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RESUMO 

 

Não obstante os empresários tenham autonomia para decidir pela celebração 

ou não de um contrato e pela determinação de seu conteúdo, tem se verificado, 

hodiernamente, uma crescente limitação dessa autonomia. As companhias abertas, objeto 

de análise do presente trabalho, resultantes da celebração de contrato de sociedade, 

devem observar, além das disposições aplicáveis ao direito contratual e ao direito 

societário, as regulamentares emanadas pela CVM. Conforme aplicável, devem observar, 

ainda, as normas decorrentes da autorregulação e imposições decorrentes de contratos 

celebrados com as entidades administradoras de mercados. 

Tais regras têm sua razão de ser: surgiram em contextos econômicos, sociais 

e políticos específicos visando a tutelar determinados valores elencados como 

primordiais.   

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar as limitações à 

autonomia privada impostas aos empresários na constituição das sociedades anônimas, 

especificamente no que se refere ao estabelecimento de cláusulas estatutárias de 

companhias abertas.  

Para tanto, serão feitas análises sobre autonomia privada e suas limitações e 

sobre o desenvolvimento das companhias e do mercado de capitais brasileiro, 

permitindo-se a avaliação de quais interesses e valores foram considerados merecedores 

de tutela pelo ordenamento jurídico. Com esses fundamentos, será possível compreender 

a estrutura dos estatutos sociais das companhias abertas e quais as limitações impostas 

no estabelecimento das cláusulas estatutárias. 

 

Palavras chave: autonomia privada, limitações, companhia aberta, estatuto social, 

mercado de capitais. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Although entrepreneurs have autonomy to celebrate or not a contract and to 

determine its content, it has been noted a gradually restriction of the mentioned 

autonomy. The publicly-held companies, object of the present study, originated from the 

conclusion of association contract, must observe, in addition to the contract law and 

corporate law provisions, the regulation issued by the Securities Commission. Besides, 

when applicable, publicly-held companies must be considered in accordance with self-

regulation rules and other requirements as stated in listing contracts. 

The arise of these rules can be explained by the occurrence of specific 

economic, social and political contexts, which demanded the protection of certain values 

considered as primaries. 

Thus, the present dissertation aims to analyse the restrictions of the private 

autonomy entailed to entrepreneurs in setting up publicly-held companies, specifically 

when it concerns the establishment of by-laws clauses. 

For that reason, we will proceed to the analysis of private autonomy and its 

limitations, as well as the development of Brazilian publicly-held companies and capital 

markets, in order to examine which interests and values must be protected by judicial 

and institutional system. With these considerations, we expect to reach a better 

understading about by-laws’ framework and which are the restrictions imposed to the 

establishment of the referred clauses. 

  

 

 

Key words: private autonomy; restrictions; publicly-held company, by-laws, capital 

markets. 
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I. INTRODUÇÃO 

A autonomia privada – conceito instrumental que vai investir a noção de 

negócios jurídicos – nada mais é que a liberdade de contratar. É o poder do homem de 

jurisdicizar sua atividade. Por meio da autonomia privada, o homem realiza livremente 

negócios jurídicos e determina seus respectivos efeitos.  

Por meio da autonomia privada, o agente econômico celebra contratos, que, 

inseridos na ordem econômica, refletem sempre uma realidade de interesses, de relações, 

de situações econômico-sociais, relativamente aos quais cumpre, de diversas maneiras, 

uma função instrumental. 

Também as companhias abertas, formadas a partir da celebração de contrato 

de sociedade, têm função evidentemente instrumental: foi a busca de objetivos 

econômicos que levou à sua criação e ao seu desenvolvimento. Por meio dela, a 

realidade econômica foi juridicamente formalizada, com a organização dos fatores de 

produção, a limitação de responsabilidade e a livre transmissibilidade dos valores 

mobiliários por ela emitidos.  

Hodiernamente, as companhias abertas têm papel de grande relevo no 

capitalismo, contribuindo tanto para a circulação de bens como para o estabelecimento 

dos fluxos financeiros que, unindo poupadores a tomadores de recursos, mantém ativa a 

economia e é responsável pelo desenvolvimento econômico de um país. 

A sociedade anônima é o ápice do desenvolvimento do direito societário, a 

forma mais complexa de sociedade, e, por abarcar interesses diversos e ter influência 

sobre o mercado como um todo, está sujeita a uma disciplina jurídica mais rígida que 

outros tipos societários. A situação é ainda mais intricada quando se trata das 

companhias de capital aberto: em razão da mobilização da poupança popular em favor do 

setor empresarial, é necessária uma sistemática que assegure aos acionistas o respeito a 

regras definidas e equitativas, sem, contudo, imobilizar o empresário em suas iniciativas. 

Assim, não obstante o agente econômico tenha ampla liberdade para a 

constituição de uma sociedade por ações e, ainda, para a definição de sua estrutura e para 

a escolha dos valores mobiliários que serão emitidos, está sujeito a inúmeras regras de 

caráter cogente que visam à proteção do acionista e do mercado como um todo.  
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No Brasil, a proteção dos acionistas e investidores se dá não somente na 

seara legislativa, com as Leis 6.385/76 e 6.404/76, mas também por intermédio do Poder 

Regulamentar da CVM, da autorregulação das entidades de bolsa e de mercado de 

balcão, a quem incumbe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 6.385/76, 

fiscalizar os respectivos membros e as operações com valores mobiliários nelas 

realizadas, como órgãos auxiliares da Autarquia, e, finalmente, com a regulação por 

agentes reguladores privados, como a própria BM&FBOVESPA
1
, por meio de seus 

segmentos especiais de listagem. 

Assim, o princípio da autonomia privada, presente na constituição das 

companhias de capital aberto é colocado, em muitas ocasiões, em xeque. E é exatamente 

nessa zona cinzenta entre a autonomia do empresário e a proteção dos acionistas e do 

mercado em geral que se situa este trabalho.  

É possível notar, ao longo do tempo, um movimento pendular em que hora 

tem mais força a autonomia privada, ora suas restrições. No entanto, como organizadora 

das relações econômicas, a autonomia privada continua sendo a força motriz do 

comércio e, consequentemente, do direito comercial.  

Com o aumento do grau de complexidade das relações econômicas, 

restringe-se a liberdade dos agentes com o fim de garanti-la, para que os interesses de 

uns não se sobreponham aos interesses de outros e para que se garanta a segurança 

jurídica imprescindível às relações de mercado.  

Nesse sentido são criados sistemas diferenciados com maior ou menor 

proteção de seus participantes, conforme a necessidade. É, destarte, possível perceber 

que há institutos menos regulamentados, com uma maior flexibilidade e, portanto, onde 

se pode observar uma maior autonomia dos agentes econômicos, e também institutos 

muito mais complexos, em que a autonomia é consideravelmente reduzida.  

No que se refere às companhias abertas, cerne do presente trabalho, há 

notável convergência em favor do interesse coletivo, do mercado. Assim, quando se fala 

em companhias abertas, fala-se na confluência de diversos interesses, dentro e fora da 

                                                 

1
  A BM&FBOVESPA foi criada, após sua desmutualização, em maio de 2008, com a integração da 

BM&F (bolsa de derivativos) e da Bovespa (bolsa de ações). Considerando que, atualmente, é a única 

bolsa de valores mobiliários do Brasil, será utilizada, ao longo deste trabalho, a atual denominação, 

ainda que se trate de referência a período anterior à fusão ou desmutualização. 
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empresa, e de dentro e de fora da empresa, em especial no que se refere aos interesses 

relativos ao mercado de capitais, que suas atividades podem afetar sobremaneira. Daí os 

estatutos das companhias abertas estarem vinculados a normas cogentes impostas tanto 

pelo legislador como pelo regulador (e, algumas vezes, pelo autorregulador). 

O presente trabalho tem por objetivo investigar as limitações à autonomia 

privada no estabelecimento das cláusulas dos estatutos sociais das companhias abertas, 

especialmente daquelas cujas ações são admitidas à negociação nos segmentos especiais 

da BM&FBOVESPA, destacadamente o Novo Mercado, segmento com regras mais 

rígidas. Procura-se estudar quais as razões pelas quais a autonomia privada foi sendo 

limitada ao longo do tempo, seja pela legislação e regulamentação, seja pelos próprios 

entes privados, bem como as razões pelas quais a liberdade do empresário é, atualmente, 

restrita, submetendo-o, a regime rígido quando as atividades são exercidas por meio de 

sociedades por ações. 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro deles analisa a 

autonomia privada como um todo, desde seu surgimento até as configurações atuais. 

Busca-se demonstrar o relacionamento da autonomia privada com o contexto econômico 

e identificar suas limitações ao longo do tempo, em decorrência da percepção de diversos 

valores e interesses merecedores de tutela pelo ordenamento jurídico. Também no 

primeiro capítulo analisam-se quais são as limitações à autonomia privada impostas ao 

regime contratual, seja por meio de lei, por meio do poder regulamentar de entidades da 

administração indireta ou até mesmo por outras entidades, especialmente no que se refere 

aos contratos mercantis, sujeitos a regime próprio.  

O segundo capítulo cuida de uma apresentação do desenvolvimento das 

sociedades por ações, culminando no modelo atual de sociedade anônima – a 

macroempresa institucionalizada, inserida no sistema do mercado de capitais. O capítulo 

visa a apresentar o desenvolvimento desse tipo societário com base em seus objetivos 

econômicos, evidenciando a importância das características das sociedades por ações 

para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do mercado de capitais. Este 

capítulo também trata do desenvolvimento da legislação e regulamentação aplicável às 

sociedades por ações, destacando os objetivos, especialmente políticos, que 

fundamentaram a promulgação das Leis nº 6.385/76 e 6.404/76.  

O terceiro capítulo avaliará os estatutos sociais das companhias abertas com 

ações admitidas à negociação nos segmentos especiais da BM&FBOVESPA, 



13 

 

identificando as limitações à autonomia privada pela legislação e pela regulamentação 

em vigor. A análise tomará por base as companhias com ações admitidas à negociação 

nos segmentos especiais da BM&FBOVESPA, cujos estatutos têm estrutura e cláusulas, 

em grande parte, padronizadas.  

Vale ressaltar a necessidade de se fazer um corte temático neste ponto do 

trabalho. Buscou-se identificar quais cláusulas deveriam estar presentes nos estatutos 

sociais, incluindo as cláusulas mínimas exigidas pelos Regulamentos de Listagem do 

Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, e 

quais as restrições impostas aos empresários quando de sua previsão. Não serão 

analisadas, contudo, questões relacionadas ao próprio funcionamento das sociedades por 

ações, bem como aos procedimentos, especialmente internos, adotados para a atuação 

dos órgãos societários, cujas responsabilidades também não foram estudadas.  

Adicionalmente, a questão dos acordos de acionistas não será analisada, 

senão somente para situar os acordos de controle como negócio único, conjunto ao 

estatuto social, e, assim, sujeito às mesmas regras e limitações. 

Considerando os objetivos do trabalho, também a análise histórica dos 

institutos societários foi limitada, tendo sido realizada somente quando necessária e 

restringindo-se à compreensão dos objetivos do instituto. 
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V. CONCLUSÃO 

Não obstante o presente trabalho tenha se apresentado eminentemente 

descritivo, é impossível ignorar seu viés prático e a relevância do tema.  

Com efeito, a análise se iniciou com a conceituação e descrição das 

características do princípio da autonomia privada, desde o seu surgimento, com o fim 

dos laços feudais da Idade Média, e suas restrições, e buscou evidenciar as razões pelas 

quais essa autonomia foi sendo restringida com o passar do tempo.  

Identificou-se, na análise, que, à medida que determinados valores passaram 

a ser reconhecidos como importantes pelo ordenamento jurídico, passou-se, também, a se 

buscar sua tutela. Isto é, a partir do momento em que se identificaram valores incidentes 

aos fatos da vida, foram criadas normas. E isso como regra, aplicando-se tanto à teoria 

do surgimento dos direitos humanos como à identificação dos valores mais específicos 

que envolvem a atuação dos agentes econômicos em determinado mercado. 

Em um segundo momento, partindo-se da premissa de que os estatutos 

sociais têm caráter contratual, buscou-se a realização de um recorte temático a fim de 

identificar as normas aplicáveis aos contratos, aos contratos empresariais, aos contratos 

de sociedade e, por fim, aos estatutos sociais. O recorte temático levou, ainda, à 

identificação das normas aplicáveis aos estatutos sociais das companhias abertas com 

ações admitidas à negociação nos segmentos especiais de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA, cujas companhias listadas estão sujeitas a regras mais rígidas de 

governança corporativa. 

Mas o objetivo da pesquisa não se restringiu à identificação das normas. 

Buscou-se compreender qual a razão da existência das normas e, assim, quais 

os motivos que justificariam a limitação da autonomia privada do empresário.Isto é, 

identificadas as normas adicionais aplicáveis, buscou-se compreender o porquê do seu 

surgimento e de sua imprescindibilidade. 

Com base na avaliação da evolução da autonomia privada (e suas restrições) 

e na avaliação da evolução das sociedades por ações e da regulamentação a ela aplicável, 

percebeu-se que um único elemento acabou por permear todo o trabalho, que poderia, 

assim, ser referenciado por uma única palavra: equilíbrio. Assim, foi possível notar que a 
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evolução das restrições à autonomia privada, das companhias e do desenvolvimento do 

mercado de capitais brasileiro e sua regulação, bem como a busca por normas que 

tutelassem os interesses de cada agente do mercado foram fundadas na busca pelo 

equilíbrio. 

Não se trata, contudo, de fazer uso de único elemento visando à 

simplificação extrema, como fizeram os autores da escola de Chicago, que consideravam 

tão somente a eficiência das transações sob a ótica do interesse das partes, ignorando por 

completo qualquer possibilidade de efeitos perante terceiros ou perante o mercado. 

Ao contrário, a busca pelo equilíbrio evidencia a relação intrincada da 

realidade (e de seus diversos atores) com as normas jurídicas, sendo a razão pela qual as 

normas se alteram ao longo do tempo, buscando adaptar-se a diferentes contextos, em 

que ora prevalece um, ora outro valor ou princípio.  

Disso notamos que a busca pelo equilíbrio é a razão do movimento que leva 

à liberdade extrema do empresário ou à total restrição de sua atuação, sendo que o ponto 

ótimo é aquele no qual o empresário tem liberdade para o exercício de sua atividade ao 

mesmo tempo em que o público cujos interesses são envolvidos, direta ou indiretamente 

na atividade empresarial – credores, fornecedores, empregados, terceiros – é 

adequadamente tutelado.  

Diante de diversos cenários possíveis, o ponto de equilíbrio não pode ser o 

mesmo para todos. One size doesn´t fit all. Assim, apenas a título de comparação, 

enquanto as relações de trabalho e as relações de consumo demandam um maior número 

de regras aplicáveis, i.e., uma maior rigidez, as relações entre empresários envolvem 

sempre a busca de maiores retornos e, consequentemente, a assunção de maiores riscos.  

Da mesma forma, enquanto as relações de trabalho e consumo já estão 

sedimentadas, na seara empresarial a inventividade dos comerciantes torna o cenário 

extremamente dinâmico, sendo muito difícil, senão impossível, prever as situações que 

demandariam alguma forma de tutela jurídica. 

Especificamente quanto às sociedades por ações, a história mostrou que a 

liberdade extrema é impensável, em vista da quantidade de fraudes que poderiam ser 

perpetradas e, ainda, em vista do número de pessoas e instituições que poderiam ser 

atingidas de forma grave. 
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No entanto, restrições extremas também são inadequadas. A própria 

construção do Bovespa Mais, fundada em normas extremamente rígidas para 

companhias menores e que acessariam o mercado de capitais gradualmente, nos mostra 

que é imprescindível certo campo de liberdade para que o empresário possa atuar de 

forma eficiente. 

Daí a necessidade de regimes legais e autorregulamentares distintos e 

adequados a cada contexto e a cada espécie de companhia, especialmente considerando-

se que as normas (ou a ausência de normas) acabam por ter uma função política. Isto é, 

daí a necessidade de construção de um sistema de normas que equilibre tanto o interesse 

do empresário como o interesse dos acionistas e do mercado. 

É isso que explica a quase ausência de normas aplicáveis às sociedades por 

ações antes da “construção” do mercado de capitais brasileiro em 1976: àquela época, 

não obstante se verificasse a necessidade de desenvolvimento de um mercado acionário, 

a economia brasileira era basicamente rural e a cultura de investimento dos brasileiros 

era voltada aos investimentos imobiliários.  

Normas passaram, então, a ser adotadas a fim de propiciar o 

desenvolvimento do mercado de capitais, cada vez mais necessário para o 

desenvolvimento econômico do país. O ponto ótimo não mais era a ausência de normas 

(o excesso de liberdade), mas um sistema que garantisse a confiabilidade nesse mercado 

e, assim, atraísse companhias e investidores. 

A finalidade de incentivo do mercado acionário foi refletida na própria lei 

societária. O objetivo de atração de companhias (e, assim, de investimentos) foi buscado 

por meio do foco sobre o empresário-empreendedor, que acessaria o mercado de capitais 

para buscar recursos para o desenvolvimento de suas atividades, e o principal exemplo 

que pode ser citado é a possibilidade de emissão de ações preferenciais até o limite de 

1/3 do capital social, o que permitiria que o empresário-empreendedor continuasse à 

frente dos negócios com apenas 16,67% do capital social.  

Ainda que o sistema como um todo tenha sido bem estruturado, fatores 

macroeconômicos dificultaram o desenvolvimento do mercado de capitais.  

Posteriormente, verificaram-se profundas modificações sociais, econômicas e 

políticas no mundo, que passou a ser globalizado. O fluxo financeiro global, o aumento 

do número de investidores institucionais e estrangeiros, mostraram que o pêndulo estava, 



17 

 

mais uma vez, desequilibrado: faltavam normas capazes de proteger os investidores, 

especialmente os minoritários.  

E a busca pelo equilíbrio teve início mais uma vez: o sistema foi modificado 

com a implementação de melhores práticas de governança corporativa na lei societária, 

por meio da Lei nº 10.303/01, e com a construção, por meio de esforços privados, de um 

sistema paralelo, com normas muito mais rígidas a serem observadas pelas companhias. 

Com a criação do Novo Mercado pela BM&FBOVESPA, o mercado de 

capitais brasileiro finalmente saiu da fase de estagnação. Ainda que imperfeito, o regime 

era (e é) adequado à tutela dos investidores e foi capaz de criar um ambiente em que o 

mercado de capitais é sustentável e confiável. O campo de autonomia privada deixada 

aos empresários neste mercado é pequeno, mas a contrapartida é visível: a captação de 

recursos é extremamente facilitada. E aos empresários que não intencionam se submeter 

a tantas restrições, restam alternativas: a listagem no Nível 2, no Nível 1, a manutenção 

de suas companhias com capital fechado, ou mesmo a adoção de outros tipos societários. 

No atual regime, assim, nota-se que o pêndulo pende para uma maior 

limitação à autonomia privada, em prol dos investidores e do próprio mercado.  

Dentre as restrições à autonomia privada estão aquelas relacionadas ao 

estabelecimento de cláusulas estatutárias, tanto por meio da legislação e regulamentação 

em vigor, como, para as companhias com ações admitidas à negociação no Novo 

Mercado (e também no Nível 2 e Nível 1), por meio dos Regulamentos de Listagem. 

Estes não só determinam que a companhia deve observar as obrigações nele previstas, 

mas também determinam, como condição para a listagem e permanência no segmento, a 

inclusão de cláusulas mínimas nos estatutos sociais.  

Como contrato-organização da sociedade, assim, os estatutos sociais devem 

prever normas capazes de estruturar os diversos interesses que confluem na vida da 

empresa, estimulando a cooperação dos agentes e buscando soluções viáveis para que a 

companhia possa exercer sua função social e econômica.  

E em vista dos diversos interesses envolvidos na sociedade por ações e no 

mercado de capitais, fica o empresário adstrito à observação das normas que tutelam os 

credores, os acionistas minoritários e controladores, os investidores e, ainda, o mercado 

como um todo.  
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Fica, destarte, o empresário adstrito a um sistema que busca o equilíbrio de 

interesses dentro e fora da companhia, e o ponto ótimo entre a inventividade empresarial 

e a segurança jurídica, imprescindível para a manutenção de todo o sistema.  
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