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INTRODUÇÃO 

 

“A sociedade anônima não pode, por certo, cristalizar-se em 

estrutura imutável, alheia ao mundo econômico circunstante: 

desse mundo, em contínua mutação e em prodigioso transformar-

se, não pode ela deixar de receber sugestões e impulsos e, em 

retorno, oferecer válida contribuição ao fortalecimento do 

sistema” (Carlo Emilio Ferri, 1965) 

 

Há quase quatro décadas era editada a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

tendo como um de seus objetivos estimular a formação da “grande empresa” nacional.  

Para tanto, o legislador utilizou duas premissas: o estímulo à concentração empresarial e o 

fomento do mercado de capitais (tanto o mercado acionário, quanto o de títulos de 

dívida1)2. 

 

Partindo-se dessas premissas, concebeu-se um modelo.  Conforme ensina Tavares 

Guerreiro, “o modelo se fundava na segregação de ações votantes, de um lado, e de ações 

preferenciais não votantes, de outro, que haveriam de permitir a consolidação da dicotomia 

controle da empresa/capital não votante difuso. O controle seria assegurado mediante 

parcelas relativamente modestas do capital total em mãos do acionista controlador, 

individual ou plúrimo, ao passo que a capitalização em massa adviria da participação de 

investidores de mercado, com o que se estruturava a companhia com base, precisamente, 

numa engenharia de soluções equilibradas”3.  Importante notar que o controle exercido a 

partir de tais parcelas modestas do capital era possível graças à emissão de ações 

preferenciais sem direito a voto no montante de até 2/3 do capital social, sendo, contudo, 

fundado na propriedade da porção majoritária das ações com direito a voto.  O modelo 

consagrava, portanto, a dicotomia da relação entre maioria e minoria, expressa no 

antagonismo entre controladores e não controladores, considerada a “pedra de toque do 

                                                           
1 A Lei das Sociedades Anônimas modernizou consideravelmente, por exemplo, a legislação sobre emissão 
de debêntures e bônus de subscrição, e ainda previu a criação de outros títulos, como certificados de depósito, 
opções e partes beneficiárias.  
2 Cf. Salomão Filho, Calixto, O Novo Direito Societário, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, pp. 36-37. 
3 Guerreiro, José Alexandre Tavares, Sociedade Anônima: dos Sistemas e Modelos ao Pragmatismo, in 
Monteiro de Castro, Rodrigo Monteiro, e Azevedo, Luís André N. de Moura (org.), Poder de Controle e 
Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais, São Paulo, Quartier Latin, 2010, p. 21. 
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sistema anonimário”, refletindo a influência do pensamento dominante nos países que 

serviram de inspiração para a LSA4.  

 

Como resultado desse sistema construído a partir do modelo calcado no 

antagonismo entre acionistas controladores e não controladores, verificou-se extrema 

concentração de capital no Brasil.  Por exemplo, em 2000, Valadares e Leal fizeram 

levantamento com 325 companhias abertas brasileiras e chegaram à conclusão de que 

62,5% das companhias analisadas possuíam um único acionista detendo mais de 50% do 

capital votante.  O controle era exercido, em média, com 74% das ações com direito a voto.  

Entre a totalidade de companhias da amostra, o maior acionista detinha 58% do capital 

votante, enquanto os três maiores e os cinco maiores acionistas detinham, respectivamente, 

78% e 82% do capital votante5. 

 

Este cenário, contudo, parece estar mudando, ao menos nas companhias listadas no 

segmento conhecido como “Novo Mercado”. Em estudo conduzido em 20086, obtiveram-

se resultados interessantes a partir da análise da estrutura das 92 companhias listadas, à 

época, no Novo Mercado, os quais são detalhados no capítulo 3. Os respectivos números, 

ainda que restritos à amostragem do Novo Mercado, permitem inferir um movimento de 

dispersão acionária em determinadas companhias brasileiras.  Quanto maior a dispersão do 

capital, maior a separação entre a propriedade e o controle.  É a partir da configuração do 

poder de controle que se pretende definir o que seja uma companhia de capital disperso.  

Assim, serão sempre consideradas companhias de capital disperso aquelas cujo controle 

interno seja diluído ou gerencial.  Trata-se, inclusive, de critério de mais fácil verificação 

do que a contagem de determinado número de acionistas, critério este desprovido de 

qualquer tecnicidade. 

                                                           
4 Com exceção dos Estados Unidos, onde Berle e Means, já no inicio do século XX, conseguiram captar o 
fenômeno da dispersão acionária, os demais países (mesmo a Inglaterra, onde a dispersão foi menos intensa) 
viviam a realidade da concentração acionária. 
5 Cf. Valadares, Sílvia Mourthé, e Leal, Ricardo Pereira Câmara, Ownership and Control Structure of 
Brazilian Companies, s.l., 2000, disponível [on-line] in 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=213409 (c. 30.6.11). 
6 Cf. Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhias Abertas, São Paulo, Quartier 
Latin, 2010, pp. 58-67.  Referido estudo não foi atualizado para o presente trabalho pelo fato de o ingresso de 
novas companhias no Novo Mercado ter se reduzido nos anos recentes em virtude dos reflexos da crise 
financeira mundial iniciada no mercado hipotecário norte-americano, que afetou negativamente a atividade 
bursátil em todo o mundo, incluindo o Brasil.  Contudo, referido estudo apresenta evidências suficientes da 
existência do fenômeno do controle diluído no país, que persistem até o presente. 
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Por sua vez, por “controle diluído”, entende-se o controle denominado, na clássica 

lição de Berle e Means, introduzida no país por Comparato, de “minoritário”, isto é, aquele 

fundado na titularidade de ações em número inferior à metade das ações com direito a voto 

do capital social.  Embora seja expressão consagrada pelos retrocitados autores, preferimos 

utilizar a denominação controle diluído7 ao invés de controle minoritário8.  Esta última, 

além de criar certa confusão em alusão ao termo acionista minoritário, não representa com 

exatidão esse tipo de controle.  Apesar de exercido com menos da metade das ações com 

direito a voto – daí a alusão ao “minoritário” pelos referidos autores, em contraposição ao 

controle “majoritário” – tal controle só existe porque seu detentor, ainda que com tal 

posição acionária, possui posição majoritária nas assembleias da companhia.  Somente 

assim poderia existir um controlador “minoritário” à luz do artigo 116 da Lei das 

Sociedades Anônimas9.     

 

O controle diluído torna-se viável a partir da dispersão do capital e do fenômeno do 

absenteísmo nas assembleias gerais.  Esse fenômeno é cada vez mais comum em função da 

acentuação da diferença entre acionistas empresários e acionistas capitalistas ou 

investidores.  Os primeiros efetivamente se interessam em conduzir a empresa, enquanto os 

demais procuram investir capital sob administração alheia com o objetivo exclusivo de 

auferir renda ou ganho de capital.  Assim, na medida em que este último tipo de acionista 

                                                           
7 “Diluído” provém do latim diluere, que significa, entre outros, “abrandar (...) por dispersão” (cf. Grande 
Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, São Paulo, Nova Cultural, 1999, p. 342).  De fato, o 
controle dito “minoritário” é abrandado, na medida em que o controlador está sempre em uma delicada 
situação em relação aos demais acionistas e terceiros interessados em adquirir o controle da companhia.  Não 
sendo detentor da maioria absoluta das ações com direito a voto, a qualquer momento, pelo menos em tese, 
os demais acionistas com direito a voto podem se concertar e formar nova maioria nas assembleias da 
companhia ou então decidir vender suas ações em uma oferta pública de aquisição de ações.    
8
 O regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa adota ainda a expressão “controle difuso” para 

designar o chamado controle “minoritário”.  De acordo com a definição do referido regulamento, “controle 
difuso significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 50% (cinquenta por cento) 
do capital social [com direito a voto], assim como por grupo de acionistas que não seja signatário de acordo 
de votos e que não esteja sob controle comum e nem atue representando um interesse comum”.  Aqui, mais 
uma vez não parece que a expressão adotada seja a mais feliz.  “Difuso” significa “espalhado, disseminado, 
generalizado (...)” (cf. Grande Dicionário, cit., p. 323).  Ora, o referido controle não é “espalhado” ou 
“disseminado”.  Muitas vezes ocorre o contrário, o controle dito “minoritário” é concentrado em um único 
acionista cuja vontade prevalece nas assembleias, ainda que seja apenas titular de pequena parcela do capital 
social com direito a voto.   
9 Conforme referido artigo, “entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de 
eleger a maioria dos administradores da companhia (...)” (grifou-se).  



 

 

VBSO - 40225v1 

  

 

18 

 

prolifera no mercado de ações, criam-se oportunidades para que acionistas empresários 

conduzam as atividades da sociedade apenas com uma pequena parcela do capital social 

com direito a voto.  Hipótese já tratada como remota pela doutrina, não se pode deixar de 

imaginar, inclusive, a possibilidade de constituição de uma companhia por iniciativa de 

gestores-empresários, que vejam na figura do acionista mera fonte de fornecimento de 

capital.  Tal cenário deixa de ser absurdo quando se observa o crescimento da constituição 

de fundos de investimento em participações, que nada mais são que comunhões de recursos 

dirigidas à aquisição de participações acionárias (ou conversíveis ou permutáveis em 

participação, além de debêntures simples) em outras companhias – figura muito parecida, 

portanto, com as holdings - , onde as decisões de investimento podem caber totalmente ao 

administrador do fundo, sem a ingerência dos cotistas10.  A configuração desses fundos, 

inclusive, pode oferecer subsídios importantes para a estruturação de um modelo de 

sociedade com capital disperso, como se discutirá no capítulo 5.   

 

Em todo o caso, no cenário de dispersão acionária há, portanto, duas hipóteses 

possíveis de controle: o controle fundado na participação acionária (controle diluído) ou 

nos efetivos poderes de gestão, porém não fundado na participação acionária (controle 

gerencial).  O controle diluído poderá ser mais ou menos consolidado conforme o 

percentual de participação no capital social com direito a voto e do grau de absenteísmo 

das assembleias.  Quanto maior o percentual de participação e maior o absenteísmo, mais 

ele se aproximará da situação do controle majoritário; quanto menor esse percentual e 

maior o ativismo, mais ele tenderá a ser volúvel ou compartilhado com a administração.  

Certo é que não há companhia sem controle, seja ele fundado ou não na participação 

acionária, pois sem controle não há empresa, enquanto atividade econômica organizada.  

Interessam a este estudo, por certo, os cenários em que o controle sustentado na 

participação acionária – que é aquele notoriamente reconhecido pela LSA – é fraco ou 

inexistente.  É neste sentido que serão usadas as expressões controle diluído ou capital 

disperso.  

                                                           
10 Os Fundos de Investimento em Participação – FIP são regidos pela Instrução CVM no 391, de 16 de julho 
de 2003, e são definidos como “uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, 
bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão 
de companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida, com efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de 
membros do Conselho de Administração” (art. 1º).  
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Na medida em que o poder de controle se enfraquece, fortalece-se o poder dos 

administradores, que passam a ter maiores incentivos para se apropriarem de benefícios 

particulares decorrentes do poder de conduzir as atividades sociais.  Haveria, assim, sob o 

ponto de vista da estrutura da sociedade, um deslocamento do foco das regras societárias, 

das relações decorrentes do antagonismo entre acionistas controladores e não controladores 

para as relações entre acionistas e administradores.  Na existência de um poder de controle 

bem definido, o acionista controlador possui incentivos suficientes para monitorar de 

forma eficiente os administradores da companhia.  Tal cenário se modifica na ausência ou 

falta de clareza da figura do acionista controlador, dando relevo aos custos de transação 

decorrentes do monitoramento dos administradores. 

 

 Haveria, portanto, uma clara superação do modelo inspirador do atual sistema 

societário construído a partir da Lei nº 6.404/76.  Adverte-se ao leitor que obviamente aqui 

não se quer dizer que a LSA é ultrapassada ou que o modelo de dispersão acionária é 

“vencedor” em relação ao modelo de controle concentrado, reconhecidamente 

predominante no Brasil.  Pensar de forma diversa levaria inevitavelmente a posturas 

ingênuas e pouco efetivas.  Há, sim, o surgimento de um novo modelo de sociedade, que se 

estruturalmente já era conhecido à época da edição da lei anonimária brasileira, não foi por 

ela inteiramente abraçado.  E as razões para isso eram óbvias.   

 

Ainda, embora não seja escopo da análise deste estudo, não se pode esquivar do 

reconhecimento de que este modelo, mesmo que em sua já conhecida estrutura – ao menos 

no direito alienígena desde o prodigioso trabalho de Berle e Means – surge em contexto 

político, econômico e social bastante diverso do vivido há quase quatro décadas.  O Direito 

Societário não pode estar alheio a isto. Se é verdade que, por um lado, a ampla liberdade 

política e econômica leva à consagração da autonomia da vontade e à consagração do 

direito de propriedade – pilares do Direito Privado – cada vez mais a esfera do privado e 

do público se confundem, o que dá ao Direito Societário certo caráter publicístico e que 

encontra razão de ser no momento em que propriedade e controle se separam e os impactos 

desse controle sobre a sociedade como um todo são cada vez mais significativos.           

 



 

 

VBSO - 40225v1 

  

 

20 

 

Como ensina Lamy Filho, “toda lei de S.A. constitui, ou deve constituir, um 

sistema, que não comporta emendas setoriais que a desfigurem e comprometam seu 

objetivo maior que é assegurar o bom funcionamento da empresa, a célula base da 

economia moderna; mas, não há lei mercantil eterna ou perfeita, porque a economia é um 

processo em permanente transformação.  Há por isso que estar atento ao funcionamento do 

mercado, às suas exigências, às suas novas criações, para atender aos seus justos reclamos, 

para remover os empecilhos ao seu bom funcionamento”11. 

 

Prova disso é que, nas últimas décadas, as legislações europeias vêm passando 

novamente por um amplo processo de reforma, não só como esforço tentativo de 

uniformização12, mas também como resposta às novas demandas da economia moderna, 

cada vez mais interdependentes13.  Na Itália, por exemplo, conforme observa Angelo 

Bracciodieta, a legislação societária tradicionalmente marcada pela disciplina sob a ótica 

do sujeito (sócio), passou a focalizar a disciplina do “mercado”14, sendo objeto de profunda 

“reforma organica del diritto societario” (Lei nº 366, de 3 de outubro de 2001, e Decretos 

legislativos nº 61/2002, nº 5/2003, nº 6/2003 e, mais recentemente, nº 39, de 27 de janeiro 

de 2010) (“Reforma Vietti”).  No mesmo sentido, a França publicou sua Loi sur les 

Nouvelle Régulations Économiques, de 2001, que abre, por exemplo, novas alternativas 

                                                           
11 In Temas de S.A. – Exposições, Pareceres, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 177. 
12 Em 2001, entrou em vigor nos 25 Estados membros da EU e nos demais países do Espaço Econômico 
Europeu, o Regulamento do Conselho Europeu nº 2.157, de 8 de outubro, que aprova a criação da Sociedade 
Anônima Europeia (SAE) e a Diretiva do Conselho Europeu nº 2011/86/CE, a qual complementa o estatuto 
da SAE por meio da integração dos interesses dos trabalhadores.  A SAE responde a uma necessidade sentida 
por todos os empresários europeus de contar com um instrumento adequado para a cooperação e 
concentração empresarial no espaço comunitário.  Visa a permitir, assim, que as empresas que operem de 
forma habitual em mais de um Estado membro tenham um regime jurídico ajustado ao seu peculiar caráter 
transnacional.  Trata-se de uma tentativa de uniformização.  De acordo com Peironcely e Dorronsoro, a zona 
do euro não poderá ter uma economia competitiva se não contar com instrumentos jurídicos que dotem os 
agentes econômicos da estrutura adequada para competir em melhores condições com sociedades de grande 
porte, provenientes de outras latitudes (in La Sociedad Anónima Europea, Barcelona, Bosch, 2004, p. 21)  
13 Conforme aponta o Report of the High Level Group of Company Experts on Modern Regulatory 
Framework for Company Law in Europe (conhecido como “Relatório Winter”), de 4 de novembro de 2002 
(disponível in http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/ (c. 8.10.12)), é reconhecida a necessidade de 
modernização do Direito das sociedades.  “A aproximação comunitária para harmonização do direito das 
sociedades (...) estava centrada na proteção dos acionistas minoritários e terceiros. No atual estágio do 
Direito comunitário de sociedades é necessário concentrar-se na eficiência e na competividade, sem 
esquecer-se dos níveis de proteção já alcançados”.  Como premissa para o ganho de competitividade, os 
especialistas subscritores do Relatório Winter convergem para a simplificação das regras de proteção dos 
acionistas e de terceiros e a eliminação de obstáculos para a realização de operações transfronteiriças. 
14 In La Nuova Società per Azioni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-2. 
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para a composição dos órgãos de controle lato sensu da companhia15.  Na Alemanha, por 

sua vez, alguns autores chegam a destacar o estado de “permanente reforma” do seu 

Direito Societário16.  

 

Ainda, cada vez mais nota-se a tendência da particularização da disciplina dos tipos 

societários – mesmo aqueles sob o signo da “sociedade anônima” – vis-à-vis uma 

disciplina geral de aplicação supletiva, falando-se cada vez mais em estatutos jurídicos da 

macroempresa ou até em “sociedade anônima simplificada”17.  Isto é reflexo do 

reconhecimento cada vez maior do perfil multifacetado da sociedade anônima, que possui 

um núcleo estrutural comum aos diversos ordenamentos que a disciplinam e que fez desse 

tipo societário um modelo “vencedor” no darwinismo empresarial, o que justifica sua 

escolha como instrumento de organização das mais variadas atividades empresariais, dos 

mais diversos tamanhos e objetos, e consequentemente, leva-a a assumir os diferentes 

perfis a que se refere acima18.         

 

Torna-se premente, então, a discussão sobre a adequação da lei a esta nova 

realidade emergente.  Esta discussão perpassa, inevitavelmente, pela visão pragmática ou 

abstracionista sobre a lei do anonimato.  O pragmatismo, exclusivamente preocupado com 

                                                           
15 Na verdade, diversas reformas foram empreendidas nos últimos 15 anos nas legislações societária e de 
mercado de capitais (com reflexos na legislação societária) dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França e 
Itália.  Também tem sido decisiva a influência de códigos de corporate governance nesses países (v. notas 21 
e 22 abaixo).   
16 Referidos autores se referem ao conjunto de reformas empreendidas na AktG e nas legislações sobre 
mercado de capitais, incluindo iniciativas autorreguladoras, nos últimos 15 anos.  Tais reformas, de forma 
geral, se ocuparam (i) da simplificação de normas; (ii) do aumento da flexibilidade para emissores, 
investidores e outros participantes do mercado; e (iii) da abertura da lei alemã como opção para companhias 
estrangeiras (em um claro esforço de aumentar a “competitividade do Direito” alemão no mundo 
globalizado) (cf. Noack, Ulrich, e Zetzsche, Dirk, Germany´s Corporate and Financial Law 2007: (Getting) 
Ready for Competition, in Center for Business and Corporate Law Research Paper Series, Düsseldorf, 
Center for Business and Corporate Law, 2007, disponível [on-line] in http://ssrn.com/abstract=992458 (c. 
17.11.12), pp. 5-6.  Desse esforço reformista, resultaram mais de 10 leis importantes, dentre as quais se 
destacam as reformas na FMFG e WpÜG e a edição da KonTraG e TransPuG e criação da 
Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen (Agência Federal para Serviços Financeiros).  Ainda, em 
2001, a Regierungskommission Corporate Governance (Comissão do Governo para Corporate Governance), 
criou um programa de dez etapas para promover “integridade corporativa e proteção ao investidor” (10-
Punkte-Programm der Bundesregierung zur Verbesserung der Unternehmensintegrität und des 
Anlegerschutzes). 
17 V. o Projeto de Lei nº 4.303/12, do deputado Laercio Oliveira, que cria o regime especial de Sociedade 
Anônima Simplificada (SAS) para empresas com patrimônio líquido abaixo de R$48 milhões. 
18 O Relatório Winter, por exemplo, defendia uma nova classificação das sociedades que as distinguissem 
entre sociedades cotadas em bolsa, sociedades abertas (suscetíveis de cotação em bolsa) e sociedades 
fechadas.  



 

 

VBSO - 40225v1 

  

 

22 

 

as consequências de uma dada definição, ajusta-a e, portanto, mutila o fenômeno descrito 

pela manipulação proposital de algumas de suas características; no particular, aquelas que 

determinam efeitos indesejáveis.  O abstracionismo, por outro lado, olvida-se de que o 

fenômeno comporta inúmeras representações para se centrar nas representações jurídicas 

como realidades autônomas, de modo a limitar toda e qualquer intervenção às contenções 

materiais dessas realidades.  Este estado de coisas decorre, em alguns casos, da predileção 

dos abstracionistas pelos processos mentais próprios à representação jurídica, 

especialmente privatista, do fenômeno em análise19.  Em suma, isto significa procurar 

compreender o fenômeno da dispersão acionária mediante a reinterpretação de dispositivos 

da Lei das Sociedades Anônimas, dentro de sua reconhecida flexibilidade, ou então admitir 

sua inapetência para lidar com esta nova realidade, levando-se à proposição de inovações 

legislativas. 

 

Chega-se, assim, ao objeto principal da tese ora proposta, qual seja, a adequação da 

atual lei acionária (Lei nº 6.404/76) ao modelo de dispersão acionária - diverso, portanto, 

do modelo que serviu de inspiração à lei - construindo-se uma disciplina (regime jurídico) 

aplicável ao novo modelo, seja por meio da reinterpretação de antigos dispositivos 

normativos, seja pela proposição de novas regras que mais se adaptem ao modelo.  Tratar-

se-á, portanto, apenas dos aspectos da atual lei que mereçam reflexão, sem se ocupar de 

uma abordagem exaustiva de institutos nela existentes ou dos dispositivos da lei que são 

aplicáveis aos dois modelos. A tese, dessa forma, limitar-se-á à discussão das normas da 

Lei nº 6.404/76 que de alguma forma são diretamente impactadas pela divergência entre a 

ratio legis dos modelos ou pela simples existência do novo modelo, notadamente aqueles 

relativos (i) aos direitos de participação lato sensu dos acionistas20; (ii) à administração e 

seu monitoramento; e (iii) às regras de transferência ou aquisição do poder de controle no 

contexto de dispersão do capital.   

                                                           
19 Warde Jr., Walfrido Jorge, Os Poderes Manifestos no Âmbito da Empresa Societária e o Caso das 
Incorporações: a Necessária Superação do Debate Pragmático-Abstracionista, in Monteiro de Castro, 
Rodrigo R., e Azevedo, Luis André de Moura, O Poder de Controle, cit., p. 57. 
20

 Menezes Cordeiro, no estudo da disciplina do status socii, classifica, por exemplo, os direitos dos 
acionistas entre direitos patrimoniais, participativos e pessoais.  Entre os direitos participativos, encontram-se 
os direitos de voto, de fiscalização e de administração da sociedade (in Manual de Direito das Sociedades, I 
Das Sociedades em Geral, Coimbra, Almedina, 2004).  Analisar-se-ão, contudo, os direitos patrimoniais dos 
acionistas dentro dos direitos de participação, na medida em que aqueles são, em certa medida, expressão do 
direito de participação nos resultados e no acervo da companhia. 
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Adverte-se ao leitor que não se pretende com este trabalho a elaboração de nenhum 

compêndio sobre corporate governance21, trabalho que se acha a cargo de diversos 

institutos e órgãos de autorregulação especializados no assunto22.  Até mesmo porque a 

corporate governance não é definível apenas em termos jurídicos.  Ela abrange um 

conjunto de máximas válidas para uma gestão de empresas responsável e criadora de 

riquezas em longo prazo, para o controle de empresas e para a transparência, envolvendo 

para tanto conceitos econômicos, postulados morais e até bom senso.  

 

Assim, não se espere encontrar aqui discussões sobre se o prazo de mandato dos 

administradores das companhias com capital disperso deve ser de um, dois ou três anos, 

mas talvez discussões sobre se o mandato dos administradores deve ser unificado, na 

medida em que os conselhos de administração escalonados (staggered ou classified 

boards, como são chamados nos EUA), muitas vezes são utilizados como técnica de defesa 

contra tentativas de aquisição do controle de companhias abertas, restringindo o chamado 

“mercado de controle societário” (market for corporate control, na clássica expressa de H. 

Manne), que é importante instrumento de monitoramento (pelo mercado) da atuação dos 

administradores, enquanto titulares do poder de controle de fato.  É bem verdade que às 

vezes o leitor poderá ter impressão diversa. Isto porque, ao se tratar de um novo modelo 

societário – especialmente um pautado pelo deslocamento de poder do acionista para o 

administrador – está justamente se falando sobre a forma de governo da empresa, enquanto 

o movimento das “boas práticas” de corporate governance nasceu, entre o final da década 

                                                           
21 Aqui no Brasil traduzida literalmente pelo horripilante termo “governança corporativa”.  A expressão 
corporate governance é de origem anglo-saxã e é utilizada sem maiores restrições na doutrina alemã.  Em 
Portugal, utiliza-se a expressão “governo das sociedades”, o que nos parece mais correto que a tradução 
brasileira.  A locução mais correta, a nosso ver, seria “regras para a gestão das sociedades” (ou empresas).  A 
expressão originalmente derivou da analogia entre governo político e governo das companhias.  A analogia 
entre voto político e societário (corporative) era explícito nos primeiros regulamentos internos (charters) e 
escritos das companhias norte-americanas e das primeiras companhias ferroviárias alemãs (cf. Dunlavy, C. 
A., Corporate Governance in Late 19th Century Europe and U.S.: the Case of Shareholder Voting Rights”, 
in Hopt, K. J., Kanda, H., Roe, M. J. Wymeersch, E., e Prigge, S. (coord.), Comparative Corporate 
Governance.  The State of Art Emerging Research, Oxford, Oxford University, 1998, pp.5-40).  A exata 
expressão “corporate governance” foi aparentemente utilizada pela primeira vez por Richard Eells, para 
denotar a “estrutura e funcionamento da política corporativa” (in The Meaning of Modern Business: An 
Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise, New York, Columbia University Press, 1960, 
p. 108).  
22 Entre os quais se pode citar o IBGC, a BM&FBovespa (Novo Mercado) ou o American Law Institute.  
Vale citar, ainda, a publicação, na Alemanha, pela Kodex Kommision, do Deutsche Corporate Governance 
Kodex, de 26 de fevereiro de 2002, e, no Reino Unido, do Combined Code, cuja última versão data de 2012. 
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de 1980 e início da década de 1990, justamente do reconhecimento da insuficiência das leis 

(norte-americanas) para coibir o abuso de poder dos executivos (officers) e a inoperância 

do board of directors, ou seja, é fruto do mau governo das companhias pelos 

administradores (na realização do interesse social)23.   

 

Igualmente, não é escopo deste trabalho o debate sobre técnicas legislativas ou 

teorias da regulação e autorregulação.  A proposta é objetiva: analisar a adequação da LSA 

ao modelo de dispersão acionária.  Constatadas inadequações – e elas certamente hão de 

existir, pois por mais bem feita que seja, não há lei que resista ao tempo e à evolução do 

pensamento humano – abrem-se as portas para que juristas, legisladores e a sociedade em 

geral debatam sobre a melhor forma de dirimi-las, se esta for a vontade.  O Regulamento 

do Novo Mercado, por exemplo, foi solução contratual para falhas estruturais da lei, 

visando, entre outros, à redução de benefícios particulares do poder de controle e assim 

estimular a oferta de ações em bolsa de valores.  Pequenas reformas já foram empreendidas 

na LSA, no passado, visando a atender demandas pontuais (algumas delas, diga-se, 

piorando a lei).  Não será, portanto, objeto deste trabalho, a proposta de textos legislativos, 

a análise de projetos de lei eventualmente existentes – tal como o projeto de novo Código 

Comercial - ou do uso da autorregulação para este fim.   

 

Fica, portanto, a ressalva, mais uma vez, no sentido de que o principal objetivo 

deste trabalho é analisar a ratio legis da LSA, esforço ao qual se dedicará a Parte I, e o 

quanto sua estrutura é flexível para acomodar o modelo de sociedade com capital disperso, 

buscando, em mal traçadas linhas, delinear seu regime jurídico, ao qual se dedica a Parte 

II.  Ao fim, na Parte III, apresentar-se-ão as teses e conclusões.  Trata-se da análise de tema 

bem delimitado, porém com um campo de pesquisa bastante amplo.  Afinal, está-se 

tratando de uma lei já madura, com mais de 300 artigos.   

 

Esta tese pretende, assim, contribuir modestamente – único advérbio de qualidade 

que cabe ao trabalho deste autor - para a reflexão e amadurecimento do fenômeno da 

                                                           
23 V. American Law Institute, Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations, v. 1 e 2, 
reimpressão, Hardbound, 2008.  Apoiada sobre o conceito de agency, essa corrente de pensamento busca 
revalorizar o poder jurídico dos acionistas nas sociedades, a fim de permitir o melhor sancionamento da 
atuação dos administradores.  
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dispersão acionária no Brasil.  Como visto, trata-se de algo absolutamente recente em 

nossa história, com fundamentos sólidos que justificam sua análise com profundidade e 

seriedade, o que faz do presente trabalho pioneiro na análise da adequação da estrutura da 

LSA como um todo em relação ao fenômeno.  E, como todo trabalho pioneiro, está 

inevitavelmente exposto a críticas e lacunas.     

 

Reconhecidamente, a Lei das Sociedades Anônimas veio a ser tornar a um dos 

melhores textos legais de nossa história, seja pela riqueza de soluções oferecidas, seja pela 

funcionalidade exemplar de seus instrumentos e mecanismos.  Como aponta Guerreiro, ela 

“está longe de ser uma lei de conjuntura, ainda que com uma ideologia muito bem 

definida, capaz de sofrer os influxos constantes da modernidade”24.  A lei continua em 

vigor, estruturalmente a mesma, já há quase quatro décadas.  A manutenção desta 

estrutura, sem dúvida, promove a necessária estabilidade para contínua promoção do 

crescimento dos mercados e à confiabilidade nas suas instituições.  Some-se a isso o fato 

de que, parafraseando Joaquin Garrigues, tratar da sociedade anônima é empresa difícil, se 

se almeja dizer algo que já não tenha sido dito.  Serão, portanto, grandes os desafios a 

serem enfrentados na presente tese. 

 

                                                           
24 Guerreiro, Sociedade Anônima: dos Sistemas, cit., p. 23. 
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CAPÍTULO 10 

TESES E CONCLUSÕES 

 

 

10.1 Sumário das principais teses, observações e conclusões 

 

 Sem prejuízo das conclusões parciais expostas ao longo do documento, segue 

abaixo síntese das principais teses, observações e conclusões relevantes para o escopo 

deste trabalho:  

 

1. A sociedade anônima não foi “inventada” ou criada pelo Direito. Para compreender 

a sociedade anônima contemporânea e, do mesmo modo, a lei que atualmente lhe dá 

contornos, é preciso reconhecê-la antes como a expressão jurídica de um fenômeno 

econômico, político e social.  A sociedade anônima que conhecemos hoje foi sendo forjada 

ao longo de séculos por necessidades econômicas da época e o pensamento político e 

social dominante ao longo de seu processo evolutivo, que fez dela um instrumento 

admirável, de capacidade ilimitada para mobilizar capitais e congregar técnicas e pessoas 

na consecução de um objetivo comum. 

 

2. Além disso, a sociedade anônima, mais que uma simples forma de associação, 

sempre foi, antes de tudo, uma técnica de organização de interesses e, sobretudo após a 

Revolução Industrial, de organização da empresa, influenciada de tempos em tempos pelos 

anseios de seus organizadores.  

 

3. À época da edição da Lei das Sociedades Anônimas, o processo de 

desenvolvimento econômico, assim como o subdesenvolvimento, suas causas e os meios 

para superá-los, passaram a ser prioritários na atenção de políticos, intelectuais e 

empresários. Algumas premissas, à época, firmavam o consenso a respeitos dos meios para 

se alcançar o desenvolvimento: aumento dos investimentos em capital técnico e humano 

como fator de crescimento da renda nacional, necessidade de pesados investimentos em 

infraestrutura, adoção do planejamento como meio de otimizar os investimentos e a 
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relevância do Estado como agente promotor do desenvolvimento, seja como realizador de 

políticas de bem-estar social, seja como agente de mercado.   

 

4. Sem contar com os recursos provenientes do próprio Estado, o crescimento da taxa 

interna de poupança depende, entre outros fatores, da consolidação do mercado de capitais 

– mecanismo eficiente, nas economias desenvolvidas, para estímulo à formação de 

poupanças voluntárias e sua alocação para as empresas do setor privado.  Por isso, 

acreditavam os responsáveis pela reforma da legislação societária brasileira da década de 

1970 que o desenvolvimento das instituições do mercado de capitais é instrumento 

importante para o desenvolvimento econômico.  

 

5. O anteprojeto da Lei nº 6.404/76, como orientação geral, teve presentes, entre 

outros, os seguintes objetivos: (i) criar modelo de companhia adequado à organização e ao 

funcionamento da grande empresa privada, requerida pelo estágio da economia brasileira 

de então; (ii) definir o regime das companhias abertas de forma que contribua para 

aumentar a confiança e o interesse do público investidor nas aplicações em valores 

mobiliários e, consequentemente, para reconstruir o mercado de ações; e (iii) observar a 

tradição brasileira na matéria, que vem do direito continental europeu, mas aceitar as 

soluções úteis do sistema anglo-americano, que por força da aceleração das trocas 

internacionais, cada vez mais se impunham na Europa e cresciam em difusão entre nós.  

 

6. Na visão dos autores do anteprojeto, no estágio de desenvolvimento de então da 

economia brasileira: (i) as alternativas para execução dos grandes projetos de investimento 

estavam reduzidas ao Estado e às empresas estrangeiras ou multinacionais; e (ii) as 

participações de empresas privadas nacionais em projetos desse vulto, quando ocorriam, 

eram tentativas sem fundamentação econômica sólida e traduzem apenas o esforço do 

Estado em preservar no país um modelo de economia mista. 

 

7. A lei então em estágio de concepção não poderia simplesmente ser uma resposta à 

evolução das práticas comerciais ou uma mera adequação à realidade.  Ela precisava ser 

transformadora da realidade, contradizendo a maior parte da história da positivação da 

sociedade anônima.   
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8. Por isso, a Lei das Sociedades Anônimas pode ser considerada uma lei à frente de 

seu tempo, especialmente se considerarmos a cronologia evolutiva brasileira.  A lei foi 

inovadora, em grande parte, porque, como visto acima, foi concebida como instrumento de 

transformação econômica e até cultural.  Para tanto, seus autores não estiveram alheios às 

transformações legislativas em matéria societária ocorridas no mundo, buscando inspiração 

tanto no direito continental europeu quanto no direito anglo-saxão.   

 

9. Importante notar que os efeitos da dispersão acionária não eram desconhecidos dos 

autores do anteprojeto da LSA.  Não só pela influência dos estudos de Berle e Means 

empreendidos no inicio do século XX, mas pela percepção da influência da ruptura da 

relação de risco e poder empresarial nas reformas legislativas europeias. 

 

10. Não se pode necessariamente concluir que a escolha do modelo de concentração de 

poder da sociedade anônima brasileira decorreu exclusivamente de influências do Direito 

Comparado, pois o legislador nacional buscou institutos em ordenamentos marcados tanto 

pelo sistema de concentração acionária – tradicionalmente França, Itália e Alemanha – 

quanto de dispersão acionária – EUA e Inglaterra.  Inclusive alguns dispositivos da LSA, 

como aqueles relativos à oferta pública de aquisição do controle, somente fazem sentido 

em situações de dispersão acionária.  A escolha do modelo foi feita antes, a partir dos 

pressupostos acima delineados, quando se estabeleceu o objetivo de se formar a “grande 

empresa nacional”. 

 

11. O estágio evolutivo das companhias brasileiras, na década de 1970, era tão 

incipiente que não faria qualquer sentido, à época, criar uma disciplina complexa ou 

mesmo querer organizar a empresa sob a premissa da dispersão acionária.  Ademais, 

acreditavam os autores que não haveria empresa que sobrevivesse sem estabilidade de 

direção, sendo a existência do acionista controlador que cria a estabilidade na companhia 

de mercado que não atingiu o estagio da macroempresa institucionalizada, como era o caso 

da massacrante maioria das empresas brasileiras no período. 
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12. Assim, a LSA introduziu regras favoráveis à formação de grupos de empresas, de 

fato e de direito (respectivamente, artigos 243 a 250 e 265 a 279), e se estruturou em torno 

do poder de controle.  Desse modo, referida lei define quem é o acionista controlador 

(artigos 116, 243, §2º e 265, §1º ) e fixa a soberania da assembleia geral (artigos 121 e 

122) – em que a vontade do controlador é manifestada diretamente –, atribui deveres e 

responsabilidades (artigo 116, parágrafo único, artigo 117 e 246) e cria instrumentos legais 

para assegurar o seu efetivo poder. 

 

13. Em contrapartida, como forma de viabilizar a captação de recursos pelas 

companhias por meio do mercado de capitais e estabelecer um sistema de compensações 

em função do poder extremado do controlador, foram criados direitos para proteger os 

acionistas minoritários.  Uma das medidas tomadas foi a institucionalização dos poderes e 

deveres do acionista controlador e dos administradores, de que a redação do parágrafo 

único do artigo 116 da LSA é notório exemplo.  Esses direitos de proteção aos minoritários 

podem ser classificados, de forma geral, como “direitos à informação” e “direitos de 

saída”. 

 

14. Diante dessa configuração de direitos de proteção, induz-se o pensamento do 

acionista minoritário como um elemento externo à sociedade, cuja função é unicamente 

colocar seu capital à disposição do acionista controlador.  Assim, a lei privilegia o 

investidor do tipo especulador, preocupado em realizar seus ganhos e em poder entrar e 

sair de um investimento com rapidez, em detrimento do investidor de longo prazo, 

preocupado com os rumos da organização empresarial.   

 

15. Eis, portanto, o modelo sintético da sociedade anônima brasileira, buscado e 

amparado pela LSA: centrado na figura do acionista controlador como verdadeiro 

protagonista da vida societária, titular de participação acionária que lhe permita, com 

segurança, comandar os desígnios da empresa, tendo os administradores a seu serviço, 

sejam eles conselheiros ou diretores, um conselho fiscal quase inócuo e o acionista 

minoritário como coadjuvante, um “mal necessário” para o financiamento da grande 

empresa, o qual sozinho o acionista controlador não é capaz de suportar.  Com inúmeros 
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benefícios particulares ao acionista controlador, o resultado dessa estrutura societária 

criada pela LSA contribuiu, assim, para a elevada concentração acionária no Brasil. 

 

16. A definição de poder de controle interno na sociedade anônima é normalmente feita 

em função da assembleia geral, uma vez que esta é o órgão primário da sociedade 

anônima, que investe todos os demais órgãos e constitui a última instância decisória da 

companhia. 

 

17. Apesar de exercido com menos da metade das ações com direito a voto, o controle 

diluído só existe porque seu detentor, ainda que com tal posição acionária, possui posição 

majoritária nas assembleias da companhia.  Somente assim poderia existir um controlador 

“minoritário” à luz do artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas.  O requisito, para 

definição de acionista controlador, do “uso efetivo do poder para dirigir as atividades 

sociais”, só tem razão de ser em função da existência do controle diluído.  Em caso de 

controle majoritário, é irrelevante o uso do poder, pois o acionista terá status de 

controlador pelo simples fato de deter mais de metade do capital social com direito a voto, 

cabendo a ele as responsabilidades decorrentes, ainda que por omissão. 

 

18. A LSA ainda reconhece a existência de controle diluído (ou ao menos a ausência de 

controle majoritário), ao disciplinar em seu bojo a oferta pública de aquisição de controle 

(artigo 257 e seguintes).  Esse tipo de oferta, inspirada nos takeovers norte-americanos e na 

tender offer britânica, logicamente somente tem sentido na ausência de controle majoritário 

bem definido, hipótese em que a aquisição de controle por um terceiro apenas seria 

possível mediante negociação com o controlador existente e não mediante a oferta de 

aquisição das ações de titularidade dos demais acionistas. 

 

19. Constata-se que os artigos 125, 129 e 135 da LSA, que tratam dos quóruns de 

instalação e deliberação em assembleia, admitem que alguém que possua menos da metade 

do capital social com direito a voto seja maioria nas deliberações sociais, em função do 

absenteísmo. 
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20. Conforme visto acima, o controle diluído se apoia sobre uma delicada linha 

sustentada pelo absenteísmo nas assembleias, que assegura que uma pessoa ou 

determinado grupo de pessoas exerça o poder de controle mesmo sem possuir a maioria 

das ações com direito a voto.  Naturalmente, a depender da composição do quadro 

societário, esta situação pode gerar instabilidade, agravada pela posição jurídica que o 

acionista controlador assume na LSA e a consequente imputação de responsabilidade. 

 

21. O critério de permanência para caracterização do poder de controle diluído deve ser 

objeto de reinterpretação.  A expressão “de modo permanente” do artigo 116 da LSA gera 

a ilusão de que o controle é um fenômeno estático, imutável, não sujeito a constantes 

disputas na vida societária, quando se demonstrou anteriormente que se trata justamente do 

contrário.  Não há dúvida de que o reconhecimento do poder de controle não pode 

depender de fatos fortuitos, incertos, ou de situações conjunturais, mas a melhor forma de 

incluir esse requisito na definição geral do fenômeno, certamente, não é empregar a 

expressão “permanente”, ligada à ideia de imutabilidade no tempo.    

 

22. Defende-se que tal critério só tem relevância para a caracterização da 

responsabilidade do acionista controlador detentor do poder de controle absoluto 

(controlador majoritário), por omissão.  Não havendo clareza sobre quem detém o poder de 

controle não é possível punir a omissão. 

 

23. Como visto, o acionista controlador é um centro de imputação de deveres e 

responsabilidades.  Sua definição na lei, portanto, é funcional, criando uma fattispecie, que 

é aquela trazida pelo artigo 116 da LSA.  Ora, se determinado acionista ou grupo de 

acionistas (ou titulares de direito de sócio) fazem prevalecer sua vontade em uma 

assembleia, eles estão exercendo, ainda que episodicamente, o controle da companhia, 

devendo ser responsabilizados pelos atos que caracterizarem abuso de poder de controle. 

 

24. O artigo 116 da LSA sedimenta o poder de controle sobre a participação acionária, 

excluindo da definição o controle gerencial e o controle externo.  Considerando-se a 

companhia uma verdadeira técnica de organização da empresa e, nesse sentido, a 

instrumentalização do controlador como centro de imputação de um poder-dever dentro da 



 

 

VBSO - 40225v1 

  

 

334 

 

sociedade, trata-se de grave lacuna para a adequada disciplina da correlação entre poder de 

gestão, risco e responsabilidade que norteia o direito societário. 

 

25. As teorias organizativas da empresa hoje se ocupam da adequada alocação de poder 

e riscos entre os diversos agentes relacionados à empresa, conferindo menor importância à 

dicotomia entre acionistas controladores e minoritários.  O poder de controle, ao longo da 

vida empresarial, pode flutuar entre os referidos agentes em função da própria dinâmica 

que lhe é particular.  De fato, se há a preocupação em se imputar responsabilidade àquele 

que controla bens alheios como se fossem próprios, não há razão, nos dias atuais, para 

limitar essa imputação ao acionista controlador. 

 

26. Na disciplina do poder de controle, dever-se-ia buscar uma definição ampla para 

abranger todas as suas múltiplas formas de manifestação, mas que seja suficientemente 

precisa para conferir segurança e certeza na aplicação das normas.  Para atender a esses 

objetivos, o modelo de regulamentação mais adequado é aquele que se baseia numa 

definição geral do fenômeno, acompanhada da tipificação de suas principais formas de 

manifestação. 

 

27. Diante das mudanças institucionais recentes no mercado de capitais brasileiro, do 

desenvolvimento da autorregulação, do aprimoramento das regras de corporate 

governance e da eliminação de determinados incentivos à manutenção do controle, pode-se 

afirmar a existência de condições mínimas para a dispersão do capital no Brasil.   

 

28. Os dados da análise da estrutura acionária das 92 companhias listadas no Novo 

Mercado revelam que 17,39% das companhias declararam não possuir acionista 

controlador.  Entre essas companhias, havia sete nas quais o maior acionista detinha menos 

de 10% do capital social.  Esse dado permite, inclusive, indagar se estaríamos diante de 

uma situação de controle gerencial, o que depende de uma análise concreta da situação das 

sete companhias.  O resultado que mais desperta atenção é que aproximadamente 49% das 

companhias eram de capital disperso (ou seja, sem controle, com controle gerencial ou 

com controle diluído).   
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29. Obviamente, a sociedade anônima que conhecemos hoje não é produto exclusivo da 

lei brasileira.  Como visto, ela é uma obra de formação coletiva e progressiva, para cuja 

elaboração concorreram tanto o congresso de diversos aspectos jurídicos de 

desenvolvimento histórico mais ou menos fragmentado, como ainda a participação de 

diversos povos e, contemporaneamente, de todas as economias de mercado. A sociedade 

anônima, assim, encontra-se presente em diversos ordenamentos e com algum grau de 

similaridade, ainda que com nomes diversos ou pequenas particularidades.  No âmbito do 

surgimento da macroempresa, a evolução foi no sentido de serem desenvolvidas normas 

específicas quanto a três campos importantes do fenômeno: (i) disciplina do 

autofinanciamento (estabelecendo limitações à poupança forçada, por meio da fixação de 

dividendos mínimos obrigatórios); (ii) disciplina das fusões e incorporações; e (iii) 

disciplina da informação no âmbito societário e no mercado de capitais. 

 

30. Nossa lei societária, concebida há mais de 30 anos, em certa medida se adapta, sem 

grandes esforços, a este modelo.   

 

31. Na mesma medida, se é fato que a estrutura das sociedades anônimas – ou seja, a 

disposição e ordem dos elementos no sistema societário – caminha para a convergência, as 

relações que se estabelecem entre seus componentes diverge em função da configuração do 

poder interna corporis, o que permite falar na bipolarização do mundo societário em 

sistemas de controle concentrado e de controle diluído.  Cada sistema, por sua vez, calibra 

as relações entre os elementos que compõem sua estrutura – notadamente os órgãos sociais 

– em função dos centros de poder que se estabelecem no âmbito da empresa. 

 

32. Nos sistemas de controle concentrado, a ênfase do direito societário é dirigida à 

limitação do poder de o controlador extrair benefícios particulares da companhia.  Não se 

trata de eliminar completamente esses benefícios, mas de mantê-los ao menos em nível 

adequado.  É interessante notar que a diferença entre o valor das ações que compõem o 

controle e o das demais ações é tanto maior quanto mais elevado o potencial de extração de 

benefícios particulares pelo controlador.  Assim, em países nos quais a lei é tolerante em 

relação a esse aspecto, conferindo tutela insuficiente às minorias, o valor das ações de 

controle costuma ser substancialmente maior que o das ações detidas pela maioria.   
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33. Sendo a Lei das Sociedades Anônimas estruturada em torno do poder de controle e, 

como sistema de controle concentrado, a lei ocupa-se da apropriação de benefícios 

privados pelo acionista controlador, mas somente na medida do necessário para atrair o 

capital de investidores do mercado de capitais, de forma a atender aos pressupostos 

orientadores da criação da Lei. 

 

34. A dispersão do capital, com o enfraquecimento ou até mesmo o desaparecimento do 

acionista controlador, subverte a lógica da Lei das Sociedades Anônimas.  O grau de 

importância dos direitos compensatórios tenderia a diminuir (mas sem perdê-lo por 

completo) e alguns dispositivos aplicáveis somente ao acionista controlador (como o abuso 

do poder de controle) tendem a perder sua função. 

 

35. A diluição do poder de controle, como toda diluição de poder, acaba assim por 

permitir um melhor equilíbrio entre os vários interesses envolvidos pelas grandes 

companhias.  Evidentemente, o problema do poder e seus potenciais abusos, passa da 

esfera dos acionistas para a esfera dos administradores.  Há, portanto, um deslocamento da 

disciplina da proteção contra a apropriação excessiva de benefícios particulares, dos 

controladores para os administradores. 

 

36. Ante uma estrutura de controle diluído, a preocupação central do direito societário 

passa a ser o monitoramento dos administradores, ou seja, a de fazer com que estes atuem, 

comandem a companhia, no sentido de atender aos interesses desta. Trata-se do problema 

dos custos de monitoramento, externados na doutrina norte-americana por meio da 

expressão agency costs.  Sob esta ótica, ganha força a teoria organizativa da sociedade, que 

identifica nela uma função organizativa da empresa e dos interesses, em seu sentido mais 

amplo, ligados à empresa.  Ganha, também, força a análise dos meios de monitoramento da 

administração no contexto de controle diluído e como eles se ajustam ao contexto da atual 

lei acionária. 

 

37. Nota-se, como pano de fundo das discussões sobre os custos de transação, a 

relevância da sociedade, seja ela uma pessoa jurídica ou um feixe de contratos, como 
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instrumento de organização dos interesses conflitantes de forma a obter a contratação de 

forma mais eficiente, o que se pode substituir, sob a perspectiva jurídica, pela adequada 

realização do interesse social.  Se a dispersão do capital resulta no problema dos custos de 

monitoramento dos administradores, naquilo em que as partes não sejam capazes de 

negociar – o que é de se esperar em um cenário de enfraquecimento dos acionistas – deve a 

lei intervir na organização da empresa de forma a permitir o atingimento dos resultados 

esperados caso tais custos não existissem. 

 

38. Na empresa em que o poder empresarial é detido pelos administradores, a 

companhia continua a organizar juridicamente uma sociedade empresária, mas a análise 

econômica e social da empresa mostra que os titulares das ações deixam de desempenhar o 

papel de acionistas, pois não exercem de fato o comando dos administradores: salvo em 

momento de grave crise, não são, de fato, a fonte do poder empresarial, e se comportam 

como meros credores de dividendos. 

 

39. A partir da concepção das teorias organizativas, percebe-se uma clara alteração na 

função da sociedade, que passa a ser a organização racional dos diversos interesses que a 

envolvem.  Diante disso, a estrutura organizacional na companhia adquire grande 

importância, pois os órgãos societários passam a ter papel fundamental na mediação dos 

interesses conflitantes, seja através da incorporação no órgão de todos os agentes que têm 

interesse, ou através da criação de órgãos independentes, não passíveis de serem 

influenciados pelos interesses conflitantes. 

 

40. A migração do modelo consensual para o baseado em relações de autoridade é tanto 

maior quanto maior for a dispersão do capital.  A existência de participações atomizadas, a 

variedade e divergência de interesses e a assimetria de informação tende a obstruir um 

papel ativo dos acionistas.  Racionalmente, sob uma perspectiva econômica, um acionista 

somente empreenderá esforços necessários para tomar decisões informadas se os 

benefícios esperados superarem os custos envolvidos.  Dada a complexidade e amplitude 

das decisões empresariais, presume-se que tais custos sejam elevados, face ao 

relativamente baixo retorno proporcionado pela participação atomizada (assumindo que o 
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acionista não controlador, em regra, é incapaz de extrair benefícios particulares da 

companhia). 

 

41. Com o deslocamento da autoridade para os administradores, em tese, os acionistas 

minoritários continuariam alijados do processo decisório.  Assim, sob essa lógica, nada 

muda e não haveria razão para modificação dos mesmos direitos compensatórios atribuídos 

no modelo de concentração acionária, relacionados ao status socii.  Esta não é uma verdade 

absoluta, dado que a lei anonimária brasileira, diferentemente do modelo norte-americano, 

reserva algumas matérias à competência exclusiva da Assembleia Geral.  Ausente a figura 

do acionista controlador, a ditar os rumos da Assembleia, restaurar-se-ia a autoridade do 

acionista (a idealizada “democracia acionária”).  O problema, contudo, é que os 

administradores, se aproveitando da inércia e falta de ação coletiva dos acionistas, 

buscarão influenciar a decisão da Assembleia, ainda que seja pelo mecanismo das proxies. 

 

42. Ademais, no modelo de controle concentrado, a expropriação de benefícios 

privados pelo acionista controlador é aceitável até na medida em que seu custo seja inferior 

àqueles que seriam incorridos no monitoramento dos administradores (e isto foi bem aceito 

na legislação pátria, a exemplo do “prêmio de controle” – artigo 254-A – e a disciplina do 

acordo de acionistas).  Na ausência do acionista controlador, a aceitabilidade da 

expropriação de benefícios privados do controle pelos administradores é menor, até porque 

ele não é fundado na propriedade do capital.  

 

43. A definição do interesse social é de extrema relevância para a definição de regras 

de organização da empresa e, assim, para a concepção de um modelo societário.  É fato, 

contudo, que a inexistência ou enfraquecimento do poder de controle fundado na 

participação societária não teria o condão de modificar o interesse social, uma vez que este 

não se confunde com o interesse do sócio controlador e muito menos com o interesse dos 

administradores.  De qualquer forma, a definição da finalidade que a sociedade deve 

perseguir é indispensável para que a lei societária possa conceber um sistema coerente e 

eficaz de atribuição de poderes, deveres e responsabilidades ao controlador e aos 

administradores.  Afinal, o poder-dever somente ganha significado com a definição da 
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finalidade que deve ser perseguida, cujo desvio acarreta a atribuição de responsabilidade 

ao seu titular. 

  

44. A visão da sociedade como técnica de organização da empresa não é nenhuma 

novidade.  Além disso, o interesse social não pode se resumir a organizar os interesses 

dentro da sociedade.  Não se pode se contentar com a resposta das teorias organizativas de 

que a organização se dá com o propósito de maximizar a eficiência da empresa, que 

significa cair no risco de utilizar a análise econômica do Direito para definição de 

princípios e não como ferramenta.  A obtenção de eficiência não resolve, portanto, a 

questão do interesse social e este jamais poderia se reduzir àquela. 

 

45. Também a finalidade da sociedade anônima de capital aberto não pode estar 

simplesmente associada à obtenção de lucro.  Atualmente, se aceita que a finalidade da 

sociedade está associada à maximização do valor das ações, levando em conta não apenas 

o interesse dos sócios atuais como o dos sócios futuros. 

 

46. A maximização do valor das ações vai muito além da simples maximização dos 

lucros. Trata-se de conceito maleável que comporta tudo aquilo que é apreciado pelo 

acionista enquanto empresário ou investidor, como um conjunto de indivíduos. 

 

47. A maximização do valor das ações, por sua vez, não é um valor absoluto.  Os 

valores sociais a serem necessariamente perseguidos pelo Direito Societário, no Brasil, 

estão enunciados primacialmente no artigo 170 da Constituição Federal.  Normas desta 

natureza, que estabelecem valores ou objetivos a serem perseguidos, são hoje amplamente 

reconhecidas como plenas de validade e eficácia.  Nesse sentido, o modelo societário 

brasileiro deve necessariamente se orientar à consecução dos valores consagrados na 

Constituição Federal, ao disciplinar o exercício da atividade empresarial, não se 

preocupando com as questões de índole exclusivamente privada. Sob esta ótica, é possível 

harmonizar as diferentes visões sobre a função da empresa, inclusive daqueles que 

pretendem aproximar o interesse social do interesse público. 
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48. Assim, a perseguição do interesse social deve encontrar limites na função social da 

empresa – dando sentido às disposições do artigo 170 da Constituição Federal – e nos 

controles internos da sociedade para que não haja desvios de finalidade, tais como a 

definição de regras contábeis, regras de conflito de interesses, deveres e responsabilidades, 

etc. 

 

49. Esta compreensão da função social como limite à atuação da empresa na busca da 

maximização do valor das ações é importante.  Não se deve confundi-la (a função social) 

com o próprio interesse social.  Isto dependeria de um sistema eficaz de atribuição de 

legitimidade aos titulares desse interesse para sua defesa e de deveres e responsabilidades 

aos condutores da atividade empresarial.  Tal legitimação, hoje, fica a cargo de leis 

específicas alheias ao Direito Societário. 

 

50. Se se pretende que a companhia atenda a um interesse público que vá além do 

exercício da empresa dentro da sua função social, e em última instância a função social da 

propriedade, é a lei quem deve expressamente exigir.  Não se pode esperar a internalização 

na sociedade dos direitos dos empregados, consumidores, fornecedores e comunidade em 

geral que não seja como instrumento de organização da empresa em busca da realização do 

seu interesse social. 

 

51. Os direitos essenciais constituem o âmago da ideologia conciliatória entre os 

controladores e os não controladores.  Nesse sentido, funcionam como neutralizadores de 

conflitos internos na sociedade anônima. Aparentemente são dirigidos a todos os 

acionistas, mas, na realidade, tais direitos, tal como originalmente concebidos, visam a 

proteger os não controladores, pois os controladores têm a proteção do próprio poder. 

 

52. Em relação aos direitos patrimoniais, toma centro a disciplina do autofinanciamento 

da empresa.  Isto porque podem os controladores decidir reinvestir a maior parte dos 

lucros, afastando-os das mãos dos acionistas, e empregando-os de forma a obter benefícios 

particulares indiretos, como, por exemplo, remuneração dos administradores ou celebração 

de acordos com sociedades sob controle comum, ou mesmo “esvaziando” os lucros da 

companhia, como, por exemplo, mediante participações nos resultados.  Daí serem 
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necessárias regras que não apenas disciplinem o direito ao lucro propriamente dito, mas 

também a criação de conceitos funcionais, como o é o interesse social, e regras que, 

partindo desses conceitos, protejam o patrimônio da sociedade, como, por exemplo, a regra 

do conflito de interesses. 

 

53. Tais regras, tal como concebidas pela LSA, nenhuma ou pouca influência recebem 

do fenômeno de transição de poder para os administradores, dado que são assuntos 

reservados, em sua maior parte, à decisão ou ação dos próprios sócios.  A preocupação 

maior, portanto, se dá, entre outras questões ligadas, por exemplo, à própria formação ou 

redução do capital, ao conflito entre abuso da maioria, matéria central do modelo que deu 

sustentação à LSA.  Não obstante, os administradores têm poder de influenciar a 

modificação do capital social, seja pela participação nas Assembleias Gerais 

Extraordinárias, fazendo uso das proxies, pelo uso do capital autorizado ou pela proposição 

de aumento, além da fixação do preço das ações, nos termos do artigo 170, §2º, da LSA.  

Nesse sentido, ganham importância o papel do direito ao voto e o ativismo societário, bem 

como o Conselho Fiscal (artigo 163, III, da LSA). 

 

54. De toda forma, uma preocupação constante da lei é a de manter o controle da 

Assembleia Geral sobre a formação das reservas e a distribuição do lucro como um todo, 

ainda que a iniciativa parta da administração (artigos 192, 195 a 197 e 199 da LSA), bem 

como impor limites à formação das reservas e às retenções de lucro (artigos 193, 194, III, 

198, 199), face à obrigatoriedade de distribuir os lucros remanescentes (artigo 202, §6º).   

 

55. Não obstante, tanto as reservas para contingências quanto as retenções de lucros são 

duas formas particulares de os administradores limitarem a distribuição de lucros, ainda 

que a decisão final esteja nas mãos da Assembleia Geral.  O mesmo também pode ocorrer 

em relação aos lucros não realizados, em que o dividendo mínimo pode ser declarado, mas 

não pago (artigo 197). 

 

56. Em todos os casos, ainda que a decisão caiba aos acionistas, não se pode ignorar a 

assimetria informacional que paira entre aqueles e os administradores.  Ademais, não se 

pode presumir que os acionistas tenham qualificação para apreciar com a devida 
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profundidade a proposta da administração.  Isso ressalta, sobremaneira, a importância do 

papel do Conselho Fiscal como órgão técnico, independente e permanente (artigo 163, III, 

da LSA). 

 

57. A Lei nº 6.404/76 estabeleceu uma garantia de dividendo mínimo a todos os 

acionistas, em função do lucro líquido do exercício (artigo 202).  Previu duas exceções ao 

pagamento desse mínimo: nas companhias fechadas, desde que não haja oposição de 

nenhum acionista presente à Assembleia Geral; e, de modo geral, no exercício em que os 

órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser esse dividendo 

incompatível com a situação financeira da companhia.  Nesta última hipótese, mais uma 

vez evidencia-se a importância do Conselho Fiscal, que deverá dar parecer a respeito e, se 

se tratar de companhia aberta, uma informação será transmitida à CVM. 

 

58. O direito ou poder de fiscalização é uma decorrência lógica da própria existência 

do poder de controle. Sempre que ao controle, em uma relação jurídica societária, é 

assegurada a possibilidade de invocar um poder, haverá à fiscalização a possibilidade de 

surgir como um mecanismo de freio e contrapeso.  A fiscalização, assim, é um meio ou 

função para o exercício de direitos perante o poder de controle. 

 

59. Sendo assim, da transmutação do modelo de controle concentrado para o capital 

disperso, seja ele fundado no controle diluído ou no controle gerencial, o direito de 

fiscalização lato sensu permanece inalterado.  Em qualquer cenário haverá um poder de 

controle, fundado ou não na participação acionária, a justificar a existência e o exercício do 

poder-função de fiscalizar. 

 

60. Embora o direito de voto não seja um direito essencial nas sociedades de capitais, 

ele é obrigatório no Novo Mercado, onde se constata o fenômeno da dispersão do capital.  

Tal direito ganha relevância como instrumento de controle dos administradores (graças ao 

ativismo societário) e pela responsabilidade que carrega consigo, especialmente nas 

sociedades em que o controle diluído é instável.  Portanto o voto, que por muitas vezes foi 

desprezado em nosso ordenamento – que inclusive se utilizou fartamente da possibilidade 
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de supressão desse direito para facilitar e consolidar o poder de controle – volta a ocupar 

posição de destaque no Direito Societário. 

 

61. Além dos pressupostos subjetivos que levam ao absenteísmo assemblear, existe um 

aspecto fundamental e característico da massa acionária: falta de ação coletiva.  Os 

acionistas, em especial aqueles das companhias com grande dispersão acionária, têm 

dificuldade para agirem coordenadamente, o que lhes retira poder de barganha e dá chance 

a ações oportunistas por quem detém o poder.  Isto se agrava pelo fato de que dos 

ganhos decorrentes do ativismo, apenas uma fração (muitas vezes pequena) aproveita ao 

acionista ativo.  Ou seja, o acionista incorre em custos elevados – que os acionistas 

passivos não incorrem – para gerar proveito a todos e do qual ele tem pouca participação. 

 

62. Dessa forma, qualquer iniciativa que vise a fomentar o ativismo societário deve 

atacar justamente a falta de ação coletiva, que se dá de suas formas básicas: (i) informação 

adequada e suficiente; (ii) facilitação do exercício de direitos dos acionistas.   

 

63. O desenvolvimento tecnológico – uma realidade com a qual não se poderia contar 

em 1976 - pode e dever usado de forma a facilitar a participação segura dos acionistas, seja 

para promover sua aproximação e coordenação de interesses, seja para disponibilizar 

informações, disseminá-las amplamente ou reduzir custos. 

 

64. A respeito da representação dos acionistas em Assembleia, o artigo 126 da LSA 

trata de duas situações distintas: (i) a representação no interesse do representado (§1º); e 

(ii) a representação no interesse do representante, objeto de pedido de pedido público de 

procuração (§2º).  Foi mal a lei, criando séria restrição à representação, no interesse do 

representante, para o exercício do voto.  De fato, na impossibilidade de o acionista 

comparecer a uma Assembleia, seria absolutamente legítimo que se fizesse representar por 

qualquer terceiro absolutamente capaz, com base no mandato. 

 

65. A respeito do pedido público de procuração, admitindo-se a possibilidade de 

requerimento de procuração no interesse do representado, questão de extrema importância 

refere-se ao conflito de interesses.  A LSA, nesse sentido, é econômica, ao afirmar que o 
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administrador não pode votar, como acionista ou procurador, os documentos referidos no 

artigo 133 (cf. 134, §1 º da LSA).  Isto permite estender a disciplina dos limites e deveres 

impostos no artigo 115 da LSA também a quem exerce o voto, e não só ao representado, 

quando o voto for exercido no interesse do representante.  A questão, sem dúvida, é dada a 

polêmicas, complicando ainda mais a já complicada disciplina do conflito de interesses 

assemblear. 

 

66. Os custos podem ser um importante limitador para o exercício de direitos dos 

acionistas.  Como agravante, no contexto da dispersão acionária em que disputa-se poder 

com os administradores, estes têm a vantagem de colocar a própria máquina da companhia 

a seu favor. 

 

67. Por outro lado, a imposição de custos ao acionista para exercício de determinados 

direitos, em contrapartida à redução dos percentuais mínimos de participação, pode ser 

uma fórmula útil para coibir abusos da minoria. 

 

68. Em regra, fala-se de risco moral quando, no decurso de uma relação jurídica de 

caráter duradouro, uma das partes, abusando da sua vantagem informativa, não cumpre ou 

cumpre defeituosamente a sua prestação, confiando em que as assimetrias informativas 

verificadas impeçam ou dificultem a detecção do descumprimento.  A (falta de) 

informação é, portanto, um problema central para o adequado desempenho do poder de 

fiscalização. 

 

69. O direito do acionista à informação não se encontra, ao menos expressamente, 

positivado na Lei das Sociedades Anônimas, diferentemente do que ocorre em outros 

países.  Realmente, no Direito Societário brasileiro, o que há, além do dever de informar 

que cabe aos administradores são regras esparsas que, conjuntamente, como visto, 

compõem um verdadeiro “sistema de informações”, dentro do pacote de “direitos 

compensatórios” criado pela Lei face à institucionalização do poder de controle. 

 

70. Em um sistema de dispersão acionária, em que os acionistas detêm participações 

pouco expressivas, tendem a se envolver menos na vida empresarial e admitem que os 
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administradores assumam mais riscos.  Torna-se ainda mais importante, nesse sentido, o 

adequado tratamento da informação, para que os acionistas tomem decisões acerca da 

manutenção ou não de posição acionária na companhia.  O direito à informação e o 

correlato dever de informar, inclusive, têm sido amplamente adotados pela 

regulamentação, por ser um dos instrumentos de controle mais compatíveis com a 

economia de mercado, porque é o que menos interfere com a liberdade e a concorrência. 

 

71. Em um regime de capital disperso, sem prejuízo dos direitos que já são assegurados 

às companhias abertas, os direitos de informação devem ser reforçados de forma a: (i) 

assegurar maior participação dos acionistas nas Assembleias; (ii) garantir o adequado 

acesso de informação ao Conselho Fiscal; (iii) assegurar a confiabilidade das 

demonstrações financeiras e regras contábeis seguidas pela companhia; e (iv) estimular a 

adoção de regras de “boas práticas de corporate governance” que não possam, ou não 

devam, ser incorporadas no direito positivo. 

 

72. Os caminhos trilhados por este trabalho infelizmente não comportam desvios para o 

aprofundamento da matéria, mas é certo que, no contexto de eventual reforma da Lei das 

Sociedades Anônimas para acomodar o regime jurídico das companhias de capital disperso 

de que aqui se trata, o reconhecimento explícito do dever de lealdade e a proteção contra os 

abusos da minoria devem estar presentes. 

 

73. Os mecanismos de saída da companhia reforçam a psicologia do poder de controle, 

levando o acionista minoritário a ser encarado com um elemento estranho à atividade 

empresarial, mero credor social que precisa ser protegido dos mandos e desmandos do 

poder.  Está incutida nessa lógica, ainda que muito implicitamente, a possibilidade de o 

acionista controlador agir no interesse próprio, em detrimento do interesse social, como 

verdadeiro “dono” da empresa.  A tutela do direito de o acionista retirar-se da sociedade 

implica o reconhecimento, de certa forma, da falibilidade da responsabilização pelo abuso 

no poder de controle, dada a existência de uma zona cinzenta em que é impossível 

distinguir o que é interesse particular do acionista e o que é interesse da sociedade.  Em 

uma companhia desprovida de interesses particulares, em que somente existe o interesse 

comum dos sócios na realização do objeto social para auferir lucro, os “direitos de saída” 
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seriam dispensáveis, devendo a fiscalização do controle pautar-se principalmente na 

verificação do cumprimento do dever de diligência empresarial. 

 

74. Pode-se afirmar que a lei, mais que tutelar a vontade do acionista dissidente de 

deliberações que alterem as bases do contrato associativo, protege o acionista do poder de 

controle fundado na participação acionária.  Trata-se, pois, de “direito minoritário”, ou 

seja, dos acionistas enquanto grupo, ainda que exercido individualmente e no interesse 

próprio.  Na ausência ou enfraquecimento da figura do acionista controlador, torna-se 

questionável esse tipo de tutela. 

 

75. Primeiro, porque a ausência de um centro de comando enraizado na Assembleia 

Geral permite, ao menos em tese, o verdadeiro debate democrático de ideias, concretizando 

o verdadeiro interesse comum dos sócios, dissociado do interesse pessoal de quem 

controla. Devem prevalecer, em regra, as deliberações que forem realmente úteis ao 

interesse social. 

 

76. O raciocínio acima leva, portanto, à superação das hipóteses de direito de retirada 

fundadas nas relações de conflito controlador-controlado, mas não supera o conflito 

maioria-minoria, que é da essência das Assembleias e pode resultar na modificação das 

bases essenciais do contrato de sociedade.  Contudo, a própria lei já criou o remédio para o 

conflito maioria-minoria com a criação de um núcleo de direitos essenciais que não podem 

ser alterados pela maioria.  Fora desse núcleo e respeitados os direitos do acionista 

enquanto indivíduo (em contraste com seus direitos enquanto sócio), faz parte da regra do 

jogo a alteração das características da empresa. 

 

77. Com isto chega-se a um segundo ponto no questionamento ao direito de recesso: a 

liquidez e sua tutela.  A expansão dos mercados de ações demonstrou que os acionistas das 

grandes companhias abertas, cujas ações têm liquidez no mercado, não precisam da 

proteção do direito de retirada porque podem a qualquer momento deixar a companhia, 

vendendo suas ações em bolsa. 
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78. Portanto, dentro do regime jurídico da companhia de capital disperso, o Direito 

Societário deve buscar a proteção do acionista não por meio do direito de retirada, mas sim 

pela tutela da liquidez acionária.  Onde a liquidez não puder existir, como é o caso das 

companhias fechadas, o direito de retirada deve continuar servindo como remédio, 

sobretudo para o conflito controlador-controlado. 

 

79. Diferentemente das hipóteses de direito de retirada - que merecem reformulação – a 

disciplina da OPA, com pequenos reparos e reflexões, conserva sua coerência com o 

regime jurídico da companhia de capital disperso. 

 

80. A investigação do Direito Comparado aponta para uma tendência na distinção 

funcional dos órgãos de administração entre as atividades de comando dos negócios e 

supervisão, com maior intensidade nos países europeus.  Embora os órgãos sob o aspecto 

de vista formal ainda apresentem estruturas próprias em cada país – em grande parte 

explicada pela dependência histórica de cada sistema (path dependence) – a convergência 

funcional de sistemas é clara. 

 

81. Outra tendência verificada é o requisito de independência para o preenchimento de 

ao menos parte dos órgãos administrativos.  Em alguns países, a independência inclusive é 

o caminho para se alcançar a dicotomia funcional dos órgãos (Reino Unido, EUA e Itália).  

Da mesma forma, nota-se que, não obstante a especialização funcional dos órgãos 

administrativos, é consonante em todos os países a exigência da criação de órgãos ou 

comitê para supervisionar controles internos e o relacionamento da companhia com a 

auditoria externa – ainda que com certa diversidade de poderes e funções. 

 

82. O Conselho de Administração no Brasil ocupa, na prática, papel secundário na 

atividade empresarial.  De forma geral, o Conselho de Administração, quando não é um 

órgão de exercício da longa manus do acionista controlador, limita-se a funções 

meramente consultivas, quando muito, fixando a orientação geral dos negócios da 

companhia.  A verdadeira essência do conselho – de atividade supervisora – acaba por 

vezes ficando em segundo plano. 
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83. A prática, contudo, deve mudar com a dispersão acionária.  Longe de a lei ser 

inadequada quanto às atribuições do Conselho de Administração, o uso efetivo desse órgão 

é que deve ser melhorado.  A ele deve ser dada maior relevância, seja como efetivo 

orientador dos negócios da companhia – suprimindo o absenteísmo assemblear – e, acima 

de tudo, supervisor das atividades diretivas. 

 

84. Há que se considerar, contudo, que o papel do Conselho de Administração na 

definição da orientação geral dos negócios da companhia, é limitador da sua atuação como 

verdadeiro “Conselho de Supervisão”, o que deve gerar impacto na estrutura orgânica da 

companhia. Isto ainda é agravado pelo fato de que, não sendo as atribuições legais do 

Conselho de Administração estanques e não havendo clareza, na lei, sobre a extensão das 

atribuições da Diretoria, é bastante comum que os estatutos atribuam ao Conselho de 

Administração decisões de gestão, típicas da Diretoria. 

 

85. Embora o papel de fixação da orientação geral dos negócios tenha vantagens, isto 

faz persistir o problema de quem controla o controlador (fiscalizador).  Existe, portanto, 

um latente conflito na fiscalização da execução das orientações que o próprio Conselho 

faz. 

 

86. A solução retórica para o problema é dada por Alchian e Demsetz, para os quais a 

instância final decisória deve recair sobre quem detém valor residual sobre a companhia, 

ou seja, aos acionistas.  Atendidos todos os interesses que orbitam acompanhia, o 

resultado, positivo ou negativo, pertence aos acionistas.  Pressupõe-se, portanto, que eles 

devem atuar sempre no sentido de maximizar o valor residual, o que implica o direito e 

dever, em última instância, de monitorar.  Como se sabe, a solução, entretanto, não é 

satisfatória por causa do absenteísmo e falta de ação coletiva dos acionistas. 

 

87. Cabe, ainda, uma distinção entre companhias com controle diluído e com controle 

gerencial.  Nestas últimas, ganha relevo o mecanismo das proxies.  Já nas primeiras, a 

existência do acionista controlador pressupõe seu poder de eleger a maioria dos membros 

do Conselho de Administração.  Continuam válidas, portanto, todas as preocupações já 
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endereçadas pela LSA dentro da concepção de concentração acionária.  Por outro lado, 

assume relevo o mecanismo do voto múltiplo, previsto no artigo 141 da lei anonimária. 

 

88. De outra parte, as inovações do texto legal trazidas pela Lei nº 10.303/01 em 

matéria de voto múltiplo (§§4º a 7º do artigo 141) são inócuas no contexto de dispersão 

acionária.  Primeiramente, porque os percentuais para exercício do direito de eleger e 

destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em 

separado na Assembleia Geral (15% do total das ações com direito a voto ou 10% do 

capital social, na hipótese de ações sem direito a voto ou com voto restrito), somente fazem 

sentido se controlador diluído exercer o controle em percentual maior. 

 

89. Nos termos da LSA, até 1/3 dos membros do Conselho de Administração podem 

compor a Diretoria, o que vale dizer que é possível haver Diretoria totalmente exercida por 

membros do Conselho de Administração.  Esta talvez seja uma das principais razões do 

papel secundário exercido pelo Conselho de Administração na atividade de supervisão, 

pois acaba muitas vezes sendo uma extensão da Diretoria. 

 

90. O problema se agrava quando os cargos de presidente do Conselho de 

Administração e de presidente da Diretoria (CEO) se acumulam ou ao menos quando o 

presidente do Conselho de Administração também é membro da Diretoria, ainda que não 

seja o CEO.  Na primeira hipótese, confere-se uma força quase imbatível nos assuntos da 

empresa.  No segundo caso, a subordinação do presidente do Conselho de Administração 

ao CEO gerará, no mínimo, constrangimentos na atuação no órgão colegiado. 

 

91. Assim, membros do Conselho de Administração não podem ser membros da 

Diretoria, sob risco de perda da possibilidade de se exercer efetivamente, por meio daquele 

, o controle e a supervisão das atividades da Diretoria.  Não se pode compreender como 

alguém poderia julgar com isenção atos ou atividades das quais participou, ou mesmo 

comandou.  Assim, nada mais lógico que a apreciação dos atos da Diretoria, para ser feita 

imparcialmente, o deva ser por um Conselho de Administração do qual não faça parte 

nenhum diretor. 
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92. Ainda que a lei não imponha o requisito de independência aos administradores, ela 

deve ser amplamente monitorada com base em duas ferramentas: (i) informação (aos 

acionistas deve ser dada ampla e adequada informação como meio de proteção dos seus 

direitos e do interesse social, o que inclui, por exemplo, o conhecimento sobre as 

qualificações pessoais para o exercício do cargo de administrador, seus vínculos com a 

companhia, etc.; ademais, uma das formas para se contornar eventuais questionamentos 

sobre a adoção do critério de independência pode ser a adoção da política de “pratique ou 

explique” (comply or explain), que também é adotada em alguns países); e (ii) adequada 

aplicação da doutrina dos deveres fiduciários, particularmente em relação à vedação do 

conflito de interesses e seu reflexo dever de lealdade. 

 

93. A busca dissimulada de remuneração em prejuízo da companhia deve ser proibida.  

O princípio geral econômico e de mercado relativo a preços deve ser aplicado. Isso não 

apenas no interesse individual das partes, mas também no interesse da economia de 

mercado e da função orientadora das forças deste.  É certo que remunerações excessivas ou 

desvinculadas do desempenho individual ou coletivo dos membros da administração, são, 

hoje, um grande problema ético, econômico e jurídico. 

 

94. A definição de parâmetros amplos e genéricos, originados da técnica americana dos 

standards, tem sua utilidade na presença da figura do acionista controlador, pois oferecem 

balizadores para análise ex post da deliberação tomada em Assembleia Geral e 

eventualmente permitir que acionistas minoritários arguam abuso de poder de controle. 

 

95. Na ausência da figura do acionista controlador, a utilidade desses parâmetros é 

limitada.  Vale dizer ainda que eles se prestam a balizar a remuneração fixada pela 

Assembleia Geral, mas não trata a lei da individualização, quando for o caso, da 

remuneração dos diretores pelo Conselho de Administração.  Outra omissão legal diz 

respeito a benefícios indiretos (fringe benefits) que os administradores podem se outorgar 

sem aprovação da Assembleia Geral.  Trata-se de falha grave, que permite aos 

administradores expropriarem riquezas dos acionistas, sem sequer ter a obrigação de 

informá-los da outorga de tais benefícios (exceto quando da solicitação por acionistas 

titulares de 5% ou mais do capital social, nos termos do artigo 157, §1º, c, da LSA). 
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96. Sem prejuízo da proteção dos direitos patrimoniais dos acionistas, a forma de 

remuneração trata-se de um dos aspectos fundamentais do regime jurídico das companhias 

de capital disperso, pois está estreitamente ligada ao alinhamento de interesses dos 

administradores com a realização do fim social.  Os administradores tenderiam a tomar as 

melhores decisões para a sociedade, porque estas repercutiriam diretamente em seu 

patrimônio individual.  Ademais, o sucesso do monitoramento por quem exerce o poder  

será tanto maior quanto forem os incentivos para que o agente participe dos ganhos 

residuais da sua atividade (de monitoramento). 

 

97. Muitos sustentam, com base na doutrina institucionalista de Rathenau, que o 

interesse social das companhias alemãs sintetiza-se no interesse de preservação da 

empresa.  Este, na verdade, é o elo comum entre os interesses dos acionistas e 

trabalhadores, é a regra de calibragem e discurso que permitiu o equilíbrio do sistema tal 

com concebido.  Por outro lado é óbvio que, para preservação da empresa, os interesses 

dos acionistas bastariam (a menos que a companhia tivesse prazo de duração determinado).  

Assim como, para se atingir este propósito, não só os interesses dos trabalhadores como 

também os interesses dos credores deveriam ser internalizados na companhia (e a nossa 

Lei de Falências é prova da necessidade de equilíbrio de interesses da companhia para com 

os credores, com o objetivo de preservação da empresa). 

 

98. Apesar das críticas, o modelo mereceria atenção, pois o objetivo, no sistema de 

controle diluído, não seria administrar interesses externos à sociedade, mas garantir 

representatividade a ponto de equilibrar os poderes dentro dos órgãos de exercício do 

poder de condução das atividades sociais, gerando independência. 

 

99. O controle é objeto de diferentes negociações e acordos, ao longo do exercício da 

atividade empresarial, podendo ser alocado, em graus variáveis, a qualquer um dos seus 

participantes (sócios, administradores, empregados, fornecedores e consumidores).  Com 

base em tal teoria, esses elementos deixam de ser “externos” à sociedade, e passam a ser 

elementos essenciais no equilíbrio eficiente de forças dentro da empresa. 
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100. A par de escolhas legislativas, o ponto central da discussão é saber até que ponto 

faz sentido internalizar esses interesses na sociedade.  A medida da internalização de 

interesses é a própria realização do interesse social. 

 

101. Estudos evidenciam que a multiplicidade de interesses representados no Conselho 

de Administração tende a reduzir o desempenho da administração como um todo, 

proporcionando maior oportunidade de desvio de foco do interesse social para interesses 

dos grupos representados, além de dificultar o processo decisório, inclusive em sua 

agilidade. 

 

102. Trazendo a discussão da cogestão para o universo da Lei das Sociedades Anônimas, 

não se pode esquecer que no Brasil, como na Alemanha, o trabalho e o trabalhador são 

protegidos em sede constitucional e nem por isso o legislador pátrio fez a escolha de 

internalizar o interesse dos empregados na companhia.  O fez apenas pela declaração vaga 

do parágrafo único do artigo 116 e pelas alíneas “b” e “c” do §1º do artigo 117, além de 

deixar aberta a possibilidade para participação dos empregados no Conselho de 

Administração (artigo 140, parágrafo único) – sem obrigá-la – o que parece ser o mais 

correto. 

 

103. O poder de controle do acionista (diluído) é um importante obstáculo à liberdade de 

condução da companhia pelos administradores, especialmente para a satisfação de 

interesses pessoais ou de terceiros que não a companhia. 

 

104. Portanto, se o controle diluído tem influencia decisiva sobre o comportamento da 

administração, a relação dúbia que se estabelece entre esses dois centros de poder requer o 

reforço dos demais mecanismos de monitoramento, bem como dos direitos de participação 

lato sensu dos acionistas.  Isto permite ainda inferir que, na presença de um acionista 

controlador diluído, o regime jurídico das companhias de capital concentrado e capital 

disperso não são necessariamente contrapostos, mas complementares. 

 

105. Essa atividade de supervisão, para ser bem exercida, deve ser, o máximo possível, 

independente, livre e desinteressada, porém orientada por objetivos claros.  Afinal, a 
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supervisão deve se prestar a uma finalidade.  No caso do Direito Societário, tal finalidade 

não pode ser outra que não a realização do interesse social, a estrela polar que movimenta 

toda a companhia.  Assim, esse verdadeiro poder de fiscalizar não deve ser executado no 

interesse dos acionistas enquanto indivíduos ou grupos individualizados, muito menos se 

prestar ao interesse do controlador. 

 

106. Nesse contexto, a luz se dirige para o Conselho Fiscal, órgão que, no regime da 

companhia de capital disperso, deve exercer papel de extrema importância na proteção do 

interesse social, atuando como ferramenta para manutenção do equilíbrio entre 

administradores, acionistas controladores diluídos e acionistas.  Contudo, a disciplina 

conferida pela Lei das Sociedades Anônimas ao Conselho Fiscal faz dele objeto de 

desprestígio e desconfiança. 

 

107. Ainda, na ausência da figura do poder de controle e diante do potencial de 

expropriação de valores da companhia pelos administradores, o Conselho Fiscal, dentro de 

suas limitações, pode e deve (cf. artigos 163, IV, 165 c/c 154 e 165, §1º, da LSA) ser um 

importante protetor do interesse social. 

 

108. Em companhias abertas com controle diluído, o Conselho Fiscal deve ser instalado 

permanentemente.  Não se pode deixar o monitoramento à mercê do absenteísmo nas 

assembleias.  Pelo contrário, o absenteísmo é uma das razões que justificam sua existência. 

 

109. Sobretudo, existe uma razão muito importante para justificar o funcionamento 

permanente do Conselho Fiscal que não recebe a devida atenção da doutrina, que reside na 

imprestabilidade do Conselho de Administração como órgão puro de fiscalização.  Isto se 

deve não apenas pela confusão entre as funções de supervisão e gestão, como também pela 

ausência de requisitos de independência e qualificação para composição daquele órgão, o 

que compromete a adequada atuação como supervisor por seus membros, não obstante os 

deveres fiduciários que se lhes impõem. 

 

110. A forma de eleição dos membros do Conselho Fiscal urge ser reformada para 

adequação ao regime de dispersão do capital.  Deve ser adotado um regime de 
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representatividade dos acionistas – nos moldes do voto múltiplo, como forma de prevenir a 

preponderância do controlador diluído – mas, sobretudo, devem ser trabalhados os 

requisitos para ocupação do cargo, que assegurem efetiva independência e deem ao órgão 

um caráter eminentemente técnico, conforme se discutirá a seguir. 

 

111. Como ponto de partida para propostas de aperfeiçoamento da disciplina sobre o 

Conselho Fiscal das companhias abertas, enumera-se: (i) falta de funcionamento 

permanente; (ii) falta de independência dos membros; (iii) inexigibilidade de qualificação 

condizente com a função; (iv) regime confuso de responsabilidades; (v) falta de conteúdo 

mínimo para os pareceres do órgão; (vi) atribuições diluídas em outros órgãos conflitando 

com o veto de outorga de atribuições para outros órgãos (§7º do artigo 163 da LSA); (vii) 

instabilidade da função; e (viii) mandatos muito curtos. 

 

112. O Conselho Fiscal e o comitê de auditoria previsto na SOX possuem similitudes, 

porém diferenças.  O Conselho Fiscal, pela atual Lei das Sociedades Anônimas, tem como 

função primordial fiscalizar os atos de gestão.  Já o papel fundamental do comitê de 

auditoria é avaliar os riscos das companhias, e foi criado pela SOX em resposta às fraudes 

contábeis e financeiras das grandes empresas norte-americanas em 2000 e 2001.  Sua 

constituição seria autorizada pelo artigo 160 da LSA, compondo os órgãos de 

administração. 

 

113. Como o administrador não pode dissentir do acordo de acionistas e manifestar-se de 

maneira contrária a seus termos, nem se abster de votar ou de comparecer à reunião do 

órgão administrativo, não poderá ele exercer plenamente seu juízo de valor na tomada das 

decisões que julgar mais eficientes à companhia.  Pior, como o interesse manifestado pelos 

acionistas vinculados por acordo pode não se confundir integralmente com o interesse da 

companhia, o comportamento dos administradores poderia ser orientado por uma decisão 

que visasse maximizar a utilidade individual do grupo em detrimento da utilidade da 

maioria dos acionistas. 

 

114. O administrador, antes de tudo, deve ser leal à companhia e não àqueles que o 

elegeram (artigos 154, §1º, e 155 da LSA).  A S.A. não pode ser dada à divisão em feudos, 
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facções ou congêneres, particularmente quando não contribuam de forma efetiva para a 

realização do interesse social.  Ainda que o acordo de acionistas possa ser utilizado como 

instrumento efetivo de controle da administração ou de grupos de administradores, deve-se 

perseguir, sobretudo, a coerência do sistema.  E em nome de tal coerência, embora se deva 

aceitar a legitimidade da celebração de acordos parassociais, não se pode admitir 

organizações paralelas de poder com instrumentos capazes de desviar os rumos da empresa 

da realização do interesse social, que é, como já se mencionou, o fundamento e elemento 

de legitimação de qualquer modelo societário. 

 

115. O papel dos investidores institucionais e, de forma geral, dos titulares de blocos 

significativos de ações, como portadores da bandeira do ativismo, pode ser limitado e não 

resolve, por si só, o problema do monitoramento dos administradores.  Será útil, de forma 

geral, na gestão de crises ou mesmo como contraponto à atuação dos administradores nas 

OPA para aquisição de controle. Pode, por outro lado, agravar o quadro, se não for 

adequadamente aplicada uma disciplina de proteção ao abuso de minoria ou se sua 

“personificação” dos interesses dos demais acionistas levar a uma noção distorcida de 

lealdade dos administradores ao investidor de maior representatividade. 

 

116. Reconhecidos os limites de atuação dos investidores institucionais, o desempenho 

efetivo de papel ativo por esse tipo de investidor, de forma geral, padecerá dos mesmos 

problemas que afetam o ativismo societário como um todo, com exceção da limitação de 

determinados quóruns (quando sua participação for maior que os quóruns mínimos para 

exercício de direitos) e o acesso a determinadas informações, caso tome assento no 

Conselho de Administração. 

 

117. Inexistindo um poder de controle bem definido, maiores são as chances de 

entrincheiramento dos administradores.  Portanto, o foco da lei societária deve se deslocar 

do sistema de imputação de deveres e responsabilidades ao controlador, para um sistema 

de imputação de responsabilidade e monitoramento dos administradores, que permita o 

restabelecimento da correspondência entre poder de gestão e risco.  Nesse sentido, a regra 

do conflito de interesses passa a ser dispositivo de fundamental importância para o regime 
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jurídico das companhias de capital disperso, regra geral orientadora do exercício do poder-

dever que recai sobre os administradores na condição de verdadeiros controladores. 

 

118. Os problemas da verificação in concreto do conflito de interesses são de duas 

ordens: (i) dificuldade prática de delegar a um terceiro – juiz – a definição do interesse 

social, pois, ainda que esse seja identificado à maximização do valor das ações, aquele não 

tem necessariamente aptidão e qualificação técnica suficiente para tanto, o que pode 

resultar na inutilidade prática do instituto; e (ii) falta de interesse dos acionistas da 

companhia de capital disperso em fiscalizar e efetivamente ingressar com a ação cabível 

para resguardar os interesses da companhia.  Isso tudo faz com que administradores 

possam se sentir à vontade para contratar com a companhia em condições não equitativas e 

que lhe propiciem benefícios particulares. 

 

119. Como medidas preventivas relativas à contratação dos administradores com a 

companhia, quatro alternativas, isolada ou combinadamente, se mostram plausíveis, então: 

(i) aprovação prévia e informada da contratação pela Assembleia Geral; (ii) o 

estabelecimento de uma presunção, relativa ou absoluta, de existência de conflito de 

interesses na contratação com administradores e a consequente inversão do ônus da prova; 

(iii) reforço das regras de transparência; ou (iv) análise in concreto da operação por outro 

órgão interno da companhia, adequado à defesa do interesse social. 

 

120. Na esteira da comparação entre as matrizes de deveres e responsabilidades do 

acionista controlador e dos administradores, convém refletir sobre a existência de 

diferenciação imposta pela lei ao coibir o abuso de poder de controle do acionista, assim 

como o desvio de poder dos administradores.  Trata-se de critério de extrema significância 

para a responsabilização dos administradores como centro de poder na sociedade anônima. 

 

121. Ainda que o título que antecede o artigo 154 da LSA fale expressamente em 

“desvio de poder”, referido artigo deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo as 

situações de abuso de poder, ou seja, tanto do desvio quanto do excesso de poder.  Isto 

resta claro da própria análise do artigo.  Os exemplos de vedações trazidos pelo §2º filiam-

se mais às hipóteses de excesso de poder do que propriamente de desvio de finalidade.  
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Ademais, o administrador, mesmo que controlador, exerce seu poder (de fato) na condição 

jurídica de administrador, isto é, sujeito às obrigações e limites da lei.  Isto significa estar 

adstrito à realização do objeto social para consecução do objetivo imediato do lucro.  A 

atuação com excesso de poderes dará ensejo à aplicação da doutrina dos atos ultra vires, 

resultando, portanto, na responsabilização do administrador. 

 

122. Com relação ao dever de diligência, importa reconhecer que as dificuldades 

envolvendo tal dever decorrem menos do standard adotado pelo legislador, mas, de certo 

que sim, resultam da aplicação do standard ao caso concreto; mais especificamente, 

resultam da árdua tarefa de extrair, à luz das particularidades do caso concreto, o 

comportamento que se poderia razoavelmente esperar do administrador em hipóteses 

semelhantes. 

 

123. O dever de lealdade também é regra de fundamental importância para a completude 

do sistema de responsabilização dos administradores.  Estes responderão não apenas 

quando agirem com desvio ou excesso de poder, mas também quando deixarem de agir na 

defesa dos interesses da companhia, resultando na responsabilização por omissão, que, por 

exemplo, não é explicitamente reconhecida na lei para o acionista controlador.  Esta noção 

será importante, por exemplo, quando se analisar a postura dos administradores no âmbito 

de uma OPA para aquisição do controle. 

 

124. Não há justificativa para que a divulgação das informações previstas no artigo 155 

da LSA seja restrita à Assembleia Geral e a pedido de determinados grupos de acionistas.  

Se é certo que o administrador exerce suas funções para a companhia e não para atender 

aos interesses de determinados grupos, toda e qualquer informação sobre atos ou fatos que 

importem na criação de vínculos de qualquer natureza dos administradores com a 

companhia ou que infiram a detenção de qualquer interesse em particular dos 

administradores em relação à companhia (dos quais aqueles enumerados no artigo 157, 

§1º, são exemplo), deveriam ser imediatamente divulgados a todos os acionistas, 

independente de solicitação. 
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125. Isto porque é fundamental que os acionistas, presentes ou futuros, da companhia 

tenham conhecimento dos verdadeiros vínculos de interesse dos administradores com 

aquela.  É a forma mais simples, pois, de se avaliar a verdadeira persecução do interesse 

social. 

 

126. Como contraponto, poder-se-ia cogitar, de forma análoga à divulgação de ato ou 

fato relevante, a possibilidade de manter sob sigilo determinadas informações, sempre que 

necessárias para resguardar interesse legítimo (da companhia).  Neste caso, entende-se que 

tais informações deveriam, de qualquer forma, ser disponibilizadas ao Conselho Fiscal, que 

ficaria encarregado de zelar pelo cumprimento das finalidades da administração, bem como 

da divulgação da informação sempre que entender necessária para o resguardo dos 

interesses da companhia. 

 

127. Ainda, impõe-se o reconhecimento de que o dever de sigilo e o dever de informar 

andam juntos e impõem um tênue balanceamento entre o que deve ser informado e o que 

deve ser mantido em sigilo, o que, em regra, cabe à fiscalização da CVM.  Porém, o elo 

entre tais deveres e a razão de sua aplicação encontra-se no dever de lealdade. A regra, sob 

a perspectiva de monitoramento dos administradores, é a prevalência do dever de informar.  

Contudo, é o dever de lealdade, que se posto à prova, deve justificar a manutenção do 

sigilo de determinadas informações. 

 

128. O procedimento de propositura da ação social precisa ser repensado no regime de 

dispersão do capital.  Via de regra, a ação será movida pela sociedade contra seus (ex) 

administradores, que serão suspensos de suas funções enquanto perdurar o processo 

judicial, se assim deliberado pela Assembleia.  Difícil imaginar que o administrador, na 

condição jurídica de representante orgânico da companhia, com o poder que esta qualidade 

lhe confere, deixe de influenciar a deliberação da Assembleia, normalmente marcada pelo 

absenteísmo, para tentar impedir o ajuizamento da ação social. 

 

129. Um segundo problema relativo às ações sociais ut singuli é que elas são propostas 

visando à reparação de todo o prejuízo causado à companhia, revertendo-se os resultados 

positivos da demanda a esta.  Contudo, se o acionista decair de seu pedido, cabe a ele 
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suportar os ônus financeiros, que não são partilhados com a companhia. Existe uma razão 

para tanto, que é a de se evitar a leviandade na propositura de ações e ainda por cima 

transferir o ônus de tal postura para a companhia e, indiretamente, a todos os acionistas.  

Por outro lado, se tal dificuldade ou ônus recai sobre o acionista, resulta que este 

permanece em regra inerte no exercício dos direitos de defesa do interesse da companhia. 

 

130. Para se evitar o problema, em certas legislações no Direito Comparado, o tribunal 

tem o poder de ordenar que os custos do processo sejam, em dadas circunstâncias (em 

regra, sob a presença de pedido de boa-fé e no interesse da companhia), suportados pela 

própria companhia.  Curiosamente, a LSA prevê forma de incentivo ao acionista quanto à 

propositura de ação de responsabilidade apenas contra a sociedade controladora, nos 

termos do artigo 246, §2º. Defende-se que a mesma sistemática possa ser adotada em todas 

as ações ut singuli movidas pelos acionistas. 

 

131. Considerada, portanto, a literal falta de interesse de agir dos acionistas, indaga-se 

ainda sobre a possibilidade de se atribuir legitimidade ativa extraordinária e concorrente a 

outros integrantes da sociedade, como o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.  

Esperar que tais órgãos cumpram seu papel apenas levando suas conclusões sobre 

descumprimento de deveres para a Assembleia, que deve deliberar sobre o ingresso da 

ação, é escrever letra morta.  Eles devem substituir a vontade dos acionistas na proteção do 

interesse social, até mesmo porque os acionistas não controladores não têm esse dever, 

assim como o interesse social não se confunde com o interesse individual do acionista que 

se arrisque na aventura de processar os administradores em nome da companhia. 

 

132. A lei autoriza que o juiz deixe de condenar o administrador a reparar os danos 

causados, se estiver convencido de que agiu de boa-fé e no interesse social (artigo 159, §6º, 

da LSA).  A admissibilidade desta hipótese parece pouco aceitável ou o deveria ser de 

forma bastante restritiva – excluindo-se expressamente, por exemplo, os casos de conduta 

dolosa ou negligente – no contexto de extremada dissociação entre poder e controle.  Uma 

companhia não pode ser dirigida por terceiros apenas com base em boas intenções. 
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133. Para a tutela dos direitos do acionista e da companhia, poderia ainda o legislador ter 

feito uso do instrumental utilizado no sistema processual norte-americano, o das derivative 

suits e as class actions, de grande valia para companhias com capital disperso. 

 

134. A disciplina da Lei das Sociedades Anônimas, quanto ao aspecto de 

responsabilização do titular do poder de controle, pode, com algum esforço interpretativo, 

se prestar tanto ao poder de controle diluído quanto ao controle gerencial, ainda que não 

expressamente reconhecido.  Melhor, contudo, que a disciplina do poder de controle fosse 

unificada e não apenas restrita ao poder fundado no controle acionário, resguardando-se as 

particularidades de cada uma de suas formulações que impactam, como visto, não apenas a 

esfera de direitos dos acionistas, como a própria estrutura orgânica da sociedade. 

 

135. O mercado de controle societário possui importante função disciplinadora dos 

agentes.  A potencial ameaça de aquisição do controle das companhias é um estímulo para 

a gestão eficiente das companhias.  Ademais, em sistemas de capital disperso, 

especialmente naqueles em que os custos de monitoramento são elevados, o mercado de 

controle societário tem papel importante no preenchimento da lacuna deixada pelo 

absenteísmo assemblear. 

 

136. O mercado de controle societário, pois, é uma das pedras angulares do sistema de 

dispersão acionária, atuando de forma decisiva no equilíbrio de forças entre 

administradores, de um lado, e acionistas ausentes, de outro, controlando, quanto ao 

mérito, as decisões administrativas, de forma complementar ao controle legal e de 

formalidade desempenhados pelo Conselho Fiscal e auditoria independente, e servindo, 

sobremaneira, como mecanismo de salvaguarda em eventuais falhas no sistema de 

monitoramento interno da companhia. 

 

137. Com a ausência do acionista controlador no modelo de dispersão acionária, 

consegue-se visualizar com clareza uma ideia elementar, simples, porém fundamental: a 

sociedade, enquanto técnica de organização da empresa, pertence aos sócios.  Assim, 

negócios que envolvam a transferência das ações do bloco de controle com o objetivo de 

transferir a empresa dizem respeito a todos os acionistas. 
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138. A origem de todo equivocada do sobrepreço na venda do controle não está 

propriamente no valor do controle, mas na assunção pelo controlador de obrigações que 

não são suas (vícios redibitórios da empresa), sob o amparo da Resolução nº 401/76, do 

CMN, que o tempo tratou de transformar em “prêmio de controle”. 

 

139. Poder e objeto não se confundem.  O poder de controle resume-se no poder de gerir 

bens alheios como se fossem próprios, mas isto não faz do seu titular proprietário dos bens.  

Não se pode, também, justificar o sobrepreço como contrapartida das responsabilidades 

assumidas pelo controlador.  O argumento é falacioso.  A contrapartida da 

responsabilidade é o próprio poder. 

 

140. Com isso, conclui-se que, se é verdade que não cabe aos acionistas impedir per se a 

venda de ações integrantes do bloco de controle, todo e qualquer negócio, envolvendo a 

aquisição do poder de controle, deve ser tutelado sob dois aspectos: (i) divisão do 

sobrepreço, quando houver; e (ii) assegurar o direito de retirar-se da sociedade. 

 

141. A OPA do artigo 154-A da LSA foi concebida no ordenamento jurídico societário 

como um direito compensatório – um verdadeiro “direito de saída” da sociedade – em 

contrapartida à atribuição de amplos poderes ao acionista controlador.  Tanto é verdade 

que, se o objetivo fosse apenas a divisão do sobrepreço, bastaria a regra impor ao 

adquirente do controle o pagamento aos demais acionistas do valor correspondente à 

diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco 

de controle, tal como faz, hoje, como opção, o §4º do artigo 254-A. 

 

142. Conclui-se que, hoje, a lei disciplina as alienações onerosas de controle, porém de 

forma inadequada, pois não estabelece tratamento equitativo entre todos os acionistas, seja 

em relação à divisão do valor atribuído à organização empresarial, seja por não assegurar a 

todos o direito de retirar-se da sociedade. 

 

143. Ainda, mesmo que o artigo 254-A não faça menção expressa ao acionista 

controlador ou ao poder de controle, o “controle” citado expressamente no dispositivo é 
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manifestação do poder de controle do acionista controlador, definido na Lei das S.A. em 

seu artigo 116.  A dificuldade de aplicação do dispositivo à transferência de controle 

diluído não é motivo para a sua não aplicação.  Afinal, dificuldade não é sinônimo de 

impossibilidade.  E a dificuldade, aqui, é meramente operacional.  Ela decorre da 

fragilidade da caracterização do controle diluído, mas, uma vez que este esteja bem 

caracterizado ou identificado, inegável é a aplicação do direito de venda conjunta (tag 

along) em caso de sua transferência.  Mesmo porque o que está em questão é a 

transferência do poder sobre a organização empresarial e não meramente de quantidade de 

ações. 

 

144. A OPA para aquisição do controle (artigo 257 e seguintes da LSA), nas companhias 

de capital disperso, é o meio adequado e desejável para a aquisição do poder de controle.  

Primeiro, porque evita negociações privadas de um poder que diz respeito a todos, dentro e 

fora da sociedade, e a consequente possibilidade de expropriação de valor da companhia e 

dos acionistas.  Depois, porque possibilita um tratamento transparente e igualitário aos 

acionistas.  Mas, principalmente, por duas características inerentes a este meio de aquisição 

do controle que atendem em cheio às premissas necessárias a qualquer disciplina sobre o 

assunto: (i) os acionistas tem a oportunidade de negociar diretamente com o ofertante o 

sobrevalor atribuído à organização empresarial; e (ii) mais que um mecanismo de saída da 

sociedade, a OPA permite que todos os acionistas e todos os titulares de interesses na 

companhia – controlador, administradores, conselheiros fiscais, trabalhadores, 

consumidores e governo – se posicionem sobre a mudança de controle, com particular 

interesse naqueles que defendam os interesses da própria companhia.   

 

145. Portanto, no contexto da dispersão acionária, é fundamental que a OPA para 

aquisição do controle venha a ser adequadamente regulada, corrigindo suas distorções 

naturais decorrentes da falta de ação coletiva dos acionistas e servindo como instrumento 

apropriado para a negociação do controle nas companhias e, sobretudo, ferramenta de 

fomento do “mercado de controle societário”. 

 

146. A principal deficiência da regulamentação da OPA para aquisição do controle vem, 

contudo, da pouca experiência do país com o tema e da regulamentação incipiente ou 
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ineficaz dos países que influenciaram a legislação brasileira.  Assim, peca a lei 

especialmente por não reconhecer expressamente as particularidades do instituto – 

especialmente aquelas que levam à distorção da livre manifestação de vontade dos 

acionistas e ao reconhecimento da potencial existência de conflitos de interesses – o que 

resulta também em uma regulação deficiente – a despeito dos esforços recentes da CVM de 

aperfeiçoar a Instrução CVM no 361/02 – e na necessidade de reinterpretar determinados 

dispositivos para que ofereçam uma resposta adequada às demandas provocadas pela OPA. 

 

147. Um importante obstáculo ainda põe em risco o fenômeno da dispersão acionária: a 

falta de tratamento adequado às aquisições originárias de poder de controle, seja por meio 

de aquisições privadas ou por meio da escalada em bolsa de valores.  A lei, ao definir a 

obrigatoriedade da OPA a posteriori, olha para o polo do alienante do controle, 

pressupondo que quem aliena já possuía o poder de controle.  Ora, a escalada acionária é 

uma forma de aquisição originária do poder de controle, pois, não ocorrendo a 

transferência de nenhuma ação do bloco de controle, não há que se falar em alienação de 

controle. 

 

148. Não havendo a obrigatoriedade de realização da OPA a priori ou a posteriori, a 

dispersão do capital na verdade torna-se um facilitador à aquisição do controle por 

terceiros, que em situação inversa – de concentração de capital – seriam ao menos 

obrigados a negociar com o controlador e pagar prêmio pelo controle. 

 

149. Não há dúvidas, portanto, de que, no contexto de dispersão acionária, o adequado 

tratamento da escalada acionária – hoje absolutamente inexistente na LSA – é necessário.  

A disciplina deveria lidar com a questão sob duas perspectivas: (i) possibilidade de 

aquisição do poder de controle em detrimento dos demais acionistas sem pagamento de 

sobrepreço; e (ii) preservação da liquidez.  Embora sejam problemas distintos, eles se 

inter-relacionam o que pode se levar à cogitação de um mesmo remédio: a realização de 

uma OPA. 

 

150. Contudo, a fixação indiscriminada de gatilhos para realização de OPA atrelada a 

percentuais do capital social pode servir a interesses outros que não os de todos os 
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acionistas da companhia, particularmente quando tais percentuais sejam inferiores à 

participação do acionista controlador e o preço de lançamento da OPA seja proibitivo.  

Salvas hipóteses de proteção da liquidez acionária, dispositivos semelhantes poderão servir 

para entrincheiramento de acionistas controladores e administradores, sendo passíveis de 

questionamento.  Ademais, a fixação de um gatilho em função do capital social serve 

apenas como frágil presunção de controle que pode, sobretudo, afetar a liquidez. 

 

151. Assim, é necessária a aplicação de uma adequada regra de proteção da liquidez, 

especialmente no tocante à possibilidade de saída da sociedade em virtude da mudança de 

controle.  Isto é particularmente verdadeiro na escalada, onde não há sobrepreço a ser 

dividido.  Portanto, não haveria que se falar, a princípio, em OPA com esse objetivo.  

Porém, continua extremamente necessária a tutela da liquidez, que sirva de porta adequada 

à saída do acionista. 

 

152. A solução dada pela LSA para a redução de liquidez é apenas relativamente 

satisfatória.  Primeiro porque embora a lei preveja a proteção da liquidez acionária, ela 

limita a obrigação de lançamento da OPA ao acionista controlador.  Não se presta, 

portanto, à escalada acionária.  Segundo, porque na formação do preço justo de lançamento 

da OPA (§4º do artigo 4º da LSA), não necessariamente leva em conta o valor já pago aos 

acionistas que venderam suas ações ao escalador.  Terceiro, porque não leva em 

consideração a preservação do mercado de controle societário, mediante a possibilidade de 

lançamento de uma OPA para aquisição de controle que, como visto, deve ser o meio mais 

adequado para negócios envolvendo controle no contexto da dispersão acionária. 

 

153. Assim, além do limite de 1/3 das ações em circulação, no contexto específico das 

companhias de capital disperso, deve ser respeitado o percentual de 50% do capital social 

(com direito a voto, especialmente no contexto do Novo Mercado) em circulação, de forma 

a preservar o mercado de controle societário, mediante a possibilidade de lançamento de 

uma OPA. 

 

154. Esta oferta, contudo, pode ser de duas naturezas: para aquisição do controle – 

explicitando as reais intenções do adquirente em se tornar controlador da companhia – ou 
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para aquisição de todas as ações da companhia, no modelo atualmente existente para as 

OPA por aumento de participação, assegurando-se, em todo o caso, adequado tratamento 

aos acionistas remanescentes da oferta, com apropriada tutela da liquidez ou dos direitos de 

retirada (sell out e/ou squeeze out rights). 

 

155. Todavia, em um cenário de mudança de controle, em que se confrontam diversos 

interesses, em particular com os interesses do adquirente, a tutela da liquidez pode não ser 

suficiente face à possibilidade de expropriação de valor da companhia.  Quando um 

controlador toma decisões no próprio interesse, especialmente naquela zona cinzenta em 

que não se configura com clareza o abuso do poder de controle, a tendência é reduzir o 

valor das ações (o que, por outro lado, vem reforçar o argumento esposado nessa tese de 

reforço dos direitos e fiscalização nas companhias de capital disperso). 

 

156. Nesses casos, diferentemente do que se advogou em relação à supressão do direito 

de retirada, a liquidez pode não – e não deve – ser solução.  O fundamento, neste caso, é 

outro.  O sobrepreço que não foi pago quando da escalada acionária é extraído por via 

indireta, prejudicando o acionista pela mudança de orientação na condução das atividades 

empresariais. 

 

157. Nesse sentido, a solução seria, na ocorrência de determinados eventos dentro de um 

determinado período de tempo após aquisição do controle, o lançamento de uma OPA a 

posteriori a todos os acionistas remanescentes assegurando-se a diferença de preço, no 

mínimo, entre o valor da cotação das ações na ocorrência do evento e o maior valor pago 

pelo controlador no processo de escalada. 

 

158. A solução acima se prestaria, inclusive, à solução do problema da transferência do 

controle minoritário.  Importante, assim, que a companhia declare se possui ou não 

controlador, como já faz em seu Formulário de Referência, ou então, nos termos do artigo 

10 da Instrução CVM nº 358/02, o adquirente do controle divulgue fato relevante sobre o 

evento.  Neste caso e no caso da companhia que declara ter controlador (como presunção 

juris tantum), aplica-se a regra de aquisição derivada do controle (nos moldes do artigo 

254-A da LSA, reformulada).  Caso contrário, ou caso a transferência das ações do bloco 
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de controle se dê por valor equivalente ou próximo à cotação das ações em bolsa, aplicar-

se-ia a mesma regra de OPA a posteriori que se discutiu para a escalada acionária.  Afinal, 

mais importante que saber como se adquirem as ações que dão o poder de controle, é saber 

o real propósito do adquirente e como serão usadas. 

 

159. Para proteção do interesse da companhia e do interesse público de preservação da 

empresa, o uso de técnicas de defesa deve ser legítimo.   

 

160. A aplicação das técnicas de defesa não deveria proibir a transferência do controle 

da companhia visada.  Alguns estatutos sociais de companhias brasileiras, por exemplo, 

impõem o pagamento de prêmios elevados para aquisição do controle com o objetivo de 

tornar proibitiva per se a transação, independentemente do seu alinhamento ou não com os 

interesses da companhia.  Trata-se, pois, de pacto de natureza parassocietária introduzido 

nos estatutos e, assim sendo, não deveria se impor sobre os demais acionistas.  Proibir a 

transferência (ou a aquisição) do controle corresponde a interferir na esfera de direitos dos 

próprios acionistas.  Ademais, a proibição per se da transferência (ou aquisição) do poder 

de controle somente servirá aos interesses dos administradores e do acionista controlador, 

que poderão se perpetuar no poder. 

 

10.2 Considerações finais 

 

Tomando-se emprestadas as palavras da própria Exposição de Motivos da Lei nº 

6.404/76, “as leis mercantis, sobretudo numa realidade em transformação, como é a do 

mundo moderno e especialmente a do Brasil, não podem pretender à perenidade, tem 

necessariamente vida curta, e o legislador deverá estar atento a essa circunstância para não 

impedir o seu aperfeiçoamento, nem deixar em vigor as partes legislativas ressecadas pelo 

desuso”. 

 

Ficou demonstrada, no presente estudo, uma alvissareira tendência à dispersão 

acionária, ainda que restrita ao segmento do Novo Mercado.  Podem-se identificar, no 

Brasil, ao menos dois grandes grupos de companhias, aquele formado de companhias 

tradicionalmente de controle concentrado e aquelas com controle diluído. 
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A existência de companhias com capital disperso rompe com o modelo concebido 

pela reforma da LSA ocorrida em 1976, qual seja, do controle concentrado, com a clara 

identificação de um poder de controle bem definido, ao qual se imputam deveres e 

responsabilidades, em contrapartida do estabelecimento de direitos compensatórios, a fim 

de estimular o investimento acionário por não controladores e o consequente 

desenvolvimento do nosso mercado de capitais. 

 

O rompimento desse modelo desloca o eixo estrutural da lei societária para a 

relação entre acionistas e administradores, desta vez sem um acionista controlador a 

fiscalizá-los de perto, ou seja, num aparente contexto de equilíbrio de forças internas na 

companhia, onde, na verdade, sobressaem-se os administradores como os potenciais 

expropriadores de benefícios privados pela detenção de poder na companhia.  Na ausência 

ou enfraquecimento do acionista controlador, um novo sistema de freios e contrapesos 

deve ser desenvolvido para suprir o seu papel na fiscalização dos administradores.   

 

Importante frisar, quanto a isto, que não há modelo ótimo para o governo das 

sociedades.  Como se demonstrou, as estruturas variam entre cada país de acordo com suas 

particularidades e assim devem ser compreendidas, para não se cometer a ingenuidade de 

adaptação de fórmulas inservíveis ao contexto brasileiro. Os mecanismos de controle 

passam pela própria estrutura (funcional) da administração, com a existência efetiva de 

órgão(s) de supervisão, regras de alinhamento de interesses (e não apenas prevenção de 

conflitos), composição e outros mecanismos de controle interno (como o ativismo 

societário e a cogestão) ou externo (auditoria independente, acordo de acionistas e o 

mercado de controle societário), que, neste caso, podem ou não ser comuns ao modelo de 

concentração acionária (como são os casos da auditoria independente, o ativismo, 

cogestão, o acordo de acionistas e o órgão de supervisão; todos esses, de forma igual ou 

similar ao modelo de dispersão acionária, podem, em certa medida, se prestar ao 

monitoramento do acionista controlador).   

 

Há que se considerar, ainda, que o modelo de companhia com capital disperso pode 

ser híbrido, equilibrando-se entre a existência do controle acionário (diluído) e o controle 
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não acionário (gerencial) que, se ora demanda a criação de novos mecanismos de 

supervisão dos administradores, também demanda a preservação de controles sobre o 

acionista controlador.  Isto permite inferir que, na presença de um acionista controlador 

diluído, o regime jurídico das companhias de capital concentrado e capital disperso não são 

necessariamente contrapostos, mas complementares.  

 

Nesse sentido, a disciplina da Lei das Sociedades Anônimas, quanto ao aspecto de 

responsabilização do titular do poder de controle, pode, com algum esforço interpretativo, 

se prestar tanto ao poder de controle diluído quanto ao poder gerencial, ainda que não 

expressamente reconhecido.  Melhor, contudo, que a disciplina do poder de controle fosse 

unificada e não apenas restrita ao poder fundado no controle acionário, resguardando-se as 

particularidades de cada uma de suas formulações que impactam, como visto, não apenas a 

esfera de direitos dos acionistas, como a própria estrutura orgânica da sociedade. 

 

Não obstante, a Lei das Sociedades Anônimas dá sinais de ter estado à frente do seu 

tempo quando foi criada, conseguindo lidar, com relativo grau de satisfação, com a maior 

parte das questões trazidas pelo modelo de dispersão acionária.  A possibilidade de 

soluções flexíveis, no âmbito da lei, evidencia o pragmatismo que permeia nosso Direito 

Societário, cujo exemplo maior é a referida lei.  Importa registrar aqui que a Lei das 

Sociedades Anônimas continua sólida e a manutenção de sua estrutura fundamental, com 

os necessários ajustes, contribui para a desejada estabilidade, fundamental para o 

crescimento dos mercados e a credibilidade das instituições.    

 

Por outro lado, naturalmente, como se demonstrou, adaptações são necessárias para 

criação de um adequado regime jurídico das companhias com capital disperso.  Algumas 

das imperfeições identificadas tocam, inclusive, a ambos os sistemas de controle 

concentrado e controle disperso, especialmente àquelas referentes aos direitos individuais e 

coletivos dos acionistas. Exemplo delas são as regras relativas aos percentuais mínimos e 

alocação de custos para exercício de direitos e prerrogativas pelos acionistas.  Não 

obstante, as particularidades da dispersão acionária demandam o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de fiscalização da administração (especialmente o funcionamento do 

Conselho Fiscal) e do cumprimento dos deveres fiduciários (especialmente pelo 
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aperfeiçoamento do processamento da ação social), bem como das regras sobre aquisição 

de controle e preservação do mercado de controle acionário.  Em alguns casos, inclusive, a 

solução pode vir por meio de normas do mercado de capitais, notadamente regulamentos 

da CVM, ou mesmo da autorregulação.   

 

Encerrando, cita-se Lamy, como uma homenagem: “[e]sta é, pois, a hora do jurista, 

que não pode ficar apegado a instituições que fenecem, colocando-se de costas para o 

futuro, por amor a uma ordem que não é mais ordem.  Cumpre-lhe, com seu pensamento 

crítico, e sua fé na justiça, retomar a liderança que lhe cabe no processo, tentar a abertura 

de caminhos novos, trazer sua contribuição ao mundo que nasce, participar da grande 

aventura de torná-lo mais humano e solidário”.  Esperamos, com este trabalho, ter ao 

menos aberto o caminho da reflexão sobre os efeitos da dispersão acionária em nossa lei 

pátria e, assim, dar nossa pequena contribuição para essa nova realidade nascente. 
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RESUMO 

 

 

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foi concebida tendo como um de seus 

objetivos o estímulo à formação da “grande empresa” nacional.  Para tanto, o legislador 

utilizou duas premissas: o estímulo à concentração empresarial e o fomento do mercado de 

capitais (tanto o mercado acionário, quanto o de títulos de dívida).  Isto resultou em um 

modelo legal, calcado na figura do acionista controlador, de quem a lei reconhece poderes 

e, em contrapartida, institucionaliza deveres e atribui responsabilidades.  Ainda, face à 

extremação dos poderes do acionista controlador, visando ao fomento do mercado de 

capitais, a lei atribui aos acionistas minoritários verdadeiros direitos compensatórios, 

sintetizados em direitos de saída da companhia e direitos de informação.  Com a dispersão 

acionária e o consequente enfraquecimento, ou até desaparecimento, do acionista 

controlador, o poder desloca-se para os administradores, resultando em modelo 

essencialmente diverso daquele originalmente concebido pela Lei das Sociedades 

Anônimas.  Relativizam-se, assim, os direitos compensatórios face ao controle acionário, 

ganhando força os mecanismos de monitoramento adequado dos administradores para 

assegurar a realização do interesse social.  Isto implica modificações não apenas na esfera 

de direitos individuais e coletivos dos acionistas como principalmente mudanças na própria 

estrutura orgânica da sociedade anônima e nos negócios jurídicos envolvendo a disputa 

pelo controle societário.  O presente trabalho, portanto, irá discutir até que ponto a Lei nº 

6.404/76 está apta a lidar com este fenômeno recente em território brasileiro.  

 

Palavras chave: Lei nº 6.404/76, sociedade anônima, poder de controle, dispersão 

acionária, OPA. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the objectives guiding the development of Law 6,404, of 15 December 

1976, was that of stimulating the formation of large-size Brazilian companies. The 

legislator set about this task using two premises: stimulating corporate concentration and 

boosting the bond markets (both the stock market and the government bond market). 

This resulted in a legal model, based on the figure of the controlling shareholder, to 

whom the law grants authority and, in return, imposes obligations and allocates 

responsibilities. Moreover, in view of the extreme nature of the controlling shareholder’s 

authority, and in order to boost the bond markets, the law grants genuine compensatory 

rights to the minority shareholders, which can be summarized as rights to leave the 

company and rights to information. Stock dispersion and the consequent weakening, or 

even disappearance, of the controlling shareholder, has led to authority shifting to the 

management, leading to a model that is, in essence, very different from the one 

originally conceived in the Brazilian Companies Law. Hence, compensatory rights have 

become relative to shareholder control, with the managers’ monitoring mechanisms 

gaining force in ensuring compliance with the corporate interest. This implies 

modifications not only in the sphere of shareholders’ individual and collective  rights, but 

also changes to the very structure of the joint stock company and to legal business dealings 

concerning disputes for corporate control. This study will, therefore, debate just how 

well Law 6,404/76 is able to deal with this recent phenomenon in Brazil. 

 
 
Key words: Law 6,404/76, joint-stock company, controlling authority, share dispersion, 

IPO (Initial Public Offer). 
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RIASSUNTO 

 

 

La Legge numero 6.404, del 15 dicembre 1976, ha fra i suoi obiettivi principali 

quello di stimolare la formazione delle “grandi imprese” nazionli. A questo scopo il 

legislatore ha utilizzato due premesse: stimolare la concentrazione imprenditoriale e 

vivacizzare il mercato di capitali (sia il mercato azionario che quello dei titoli del debito). 

Tutto questo ha portato all’ottenimento di un modello legale, ottenuto dalla figura 

dell’azionista di controllo, alla quale la legge riconosce i relativi poteri e, come 

controparte, istituzionalizza i doveri e attribuisce responsabilità. E ancora, in seguito 

all’attribuzione estrema dei poteri dell’azionista di controllo, avendo come obiettivo il 

mercado dei capitali, la legge attribuisce agli azionisti minoritari veri e propri diritti di 

compensazione, che si possono sintetizzare come diritti di uscita dall’impresa e diritti di 

informazione. Attraverso la dispersione azionaria e il successivo indebolimento, o 

addirittura l’eliminazione dell’azionista di controllo, il potere si sposta a favore degli 

amministratori, e come risultato si ha la creazione di un modello essenzialmente diverso di 

quello originale, concepito dalla Legge sulle Società Anonime. In questo modo vengono 

messi in relazione i diritti di compensazione nei confronti del controllo azionario, dove i 

meccanismi di un adeguato monitoraggio degli amministratori ottengono maggior forza 

per assicurare la realizzazione degli interessi societari. Ciò implica la realizzazione di 

modifiche non solo nell’ambito dei diritti individuali e collettivi degli azionisti ma 

principalmente dei cambiamenti nella stessa struttura organica della società anonima e 

nelle attività giuridiche che si occupano delle contese per il controllo della società. Il 

presente lavoro, quindi, avrà il compito di discutere fino a che punto la Legge numero 

6.404/76 è idonea a risolvere questo fenomeno recente sul territorio brasiliano. 

 
 
Parole chiave: Legge nº 6.404/76, società anonima, potere di controllo, dispersione 

azionaria, OPI (Offerta Pubblica Iniziale). 


