem dirigirá a companhia, o acionista controlador deve 
efetivamente dirigi-la e eleger a maioria dos administradores”.  EIZIRIK (2011). 
71 Nesse sentido, LAMY FILHO (2017) pontua a necessidade de observância dos 4 (quatro) requisitos presentes 
no art. 116 da LSA, para que o acionista se enquadre no conceito de acionista controlador: “A pessoa ou grupo de 
pessoas somente é acionista controlador, no conceito legal, quando coexistem quatro requisitos: (a) é titular de 
direitos de sócio que lhe assegurem, (b) de modo permanente, (c) a maioria dos votos nas deliberações da 
Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e (d) usa efetivamente seu 
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia”. Da mesma forma, 
EIZIRIK (2011) se posiciona: “Nos termos do caput deste artigo, a caracterização do acionista controlador requer 
a observância cumulativa dos 3 (três) requisitos mencionados nas alíneas "a" e "b": (i) a maioria dos votos nas 
deliberações da assembleia geral; (ii) o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e (iii) o uso 
efetivo do poder de controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
companhia”.  
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b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia”. 

Recorrendo à doutrina especializada, EIZIRIK (2011) explicita que o aludido dispositivo 

deve receber a seguinte interpretação:  

“O presente art. 116 define o controlador como aquele que ‘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’.  

A expressão “de modo permanente” contida no presente dispositivo quer 
significar que existe um acionista ou um grupo deles que, possuindo 50% 
mais uma das ações votantes, não poderá ser destituído do seu direito de 
eleger a maioria dos administradores por parte de qualquer outro grupo 
de acionistas e que, por isso mesmo, efetivamente exerce, sempre, esse 
direito de comando.  

Essa maioria do capital votante outorga, outrossim, ao controlador o 
direito de, sempre, deliberar majoritariamente em matérias próprias das 
assembleias gerais. E reveste a maioria da administração, por ele eleita, 
do caráter de estabilidade, na medida em que a maioria dos seus membros 
somente poderá ser destituída por ele, controlador.” (grifou-se). 

No entanto, ainda que o referido artigo seja claro quanto às premissas que devem ser 

observadas para a identificação do acionista controlador, a partir das demais disposições da Lei 

das Sociedades Anônimas e da prática societária, a doutrina indica que existem 3 (três)72 

modalidades de controle acionário, quais sejam: controle majoritário; controle compartilhado e 

controle minoritário (EIZIRIK, 2011).  

 
72 COMPARATO (2014) em sua obra, ao recorrer à classificação realizada por Berle e Means em “The Private 
Corporation and Private Property” indica a existência de 5 (cinco) espécies de controle: (i) controle com quase 
completa titularidade acionária; (ii) controle totalitário; (iii) controle exercido mediante um expediente ou artifício 
legal; (iv) controle minoritário; (v) controle administrativo ou gerencial. Em linhas gerais, estes podem ser 
definidos da seguinte forma:  
(i) controle com quase completa titularidade acionária: há uma correspondência quase exata entre controle e 
propriedade das ações;  
(ii) controle totalitário: nesse caso, a companhia tem outros acionistas, mas um acionista é capaz de prevalecer;  
(iii) controle exercido mediante um expediente ou artifício legal: nesse caso, os acionistas recorrem à algum 
instrumento jurídico que permite que haja o deslocamento do controle da sociedade pra um determinado grupo ou 
agente, seja através do recurso ao “controle piramidal ou em cadeia num grupo societário, a existência de ações 
sem direito de voto, a emissão de ações com voto limitado e o voting trust”; 
(iv) controle minoritário: um determinado agente ou grupo é capaz de gerenciar as atividades da companhia, 
mesmo sendo detentor de menos da metade do capital social; e,  
(v) controle administrativo ou gerencial: não se baseia na propriedade acionária, mas sim nos poderes de nomeação 
e manutenção dos diretores.  
Alguns autores, como CARVALHOSA (2014) sustentam que essa classificação não pode ser empregada no 
contexto brasileiro: “Nem cabe invocar, para tanto, a classificação de controle trazida por Berle e Means, por se 
referir ao contexto legal norte-americano cuja sistemática é totalmente diversa do Direito expresso contido no art. 
116 ora comentado”.  
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O controle majoritário pode ser conceituado como aquele que melhor reflete a disposição 

constante no artigo 116 da LSA, na medida em que há uma certa correspondência entre o 

exercício do controle, e, portanto, entre o desempenho das funções executivas e gerenciais da 

companhia e a efetiva propriedade das ações. 

Na mesma linha, o controle compartilhado também é identificado através do 

cumprimento dos requisitos presentes no artigo 116 da LSA. Contudo, nesse caso, o controle 

não é exercido por um único agente, por um único proprietário, mas sim por um conjunto de 

acionistas, que através de determinados instrumentos contratuais – no geral, um acordo de 

acionistas aliado a um acordo de voto – possuem mais de 50% (cinquenta por cento) das ações 

da companhia e constituem um bloco de controle na forma do disciplinado pelo artigo 118 da 

Lei 6.404/76.  

Esse mero arranjo contratual, no entanto, não é suficiente para que se tenha a configuração 

de uma hipótese de controle compartilhado. É necessário, ainda, que os acionistas que compõem 

o acordo, sejam capazes de interferir diretamente na gestão da companhia, em razão dos poderes 

que lhes são conferidos. Desse modo, segundo EIZIRIK (2011), o seguinte cenário deve ser 

concretizado:  

“Para que o acordo de acionistas possa configurar hipótese de controle 
compartilhado com o acionista minoritário é imprescindível que, em função 
dos direitos que lhe são atribuídos, fique claro que o grupo controlador 
abriu mão de seu poder de determinar, isoladamente, as decisões da 
assembleia geral e de eleger a maioria dos administradores”. (grifou-se). 

Por outro lado, o controle minoritário, ainda que seja exercido de acordo com o artigo 

116 da LSA, se manifesta em companhias em que há uma grande pulverização acionária e, que, 

portanto, um determinado acionista, ou conjunto de acionistas, é capaz de prevalecer nas 

deliberações e, exercer o controle sobre a companhia, sem que para tanto detenha a propriedade 

de mais de 50% (cinquenta por cento) das ações. Sua presença no ordenamento jurídico 

brasileiro, no entanto, suscita questionamentos da doutrina.  

Isso porque, por um lado, autores como EIZIRIK (2011) sustentam que “a Lei das S.A., 

ao não exigir, neste artigo, um percentual mínimo de ações para definir o controle acionário, 

admitiu implicitamente o controle minoritário”. E por outro, teóricos como CARVALHOSA 

(2014) defendem que essa figura, “transplantada” do ordenamento jurídico norte-americano, 

não encontra correspondência no direito societário brasileiro, uma vez que seu exercício está 
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condicionado à abstenção dos demais acionistas, não sendo, portanto, um mecanismo de 

controle em si mesmo:  

“O poder de controle das companhias somente se configura, como 
reiterado, se for permanente, ou seja, sem nenhuma dependência de 
outros acionistas para que seja exercido. O poder de controle, portanto, é 
autônomo e autárquico. Daí a razão por que se estabelece o poder-dever de 
controle somente quando um ou mais acionistas ostentam, ou então 
congregam, via acordo de controle, a maioria absoluta do capital votante da 
companhia.  

Não há, pois, em nosso regime legal a figura do “controle minoritário”, 
que, vez por outra, é referido nos ambientes leigos do mercado de capitais”. 
(grifou-se).  

Diante dessas 3 (três) espécies de controle, questiona-se se as prerrogativas conferidas ao 

ente estatal detentor da golden share atribuem ao seu titular o poder de controle da companhia 

agora privada.  

Deve-se rememorar que ainda que os poderes conferidos às golden shares possam variar, 

casuisticamente, a depender das previsões estabelecidas no estatuto social de cada uma das 

companhias, a partir de uma análise generalista dos poderes usualmente conferidos à esta 

participação, pode-se concluir que este título não outorga a seu proprietário o poder de controle. 

Isso porque, tradicionalmente, tais ações são incapazes de conceder ao seu titular a garantia de 

que este prevalecerá, “de modo permanente”, sob todas as deliberações da companhia. Ou seja, 

o fato de o próprio estatuto social delimitar em quais hipóteses o ente desestatizante poderá 

vetar a deliberação em pauta, automaticamente, inviabiliza que este ostente a referida posição.  

Diante dessa constatação, não é possível sustentar que as golden shares seriam um 

instrumento capaz de viabilizar o exercício, pela Administração Público, do controle 

minoritário73 sobre a sociedade. É dizer, essa classe de ações não confere ao ente da 

Administração Pública os poderes de: (i) prevalecer, de modo permanente, nas deliberações da 

 
73 Faz-se aqui alusão exclusiva ao controle minoritário uma vez que a quantidade de ações preferenciais de classe 
especial detidas pelo ente público jamais poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) do total de ações da 
companhia. Tendo em vista que, se a Administração Pública permanecesse detentora de mais da metade do capital 
social da sociedade, o processo de desestatização não teria sido realizado, estaríamos, na realidade, diante de uma 
sociedade de economia mista. Já quanto ao controle compartilhado, não se tem conhecimento que o ente estatal 
tenha firmado, com os demais acionistas da companhia, um eventual acordo de acionistas cujo objeto corresponda 
às prerrogativas conferidas às golden shares. Isso porque, os poderes atribuídos a esta classe de ações devem ser 
empregados em prol do interesse público e não submetidos a eventuais acordos de voto com os demais acionistas 
privados, que possuem interesses díspares, sob pena de desvirtuamento do próprio racional do instituto. Destaca-
se, no entanto, que não há qualquer vedação para a elaboração desse tipo de ajuste com objetos distintos.  
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assembleia geral; (ii) eleger a maioria dos administradores da companhia; e, (iii) de dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.  

Nesse sentido, e analisando especificamente as ações preferenciais de classe especial 

emitidas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, FIDALGO (2017) pontua que as 

prerrogativas inerentes ao título não preenchem, de forma concomitante, os dois requisitos 

necessários à configuração do exercício do poder de controle no âmbito da Lei de Sociedades 

Anônimas:  

“O direito de veto/bloqueio não se confunde com a titularidade da maioria 
dos votos nas deliberações da assembleia-geral (exigida pelo art. 116 da Lei 
das S.A. para a configuração de poder de controle), e, em sendo assim, 
faltaria, na maioria dos casos, pelo menos um dos requisitos para a 
atribuição do poder de controle. O poder de controle exige ainda o direito 
de indicar a maioria dos administradores, o que nem sempre ocorre no 
caso concreto”. (grifou-se) 

Portanto, pelas normas do Direito Societário, em virtude da inexistência da figura do 

“controle negativo”, proveniente do poder de veto74, as golden shares não concedem ao seu 

titular o poder de controle da companhia75 uma vez que não há o preenchimento, simultâneo, 

das condições impostas pelo artigo 116 da LSA.   

 
74 PELA (2012): “Nas golden shares emitidas por companhias privatizadas ao abrigo do artigo 17, §7º da Lei nº. 
6.404/76, o veto consiste no bloqueio direto da deliberação tomada por maioria de votos, em Assembleia Geral”. 
Assim, FIDALGO (2017) pontua que este poder não se confunde com a prevalência nas deliberações: “O direito 
de veto/bloqueio não se confunde com a titularidade da maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral 
(exigida pelo art. 116 da Lei das S.A. para a configuração de poder de controle” (...) “O direito de veto, por si só, 
não confere, necessariamente, uma influência preponderante. Isso dependerá, logicamente, das matérias com 
relação às quais esse direito de veto poderá ser exercido”. 
75 Nesse sentido, SALOMÃO (2019) pontua que as golden shares podem conferir poder de controle ao seu titular 
caso sejam intencionalmente formatadas para desempenharem tal função: “Basta prever virtualmente em estatuto, 
além da composição da Diretoria e do Conselho de Administração, todas as matérias relevantes para os negócios 
sociais, atribuindo poder de veto das alterações estatutárias e com o poder de eleger a maioria dos membros do 
Conselho, pode-se controlar a sociedade. (...) Sendo a posição do titular da golden share de mero bloqueio e a 
nomeação de cargos de administração, ele só poderá ser caracterizado como controlador na medida em que ele 
possa ele mesmo exercer o poder sobre a companhia, i.e., na medida em que o controle seja gerencial. (...) Através 
da proteção da inamovibilidade da administração e do bloqueio a qualquer alteração estatutária que possa diminuir 
seus poderes, a administração estará efetivamente controlando a companhia – no sentido de ‘uso efetivo do poder 
para dirigir as atividades sociais’ (art. 116, b). Quanto ao requisito mencionado na letra ‘a’ do mesmo dispositivo, 
está preenchido enquanto requisito negativo, i.e., enquanto poder de impedir que se tomem deliberações. Há 
também o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia”. No mesmo sentido, PELA (2012): “(...) 
ressalvada a verificação concreta, caso a caso, do caráter permanente da preponderância nas deliberações sociais, 
os critérios legais de identificação do acionista controlador, em tese, podem ser atendidos pelo titular da golden 
share. O referido acionista é, com efeito, potencial titular do poder de controle”. 
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Já à luz do Estatuto das Estatais76, e, ainda, do Decreto Lei nº. 200/6777, para fins de 

identificação do acionista controlador sociedade de economia mista é necessário recorrer ao 

estatuto social de tais companhias tendo em vista que o referido texto legal emprega a tese do 

controle estático78.  Desse modo, em função da necessidade de delimitação do regime jurídico 

ao qual as empresas estatais são submetidas, a análise empreendida limita-se a aferir se o Estado 

é proprietário de mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto emitidas pela 

companhia.   

Quanto à diferenciação desses dois conceitos de controle, cabe trazer à tona o exposto por 

TONIN (2018):  

“É na Assembleia Geral, órgão soberano e “primário ou imediato da 
corporação” que acontece a definição do controle e a demonstração efetiva do 
exercício do poder de controle, pois é onde ocorre a formação da vontade 
social e as deliberações societárias. Nas sociedades de economia mista, a 
definição do poder de controle é pré-estabelecida, pois, por imposição 
legal, o ente estatal terá a maioria das ações com direito a voto. O Estado 
terá e exercerá o poder de controle”. (grifou-se).  

Deve-se esclarecer que a abordagem quanto a uma suposta aplicabilidade da Lei nº. 

13.303/16 às sociedades que possuem em sua estrutura de capital uma ação preferencial de 

classe especial é aqui realizada para a resolução de um conflito que não subsiste em concreto79. 

Explica-se, as golden shares são emitidas por companhias submetidas a um processo de 

desestatização, ou seja, por sociedades que deixaram de integrar a Administração Pública em 

razão da alienação de seu controle a um agente privado. Portanto, a presença do Estado, 

enquanto seu acionista minoritário, ainda que de classe especial, não atrai a incidência do 

regime jurídico ao qual a sociedade, ora privada, outrora se submeteu.  

 
76 Lei 13.303/16 - “Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: III - Sociedade de Economia Mista - a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob 
a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta”. 
77 Decreto Lei nº. 200/67 - “Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração 
indireta.” 
78 Nesse sentido (SAADI, 2019) se posiciona: “O critério não é o da materialidade, mas o da formalidade: 
participação majoritária ou não no capital votante da empresa. Formalidade traz segurança jurídica e simplicidade 
para a caracterização da figura, neste contexto”.  
79 O próprio artigo 1º da Lei das Estatais, ao definir seu âmbito de incidência elenca apenas as (i) empresas públicas; 
(ii) sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, nada dispondo, portanto, sobre as companhias 
nas quais o Estado detém participação minoritária no capital social. 
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O que se observa na realidade é que os poderes conferidos às ações preferenciais de classe 

especial consistem, de modo geral, no poder de veto sobre determinadas matérias selecionadas, 

o que não confere, e nem poderia conferir80, ao ente estatal o status de acionista controlador 

nem no âmbito do Direito Público nem na esfera do Direito Privado.  

  

 
80 FIDALGO (2017): “O Estado não pode, a nosso ver, adotar técnicas societárias com a finalidade de burlar o 
regime constitucional aplicável às empresas estatais. Não nos parece legítimo que o Estado controle uma 
companhia senão através da constituição de uma sociedade de economia mista e da aplicação do regime previsto 
nos arts. 37 e 173 da Constituição Federal. Os privilégios atribuídos pela golden share ao Estado não poderão, 
portanto, configurar o exercício do poder de controle, sob pena de desvirtuar o tratamento constitucional atribuído 
às sociedades de economia mista”. 
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II. A (IN) UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO NO ÂMBITO DAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS OBJETO DE DESESTATIZAÇÃO  
 

No entanto, ainda que fosse possível sustentar que as golden shares permitem que o ente 

desestatizante exerça uma espécie de controle minoritário sobre a companhia, tal conclusão, 

conforme anteriormente indicado, dependeria da análise fática dos casos em que o Estado 

efetivamente gozou de tais prerrogativas, com o objetivo de identificar se este foi capaz de 

modificar os rumos que seriam seguidos pela companhia. Esta análise não poderá ser levada a 

feito, no caso brasileiro, tendo em vista que o Poder Público – aqui entendido como a União 

Federal, nas 4 (quatro) sociedades em que esta ação foi emitida, jamais vetou qualquer 

deliberação, ou seja, jamais alterou a deliberação majoritária tomada pela Assembleia Geral.  

Desse modo, o presente capítulo se propõe a analisar em que cenários se ventilou a 

possibilidade de exercício dessas prerrogativas, mas em que mesmo assim o ente público optou 

por se abster81.  

Na história recente82, dois foram os principais casos em que se suscitou a possibilidade 

de exercício das prerrogativas conferidas pelas golden shares pela Administração Pública: o 

primeiro, na Vale, em decorrência do desastre de Brumadinho83; e, o segundo, na Embraer, em 

razão das tratativas iniciadas pela empresa com a Boeing para a constituição de uma joint 

venture84.  

 
81 Deve-se pontuar, que ainda que as prerrogativas de veto das golden shares não tenham sido empregadas pelos 
entes públicos que titularizam essas ações, tais agentes sempre exerceram a prerrogativa de indicar membros para 
os órgãos deliberativos das referidas companhias. Portanto, serão abordadas na presente seção apenas as hipóteses 
em que o ente público optou por não vetar uma determinada deliberação da Assembleia Geral, ou por não intervir 
diretamente na gestão da companhia.   
82 De acordo com o voto do Ministro Walton Alencar, proferido no âmbito da Consulta nº. 025.285.2017-3, em 
trâmite perante o TCU e que será posteriormente analisada, nas seguintes hipóteses questionou-se o recurso a essas 
prerrogativas: “No Brasil, em 1999, o Governo pretendeu valer-se dos direitos conferidos pelas ações de classe 
especial para vetar a alienação, a um grupo francês, de 20% das ações ordinárias de emissão da Embraer. Em 2008, 
cogitou opor-se à aquisição, pela Vale, da mineradora sul africana Xstrata, com troca de ações, ante o receito de 
que o centro de decisões da mineradora brasileira fosse transferido para o exterior. Em 2019, discutiu a 
possibilidade de opor-se à fusão da Embraer e Boeing. A perspectiva de veto do Poder Público certamente 
influenciou os termos do acordo firmado entre as duas companhias, que manteve a linha de aviação militar na 
companhia brasileira”. 
83 “Governo diz que grupo estuda eventual afastamento da diretoria da Vale”. Disponível em: 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/01/28/governo-diz-que-grupo-estuda-eventual-afastamento-da-
diretoria-da-vale.ghtml. Acesso em: 01.10.2020.  
84 “Governo poderá utilizar golden share para barrar Boeing-Embraer”. Disponível em: 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/01/28/governo-diz-que-grupo-estuda-eventual-afastamento-da-
diretoria-da-vale.ghtml. Acesso em: 01.10.2020. 
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No caso da Vale, no dia 25 de janeiro de 2019, ocorria o conhecido desastre de 

Brumadinho, em razão do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 

Brumadinho, Minas Gerais. Em linhas gerais, referida barragem de rejeitos85 fora construída 

pela empresa, em 1976, com o objetivo de conter os resíduos oriundos do beneficiamento de 

minério de ferro, que era explorado pela Companhia na localidade.  

No presente caso, a barragem foi construída através do recurso ao método de alteamento 

a montante; “nesse sistema, quando a barragem fica cheia, ela vai sendo elevada por meio de 

degraus construídos sobre o dique (ou barreira de contenção) inicial”86. E, ainda que esta 

estivesse inativa há aproximadamente 3 (três) anos, foi submetida ao que um painel de 

especialistas contratado para investigar as causas do acidente denominou como “liquefação 

estática”, um fenômeno que se manifesta “quando um material sólido passa a se comportar 

como líquido”87. O relatório, elaborado por tais especialistas e contratado por um escritório de 

advocacia que representa a Vale88, ainda indicou os seguintes fatores como determinantes para 

a ocorrência do desastre89:  

 
85 “Uma barragem é uma estrutura, feita em cursos de água, que possui o objetivo de conter ou acumular grandes 
quantidades de substâncias líquidas ou misturas de líquidos e sólidos. Suas principais finalidades são: o 
abastecimento de água, produção de energia elétrica e prevenção de enchentes. As barragens de rejeitos são 
utilizadas na mineração (processo que visa extrair substâncias minerais a partir de depósitos ou massas). As 
atividades que transformam rocha em matéria prima na mineração são chamadas de beneficiamento. Quando o 
beneficiamento é feito, sobram alguns resíduos (água + resíduos sólidos), que devem ser armazenados para evitar 
danos ambientais à natureza. Mas nem todas as barragens são construídas da mesma forma. Tanto a que se rompeu 
em Mariana quanto a em Brumadinho são barragens que foram construídas à montante, mas elas também podem 
ser feitas, por exemplo, à jusante, ou em linha de centro”. Barragem de rejeitos e os casos Mariana e Brumadinho. 
Disponível em: https://www.politize.com.br/barragem-de-rejeitos/. Acesso em: 01.10.2020. 
86 “Entenda o que é minério de ferro, rejeito e barragem”. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/30/entenda-o-que-e-minerio-de-ferro-rejeito-e-barragem.ghtml.  
Acesso em: 01.10.2020.  
87 Brumadinho: combinação entre deformações causou rompimento da barragem. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/brumadinho-combinacao-entre-deformacoes-causou-
rompimento-da-barragem. Acesso em: 01.10.2020.  
88 Íntegra do relatório disponível em: http://www.b1technicalinvestigation.com. Acesso em: 01.10.2020. “Este site 
foi criado para divulgar o Relatório que apresenta os resultados da avaliação da (s) causa (s) técnica (s) do 
rompimento da Barragem I da Mina de Ferro do Córrego do Feijão (a “Investigação”) realizada por um painel de 
quatro especialistas em engenharia geotécnica com especialização em barragens de água e rejeitos: Peter K. 
Robertson, Ph. D. (Presidente); Lucas de Melo, Ph.D.; David Williams, Ph.D.; e G. Ward Wilson, Ph.D. (o 
painel"). A Investigação foi encomendada pela Vale S.A. (“Vale”), e os painelistas e consultores do Painel foram 
contratados por assessores jurídicos externos à Vale. O Relatório reflete a experiência profissional e julgamento 
do Painel na revisão e avaliação dos dados relevantes solicitados e informações técnicas para determinar a (s) 
causa (s) técnica (s) da falha na Barragem I. O Painel não avaliou questões relacionadas à potencial 
responsabilidade corporativa ou pessoal pela falha. O Painel foi auxiliado em seu trabalho por vários consultores, 
mas as conclusões apresentadas no Relatório refletem o julgamento profissional e são exclusivamente atribuíveis 
ao Painel”. (tradução livre).  
89 Brumadinho: combinação entre deformações causou rompimento da barragem. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/brumadinho-combinacao-entre-deformacoes-causou-
rompimento-da-barragem. Acesso em: 01.10.2020. 
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“Segundo o relatório do painel de especialistas sobre as causas técnicas do 
rompimento da Barragem I do Feijão, análises do estado de tensão dentro da 
estrutura mostraram ainda que partes significativas dela estavam sob 
carregamentos muito elevados devido a sua inclinação, ao alto peso dos 
rejeitos e ao nível de água. “A construção de uma barragem íngreme a 
montante [método no qual a barreira de contenção recebe camadas do próprio 
material do rejeito da mineração], o alto nível de água, rejeitos finos fracos 
dentro da barragem e a natureza frágil dos rejeitos geraram as condições para 
o rompimento”, conclui o estudo divulgado hoje”90. 

Diante desse acidente e, da contabilização de 259 (duzentos e cinquenta e nove) mortos 

e 11 (onze) desaparecidos91, bem como dos graves impactos ambientais causados pelo 

rompimento da barragem, dias após a tragédia, o então presidente em exercício, Hamilton 

Mourão prestou a seguinte declaração que é reproduzida em sequência92:  

“O presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, disse no 
início da noite que a decisão sobre eventual afastamento da diretoria da 
Vale após a tragédia de Brumadinho é assunto do conselho de 
administração da empresa. 

’Tem que reunir o conselho de administração’, disse Mourão, nesta noite, 
sobre a discussão do eventual afastamento da diretoria da Vale durante as 
investigações sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (MG). ’A ideia seria fazer por meio do conselho, mas o 
presidente [Jair Bolsonaro] está fora, ele tem que decidir isso’, completou. 

(...)  

’Essa questão [do afastamento da diretoria da Vale] está sendo estudada 
pelo grupo de crise, vamos aguardar quais as linhas de ação que o grupo 
está levantando’, disse o general antes. Questionado na ocasião se o 
colegiado poderia recomendar o afastamento dos diretores durante a 
investigação das responsabilidades pelo ocorrido, Mourão disse que precisava 
estudar essa possibilidade. ’Não tenho essa certeza’.” (grifou-se). 

 

 
90 O relatório ainda apontou vários gatilhos que podem ter contribuído para a desestabilização da barragem: 
“carregamento rápido, como construção ou lançamento de rejeitos; carregamento cíclico rápido, como sismos ou 
detonações; carga por fadiga, como detonações repetidas; descarregamento, como aumento dos níveis de água no 
solo e movimentos, como dentro da fundação ou devido à presença de camadas fracas; erosão interna e/ou "piping"; 
interação humana; perda localizada de resistência devido ao fluxo de nascentes subterrâneas; perda de sucção e 
resistência em zonas não-saturadas acima do nível da água; "creep" (deformações específicas que se desenvolvem 
com o tempo sob carga constante)”. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/12/12/estudo-contratado-pela-vale-diz-que-barragem-em-brumadinho-se-rompeu-por-
liquefacao.ghtml. Acesso em: 01.10.2020. 
91 Um ano após a tragédia da Vale, dor e luta por justiça unem famílias de 259 mortos e 11 desaparecidos. 
Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/01/25/um-ano-apos-tragedia-da-vale-dor-e-
luta-por-justica-unem-familias-de-259-mortos-e-11-desaparecidos.ghtml. Acesso em: 01.10.2020. 
92 Governo diz que estuda eventual afastamento da diretoria da Vale. Disponível em: 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/01/28/governo-diz-que-grupo-estuda-eventual-afastamento-da-
diretoria-da-vale.ghtml. Acesso em: 01.10.2020. 



 

38 
 

No entanto, ainda que o vice-presidente tenha colocado que o gabinete de crise, criado 

pelo governo federal93, estaria estudando a possibilidade de a União Federal recorrer aos 

poderes que lhe são conferidos, na qualidade de acionista especial, para recomendar o 

afastamento94 da diretoria da Vale em uma eventual reunião do Conselho de Administração, tal 

ação não seria possível95. Isso porque, conforme indicado na seção II.2 do presente trabalho, a 

ação preferencial de classe especial, detida pela União, no presente caso, não confere ao ente 

da Administração a referida faculdade.  

Observa-se, portanto, que pode haver um certo equívoco na compreensão da dinâmica 

das golden shares, na medida em que esse tipo de ação pode ser entendido, pelos próprios 

agentes públicos, como uma “carta branca” para que a Administração Pública possa intervir, a 

qualquer momento, na gerência da companhia.  

Já o segundo caso, em que houve certa pressão pública para que a União Federal exercesse 

o seu poder de veto, foi aquele referente à operação societária que seria realizada entre a 

Embraer e a Boeing.  

O início das tratativas para a efetivação de tal transação comercial foi anunciado em 

21.12.201796 pelas duas companhias, e as bases sob as quais a operação se desenvolveria foram 

divulgadas ao mercado em 05.07.2018, através de fato relevante emitido pela Embraer97. 

 
93 “O governo federal determinou a criação de 2 gabinetes de crise para apurar a situação, 1 político no Palácio do 
Planalto e outro operacional no Ministério do Meio Ambiente. (...) Os ministérios que farão parte do gabinete de 
crise são: Meio Ambiente, Minas e Energia, Desenvolvimento Regional e Defesa”. Disponível em: 
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-cria-gabinete-de-crise-e-deve-visitar-brumadinho-neste-
sabado/. Acesso em: 28.11.2020.  
94 “Vice-presidente diz que não sabe se governo pode recomendar afastamento durante investigações do desastre 
de Brumadinho, mas avalia a questão. Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,gabinete-de-
crise-estuda-afastar-diretoria-da-vale-diz-mourao,70002697626. Acesso em: 28.11.2020. 
95 Dias depois, o Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni destacou: a “golden share não permite interferência na 
gestão da Vale” (...) “não há condição de haver qualquer grau de intervenção até porque essa não seria uma 
sinalização desejada ao mercado”. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/negocios/governo-tem-poder-
para-mudar-direcao-da-vale-entenda-como-funciona-a-golden-share/. Acesso em: 01.10.2020.  
96 Fato relevante de 21.12.2017 emitido pela Embraer - “A Embraer S.A., em cumprimento à Instrução CVM no 
358 de 3 de janeiro de 2002 e alterações posteriores, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
divulgou conjuntamente com a Boeing o comunicado abaixo (“Comunicado”).“CHICAGO & SAO PAULO, 21 
de dezembro de 2017 – Boeing (NYSE: BA) e Embraer S.A. (B3: BOVESPA: EMBR3, NYSE: ERJ) confirmaram 
hoje que as duas companhias encontram-se em tratativas em relação a uma potencial combinação de seus negócios, 
em bases que ainda estão sendo discutidas. Não há garantia de que qualquer transação resultará dessas discussões. 
Boeing e Embraer não pretendem fazer comentários adicionais sobre essas discussões. Qualquer transação estará 
sujeita à aprovação do Governo Brasileiro e dos órgãos reguladores, dos conselhos de administração das duas 
companhias e dos acionistas da Embraer.” Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020.  
97 Fato relevante de 05.07.2018 emitido pela Embraer - Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020.  
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Referido comunicado, que refletia os termos do memorando de entendimentos firmado pelas 

Companhias, naquele mesmo dia, foi dividido nas seguintes seções: (i) panorama geral; (ii) 

termos financeiros; (iii) governança da nova sociedade; (iv) documentos definitivos e 

aprovações necessárias; e, (v) outras informações relevantes.  

Segundo esse documento, seria constituída uma joint venture98, na forma de uma 

sociedade anônima de capital fechado, que exploraria o setor de aviação comercial 

anteriormente operado pela Embraer. Essa nova sociedade seria de propriedade exclusiva de 

ambas as Companhias, na qual, 80% (oitenta por cento) das ações seriam de titularidade da 

Boeing, e 20% (vinte por cento) das ações, de propriedade da Embraer. Nos termos do fato 

relevante, não faria parte do objeto social dessa nova joint venture: “os negócios referentes a 

defesa & segurança e a jatos executivos, dentre outros”99. 

Diante dessa cisão das operações atualmente desempenhadas pela Embraer, a referida 

Companhia permaneceria existindo e operando e, em cumprimento às atuais disposições de seu 

estatuto social, a União continuaria sendo detentora da ação preferencial de classe especial 

prevista no capital social da companhia. O comunicado ainda foi claro no sentido de que a 

operação dependia da: “(i) aprovação pela União; (ii) aprovação pelos órgãos societários 

competentes de ambas as partes envolvidas na operação; e, (iii) aprovação das autoridades 

regulatórias competentes”.   

Em sequência, em 17.12.2018, o Conselho de Administração da Embraer aprovou o 

desenvolvimento das tratativas entre a Companhia e a Boeing, nos seguintes termos, de acordo 

com o fato relevante emitido: 

“(i) Aprovou, em princípio, sujeito à autorização da União na forma do item 
(ii) abaixo e às demais condições adiante referidas, e, em continuidade às 
negociações objeto de fatos relevantes anteriores, a parceria estratégica entre 
a Embraer e The Boeing Co. (“Boeing”), que compreende (a “Operação”): 

 
98 “Refere-se a um tipo de associação em que duas entidades se juntam para tirar proveito de alguma atividade, 
por um tempo limitado, sem que cada uma delas perca a identidade própria”. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2110:catid=28&Itemid=23. Acesso em: 
01.10.2020. 
99 Fato relevante de 05.07.2018 emitido pela Embraer - “A Operação implicará a transferência, pela Companhia 
para a Nova Sociedade, dos negócios de aviação comercial atualmente desenvolvidos pela Companhia (ativos e 
passivos), bem como das operações, serviços e a capacidade de engenharia correlatos. Por outro lado, a Companhia 
reterá os negócios referentes a defesa & segurança e jatos executivos, bem como as operações, serviços e a 
capacidade de engenharia correlatos”. Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020. 
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(a) a segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, 
direitos e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial 
para uma companhia fechada brasileira, a qual passará a desenvolver os 
negócios e serviços de aviação comercial, atualmente desenvolvidos pela 
Embraer (“Nova Sociedade” ou “JV Aviação Comercial”); 

(b) para implementar a segregação descrita acima, uma subsidiária da Boeing 
no Brasil (“Boeing Brasil”) irá adquirir e subscrever ações representativas de 
80% do capital social da Nova Sociedade, de forma que a Embraer e a Boeing 
Brasil passem a ser titulares, respectivamente, de 20% e 80% do capital social 
total e votante; 

(c) a celebração, pela Embraer, Boeing e/ou pela Nova Sociedade, conforme 
o caso, de contratos operacionais de longo prazo que regulem, dentre outros 
aspectos, a prestação de serviços gerais e de engenharia, uso de informações, 
pesquisa e desenvolvimento, uso e acesso de determinados estabelecimentos, 
fornecimento de determinados produtos e componentes, e ainda um acordo 
para maximizar potenciais oportunidades na cadeia de suprimentos; e 

(d) a formação, como parte da Operação, em adição à JV Aviação Comercial, 
de outra joint venture, entre Embraer e Boeing, para a promoção e 
desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião multimissão 
KC-390, a partir de oportunidades identificadas em conjunto, e 
desenvolvimento, fabricação e vendas do KC-390 (“JV KC-390”), que terá a 
Embraer como controladora. 

(ii) Autorizou o envio de notificação solicitando a aprovação prévia da 
Operação pela União, em razão da titularidade da ação ordinária de 
classe especial de emissão da Embraer (golden share), nos termos do Art. 
9o do Estatuto Social da Companhia”. (grifou-se).  

Referida condição suspensiva para a efetivação do empreendimento, qual seja, a 

necessidade de obtenção de prévia autorização da União Federal, foi superada em 10.01.2019, 

quando o ente público se posicionou favoravelmente à aprovação da parceria comercial100. 

Diante desse fato, foi celebrado, entre os players, um Master Transaction Agreement 

(Acordo Global da Operação), com o propósito de estabelecer os termos e condições da referida 

operação societária, o que foi efetivado em 24.01.2019101. Em sequência, em 26.02.2019, o 

 
100 Fato relevante de 10.01.2019 emitido pela Embraer – “Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), em 
complemento ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 17 de dezembro de 2018 (“Fato Relevante”), vem 
comunicar que, nesta data, a União manifestou-se favoravelmente à aprovação da parceria estratégica entre a 
Embraer e The Boeing Co., nos termos divulgados pelo Fato Relevante (a “Operação”)”. Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020. 
101 Fato relevante de 24.01.2019 emitido pela Embraer – “Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), em 
complemento aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 17 de dezembro de 2018, 10 e 11 de janeiro 
de 2019, vem comunicar que, nesta data, a Embraer e The Boeing Company celebraram o Master Transaction 
Agreement, o qual contém os termos e condições para implementação da parceria estratégica no âmbito da aviação 
comercial e o Contribution Agreement, o qual contém os termos e condições para criação de joint venture para 
promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião multimissão KC-390 (“Operação”)”. 
Disponível em: https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 
01.10.2020. 
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Conselho de Administração da Companhia aprovou, com 96,8% dos votos válidos, a efetivação 

da aludida transação comercial102.  

Já em 01.01.2020, com o propósito de dar continuidade aos procedimentos necessários à 

efetivação da operação comercial, a Embraer efetivou a segregação interna do setor de aviação 

comercial, “por meio da contribuição, pela Embraer, ao capital social da Yaborã Indústria 

Aeronáutica S.A., do acervo líquido composto por ativos, passivos, bens, direitos e obrigações 

referentes à unidade de negócio de aviação comercial da Embraer”103. 

No entanto, em 25.04.2020, a Boeing notificou a Embraer sua opção pela rescisão do 

Acordo Global da Operação em razão da ocorrência de um alegado descumprimento por parte 

da companhia brasileira. Nas palavras do comunicado enviado ao mercado104:  

“A Embraer S.A. (“Embraer” – EMBR3 e ERJ), em atendimento ao disposto 
na Instrução CVM 358/02 e no âmbito da parceria estratégica entre a Embraer 
e The Boeing Company (“Boeing” e a referida parceria, a “Operação”), 
informa a seus acionistas e ao mercado que recebeu nesta data notificação 
enviada pela Boeing, comunicando a sua decisão de rescindir o Acordo Global 
da Operação (Master Transaction Agreement) (“MTA”), sob a alegação de 
que a Embraer supostamente não teria atendido determinadas condições 
constantes do MTA. 

A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o 
MTA, tendo criado falsas alegações como pretexto para se furtar a sua 
obrigação de concluir a Operação e pagar o preço de compra de US$ 4,2 
bilhões à Embraer. A Embraer entende que a Boeing adotou um padrão 
sistemático de atrasar e violar o MTA em razão da sua intenção de não 
concluir a Operação, por força da sua própria situação financeira, das questões 
envolvendo o 737 MAX e de seus problemas reputacionais. 

A Embraer entende que cumpriu todas as suas obrigações contratuais previstas 
no MTA e buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing como reparação 

 
102 Fato relevante de 26.02.2019 emitido pela Embraer – “Embraer S.A. (“Companhia”) informa que, nesta data, 
a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou, com 96,8% dos votos válidos, a parceria estratégica 
com a The Boeing Company, na forma Proposta da Administração divulgada em 24 de janeiro de 2019 
(“Operação”)”. Disponível em: https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. 
Acesso em: 01.10.2020. 
103 Fato relevante de 01.01.2020 emitido pela Embraer – “Dando continuidade ao Fato Relevante divulgado em 24 
de janeiro de 2019, por intermédio do qual a Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) divulgou a celebração 
de determinados contratos com relação à parceria estratégica entre a Companhia e The Boeing Company 
(“Boeing”) (“Operação”), bem como ao Fato Relevante divulgado em 3 de outubro de 2019, a Companhia informa 
a seus acionistas e ao mercado que, na presente data, foi implementada a segregação interna do negócio de aviação 
comercial da Companhia, por meio da contribuição, pela Embraer, ao capital social da Yaborã Indústria 
Aeronáutica S.A., do acervo líquido composto por ativos, passivos, bens, direitos e obrigações referentes à unidade 
de negócio de aviação comercial da Embraer”. Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020. 
104 Fato relevante de 25.04.2020 emitido pela Embraer. Disponível em: 
https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=PXlq+a4Z+bixVnURyPcmLw==. Acesso em: 01.10.2020. 
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dos danos sofridos pela Embraer em razão da rescisão indevida e das violações 
do MTA pela Boeing”. 

Frente à alegação de que não foi praticado qualquer ato em contrário ao Master 

Transaction Agreement, por parte da Embraer, a Companhia iniciou um procedimento arbitral 

em face da Boeing.  

Quanto a esse caso, ainda que a operação societária não tenha sido efetivada, por questões 

aparentemente mercadológicas, a União, nos termos artigo 9º, I, do Estatuto Social da 

Embraer105, poderia ter, desde que de maneira fundamentada, recorrido às prerrogativas que a 

golden share lhe confere, com o objetivo de vetar a união de ambas as empresas.  

Contudo, naquele momento, a Administração Pública optou por não transmutar a decisão 

tomada pelos demais órgãos e acionistas da Companhia106. Este comportamento indica que, na 

perspectiva de tal acionista, a constituição de uma joint venture, entre a Embraer e a Boeing, 

para desenvolvimento do setor de aviação comercial, não seria capaz de atentar contra o 

interesse público que justificou, há anos atrás, a própria previsão da golden share no capital 

social da Companhia107.  

 
105 Estatuto Social da Embraer: “ART. 9º - A ação ordinária de classe especial confere à União poder de veto nas 
seguintes matérias: I. Mudança de denominação da Companhia ou de seu objeto social (...)”.  
106 Essa opção administrativa, no entanto, foi questionada judicialmente, através da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (“ADPF”) nº. 627-DF, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Democrático 
Trabalhista (“PDT”) em face de, nos termos da inicial apresentada, “ato do Poder Público causador da lesão, a 
permissão da União Federal na transferência do controle acionário da EMBRAER S/A para a BOEING, ao não 
utilizar o poder de veto da golden share na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da EMBRAER S/A”. 
Para embasar o pleito elaborado no âmbito desta ação judicial, o partido político mencionado sustenta que a União 
Federal teria violado os preceitos fundamentais: (i) da soberania (artigos 1º, incisos I; e 170, inciso I da CRFB/88) 
e da independência nacional (artigo 4º, inciso I da CRFB/88); (ii) do desenvolvimento nacional, científico e 
tecnológico (artigos 3º, inciso II; e 219 e seguintes da CRFB/88); (iii) do incentivo à autonomia tecnológica do 
país e, também, (iv) dos valores sociais do trabalho e da busca do pleno emprego (artigos 1º, inciso IV; e 170, 
caput e inciso VIII da CRFB/88), ao se abster de vetar a concretização desta operação. Segundo o autor da ação, 
o fato de o ente público ser titular de uma Golden Shares imporia ao Estado o dever de exercer tais prerrogativas 
conferidas ao título sempre que uma das matérias elencadas pelo estatuto social como passíveis de veto estivesse 
em votação. Haveria, portanto, uma presunção de que todas as deliberações atinentes àquelas matérias seriam 
contrárias ao interesse público que ensejou a emissão dessa ação especial cenário este que, demandaria a 
intervenção do Poder Público na qualidade de veto player – “os atores individuais ou coletivos cuja concordância 
é necessária para uma mudança do status quo”. (TSEBELIS, 2002). Diante do prosseguimento do feito, em 
21.10.2019 a EMBRAER requereu seu ingresso no processo na condição de amicus curiae e acostou aos autos 
parecer elaborado pelos professores da FGV DIREITO SP, André Rosilho e Carlos Ari Sundfeld, em que estes 
sustentam que o poder de veto é uma faculdade conferida ao ente público titular da ação sujeito, portanto, à 
discricionariedade – composto pelo binômio conveniência e oportunidade – do Poder Executivo. Não foi proferida 
qualquer decisão de mérito no processo, que perdeu seu objeto em decorrência da desistência da operação.  
107 Pontua-se, aqui que esse “silêncio” estatal pode ser entendido como eloquente, na medida em que indica que, 
mantidas as mesmas condições para o desenvolvimento da área de aviação militar explorado pela Embraer, e 
mantidas as prerrogativas da golden share, as demais operações travadas pela Embraer podem ser efetivadas sem 
obstáculos. Ou, por outro lado, essa abstenção pode representar apenas uma opção pela manutenção das 
deliberações da companhia nas mãos de seus acionistas e órgãos societários.  
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Frente a tais eventos, é possível extrair que, a previsão das ações preferenciais de classe 

especial, em companhias federais objeto de desestatização, no contexto atual: (i) parece não 

ser plenamente compreendida, como pode ser observado no caso da Vale, uma vez que alguns 

agentes acabam por ampliar a sistemática do instrumento, equiparando-o à possibilidade de 

ingerência irrestrita nas deliberações gerenciais das companhias; e, (ii) jamais tiveram suas 

prerrogativas postas em prática, por uma opção de seu titular, conforme pode ser extraído 

da inércia da União frente à operação societária que seria realizada entre a Embraer e a Boeing.  
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III. COMO EXTINGUIR UMA GOLDEN SHARE DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL 
SOCIAL DE UMA EMPRESA DESESTATIZADA?  
 

A ausência do exercício dos direitos conferidos pelas golden shares, por parte do Poder 

Público, reflete, para além de uma opção administrativa, uma verdadeira superação das 

hipóteses de “imperativo de segurança nacional” e de “relevante interesse coletivo”, que 

outrora ensejaram a emissão dessas ações pelas referidas companhias. Isso porque a maioria 

das golden shares instituídas em benefício do ente desestatizante foram emitidas em um 

contexto histórico que não possui mais aderência ao cenário econômico e jurídico atual.  

Desse modo, as ações preferenciais de classe especial detidas pela União Federal e 

presentes no capital social da Vale e do IRB Brasil – RE não possuem mais um fundamento 

jurídico de validade à luz do disposto no artigo 173, caput da Constituição Federal108.  

Especificamente, com relação à Vale, o desenvolvimento de um mercado de capitais 

hígido e a grande dispersão acionária109 experimentada pela companhia fizeram com que esse 

justo receio anteriormente apresentado, de que o deslocamento do centro decisório da sociedade 

traria efeitos deletérios para as atividades desenvolvidas, fosse superado.  

No caso do IRB Brasil-RE, deve-se relembrar que o processo de privatização da 

companhia levou cerca de 13 (treze) anos para ser concluído110. Desse modo, o próprio cenário 

em que a operação foi inicialmente idealizada e aquele em que a efetiva alienação do controle 

da empresa ocorreu, eram distintos111.  

 
108 A golden share prevista no capital social da Embraer pode, em alguma medida e dentro de alguns contextos 
específicos, ser justificada até os dias de hoje, em razão do segmento de aviação militar explorado pela companhia. 
Fundamento este que permite até mesmo, a intervenção direta do Estado na economia, sem que maiores 
questionamentos sejam suscitados. Nesse sentido, CYRINO (2015) destaca: “Segundo Marçal Justen Filho, a 
segurança nacional consiste no “conjunto de condições necessárias e indispensáveis à existência e manutenção da 
soberania nacional e ao funcionamento das instituições democráticas”. Pode-se dizer que esse é o seu sentido 
essencial, o qual se relaciona ao próprio funcionamento e garantia da soberania estatal diante de riscos de conflitos 
externos ou insurreições internas. Não se trata, é importante frisar, de um conceito etéreo e autoritário de segurança 
nacional como o utilizado no período militar brasileiro. Aqui há mais objetividade. O seu sentido é mais estreito, 
voltando-se para uma preocupação com segurança sobre o território brasileiro”.  
109Composição Acionária da Vale S.A. disponível em: 
http://www.vale.com/brasil/PT/investors/company/shareholding-structure/Paginas/default.aspx. Acesso em: 
20.10.2020.  
110 “Depois de 13 anos, privatização do IRB-Brasil será concluído”. Fonte: 
https://exame.abril.com.br/economia/depois-de-13-anos-privatizacao-do-irb-brasil-sera-concluido/. Acesso em: 
20.10.2020. 
111 Deve-se destacar, no entanto, que a previsão de uma ação preferencial de classe especial, no capital social do 
IRB Brasil-RE só foi estabelecida no segundo edital de alienação do controle da companhia.  
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Em linhas gerais, inicialmente o setor de resseguros no Brasil era marcado por um 

monopólio legal, diante o qual, cabia ao IRB – Instituto de Resseguros do Brasil – efetuar todas 

as operações de resseguro e retrocessão em benefício das seguradoras do país. Nessa 

configuração, cabia à entidade, ainda, a própria regulação do serviço112.  

No entanto, com a Emenda Constitucional nº. 13/96, o artigo 192, II, da Constituição 

Federal passou pela seguinte modificação:  

Redação original da CRFB/88 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, 
será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:  

II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência 
e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial 
ressegurador.  

Redação dada pela EC nº. 13/96 

"Art. 192 .......................................... 

.......................................... 

II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, 
previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador." 
(grifou-se). 

Com tal alteração no texto constitucional, passou-se a sustentar, portanto, que o 

monopólio legal anteriormente previsto teria sido superado e que, dessa forma, o mercado de 

resseguros estaria aberto à concorrência. Nesse contexto, cabe ao IRB o papel de mero player 

do mercado e, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, na forma da Lei nº. 

9.932/99113, a regulação do setor114. 

Contudo, a constitucionalidade dessa lei foi questionada no âmbito da ADI nº. 2.223, e o 

Supremo Tribunal Federal, decidiu pela: (i) suspensão do processo de privatização; (ii) 

 
112 Decreto-Lei nº. 1.186/39 - “Art. 3º. O Instituto tem por objeto regular os resseguros no país e desenvolver as 
operações de seguros em geral”. 
113 Lei nº. 9.932/99 – “Dispõe sobre a transferência de atribuições da IRB-Brasil Resseguros S.A. – IRB-BRASIL 
Re para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e dá outras providências”. 
114 Lei nº. 9.932/99 – “Art. 1º As funções regulatórias e de fiscalização atribuídas à IRB-Brasil Resseguros S.A. – 
IRB-BRASIL Re pelo Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, incluindo a competência para conceder 
autorizações, passarão a ser exercidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. (Vide ADIN 2.223-
7, de 2000)”.  
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inconstitucionalidade da norma; e (iii) necessidade de edição de uma lei complementar para 

que a referida transferência de competências e consequente alienação de ativos fosse possível.  

Assim, apenas com a Lei Complementar nº. 126/07115 o IRB passou a desempenhar o 

papel de mera empresa estatal116 e, somente em 2013, o BNDES lançou um novo edital de 

desestatização, com a previsão de uma golden share no capital social da companhia, a ser 

titularizada pela União.  

A opção por tal arranjo, para a concretização do processo de privatização da companhia, 

se deu, portanto, após um contexto de instabilidade e diante de um novo cenário, marcado pelo 

receio de que, com o ingresso de novos agentes no mercado de resseguros, este setor, agora 

regulado por uma nova entidade, não fosse suficientemente disciplinado. Esta hipótese poderia 

submeter todo o sistema financeiro a um possível risco sistêmico, logo após uma das maiores 

crises econômicas já vivenciadas.  

Ademais, de acordo com as informações disponíveis sobre o referido procedimento, era 

do interesse da União direcionar as atividades da companhia para que houvesse o 

desenvolvimento de iniciativas estratégias no país. Nesse sentido, o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (“BNDES”), ao acompanhar o processo de desestatização do IRB emitiu uma 

nota técnica em que assim justificou essa classe de ações117:  

“Uma das notas técnicas emitidas pelo BNDES contém informação sobre 
afirmativa do Ministério da Fazenda no sentido de que não era de interesse 
público que a União deixasse de ter papel relevante no mercado 
ressegurador e que o setor era considerado estratégico pelo Estado, o que 
motivaria a sua permanência nos órgãos de governança do IRB, em conjunto 
com os atores privados, participando da elaboração e condução do 
planejamento da empresa, especialmente quanto a projetos estratégicos 
para o País. Assim, estaria justificada a subscrição da ação de classe 
especial”. (grifou-se). 

No entanto, esse risco que, em 2013, poderia ser enquadrado como uma razão de 

“interesse público” apta a justificar a emissão da golden share, foi superado. Isso porque, com 

 
115 Lei Complementar nº. 126/07 – “Dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as 
operações de co-seguro, as contratações de seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do setor 
securitário; altera o Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, e a Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990; e dá 
outras providências”. 
116 Lei Complementar nº. 126/07 – “Art. 2º A regulação das operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua 
intermediação será exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme definido em lei, observadas as disposições 
desta Lei Complementar”. 
117 Informação extraída do relatório da Consulta nº.: 025.285.2017-3, em trâmite perante o Tribunal de Contas da 
União.  
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o desenvolvimento de suas atividades, a SUSEP se mostrou capaz de regular esse mercado sem 

que ao longo dos últimos anos se tenha notícias de qualquer instabilidade no fornecimento deste 

tipo de serviço.  

Portanto, a ação preferencial de classe especial presente no capital do IRB Brasil-RE 

também deve ser excluída, em decorrência dessa necessária revisitação das razões de “interesse 

público” que ensejaram sua emissão há alguns anos atrás.  

Desse modo, pode-se concluir, que não se está mais diante de uma nova forma de atuação 

estatal, – regulação – desconhecida, e sobre a qual não se tem a certeza de sua concreta 

efetividade. Há, atualmente, um vasto arcabouço regulatório desenvolvido não só em torno dos 

setores econômicos, como também em torno das próprias golden shares que não existiam 

anteriormente.  

Para além disso, o constante recurso à consensualidade nas relações travadas entre o 

Poder Público e os agentes privados pode indicar, até mesmo, uma superação por completo do 

instituto que passaria, desse modo, a ser ultrapassado e obsoleto, na medida em que outros 

instrumentos – menos interventivos – são capazes de gerar o mesmo resultado almejado118. 

Dessa forma, mostra-se necessário o debate sobre a possibilidade de extinção dessas ações 

para que haja o estrito cumprimento do texto constitucional através da saída, por completo, do 

Estado do quadro de acionistas de tais sociedades.  
 

III.1 Paralelo necessário: a extinção das golden shares europeias 

A discussão sobre a extinção das golden shares não é uma exclusividade brasileira. No 

entanto, o debate acerca da possibilidade de exclusão dessa classe de ações do capital social das 

companhias, a critério de seu próprio titular, sim. Isso porque, nos demais países, a previsão de 

tais ações foi revista, por determinação do Poder Judiciário, em razão de sua 

inconstitucionalidade ou ilegalidade.  

 
118 “Para Rafael Schwind, a "golden share" acabou se transformando num instrumento "um pouco obsoleto" devido 
à evolução da regulação de mercado no país, com a criação de agências e a consolidação de um marco regulatório. 
"Muito do que a 'golden share' se propõe a fazer, pode ser implementado por meio de outros mecanismos", sustenta 
o especialista. "Tudo que ela pode prever, pode ser incluído num acordo de acionistas." Raridade no país, ‘golden 
share’ dá lugar a acordos. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/coluna/raridade-no-pais-golden-
share-da-lugar-a-acordos.ghtml. Acesso em: 20.10.2020. 
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Esse foi o caso de diversas golden shares emitidas por empresas situadas na Europa que, 

segundo a Corte de Justiça da Comunidade Europeia (“CJCE”), violavam a Constituição 

Europeia e, portanto, as previsões que regem o Mercado Comum Europeu.  

Segundo PELA (2012), tais ações passaram a ser questionadas, em 1997, em virtude da 

edição de um comunicado, pela Comissão da Comunidade Europeia, que dispõe sobre “certos 

aspectos legais relativos aos investimentos intra-UE (União Europeia)119”.   

Em linhas gerais, referido comunicado foi elaborado em decorrência da edição de leis, 

pelos Estados-membros, sobre a troca de controle acionário e a regulação de companhias 

privadas, e, ainda, em razão da implementação de programas de privatização por estes entes. 

Diante desse cenário, na perspectiva da Comissão Europeia, poderia haver problemas de 

incompatibilidade entre essas medidas e as regras que disciplinam a União Europeia, 

principalmente “com os artigos 73b e 52 do Tratado [de Roma, com a redação dada pelo 

Tratado de Maastricht] relativo à liberdade de circulação do capital e ao direito de 

estabelecimento, que inviabilizam o funcionamento do mercado único”120.  

Desse modo, este documento teve como objetivo principal indicar às autoridades 

internas como os princípios da livre circulação de capitais e da liberdade de estabelecimento 

deveriam ser interpretados, quando da formulação dos atos normativos pelos Estados-membros. 

Para além disso, o comunicado ainda assinalou que, mesmo que tais princípios sejam 

fundamentais para a estruturação do mercado comum, estes podem ser limitados, em benefício 

da promoção de outros objetivos, como a concretização de uma determinada política pública, 

ou, a tutela da segurança pública. 

Nesse sentido, PELA (2012) pontua que as seguintes restrições são aceitas, à luz da 

Constituição Europeia, de acordo com o comunicado em questão: 

“Para as chamadas “restrições discriminatórias” – i.e. dirigidas apenas a outros 
membros da União Europeia – tais circunstâncias estão presentes se a restrição 
em análise: (i) for aplicável a atividades em que há exercício de autoridade 
pública pelo Estado-membro que a impôs; ou (ii) estiver relacionada a 
políticas públicas, segurança ou saúde pública; e (iii) constituir uma medida 

 
119 Íntegra do comunicado disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997Y0719%2803%29. Acesso em: 01.11.2020.  
120 Quanto aos supostos artigos, que poderiam ser violados pelos legisladores nacionais, o artigo 73b estabelece 
que “são proibidas todas as restrições aos movimentos de capitais entre Estados-Membros” e, o artigo 52 dispõe 
que “as restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro 
Estado-Membro são abolidas (...) a liberdade de estabelecimento inclui o direito de constituição e gestão de 
empresas, nas condições previstas para os seus próprios nacionais”. 
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adequada e necessária para assegurar a proteção dos interesses públicos, de 
forma que não haja outro mecanismo capaz de atingir os mesmos resultados 
com menor limitação aos princípios da liberdade de circulação de capitais e 
liberdade de estabelecimento. Além disso, para a Comissão, as restrições não 
devem ser interpretadas extensivamente e não podem ser justificadas somente 
por razões econômicas.  

 Já as chamadas “restrições não discriminatórias” – entendidas como tais as 
endereçadas indistintamente aos nacionais do Estado-membro que a impôs e 
aos demais Estados-membros – podem ser admitidas se (i) realmente forem 
aplicadas de forma não discriminatória, e não apenas previstas como tais; (ii) 
fundarem-se em razões de interesse geral; (iii) representarem medida 
adequada ao alcance do objetivo por elas visado; e (iv) não excederem o que 
seria necessário para atingir esse objetivo”. 

Para além dessas hipóteses, a nota ainda indica que estas limitações devem ser 

submetidas ao exame da proporcionalidade, nos moldes da jurisprudência da Corte Europeia.  

Diante desse arcabouço interpretativo fixado pela Comissão, especificamente com 

relação ao exercício do poder de veto sobre a deliberação das companhias – uma das 

prerrogativas conferidas às golden shares –, esta fixou que o gozo de tal prerrogativa é admitida 

quando: “for aplicado de uma forma não discriminatória121; for justificado por requisitos 

imperativos de interesse geral; for adequado para garantir o objetivo que perseguem; e, não 

for além do necessário para alcançá-lo”122.  

Assim, após a referida manifestação pela Comissão da Comunidade Europeia e até 

2017, segundo FIDALGO (2017), a CJCE analisou a emissão, bem como as prerrogativas 

 
121 Com relação às medidas não restritivas (aquelas aplicadas a cidadãos nacionais e outros investidores da UE), o 
comunicado indica que elas “são permitidas na medida em que se baseiem num conjunto de critérios objetivos e 
estáveis, tornados públicos e justificados por requisitos imperativos de interesse geral. Em todos os casos, o 
princípio da proporcionalidade deve ser respeitado”. (tradução livre).  
122 “No que diz respeito aos direitos conferidos às autoridades nacionais de vetar certas decisões das sociedades, 
importante destacar que o próprio conceito de investimento direto, tal como indicado na Diretiva 88/361/CEE, 
abrange “todos os tipos de investimentos (...) que servem para estabelecer ou manter vínculos duradouros e diretos 
entre o cedente do capital e a empresa à qual o capital é disponibilizado para o exercício de uma atividade 
económica. Este conceito deve, portanto, ser compreendido em seu sentido mais amplo (...). No que se refere ao 
estatuto das sociedades por quotas, existe participação sob a forma de investimento direto quando o bloco de ações 
detido por uma pessoa permite ao acionista participar efetivamente na gestão da sociedade ou no seu controle”. O 
Tribunal de Justiça tem afirmado repetidamente que as medidas nacionais susceptíveis, como é o caso do direito 
de veto em causa, a dificultar ou tornar menos atrativo o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo 
Tratado devem preencher quatro condições: devem ser aplicadas de forma não discriminatória; devem ser 
justificados por requisitos imperativos de interesse geral; devem ser adequados para garantir a realização do 
objetivo que perseguem; e não devem ir além do necessário para alcançá-lo”. (tradução livre).  
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conferidas a pelo menos 11 (onze)123 golden shares, nos seguintes países124: Itália (Caso C-

58/99 e C-174/04), Portugal (Casos C-367/98 e C-171/08), França (Caso C-483/99), Espanha 

(Caso C-463/00), Holanda (Casos C-282/04 e C-283/04), Reino Unido (Caso C-98/01), 

Alemanha (Caso C-112/05) e Bélgica (Caso C-503-99).   

Segundo SCHWIND (2017), a Corte de Justiça da Comunidade Europeia, para além de 

analisar a efetiva observância dos princípios da livre circulação de capitais e da liberdade de 

estabelecimento ainda examinou os seguintes pontos de tensão: 

“Suposto caráter discriminatório dos poderes assegurados pelas golden 
shares (discriminação aqui compreendida como previsão de restrições em 
virtude da nacionalidade das empresas, o que era contrário aos propósitos de 
integração comunitária), mas também a própria necessidade e utilidade das 
prerrogativas estabelecidas em cada caso (com fundamentos similares à 
violação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade)”. 
(grifou-se). 

De acordo com FIDALGO (2017), na maioria dos casos indicados125, a CJCE adotou o 

posicionamento de que as aludidas golden shares eram excessivamente restritivas ao princípio 

da livre circulação de capitais, uma vez que reduziam a atração de investimentos, e, ainda, 

limitavam o exercício das atividades gerenciais das companhias pelos acionistas controladores, 

em decorrência do poder de veto do Estado, ou, ainda, da necessidade de prévia autorização do 

ente público para a concretização de determinadas operações.  

Assim, ao apreciar os referidos processos à luz da orientação emitida pela Comissão da 

Comunidade Europeia, a Corte Europeia indicou que as golden shares são admitidas, no âmbito 

dos estados que compõem o mercado comum, se “puderem ser justificadas por motivos 

 
123 Segundo PELA (2012) novos processos podem ser instaurados nos próximos anos, tendo em vista que, em um 
levantamento realizado pela Comissão Europeia, 141 companhias europeias apresentavam golden shares.  
124 “Tais processos foram instaurados a partir das informações fornecidas pelos Estados-membros à Comissão 
Europeia, em resposta ao “questionário sobre investimento intracomunitário” a eles endereçado em 1997”. 
(FIDALGO, 2017).  
125 Segundo a autora, apenas em um desses casos, C-503/99, a Corte de Justiça Europeia não se posicionou pela 
necessidade de exclusão da aludida golden share “Até o momento, dos julgamentos da Corte de Justiça Europeia 
sobre golden shares, apenas em um desses casos - C-503/99 - foi reconhecida a compatibilidade desse instrumento 
com os princípios da Constituição Europeia. Trata-se do caso envolvendo golden shares titularizados pelo Governo 
Belga na Societé de Distribution du Gaz S.A. - Distrigaz e na Societé Nacional de Transport par Canalisations - 
SNTC, conferindo-lhe (i) direito de ser notificado sobre qualquer transferência, alienação ou uso de bens 
estratégicos dessas companhias; (ii) o direito de apontar dois membros do conselho de administração; (iii) o direito 
de anular, a posteriori e em observância a um procedimento específico, decisões do conselho de afetassem o 
interesse nacional no setor de energia”. Cabe pontuar, que os direitos conferidos à esta golden share se aproximam 
das prerrogativas usualmente asseguradas às ações preferenciais de classe especial brasileiras.  
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específicos ou por requisitos imperativos de interesse geral que sejam (a) não discriminatórios, 

(b) não discricionários e (c) que observem o princípio da proporcionalidade”126.  

 Com relação ao primeiro requisito, as golden shares não podem estabelecer restrições à 

liberdade de circulação de capitais e de estabelecimento, com base na nacionalidade dos 

investidores, a menos que esta hipótese seja expressamente autorizada pelo Tratado da União 

Europeia127. Nesse sentido, a previsão dessas prerrogativas deve ser feita de forma objetiva e 

não discricionária para que haja a observância do segundo requisito indicado128. Para tanto, 

deve-se recorrer ao princípio da proporcionalidade, com o objetivo de atestar se o recurso à tal 

instrumento é realmente necessário e proporcional para a concretização dos objetivos 

almejados129.    

 O paralelo entre o cenário vivenciado pela União Europeia e o experimentado pelo 

Brasil é necessário para demonstrar que as indagações suscitadas, em ambas as localidades, 

acerca da emissão das golden shares são diferentes. Isso porque, enquanto na Europa questiona-

se judicialmente a compatibilidade dessas ações com os preceitos que regem o mercado comum 

europeu, em âmbito nacional, busca-se estabelecer uma tese que permita (ou obste) a revisão 

administrativa dessas ações, pelo próprio ente público que as titulariza, em decorrência da 

superação das razões que, de início, ensejaram suas emissões.  

 
126 KUZNETSOV, 2005. Nesse sentido, de forma mais didática, FIDALGO (2017) indica que a CJCE admite a 
emissão de golden shares desde que as restrições à liberdade de circulação de capitais e à liberdade de empresa: 
“(i) não sejam discriminatórias; (ii) sejam justificadas em imperativos de interesse público; (iii) sejam 
estabelecidos critérios claros, objetivos e públicos para o uso dos poderes atribuídos pelas golden shares; (iv) sejam 
adequadas para atingir o objetivo para o qual foram criadas; e (v) não sejam mais gravosas do que o estritamente 
necessário para esse fim. A Corte Europeia impõe, dessa forma, a observância aos princípios da proporcionalidade, 
da isonomia e da segurança jurídica (“não discricionariedade”). (...) Depreende-se, então, pelo menos dois 
subparâmetros em adição àqueles já mencionados acima: (i) o poder de veto associado à titularidade da golden 
share não pode se estender a todo e qualquer tipo de decisão da sociedade, mas tão somente àquelas matérias 
relacionadas diretamente com o interesse público que se visa proteger; e (ii) o poder de discricionariedade atribuído 
ao Estado no exercício dos direitos associados à golden share devem ser limitado através da previsão de critérios 
claros e objetivos para esse fim”. 
127 “De acordo com o Tribunal, as golden shares não podem recorrer à nacionalidade para realizar discriminações. 
No caso de golden shares discriminatórias, os direitos especiais serão contrários ao direito comunitário, a menos 
que justificado por derrogações expressas previstas no Tratado da União Europeia”. (tradução livre). 
(KUZNETSOV, 2005). 
128 “Além disso, o Tribunal decidiu que as golden shares não devem ser discricionárias. (...) Ao contrário, devem 
ser justificados por requisitos imperiosos de interesse geral e qualificados por critérios estáveis e objetivos que 
foram tornados públicos a fim de restringir o poder discricionário do autoridades nacionais ao mínimo”. (tradução 
livre). (KUZNETSOV, 2005). 
129 “O Tribunal também concluiu que as golden shares devem estar sujeitas ao princípio da proporcionalidade. "O 
teste da proporcionalidade significa que a restrição em questão deve ser cumulativamente necessária e proporcional 
ao objetivo prosseguido." (tradução livre). (KUZNETSOV, 2005). 
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Desse modo, a falta de correspondência entre os dois contextos, que suscitam dúvidas 

diversas e exigem o recurso a mecanismos distintos para a extinção das golden shares, não 

permite a “importação” de um parâmetro externo apto a resolver os questionamentos postos 

frente ao ordenamento jurídico nacional.    
 

III.2 A Consulta nº. 025.285.2017-3 atualmente em trâmite no Tribunal de Contas da 
União  

Conforme indicado na introdução deste trabalho e dessa seção, questiona-se, no Brasil, 

não (mais) a constitucionalidade ou a legalidade130 das ações preferenciais de classe especial, 

mas sim, a possibilidade de o ente desestatizante, que titulariza essa modalidade de participação 

acionária abdicar de tal participação através da exclusão dessa classe de ações do capital social 

das companhias desestatizadas.  

Cabe pontuar que, no cenário brasileiro, a possibilidade de extinção das golden shares 

não é um tema muito debatido, existindo dúvidas até mesmo sobre essa possibilidade. Isso 

porque, ao contrário de sua instituição, que é regulamentada, não há qualquer previsão 

normativa clara que estabeleça um procedimento próprio para essa extinção. Ademais, os 

estatutos sociais das companhias que preveem essas ações de classe especial apenas dispõem 

que os direitos a elas conferidos não poderão ser alterados sem a anuência de seu titular. 

Assim, com o objetivo de sanar este questionamento, em 19.07.2017, o então Ministro 

da Fazenda Henrique Meirelles apresentou uma Consulta ao Tribunal de Contas da União.  

Esse tipo de processo, disciplinado pelos artigos 264 e 265 do Regimento Interno do 

TCU,131 consiste em um prejulgamento da tese, que objetiva sanar uma dúvida, de uma das 

 
130 Cabe relembrar que algumas ações judiciais questionaram a legalidade das golden shares à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro, dentre elas: JFPA, Ação Popular 1997.39.00.12696-8, Primeira Vara; e STF, ADI 1597-4, rel. 
Min. Rosa Weber, distribuído em 30.04.1997. 
131 Regimento Interno do TCU - “Art. 264. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem 
formuladas pelas seguintes autoridades: 
I – presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal; 
II – Procurador-Geral da República; 
III – Advogado-Geral da União; 
IV – presidente de comissão do Congresso Nacional ou de suas casas;  
V – presidentes de tribunais superiores; 
VI – ministros de Estado ou autoridades do Poder Executivo federal de nível hierárquico equivalente; 
VII – comandantes das Forças Armadas. 
§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e instruídas, 
sempre que possível, com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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autoridades legitimadas, quanto à aplicabilidade de um determinado dispositivo legal, sob o 

qual o Tribunal de Contas da União possui competência em razão da matéria.132  

Desse modo, as seguintes questões foram apresentadas à Corte de Contas, em caráter 

abstrato, pelo referido Ministro:  

“É possível suprimir direitos conferidos pelas ações de classe especial (golden 
share), quando da desestatização de empresas estatais sem contrapartida 
financeira, e seria o CPPI [Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos] a autoridade competente para tanto?133”  

Em sede de instrução processual, a Secretaria de Macroavaliação Governamental 

(“SEMAG”), encarregada da análise técnica da matéria sustentou que não há previsão legal – 

na LSA e na Lei Segunda Lei do PND – que autorize a supressão dos direitos conferidos às 

golden shares, nem que estabeleça qual seria o ente competente para a realização de tal escolha 

administrativa. Diante dessa constatação, a unidade técnica se posicionou no sentido de que:  

“a matéria objeto desta consulta deva ser discutida no âmbito do 
Congresso Nacional, para criação de dispositivos legais que, no mínimo: i) 
permitam a supressão de direitos concedidos por meio de ações de classe 
especial; (...) e iii) considerem as diversas peculiaridades que ensejaram a 
criação das golden shares em cada empresa desestatizada134”. (grifou-se). 

 
§ 2º Cumulativamente com os requisitos do parágrafo anterior, as autoridades referidas nos incisos IV, V, VI e VII 
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que 
representam. 
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas 
não do fato ou caso concreto. 
§ 4º A decisão sobre processo de consulta somente será tomada se presentes na sessão pelo menos sete ministros, 
incluindo ministros-substitutos convocados, além do Presidente. 
Art. 265. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior ou 
verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente”. 
132 Nas palavras de FERNANDES (2016): “O efeito que se espera de uma consulta, ao ser respondida, é que 
solucione a dúvida ocorrente e sirva de orientação para o consulente e para todos aqueles que enfrentem caso 
similar”.  
No mesmo sentido, o Portal do TCU assim conceitua as Consultas: “O TCU pode ser questionado, por exemplo, 
sobre o entendimento que possui em relação a um determinado normativo. A consulta deverá ser realizada sempre 
em tese e nunca poderá versar sobre o caso concreto e a resposta do TCU valerá para toda a Administração 
Pública”. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/voce-sabe-como-o-tcu-atua-e-que-impactos-
podem-resultar-de-seus-processos.htm. Acesso em: 01.11.2020.  
133 Acórdão nº. 284/2020 – Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/PROC%253A02528520173/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%25
20desc/0/%2520?uuid=9344c700-27c9-11eb-babe-0342dc596474. Acesso em: 01.11.2020. Cabe pontuar que 
todas as demais referências feitas ao longo da presente seção têm como base o referido acórdão. 
134 Da mesma forma o Ministério da Defesa destacou a necessidade de que cada uma das golden shares seja 
analisada individualmente, quando da opção pela extinção da referida classe de ações, ao assim dispor em sua 
manifestação datada de 18.10.2017 através do Ofício 185/GC3/11179: “observa-se que a matéria envolvendo a 
extinção das golden shares não deve ser tratada de forma genérica, devendo a discussão no âmbito do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo levar em consideração as especificidades de cada empresa, a viabilidade ou não 
da exclusão de direitos em cada empresa, por meio de pareceres técnicos de especialistas no setor, bem como a 
metodologia de precificação desses ativos”. 
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Por outro lado, com relação a uma eventual compensação financeira a ser devida ao ente 

público, em razão da perda da titularidade da referida ação, a SEMAG pontuou que em virtude 

da permanência do Estado no quadro de acionistas da companhia, através dessa participação 

especial, haveria uma presunção de que o retorno financeiro obtido quando das operações de 

desestatização teria sido inferior ao esperado.  

Nas palavras empregadas pela SEMAG seria “razoável pensar que, com a eventual 

extinção desses direitos, a empresa tenderá a se valorizar. Nesse sentido, entende-se que, a 

priori, existem valores associados às golden shares, cuja extinção poderá beneficiar o 

acionista”. Assim, com relação a este segundo ponto, a Secretaria indicou que o Congresso 

Nacional deve editar normas que disponham “sobre o método de precificação desses direitos”.  

Frente a tais ponderações, com relação ao mérito da Consulta, a SEMAG apresentou a 

seguinte proposta de encaminhamento:  

“b) nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso 
XXV, do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 259/2014, 
responder ao consulente que: 

b.1) não existe previsão legal para a extinção de ações de classe especial, 
tampouco competência definida para quem poderá extinguir esses 
direitos; 

b.2 em regra, deve existir contrapartida financeira para a União, caso 
venha a ser permitida legalmente a supressão dos direitos atribuídos a ações 
de classe especial”. (grifou-se). 

No mesmo sentido, o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, 

acostou ao processo parecer elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa da casa, em que sustentou 

a necessidade de prévio aval do Congresso Nacional para extinção das golden shares.  

Naquele momento, o Ministro José Múcio, então Relator do caso, encaminhou os autos 

para o Ministério Público junto ao TCU (“MPTCU”)135 para que este se manifestasse sobre a 

temática do processo.  

Na perspectiva da referida entidade, não seria possível supor que estas ações visariam 

garantir a perpetuidade da participação estatal no quadro de acionistas das companhias em que 

as golden shares foram previstas. Assim, segundo o MPTCU, uma vez superadas as razões de 

 
135 Sobre o MPTCU cabe destacar que este: “possui fisionomia institucional própria, que não se confunde com a 
do Ministério Público comum, sejam os dos Estados, seja o da União”, (MS 27.339, rel min. Menezes Direito, 
julgamento em 2-2-2009, Plenário, DJE de 6-3-2009). 
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interesse público que fomentaram a emissão das ações preferenciais de classe especial, esses 

títulos deveriam ser extintos mediante o recurso ao mesmo procedimento que viabilizou a sua 

criação, ou seja, através de deliberação fundamentada do Conselho do PPI. Nos termos 

empregados pelos representantes da entidade:  

“Como dito alhures, o fato de inexistir previsão expressa quanto à extinção 
das ações de classe especial não pode constituir óbice intransponível à 
alteração do quanto previsto nos estatutos sociais das empresas sobre os 
direitos que elas conferem, tampouco exige, no meu entender, a alteração 
do arcabouço legal para permitir que o ente desestatizante suprima as 
prerrogativas que lhe foram conferidas por ocasião da venda das ações. 

A legislação prevê que, sempre que houver razões que justifiquem, o ente 
desestatizante deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do 
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, de 
forma que, não mais existindo um ou mais dos motivos que ensejaram a 
subscrição da golden share, pode ser revista a necessidade de sua 
manutenção. 

Para tanto, devem ser seguidos, segundo entendo, trâmites semelhantes 
aos observados para fins de inclusão dos direitos assegurados pela golden 
share, a fim de viabilizar, a critério do ente desestatizante, sua supressão. 
Ressalto, todavia, que da mesma forma que a criação da ação de classe 
especial reclama justificativa fundamentada, caso se decida por suprimi-la, 
deverão, obrigatoriamente, ser refutados os argumentos que embasaram 
a sua inclusão no estatuto social da empresa, de modo a demonstrar 
claramente que não mais subsistem razões que sustentem a permanência 
dos direitos nelas previsto”. (grifou-se).  

Com relação ao segundo ponto, qual seja, a uma eventual necessidade de indenização 

do ente desestatizante em decorrência da perda das prerrogativas que as golden shares lhe 

conferiam anteriormente, o MPTCU reconheceu que a emissão e a extinção dessas ações podem 

provocar variações no valor das ações das companhias. No entanto, segundo a entidade, seria 

impossível quantificar o referido impacto, “a menos que houvesse normas específicas dispondo 

sobre métodos de precificação”. Além disso, o MP junto à Corte de Contas ainda indicou, em 

sua manifestação, que essas ações não foram emitidas com o intuito de gerar dividendos ou um 

possível retorno financeiro a seus proprietários, sendo inexigível, portanto, o pagamento de 

qualquer contraprestação em decorrência de sua supressão.  

Feitas tais considerações, em completa oposição ao proposto pela SEMAG, o MPTCU 

apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:  

“II – nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, 
inciso XXV, do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 
259/2014, responder ao consulente que: 
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a) é possível a supressão de direito conferido ao ente desestatizante por 
ação de classe especial (golden share), desde que observados os mesmos 
requisitos estabelecidos pelo art. 8º da Lei 9.491/1997 para sua criação, 
devendo ser devidamente fundamentada a decisão quanto à extinção do 
direito, afastando-se as razões que justificaram a sua inclusão ou indicando a 
superveniência de fatos novos capazes de modificar o entendimento quanto à 
necessidade de sua manutenção; 

b) a discussão e fundamentação para supressão de direito conferido por 
ação de classe especial deve ocorrer no âmbito do Conselho do Programa 
de Parcerias e Investimentos (CPPI) a quem foram transferidas, por força 
do art. 7º, inciso V, alínea ‘c’ da Lei 13.334/2016, as atribuições conferidas 
ao Conselho Nacional de Desestatização (CND), a quem cabia aprovar a 
criação de ação de classe especial; 

c) dada a natureza essencialmente política e estratégica da ação de classe 
especial e ante a inexistência de dispositivo legal tratando da precificação 
da golden share, não é possível atribuir um valor monetário a esse tipo de 
ação, de modo que sua extinção não implica em contrapartida financeira”. 
(grifou-se). 

Após a manifestação de tais agentes, o Ministro José Múcio pautou pela primeira vez a 

Consulta nº. 025.285.2017-3, na sessão do dia 18.07.2018. Naquele momento, o Ministro 

Relator concordou com a tese apresentada pelo MPTCU, de que seria possível a extinção dessa 

classe de ações, à critério do CPPI, sob o seguinte argumento: 

“Se o Congresso Nacional, por meio da Lei do PND, autorizou o Poder 
Executivo a privatizar completamente empresas estatais (exceto as 
especificadas no art. 3º), entendo que implicitamente foi também 
autorizado àquele Poder concluir integralmente determinada 
desestatização de uma companhia mediante a supressão de golden 
shares”. (grifou-se).  

Já com relação a uma eventual exigência de contrapartida financeira para a 

operacionalização de tal exclusão, o Ministro Múcio acolheu a tese apresentada pela SEMAG 

e sustentou que essas ações possuem conteúdo econômico e que a ausência de um ato normativo 

específico, que disponha sobre o mecanismo de precificação das golden shares, não é um 

impeditivo para a quantificação desses valores. Assim, segundo o Relator:  

“Havendo potencial valor econômico associado à extinção de ações de classe 
especial e considerando ser possível a identificação direta dos agentes 
beneficiados por essa medida (os demais acionistas) não vejo a possibilidade 
de a União dispor gratuitamente desses direitos.  

(...)  

[Portanto,] bastaria que um único acionista concordasse em pagar à União o 
benefício econômico quantificado que todos os demais acionistas seriam 
beneficiados com a consequente valorização da companhia”.  
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Naquela sessão, ainda em 2018, o aludido Ministro submeteu ao Plenário o seguinte 

acórdão para apreciação:  

“9.2. responder ao consulente que: 

9.2.1. é possível a supressão de direito conferido à União por ação de 
classe especial (golden share), desde que observados os mesmos requisitos 
estabelecidos pelo art. 8º da Lei 9.491/1997 para sua criação, devendo ser 
devidamente fundamentada a decisão quanto à extinção do direito, com 
o afastamento das razões que justificaram a sua inclusão ou a indicação 
da superveniência de fatos novos capazes de modificar o entendimento 
quanto à necessidade de sua manutenção; 

9.2.2. a discussão e fundamentação para supressão de direito conferido 
por ação de classe especial (golden share) deve ocorrer no âmbito do 
Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI), a quem 
foram transferidas, por força do art. 7º, inciso V, alínea “c”, da Lei 
13.334/2016, as atribuições conferidas ao Conselho Nacional de 
Desestatização (CND), anteriormente responsável por aprovar a criação 
daquela ação; 

9.2.3. não existe legislação específica que disponha sobre as competências 
relativas aos direitos específicos relacionados no Parecer 
PGFN/CAS/960/2017 e, sendo assim, tais competências não se incluem entre 
as atribuições do Ministro de Estado da Fazenda; 

9.2.4. deve ser avaliada, por meio de estudo técnico próprio, a existência 
de eventual valorização econômica da companhia decorrente da extinção 
de direito conferido à União por ação de classe especial (golden share); 

9.2.5. a extinção da ação de classe especial (golden share), em qualquer 
caso, só se justifica se puder a União obter vantagem financeira 
proporcional à correspondente valorização estimada da companhia, em 
negociação com os seus acionistas, por meio de procedimentos a serem 
regulamentados por norma específica”. (grifou-se) 

O julgamento, no entanto, não foi concluído, em virtude da apresentação de um pedido 

de vista pelo Ministro Vital do Rêgo e apenas no ano seguinte, na sessão de 11.10.2019, o 

processo voltou à pauta para que o ministro revisor proferisse seu voto divergente. Na 

perspectiva do Ministro, não caberia ao Tribunal de Contas da União a elucidação dos 

questionamentos apresentados pelo Ministro Henrique Meirelles – mesmo posicionamento 

emanado pela SEMAG–, tendo em vista que não há qualquer ato normativo que discipline a 

matéria e que, portanto, uma atuação ativista da Corte de Contas equivaleria à usurpação de 

competências do Poder Legislativo. 

Contudo, o Ministro não deixou de consignar que entende que uma possível valorização 

das ações da companhia, em virtude da extinção das golden shares, seria um mero efeito 
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colateral. E que, portanto, “não há qualquer relação direta de causalidade a reclamar eventual 

compensação à União – seria possível inclusive discutir se não estaríamos diante de um caso 

de enriquecimento indevido da Administração”.  

A Consulta foi novamente retirada de pauta, por um novo pedido de vista, agora do 

Ministro Walton Alencar e retornou ao plenário do Tribunal em 12.02.2020.  

Com relação à possibilidade de supressão das prerrogativas conferidas às golden shares, 

o segundo ministro revisor (Ministro Walton Alencar) destacou em seu voto que a própria 

dinâmica dessas ações demandaria a sua extinção, quando fossem superadas as razões de 

interesse público que, de início, justificaram a sua emissão. Quanto ao ente competente para 

atestar que o cenário em que tais ações foram previstas foi superado, o Ministro Walton destaca 

que “o Poder Legislativo não implantou ações de classe especial nas estatais que vieram a ser 

privatizadas. Em vez disso, autorizou o Poder Executivo a fazê-lo e, e quando, considerasse 

necessário”.   

Ademais, de acordo com o referido Ministro, a exclusão dessas ações do capital social 

dessas companhias seria uma forma de concretizar o processo de privatização, outrora iniciado 

pelo Poder Executivo. Dessa forma, o Ministro Alencar concluiu que cabe ao CPPI a avaliação 

e a correspondente decisão sobre a necessidade de extinção ou manutenção dessa classe de 

ações.  

Por fim, acerca da necessidade de indenização do ente público, em decorrência da perda 

de sua posição acionária, o Ministro pontuou que não se tem certeza de que uma eventual 

supressão das golden shares seria suficiente para gerar algum retorno financeiro para a 

companhia. Para tanto, o julgador indicou os seguintes fatores:  

“Primeiro, não há como presumir que cada uma das prerrogativas possua valor 
econômico. 

(...)  

Segundo, porque, diante de um caso concreto, ainda que se possa intuir que a 
companhia possa se beneficiar da extinção das ações de classe especial, a 
precificação desses ganhos é incerta, por dependerem os eventuais ganhos de 
decisões e circunstâncias que dificilmente o Governo será capaz de prever.  

Também porque é plausível a percepção de que as prerrogativas da União 
propiciam maior conexão com o Estado e conferem mais segurança ao 
empreendimento”. 
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No entanto, caso seja possível a referida aferição, segundo o Ministro Walton Alencar, 

o Poder Executivo deveria negociar este retorno financeiro com os possíveis interessados na 

valorização dos ativos da companhia, uma vez que, por expressa disposição legal essas ações 

não podem ser simplesmente transferidas aos acionistas privados dispostos a comprá-las. 

Assim, após pontuar suas razões de voto o Ministro submeteu a seguinte minuta de acórdão ao 

plenário:  

“9.2. nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, 
inciso XXV, do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 
259/2014, responder ao consulente que: 

9.2.1. é possível a supressão de prerrogativas conferidas à União por ação de 
classe especial (“golden share”) nos casos em que restar demonstrada a 
inexistência de razões de interesse público relevante para o Estado vir a 
exercê-las, mediante decisão fundamentada que afaste os motivos que levaram 
à instituição de cada uma dessas prerrogativas, assim como a inexistência de 
outros possíveis riscos ao interesse público;  

9.2.2. a discussão e fundamentação para supressão de direito conferido por 
ação de classe especial (“golden share”) deve ocorrer no âmbito do Conselho 
do Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI), a quem foram transferidas, 
por força do art. 7º, inciso V, alínea “c”, da Lei 13.334/2016, as atribuições 
conferidas ao Conselho Nacional de Desestatização (CND), anteriormente 
responsável por aprovar a criação daquela ação;  

9.2.3. é vedada a supressão gratuita de prerrogativas conferidas à União por 
ação de classe especial (“golden share”) nos casos em que seja previsível a 
valorização das ações e possível sua mensuração econômica, ainda que por 
estimativa”.  

Em sequência, o Ministro Vital do Rêgo tornou a se manifestar para apresentar sua 

proposta de acórdão:  

“9.2. nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, 
inciso XXV, do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 
259/2014, responder ao consulente que: 

9.2.1. não existe previsão legal para a extinção de ações de classe especial, 
tampouco competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de 
sorte que tal matéria deve ser tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive 
com relação a eventual necessidade de compensação financeira à União”. 

Da mesma forma, o Ministro José Múcio optou por apresentar um voto complementar. 

Em sua segunda manifestação, o Ministro Relator pontou que, ainda que tenha sustentado em 

seu voto inicial sobre a necessidade de indenização da União em virtude da supressão dessas 

ações, entende que a referida interpretação não possui substrato legal. Portanto, o Ministro 
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Múcio alterou seu posicionamento e passou a defender que essa lacuna legislativa seja tratada 

pelo Congresso. E, por fim, acolheu os argumentos constantes no voto revisor do Ministro Vital 

do Rêgo.   

Dando continuidade às deliberações, o Ministro Bruno Dantas, em sua declaração de 

voto se filiou à tese inaugurada pelo Ministro Vital do Rêgo, segundo a qual, não competiria ao 

TCU decidir sobre as questões formuladas no âmbito da Consulta em análise. Contudo, o 

Ministro apresentou as seguintes constatações sobre a necessidade de autorização legislativa 

para concretização da referida operação e da dispensa de indenização ao ente desestatizante:   

“Quando consideramos que a alienação de empresas estatais deve ser 
precedida de autorização legislativa, as golden shares, por serem um controle 
residual do Estado, também devem ter sua extinção submetida ao crivo do 
Poder Legislativo. 

Corroboro a análise de Sua Excelência de que a finalidade precípua das ações 
de classe especial não é a auferição de ganhos financeiros, mas sim a garantia 
dos poderes que justificaram sua criação, nos termos do art. 8o da Lei 
9.491/1997”. 

 Por fim, em sua última manifestação nos autos, o Ministro José Múcio apresentou uma 

nova proposta de acórdão, em que este alterou o item 9.2.4 e extirpou o tópico 9.2.5 inicialmente 

elaborado:  

“9.2. responder ao consulente que:  

9.2.1. é possível a supressão de direito conferido à União por ação de classe 
especial (golden share), desde que observados os mesmos requisitos 
estabelecidos pelo art. 8º da Lei 9.491/1997 para sua criação, devendo ser 
devidamente fundamentada a decisão quanto à extinção do direito, com o 
afastamento das razões que justificaram a sua inclusão ou a indicação da 
superveniência de fatos novos capazes de modificar o entendimento quanto à 
necessidade de sua manutenção; 

9.2.2. a discussão e fundamentação para supressão de direito conferido por 
ação de classe especial (golden share) deve ocorrer no âmbito do Conselho do 
Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI), a quem foram transferidas, por 
força do art. 7º, inciso V, alínea “c”, da Lei 13.334/2016, as atribuições 
conferidas ao Conselho Nacional de Desestatização (CND), anteriormente 
responsável por aprovar a criação daquela ação;  

9.2.3. não existe legislação específica que disponha sobre as competências 
relativas aos direitos específicos relacionados no Parecer 
PGFN/CAS/960/2017 e, sendo assim, tais competências não se incluem entre 
as atribuições do Ministro de Estado da Fazenda;  

9.2.4. não existe previsão legal que trate da necessidade ou não de 
compensação financeira à União em caso de extinção dos direitos conferidos 
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por ação de classe especial, de sorte que essa matéria, preliminarmente à 
referida extinção, deve ser tratada no âmbito do Poder Legislativo”.  

Após concluídas as deliberações, através do Acórdão nº. 284/2020 – TCU – Plenário, a 

Corte de Contas consignou a seguinte tese:  

“Não existe previsão legal para a extinção de ações de classe especial, 
tampouco competência definida para quem poderá extinguir esses 
direitos, de sorte que tal matéria deve ser tratada no âmbito do Poder 
Legislativo, inclusive com relação a eventual necessidade de compensação 
financeira à União”. (grifou-se). 

 Desse modo, conforme pode ser extraído da tabela abaixo, ao longo das 3 (três) 

sessões em que a matéria foi debatida, 2 (duas) teses dividiram o Plenário do Tribunal de 

Contas. A primeira, apresentada pelo Ministro Vital do Rêgo, consignava que o Congresso 

Nacional deveria decidir sobre as questões apresentadas na Consulta. Já a segunda tese, 

defendida pelo Ministro Walton Alencar, sustentava que as golden shares poderiam ser extintas, 

por mera deliberação do CPPI, desde que o ente público fosse “indenizado” pela perda dessas 

prerrogativas. 

Ministro 
 

Data da 
sessão 

Principais Pontos 

 
José 

Múcio 

 
18.07.2018 

 
i. As golden shares podem ser extintas, desde que devidamente 

demonstrado que as circunstâncias que justificavam sua criação 
foram superadas; 

ii. Compete ao Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos a 
discussão e consequente fundamentação da decisão pela supressão 
desses direitos, tendo em vista que essa entidade foi a responsável 
pela privatização da companhia e, pela criação da ação de classe 
especial, e 

iii. É imprescindível a compensação da União em virtude da disposição 
dessas ações. 

 
Vital do 

Rêgo 

 
11.10.2019 

 
i. Não poderia o Tribunal de Contas da União decidir acerca dos 

pontos suscitados na consulta em virtude da ausência de normativos 
legais disciplinado o tema; 

ii. A avaliação acerca da extinção dessas ações perpassa por uma 
análise da superação das questões relativas à segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo que justificaram sua criação; e, 

iii. Não há qualquer relação direta apta a ensejar uma eventual 
compensação à União, tendo em vista que a previsão dessas ações 
não se deu com o objetivo de valorização financeira ou de obtenção 
de dividendos. 
 

 
Walton 
Alencar 

 
12.02.2020 

 
i. As golden shares devem ser extintas nas hipóteses de não 

subsistirem as razões de interesse público que justificaram sua 
previsão; 
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ii. Compete ao Poder Executivo, enquanto criador da ação preferencial 
de classe especial, a deliberação quando à supressão dessas ações 
no âmbito do CPPI, e 

iii. É vedada a supressão gratuita das prerrogativas inerentes à golden 
share nos casos em que seja previsível a valorização das ações e 
sua mensuração econômica ainda que por estimativa.   
 

 
Vital do 

Rêgo 

 
12.02.2020 

 
i. Nenhuma lei dispõe sobre a possibilidade de extinção dessas ações; 

ii. Nenhuma norma estabelece quem seria o ente competente por tal 
escolha; e,  

iii. Cabe ao Poder Legislativo elucidar os questionamentos 
apresentados no âmbito da referida consulta.  
 

 
José 

Múcio 

 
12.02.2020 

 
i. Nenhum dispositivo legal dispõe sobre a exigência ou dispensa de 

contraprestação financeira para que haja a extinção das golden 
shares.  
 

 
Bruno 
Dantas 

 
12.02.2020 

 
i. Cabe ao Poder Legislativo decidir sobre eventual supressão de 

direitos conferidos à golden share e sua eventual indenização; 
ii. Se mostra necessária a autorização do Poder Legislativo para sua 

ulterior supressão; e, 
iii. A finalidade precípua da ação não é a obtenção de ganhos 

financeiros, mas sim a garantia dos poderes que justificaram sua 
criação.  
 

 
José 

Múcio 

 
12.02.2020 

 
i. É possível a supressão da golden share desde que demonstrado o 

afastamento das razões que justificaram a sua previsão; 
ii. A discussão e fundamentação para sua extinção deve ser feita no 

âmbito do CPPI; e, 
iii. Não existe previsão legal que trate da necessidade ou não de 

compensação financeira à União devendo tal matéria ser analisada 
pelo Poder Legislativo. 
 

Ademais, pode-se extrair da tabela anterior, bem como da representação a seguir 

realizada, que o processo de deliberação da Consulta nº 025.285/2017-3 não se mostrou linear 

em razão das recorrentes mudanças de posicionamento por parte dos ministros no curso das 

sessões em que a matéria foi debatida.   

Ministro Data da 
sessão 

Possibilidade ou 
Impossibilidade 
de Supressão da 

golden share 

Competência para 
Extinção 

Necessidade de 
Contrapartida 

Financeira  

José Múcio  18.07.2018 
 

Possibilidade de 
extinção 

Conselho do PPI Necessidade de 
contrapartida 

financeira  
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Marcos 
Bemquerer 

 

18.07.2018 
 

Possibilidade de 
extinção  

Conselho do PPI Necessidade de 
contrapartida 

financeira  
Vital do Rêgo 18.07.2018 

 
Apresentou 

pedido de vista 
Apresentou pedido 

de vista 
Apresentou pedido 

de vista 
Vital do Rêgo 11.10.2019 Cabe ao 

Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Não é necessária 
uma contrapartida 

financeira 

José Múcio  
 

11.10.2019 Cabe ao 
Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Não é necessária 
uma contrapartida 

financeira 

Walton 
Alencar 

11.10.2019 Apresentou 
pedido de vista 

Apresentou pedido 
de vista 

Apresentou pedido 
de vista 

Walton 
Alencar 

12.02.2020 
 

Possibilidade de 
extinção 

Conselho do PPI Necessidade de 
contrapartida 

financeira 
Vital do Rêgo 12.02.2020 

 
Cabe ao 

Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Voto 
Complementar 

José Múcio  

12.02.2020 
 

Cabe ao 
Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Bruno Dantas 12.02.2020 
 

Cabe ao 
Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Proposta de 
Acórdão 

José Múcio 

12.02.2020 
 

Possibilidade de 
extinção 

Conselho do PPI Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 
Acórdão 
Adotado 

12.02.2020 
 

Cabe ao 
Congresso 
Nacional a 

referida decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Cabe ao Congresso 
Nacional a referida 

decisão 

Assim, diante dessa recorrente oscilação de posicionamento, o Instituto de Resseguros 

no Brasil, admitido na Consulta nº. 025.285.2017-3, na qualidade de interessado136, opôs 

 
136 Regimento Interno do TCU – “Art. 144. São partes no processo o responsável e o interessado. § 2º Interessado 
é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator 
ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no processo. 
Art. 146. A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido 
de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado. 
§ 1º O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no 
processo. 
§ 2º O relator indeferirá o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior. 
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embargos de declaração137, com efeitos infringentes, em razão da ausência de linearidade, 

clareza e uniformidade na deliberação em questão. No entanto, na sessão do dia 25.11.2020, os 

embargos foram conhecidos e desprovidos no mérito, uma vez que, segundo o Ministro 

Raimundo Carreiro “não haver[ia] qualquer contradição ou omissão a ser sanada”138.  

 Embora a Corte de Contas tenha se debruçado sobre o tema ao longo desses últimos 2 

(dois) anos, e tenha delimitado a tese de que caberá ao Congresso Nacional a edição de um ato 

normativo específico, com o objetivo de elucidar os questionamentos apresentados pelo 

Ministro Henrique Meirelles, acredita-se, que a ausência de uma previsão legislativa expressa 

sobre a matéria – extinção de golden shares – não representa um silêncio eloquente por parte 

do legislador, que demanda, atualmente a sua complementação. Isso porque outros diplomas 

legais, que disciplinam o processo de desestatização como um todo, podem e devem ser 

aplicados ao caso em questão conforme será demonstrado na seção subsequente. 
 

III.3 Proposta de resposta à Consulta nº. 025.285.2017-3 

Com o objetivo de sistematizar a proposta de resposta à Consulta nº. 025.285.2017-3, a 

presente seção será dividida em 3 (três) perguntas centrais que serão respondidas ao longo das 

próximas páginas, quais sejam:  

i. É possível suprimir direitos conferidos pelas golden shares? 

ii. Em caso de concretização de tal operação, qual possível entidade poderia ser a 

responsável pela extinção das golden shares? 

 
§ 3º É facultado ao interessado, na mesma oportunidade em que solicitar sua habilitação em processo, requerer a 
juntada de documentos e manifesta r a intenção de exercitar alguma faculd a d e processual. 
§ 4º Ao deferir o ingresso de interessado no processo, o relator fixará prazo de até quinze dias, contado da ciência 
do requerente, para o exercício das prerrogativas processuais previstas neste Regimento, caso o interessado já não 
as tenha exercido. 
§ 5º O pedido de habilitação de que trata este artigo será indeferido quando formulado após a inclusão do processo 
em pauta. 
§ 6º Quando o ingresso de interessado ocorrer na fase de recurso, observar-se-á o disposto no art. 282”. 
137 Cabe pontuar que, em virtude no âmbito das Consultas ao Tribunal de Contas da União, não é cabível qualquer 
recurso em face do acórdão final, por ausência de autorização legal. No entanto, dado que os embargos de 
declaração não visam, por si só, discutir o mérito da decisão atacada, estes são conhecidos pela Corte de Contas 
em tais cenários. Nesse sentido: “Considerando, portanto, que não há que se falar em cabimento de recurso em 
processos de consulta, por falta de amparo legal e regimental, à exceção dos embargos de declaração”. (Acórdão 
Nº 1311/2018 – TCU – Plenário). 
138 Acórdão Nº. 3151/2020 – TCU – Plenário. Disponível em: 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/02528520173/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/
0/%2520?uuid=82cf28f0-3202-11eb-b9d0-19752bd4277d. Acesso em: 28.11.2020.  
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iii. Seria possível a exigência de pagamento de alguma contraprestação ao ente público 

pelo fim da ação de sua titularidade? 

 Espera-se, portanto, que ao final desta exposição seja possível inventariar os principais 

pontos abordados ao longo dos capítulos anteriores, bem como, demonstrar que outra tese, com 

vasto embasamento legal, poderia ter sido fixada pela Corte de Contas e que, aquele 

posicionamento cristalizado no âmbito do Acórdão nº. 284/2020 – TCU – Plenário comporta 

questionamentos.  
 

a. É possível suprimir direitos conferidos pelas golden shares? 

 Como exaustivamente pontuado, as golden shares são valores mobiliários sui generis, 

previstos no capital social das companhias objeto de desestatização, com o propósito de 

assegurar a possibilidade de intervenção Estatal, em determinadas hipóteses, em prol da tutela 

do interesse público. São, dessa forma, instrumentos capazes de viabilizar a atuação do Estado 

enquanto empresário e, ainda, enquanto agente regulador. 

 Essa dupla atuação, portanto, deve observar, concomitantemente, os limites previstos 

nos artigos 173 e 174 da Constituição Federal.  

Com relação ao primeiro aspecto, as ações preferenciais de classe especial só podem ser 

emitidas “quando necessárias aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo”.  Ou seja, só podem ser previstas nas hipóteses em que seria autorizada a atuação 

direta do Estado na economia através da constituição de empresas públicas ou sociedades de 

economia mista, na forma do caput do artigo 173 da CRFB/88. Assim, da mesma forma que a 

criação das empresas estatais demanda a demonstração, em sua lei autorizativa, das referidas 

hipóteses139, a deliberação do CPPI, em que será prevista a emissão das golden shares, deverá 

indicar, em sua fundamentação, qual desses cenários ensejou a sua constituição.   

 No entanto, do mesmo modo que a lei que cria as empresas estatais pode ser revista e 

estas sociedades podem ser submetidas a um processo de desestatização, quando superadas as 

 
139 “Outro aspecto importante relacionado à exigência de autorização legal para a criação de sociedades estatais 
reside no fato de que é nesse momento que se define o interesse público que deverá ser por ela atendido, seja um 
serviço público, seja um relevante interesse coletivo ou um interesse relacionado à segurança nacional. (...) Deverá 
ser qualificado o relevante interesse coletivo ou o imperativo de segurança nacional que tornou necessária a 
intervenção do Estado de forma direta na economia, incluindo-se, aí, a prestação de serviços públicos – é o que a 
doutrina denomina de “princípio da especialidade””. (SAMPAIO e FIDALGO, 2019).  
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razões de interesse público que ensejaram a sua constituição, a previsão das golden shares, no 

estatuto social dessas companhias, pode ser revisitada.  

Ainda que a Segunda Lei do PND e a LSA não disponham, de forma expressa, acerca 

dessa possibilidade, essa omissão não implica no reconhecimento de uma vedação nesse 

sentido. Isso porque as disposições que permitiram, de início, a própria desestatização da 

companhia, autorizam a supressão dos direitos conferidos pelas golden shares, dado que a sua 

previsão representa apenas um estágio intermediário, transitório, passível de ser empregado em 

um momento prévio à plena concretização dos processos de desestatização já iniciados, com a 

passagem a uma completa atuação privada140. 

 Para além disso, não só os dispositivos legais autorizam essa revisão, como o texto 

constitucional a demanda. Uma vez superado o imperativo de segurança nacional ou relevante 

interesse coletivo que embasou a sua emissão, a permanência dessas ações no capital social das 

companhias corresponde a uma frontal violação do caput do artigo 173 da CRFB/88 – i.e. à 

garantia da liberdade de iniciativa e ao princípio da subsidiariedade.  

Dessa forma, as deliberações do CPPI e o estatuto social dessas companhias devem ser 

constantemente revisitados, uma vez que essas ações não asseguram a perpetuidade do ente 

público no quadro de acionistas da sociedade, em decorrência da constante alteração do cenário 

fático que ensejou, de início, a sua emissão. Assim, superadas as hipóteses de relevante interesse 

coletivo ou imperativo de segurança nacional, as golden shares devem ser extintas.  

No entanto, isso não significa que, com a supressão dos direitos conferidos pelas ações 

preferenciais de classe especial, o Estado deixará de intervir naquele segmento econômico 

através de outros instrumentos. Significa apenas que não será mais viável a atuação direta e, 

consequentemente, o recurso à regulação endógena. Assim, caso o Poder Público identifique a 

necessidade de condicionamento da atuação dos players, daquele segmento de mercado, este 

deverá recorrer a mecanismos regulatórios “clássicos”, como as agências reguladoras.  

 
140 Nesse sentido FIDALGO (2017) destaca que “há, inclusive, quem afirme que a criação de golden shares 
impediria que o processo de privatização se concluísse, questionando-se se a detenção e existência das golden 
shares constituiriam apenas uma das fases do processo de privatização, prévia à completa alienação da sociedade 
estatal para a iniciativa privada, ou uma situação permanente”. 
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b. Qual possível entidade pode ser a responsável pela extinção das golden shares? 

Para que seja possível indicar qual seria a entidade competente pela extinção das golden 

shares deve-se relembrar o passo a passo do próprio processo de desestatização, uma vez que 

a premissa aqui adotada é que as ações preferenciais de classe especial correspondem a um 

estágio intermediário de tal procedimento.  

Como inicialmente indicado, a Lei nº. 9.491/97 disciplina, atualmente, o Programa 

Nacional de Desestatização e confere uma autorização legislativa genérica para que as empresas 

estatais, não listadas no artigo 3º do referido diploma legal141, sejam desestatizadas diretamente 

pelo Poder Executivo142.  

Em linhas gerais, este processo pode ser assim resumido: (i) a equipe econômica, o 

ministro ao qual a estatal encontra-se vinculada e o Presidente da República assentem com a 

desestatização da companhia; (ii) em seguida, o Conselho do PPI, em uma reunião colegiada, 

delibera sobre a inclusão da estatal na lista de possíveis privatizações e, caso o resultado final 

seja pela inserção da estatal no âmbito do PPI ou do PND, o Presidente da República edita um 

decreto formalizando tal inclusão; (iii) caso a estatal seja incluída no PPI (etapa facultativa), 

 
141 Lei nº. 9.491/97 – “Art. 3º  Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica 
Federal, e a empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva 
da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21 e a alínea "c" do inciso I do art. 159 e o art. 177 da 
Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas 
entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações”. 
142 Não se ignora que há grande discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a necessidade ou a dispensa de 
autorização legislativa específica para a privatização de empresas estatais, em razão disposto no artigo 37, XIX da 
CRFB (Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação.). Nesse sentido, SAMPAIO e FIDALGO (2019) pontuam: “O 
fundamento apresentado por quem defende a necessidade de prévia autorização legislativa, em síntese, consiste 
em argumentar que, se a Constituição Federal exige a participação do Poder Legislativo para confirmar a existência 
e relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional a justificar a criação de uma empresa estatal 
nos termos do art. 173 da Constituição Federal, por paralelismo de formas seria necessária a aprovação do Poder 
Legislativo para dizer que esse interesse ou imperativo já não mais existe, autorizando a extinção da estatal ou a 
alienação de seu controle. Em sentido contrário se encontra a corrente que defende que a necessidade de 
autorização legal prévia à extinção de uma empresa estatal não encontra previsão expressa na Constituição Federal, 
de modo que a sua imposição constituiria violação à competência do Chefe do Poder Executivo para organizar a 
Administração Pública”. No entanto, no presente caso filia-se a tese de que, ainda que o artigo 37, XIX da CRFB/88 
demande uma autorização legislativa para a constituição de empresas estatais, a Lei do PND confere uma 
autorização legislativa genérica para a extinção dessas sociedades. Dispensável, portanto, uma autorização 
específica, por parte do Congresso Nacional, uma vez que esta saída do Estado da economia se dá de forma a 
atingir o comando constitucional cristalizado no caput do artigo 173 da CRFB/88. Assim, tendo em vista que o 
Poder Legislativo já se manifestou sobre as hipóteses de desestatização, ao editar a Segunda Lei do PND, e, que, 
portanto, compete ao Poder Executivo a opção pela desestatização de uma determinada empresa estatal e a 
correspondente previsão das golden shares, não há que se falar na necessidade de prévia autorização do Congresso 
para a extinção dessa classe de ações.  
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inicia-se a fase de estudos em que caberá à equipe técnica a delimitação de qual será a 

modelagem de desestatização adotada; (iv) posteriormente, como uma etapa obrigatória, a 

companhia será incluída no PND, novamente via decreto presidencial; (v) em seguida, a minuta 

do edital de privatização será analisado e aprovado (ou rejeitado) pelo Tribunal de Contas da 

União; (vi) após esse trâmite, se estivermos diante de uma das companhias listadas no artigo 3º 

da Lei nº. 9.491/97 – Correios, Eletrobras, Petrobras e Bancos Públicos – será imprescindível a 

obtenção do aval do Congresso Nacional; (vi) por fim, será dada publicidade ao edital e a venda 

das ações terá início.  

A opção pela emissão de uma golden share, e em seguida, pela alienação das demais 

ações da empresa estatal ocorrerá, portanto, no momento da inclusão da estatal no PPI. Isso 

porque, de acordo com o artigo 6º, II, “d”, da Lei nº. 9.491/97143, caberia ao Conselho Nacional 

de Desestatização recomendar, para aprovação do Presidente da República, a criação de ação 

de classe especial, no entanto, dado que com a edição da Lei nº. 13.334/16, o CPPI passou a 

exercer as competências conferidas ao CND144, caberá a este novo colegiado a referida 

recomendação.  

Desse modo, uma vez que coube ao Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos a decisão pela emissão das golden shares, caberá ao mesmo ente, com base no 

princípio da simetria das formas, a identificação, no caso concreto, da permanência ou da 

superação das razões de interesse público que justificaram a criação dessas ações e, no segundo 

caso, a consequente deliberação por sua extinção.  

Aludido princípio, também denominado de princípio do paralelismo das formas, 

preceitua que devem ser empregados para a extinção de um determinado instituto jurídico os 

mesmos procedimentos que foram observados quando de sua constituição. Nesse sentido, a 

doutrina assim o conceitua:  

“O princípio da simetria representa que os pressupostos formalísticos 
utilizados para a elaboração de um instituto deverão ser utilizados para o 
desaparecimento desse instituto também. Isto é, o raciocínio esposado pelo 
princípio do paralelismo das formas nada mais representa do que uma lógica 

 
143 Lei nº. 9.491/97 – “Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização: II - aprovar, exceto quando se 
tratar de instituições financeiras: d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União”.  
144 Lei nº. 13.334/16 – “Art. 7º Fica criado o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República - CPPI, com as seguintes competências: V - exercer as funções atribuídas: c) ao Conselho Nacional 
de Desestatização pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997”.  
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coerente a ser adotada tanto para a elaboração de um ato quanto para a 
exclusão desse mesmo ato”.145 

Assim, frente ao fato de que compete ao CPPI recomendar a inclusão de um projeto no 

âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, o que inclui a indicação das empresas em 

que o controle deve ser alienado por completo pelo ente público, é possível sustentar que cabe 

à mesma entidade a indicação, ao Poder Executivo, de que a golden share deve ser extinta e de 

que, por conseguinte deve haver a retirada completa do Estado daquele setor econômico.  
 

c. É possível a exigência de pagamento de alguma contraprestação ao ente público pelo 
fim da ação de sua titularidade? 

 Conforme sustentado ao longo do presente trabalho, as golden shares são verdadeiros 

instrumentos regulatórios, previstos no capital social das companhias desestatizadas não com o 

objetivo de auferir dividendos ou qualquer tipo de benefício econômico, mas sim com o 

propósito de viabilizar o exercício de uma regulação endógena à estrutura societária. E, nem 

poderiam tais ações serem emitidas com propósito exclusivo de obter qualquer retorno 

financeiro, dado que esta não seria uma razão de interesse público apta a ensejar a emissão 

desses títulos, na forma do disposto pelo artigo 173, caput da CRFB/88.  

 Nesse sentido, as referidas ações, previstas atualmente no capital social da Vale, da 

Embraer e do IRB não possuem qualquer finalidade econômica e representam uma participação 

acionária extremamente reduzida, quase irrelevante, e suficiente, apenas, para viabilizar o 

exercício da regulação intrassocietária, como pode ser extraído do estatuto social das 

companhias:  

Vale  

Art. 5º - O capital social da Vale é de R$77.300.000.000,00 (setenta e sete 
bilhões e trezentos milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, 
dividido em 5.284.474.782 (cinco bilhões, duzentos e oitenta e quatro 
milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil e setecentas e oitenta e duas) 
ações escriturais, sendo R$77.299.999.823,12 (setenta e sete bilhões, duzentos 
e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte 
e três reais e doze centavos), divididos em 5.284.474.770 (cinco bilhões, 
duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil e 
setecentas e setenta) ações ordinárias e R$176,88 (cento e setenta e seis reais 
e oitenta e oito centavos), divididos em 12 (doze) ações preferenciais de 
classe especial, todas sem valor nominal. (grifou-se). 

 
145 REIS, 2013.   
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IRB 

Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 1.953.080.000,00 (um bilhão, 
novecentos e cinquenta e três milhões e oitenta mil reais), totalmente subscrito 
e integralizado, representado por 936.000.000 (novecentas e trinta e seis 
milhões) ações ordinárias e 1 (uma) ação preferencial de classe especial de 
titularidade da União, emitida na forma do art. 8º deste Estatuto Social 
(“Golden Share”), todas escriturais, nominativas e sem valor nominal. 
(grifou-se). 

Embraer  

Art. 6º - O capital social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado, 
é de R$ 5.159.617.052,42 (cinco bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, 
seiscentos e dezessete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 
dividido em 740.465.044 (setecentos e quarenta milhões, quatrocentos e 
sessenta e cinco mil e quarenta e quatro) ações ordinárias e nominativas, 
sendo uma ação ordinária de classe especial (art. 9º), todas sem valor 
nominal. (grifou-se). 

 Dessa forma, os ganhos econômicos146 que poderiam ser obtidos com a desestatização 

de tais companhias já foram apropriados pelo Poder Público no momento em que foram 

alienadas as demais ações e, em que foi concretizado parte substancial do processo de 

privatização147. Nesse sentido, SCHWIND (2017) ressalta:  

“Não há, entretanto, uma relação direta entre a instituição de golden 
shares e a perda de valor da empresa. Muito embora seja intuitivo 
afirmar que a instituição de golden shares gera uma redução no preço das 
ações de emissão da companhia e a diminuição da liquidez dessas ações, 
isso pode não ocorrer na prática. Nesse sentido, um estudo desenvolvido 
pela Oxera Consulting Ltd. Em 2005, a pedido da Comissão da Comunidade 
Europeia, analisou a variação do preço de negociação em bolsa das ações de 
emissão de empresas que apresentavam golden shares, tais como Cimentos de 
Portugal – Cimpor, Volkswagen AG, British Airport Authority, Portugal 
Telecom, entre outras. O estudo conclui que não há evidências de que o 
preço de negociação das ações de emissão das companhias tenha sido 
influenciado pela instituição de golden shares”. (grifou-se).  

 
146 Cabe aqui pontuar que não há que se falar, no presente caso, na necessidade de pagamento de um prêmio de 
controle em decorrência da supressão dessas ações. Isso porque, para além delas não conferirem o controle ao ente 
público, como demonstrado anteriormente, essas ações não serão adquiridas pelos demais acionistas. Há, assim, 
uma mera supressão dos direitos conferidos ao seu titular.   
147 Deve-se reconhecer, no entanto, que alguns doutrinadores defendem que a previsão das golden shares reduz, 
automaticamente, o valor das demais ações da companhia, uma vez que cria certa insegurança sobre os rumos das 
decisões gerenciais das empresas, que podem ser alteradas pelo Poder Público. Nesse sentido, EIZIRIK (2011) 
destaca: “O direito de veto do ente público sobre determinadas matérias acarreta uma diminuição no valor de 
mercado das empresas privatizadas, justificando-se, no entanto, pela prevalência do interesse público no que se 
refere à manutenção das atividades empresariais privatizadas, à qualidade dos serviços prestados ou à fixação de 
preços públicos”. Contudo, como indicado no trecho retirado da obra de SCHWIND (2017), não há, até o 
momento, claras evidências empíricas – no cenário europeu – que confirmem essa hipótese.  
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Ademais, como pontuado pelo Ministério Público junto ao TCU não há uma relação de 

causalidade automática entre a extinção das golden shares e a consequente valorização da 

participação dos demais acionistas.  

A configuração de tal hipótese é, desse modo, um mero efeito colateral da supressão dos 

direitos conferidos às ações preferenciais de classe especial. Efeito este que também é obtido 

quando há uma eventual desregulação de algum setor econômico em que apenas a iniciativa 

privada atua, sem que haja, nesse cenário, qualquer indenização ao Estado para que este deixe 

de regular.  

Portanto, o fato de as ações preferenciais de classe especial serem titularizadas pelo 

Estado e previstas, no âmbito das empresas desestatizadas, com objetivos regulatórios obsta o 

pagamento de qualquer possível contraprestação ao ente público, sob pena de desvirtuamento 

da própria dinâmica do instrumento.  
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CONCLUSÃO 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de demonstrar que a tese inicialmente fixada 

pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito do Acórdão nº. 284/2020 – TCU – Plenário, 

proferido quando do julgamento da Consulta nº. 025.285.2017-3, comportaria outra resolução, 

de acordo com os normativos atualmente vigentes.  

Para tanto, no primeiro capítulo desta exposição foi analisada a experiência 

internacional com o referido instituto, com o objetivo de delimitar o contexto em que as golden 

shares foram criadas, bem como as prerrogativas usualmente conferidas ao ente público em 

decorrência da titularidade dessa participação acionária especial. Nesse momento, foi possível 

identificar que os poderes atrelados a essas ações variam de acordo com o ordenamento jurídico 

e, ainda, de acordo com os normativos internos de cada sociedade, não sendo possível, portanto, 

a construção de um conceito geral que abarque em sua definição as prerrogativas que esse título 

confere a seu titular.  

Em seguida, foram analisados os contornos atribuídos às golden shares brasileiras, de 

acordo com os dispositivos legais que disciplinaram sua previsão ao longo dos anos. Além 

disso, foram estudados os processos de desestatização em que as ações preferenciais de classe 

especial foram emitidas, para que, diante dessa análise, fosse possível extrair as prerrogativas 

tipicamente conferidas ao ente desestatizante, no Brasil e, ainda o contexto em que essas ações 

foram emitidas.  

Na seção seguinte, foram indicados os principais questionamentos sobre a instituição 

das golden shares no âmbito do Direito Societário, no campo do Direito Público, e, no âmbito 

do Direito Administrativo Societário.  

Com relação às críticas elaboradas pelos doutrinadores de Direito Societário, foi 

possível demonstrar que estas se baseiam em argumentações de que a previsão desses títulos 

violaria os seguintes princípios do direito societário: (i) da proporcionalidade entre os direitos 

conferidos a um acionista e sua respectiva participação acionária; (ii) da isonomia entre os 

acionistas; (iii) majoritário; (iv) da tipicidade das espécies e classes de ações; (v) da 

impessoalidade dos títulos; (vi) da livre circulação dos valores mobiliários.  

Já quanto aos questionamentos elaborados da perspectiva do Direito Público, indicou-

se que estes são de duas ordens: o primeiro, atinente à necessidade ou não de compatibilização 
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desse mecanismo sui generis de participação societária com o disposto no artigo 173, caput da 

Constituição Federal e o segundo, relativo à dúvida se esta classe de ações confere ao Estado a 

prerrogativa ou a obrigatoriedade de exercer as atribuições que o aludido título lhe confere.  

Por fim, com relação às críticas que se apresentam no âmbito do Direito Administrativo 

Societário, a principal indagação se dá quanto a um possível enquadramento do ente público 

que titulariza tal ação na qualidade de acionista controlador da companhia.  

Após esses apontamentos, destacou-se que, para o propósito desta produção, as 

principais críticas são aquelas formuladas pelo Direito Público e pelo Direito Administrativo 

Societário. Diante disso, esclareceu-se que a emissão das golden share deve ser feita de acordo 

com o artigo 173, caput da Constituição Federal e, portanto, restrita aos casos de “imperativos 

de segurança nacional ou relevante interesse coletivo”. E, ainda, que estas ações não conferem 

ao Poder Público o poder de controle sobre a companhia agora privada.  

Em sequência, indicou-se que o ente desestatizante jamais gozou das prerrogativas 

conferidas pelas golden shares tendo em vista que as hipóteses de “imperativo de segurança 

nacional” e de “relevante interesse coletivo”, que outrora ensejaram a emissão dessas ações, 

foram superadas em razão do desenvolvimento do cenário econômico e jurídico. Para embasar 

tal conclusão, demonstrou-se que os motivos que fundamentaram a previsão das ações 

preferenciais de classe especial no capital social da Vale e da Embraer não mais subsistem. 

Assim, concluiu-se que, diante dessa nova configuração, essa classe de ações deve ser 

suprimida para que haja a plena observância do artigo 173, caput da CRFB/88.  

Com relação à possibilidade de supressão dessas ações, traçou-se um paralelo entre o 

cenário experimentado pela Europa e o contexto brasileiro. Desse modo, foi possível 

demonstrar que, na União Europeia, essas ações foram contestadas por violarem as disposições 

que regem o mercado comum europeu e que, diante disso foram declaradas inconstitucionais 

pela Corte de Justiça da Comunidade Europeia e, consequentemente, extintas. No caso 

brasileiro, de forma distinta, evidenciou-se que não se questiona mais a constitucionalidade ou 

a legalidade dessas ações em abstrato, mas sim a possibilidade de supressão dessas ações, à 

critério do próprio ente desestatizante, caso este identifique a superação das razões que 

ensejaram a previsão das golden shares.  
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No capítulo seguinte foi abordado o andamento da Consulta nº. 025.285.2017-3, 

atualmente em trâmite perante o Tribunal de Contas da União em que se questiona: (i) a 

possibilidade de supressão dos direitos conferidos pelas ações preferenciais de classe especial; 

(ii) sem contrapartida financeira; e, (iii) se seria o CPPI a autoridade competente para tanto. 

Nesse momento foram inventariados os argumentos apresentados pelos ministros, bem como 

pela unidade técnica (SEMAG), e, pelo MPTCU, que resultaram na fixação da tese de que:  

“Não existe previsão legal para a extinção de ações de classe especial, 
tampouco competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de 
sorte que tal matéria deve ser tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive 
com relação a eventual necessidade de compensação financeira à União”. 

Por fim, foi possível demonstrar que a decisão da Corte de Contas deveria ter sido no 

sentido de que: (i) as golden shares podem ser extintas, uma vez que a superveniência de um 

cenário em que inexista relevante interesse social ou de um imperativo de segurança nacional 

impede que esse tipo de ação seja mantido, sob pena de violação do princípio da livre iniciativa; 

(ii) por deliberação do CPPI, tendo em vista que, de acordo com o princípio da simetria das 

formas, o ente competente para a previsão de um determinado instituto deve ser encarregado 

da decisão pela sua extinção; (iii) sem que haja o pagamento de qualquer contraprestação 

financeira, dado que as golden shares constituem um instrumento utilizado para a tutela de 

razões estratégicas do Estado e não um mecanismo para obtenção de algum tipo de retorno 

econômico-financeiro. 
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