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RESUMO 

DOTTO, Bruno Di. Negócios da Companhia com Ações de sua Emissão. 2014. 327 p. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial), Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 

Depois de mais de 30 anos da edição da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da 

publicação da Instrução CVM 10, de 14 de fevereiro de 1980, volta novamente o regulador 

brasileiro a sua atenção para os benefícios e perigos dos negócios da companhia com ações 

de sua emissão. Tal se torna evidente pela publicação, em outubro de 2013, do Edital de 

Audiência Pública SDM 11/13, por meio do qual a Comissão de Valores Mobiliários 

pretende substituir a antiga regra aplicável às companhias abertas por uma nova, de 

conteúdo mais moderno e aderente à nova realidade.  

Desenvolveu-se durante o século XX e XXI o estudo dos negócios da companhia 

com as suas ações, admitindo-se cada vez mais numerosas exceções ao inicialmente duro e 

absoluto preceito proibitivo – positivado originalmente pela Aktienrechtsnovelle alemã de 

1870. O estudo das finanças sociais e o aprimoramento dos mecanismos de salvaguarda 

dos interesses protegidos no decorrer do século XX e XXI forçaram (e ainda forçam) a 

redefinição dos seus contornos jurídicos. 

No que diz respeito a estes negócios, ressaltam como interesses escudados aqueles 

dos credores, dos acionistas e do mercado de capitais (e os investidores que nele atuam) – 

os grupos de referência (Bezugsgruppen) do direito societário. É na proteção de seus 

interesses que se fundamentam as normas que os regem: a utilização de saldo de lucros 

tutela os credores, o princípio do tratamento equitativo protege os acionistas e as regras de 

prevenção a atos manipulativos e de repressão ao insider trading salvaguardam o mercado 

e seus investidores. É, portanto, no confronto com tais interesses que se deve avaliar a 

legalidade ou ilegalidade de cada um desses negócios, e não na simples (in)existência de 

uma exceção legal expressa ao conceito proibitivo geral. O art. 30 da Lei das S.A. estipula 

condições de validade dos negócios com ações próprias, e não meramente um rol de 

exceções taxativas. 

 

Palavras-Chave: recompra de ações; sociedade anônima; sociedade comercial; capital 
social; programas de recompra; mercado de capitais; tratamento equitativo; manipulação 
de mercado; insider trading. 
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ABSTRACT  

DOTTO, Bruno Di. Transactions by the Company in its Own Shares. 2014. 327 p. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial), Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 

Thirty years after the enactment of Law 6.404, of December 15, 1976 and CVM 

Instruction 10, of February 14, 1980, once again have the transactions of the company in 

its own shares gained the attention of the Brazilian regulatory authority, especially in 

consideration of the benefits and perils arising from them. This is evidenced by the 

publication, in October 2013, by the Comissão de Valores Mobiliários of Public Hearing 

SDM 11/13, the purpose of which is to replace the old rule applicable to public companies 

by a new one, containing a more modern approach on the subject and a more reality-driven 

concept.  

The studies about the transactions a company is allowed to perform in its own 

shares have had a great academic and empiric development during the XX and XXI 

centuries, the result of which has been the gradual acceptance of an ever-increasing list of 

possible exceptions to the inititally absolute prohibition – originally stated by the german 

Aktienrechtsnovelle of 1870. The study of financial economics and the improvement of the 

legal protective measures designed over the last century have forced (and continue to 

force) a broad redefinition of these transactions’ legal boundaries. 

In respect to these transactions, the interests of creditors, shareholders and the 

capital market itself (including the investors which act in it) arise in the center of the legal 

protective framework – they have been denominated as the reference groups of Corporate 

Law. Safeguarding their interests is the main purpose of the rules revolving around them: 

the use of profits and profit reserves safeguards creditors, adherence to the principle of 

equitable treatment adresses shareholder interests and the rules preventing manipulative 

acts and insider trading practices sponsor the interests of the capital market and its 

investors. Therefore, it is mandatory that any interpretation on the legality or ilegality of 

any given transaction by the company in its own shares be preceded by the examination of 

these concrete interests; this legal analysis cannot be limited to the verification of an 

express exception to the general rule. Article 30 of Law 6.404/76 must therefore be read as 

containing a general validity framework, and not merely an exaustive list of exceptions. 

Key-Words: share repurchase; corporation; corporate law; legal capital; repurchase plans; 
capital market; equitable treatment; market manipulation; insider trading. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

O tema deste trabalho é o das negociações, pela companhia, com ações de sua 

própria emissão, nos termos do artigo 30 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 

das S.A.” ou “Lei 6.404/76”). 

O intuito é contribuir para a atualização dos escritos doutrinários sobre este assunto, 

considerando-se que a última monografia publicada sobre ele data já de 1965, quando o 

ilustre e saudoso mestre Philomeno J. da Costa escreveu sobre as operações, pela 

companhia, com ações de seu capital, em sua tese de cátedra para a Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo1. Afora o óbvio fato de que essa monografia foi escrita antes 

mesmo da entrada em vigor da atual Lei das S.A. (e que, portanto, já careceria de uma 

atualização, ao menos, legislativa), não se pode olvidar que “o destino das leis sobre 

sociedades por ações é serem modificadas sem cessar: seja a pedido do público, que 

reclama insuficiente proteção contra a fraude, cujos aspectos proteiformes e meios de ação 

aperfeiçoados frequentemente conduzem ao insucesso dos atos normativos mais bem 

estudados; seja a pedido do alto comércio e da finança, que entendem poderem se 

desenvolver sem entraves inúteis, e adaptar suas empresas, sem risco de contrariar 

proibições em desuso, às formas e novas combinações que o progresso faz surgir 

incessantemente”2. 

Apesar da aparente aberração que configura uma sociedade adquirir as próprias 

ações e, com isso, ser sócia de si mesma, é igualmente verdade que os países permitem 

essas negociações em maior ou menor grau, especialmente pelas companhias abertas, 

permitindo, inclusive a manutenção dessas ações no patrimônio da sociedade emitente na 

forma de ações em tesouraria. O instituto tem, em que pesem os diversos potenciais 

problemas que suscita, diversas finalidades. Dentre elas, podemos mencionar a aquisição 

para redução de capital (operação permitida nos termos do artigo 30, §1°, “d” da Lei das 

S.A.), a defesa contra perigos externos (como defesa na hipótese de oferta hostil de tomada 
                                                 
1 Philomeno José da Costa, Operações da Anônima com as Ações de seu Capital, Tese de Cátedra da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1965. Muito embora tenhamos vivenciado a 
elaboração de dissertações monográficas sobre o tema mais recentemente, consideramos que nunca é demais 
aprofundar as discussões sobre ele, considerando o estado de evidente negligência em que se encontrou 
durante muitos anos e a sua inegável complexidade. Talvez as análises mais detalhadas acerca do assunto 
tenham começado a ser feitas na década de 1990 e no decorrer dos anos 2000 pela Comissão de Valores 
Mobiliários, sendo que a doutrina passou a ocupar-se mais do assunto em anos bem mais recentes. Cf. 
Gabriela Bonini Codorniz, Aquisição por Companhias Abertas de Ações de sua Emissão, Dissertação 
(Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013; Livinston M. 
Bauermeister, Aquisição das Próprias Ações pela Companhia Emissora, Dissertação (Mestrado em Direito), 
Pontifícia Universidade de São Paulo – PUC-SP, 2008. 
2 In Lamy Filho e Bulhões Pedreira, A Lei das S.A., Renovar, Rio de Janeiro, 1992, p. 82. 
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de controle) ou mesmo a indicação, ao mercado, de que o preço das ações em bolsa é 

inferior ao seu valor justo (tipping effect ou signalling). Com efeito, todos os objetivos 

acima interagem com determinados interesses societários ou extrassocietários, mas todos 

tutelados pelo direito.  

É até compreensível que, no Brasil, o assunto não tenha ainda merecido a atenção 

que requer em todos esses prismas, até porque nosso mercado acionário não é ainda 

desenvolvido quando comparado com o mercado de capitais de países como os Estados 

Unidos ou a Inglaterra, não obstante sua evolução recente, especialmente após 2004, de 

modo que as preocupações atinentes aos reflexos do instituto do ponto de vista dos 

investidores e do mercado de capitais ainda não foi foco de nenhuma análise aprofundada e 

recente. Por aqui, o pouco que se escreveu dedicou-se à análise das consequências 

patrimoniais da operação, tendo em vista o risco de prejudicarem-se os interesses dos 

credores. Como veremos, todavia, o instituto abrange outros centros de interesses 

igualmente relevantes para o direito societário e que merecem uma análise específica. Em 

outros países, ele é amplamente utilizado, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra 

e na Alemanha, onde existe rica e abundante doutrina sobre o assunto. 

Como se percebe, o instituto é filho natural das sociedades anônimas, o que não 

significa que não seja relevante para outros tipos de sociedades, mas, para elas, com 

importância distinta. Nosso intuito será o de tratá-lo sob a perspectiva da sociedade 

anônima (o que se dirá sobre as anônimas, vale igualmente para as em comandita por ações 

no tocante às participações dos sócios comanditários, mas a limitada importância prática 

desse tipo societário torna injustificada uma menção específica), pois abrir o leque de 

análise também a outros tipos societários, especialmente às sociedades limitadas (e apenas 

a elas, pois o instituto do capital social como forma de garantia dos credores apenas nestas 

duas sociedades faz sentido, sendo inútil com essa função nas demais, como veremos), 

pecaria pelo excesso de generalização. Até porque existem determinados objetivos 

possíveis apenas nas sociedades anônimas, como, por exemplo, influenciar a cotação dos 

valores mobiliários em bolsa, o que não ocorre, obviamente, com as quotas de uma 

sociedade limitada. Não será nosso objetivo, portanto, mencionar o regime de aquisição 

das próprias quotas de sociedades limitadas ou de qualquer outra forma associativa3. 

                                                 
3 Para uma análise destes negócios sob a perspectiva da sociedade limitada, cf. José Alexandre Tavares 
Guerreiro, Aquisição de Quotas pela Própria Sociedade, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, n.° 36, RT, São Paulo, 1979. Veja-se igualmente sobre o tema Mauro Brandão 
Lopes, Aquisição das Cotas Sociais pela Sociedade, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, n.° 25, RT, São Paulo, 1977, pp. 55 e ss. 
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A nossa atual lei societária proíbe, genericamente, a companhia de negociar com as 

ações em que dividido o respectivo capital. Um dos grandes fatores de sucesso da 

sociedade anônima está no fato de que seus sócios não respondem pelas dívidas sociais, 

exceto até o limite do valor de subscrição ou aquisição das suas ações e, também, no fato 

de que o estado de sócio está cristalizado em títulos participativos padronizados (as ações) 

livremente negociáveis, de modo que as compras e vendas de ações, que transferem, 

qualitativamente, mais do que um bem, mas sim uma situação jurídica, têm em vista o 

objeto e não os sujeitos do contrato. Impessoalizam-se, desta forma, as transações com 

ações4. Em uma análise simplista deste fenômeno, poder-se-ia dizer, então, 

fundamentando-se na diferença entre a esfera jurídica da sociedade e de seus sócios, que à 

companhia poderia ser permitida a compra e venda de ações de sua emissão. 

No entanto, isto é categoricamente proibido pela lei, e o grau da proibição é tão 

severo que o Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940) tipifica como 

crime de administração fraudulenta de sociedades por ações, no artigo 177, §1°, IV, a 

compra ou venda por diretor da sociedade, por conta dela, de ações por ela emitidas, salvo, 

naturalmente, nas situações em que a lei o permite, reprimindo a conduta por meio da 

sujeição dos diretores à pena de reclusão de 1 a 4 anos. No inciso V do mesmo artigo, 

também é caracterizado como ilícito penal a aceitação, em garantia de créditos sociais, de 

ações de emissão da sociedade emitente-credora. Afirma-se, genericamente, que essa 

proibição severa se dá em “consequência do respeito ao principio da integridade do capital 

social das anônimas”5. Nas legislações estrangeiras abrem-se exceções, em maior ou 

menor grau, ao preceito proibitivo, mas, em geral, cuidam elas de resguardar os devidos 

limites legais dentro dos quais ocorrem essas operações. As exceções e limites são bastante 

variados entre os diversos países, mesmo entre aqueles que deveriam estar razoavelmente 

coordenados por conta da sua integração comunitária (como é o caso dos países membros 

da União Europeia), o que torna a avaliação comparada do instituto uma tarefa bastante 

                                                 
4 Philomeno J. da Costa, op. cit., p. 2. É esta impessoalização e padronização, que permitem, inclusive, a 
estrutura de negociação bursátil, onde os adquirentes e vendedores das ações desconhecem a sua contraparte: 
as declarações de vontade são dirigidas ao mercado de negociação como um todo. 
5 Philomeno J. da Costa, op. cit., p. 3 e também, 255; Tullio Ascarelli, Questões a Respeito das Sociedades 
Coligadas, in Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, Bookseller, Campinas, 2001, pp. 
700 e ss, Trajano de Miranda Valverde, Sociedades por Ações, Vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1959, p. 159 e 
Waldemar Ferreira, Tratado de Sociedades Mercantis, vol. 4, Ed. Nacional de Direito, Rio de Janeiro, 1958, 
p. 1053. Afirma o próprio Philomeno, mais à frente, que “[é] mesmo [a proteção do capital social] a base 
principal da regulamentação das exceções que, em maior ou menor número, existem a respeito”. In op. cit., p. 
24. 
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desafiadora, tanto quanto reveladora dos princípios e formas sob as quais cada país enxerga 

esses negócios jurídicos. 

Mas não é só. Os negócios realizados pela companhia com ações de sua emissão 

têm consequências para diversos grupos de interesses que orbitam em torno da sociedade 

anônima. Elas podem influenciar o valor das ações cotadas em bolsa, significando uma 

manipulação de preços ou criação artificial de demanda ou oferta e, aí, atingem os 

interesses dos investidores e do mercado de capitais; podem, também, contribuir para o 

desequilíbrio das forças intrassocietárias e para privilegiar determinados acionistas, e, aí, 

atingem os interesses dos próprios acionistas. Podem, ainda, é claro, significar uma perda 

patrimonial inescusável para a companhia, atingindo, nessa frente, o interesse dos credores 

sociais (e, em certa medida, até dos próprios acionistas minoritários). Salta aos olhos, 

desde logo, a linha mestra que nos guiou na estruturação deste trabalho, consubstanciada 

no fato de que os negócios da companhia com as ações de seu capital constituem um tema 

poliédrico, podendo, portanto, ser encarado sob diversos pontos de vista. Guiaremos a 

nossa visão sobre o instituto a partir desses diversos prismas de interesse, quais sejam, o 

dos credores, dos acionistas e dos investidores6 e, com base nesta repartição de interesses 

tutelados é que vamos classificar as respectivas normas e enquadrá-las na categoria 

protetiva que lhes seja aplicável. Longe de tentar esgotar cada um dos temas específicos, 

nossa intenção é, claramente, a de mapear as interações dos negócios da companhia com 

ações de sua emissão sob todos os enfoques que lhes podem ser dados, colacionando as 

principais discussões acerca de cada um dos assuntos e identificando como tais problemas 

relacionam-se com uma esfera de interesses protegidos pelo direito. Trata-se, 

verdadeiramente, de uma perspectiva de interesses não rigidamente alternativos entre si, 

mas que podem integrar-se no exame do estudioso e concorrer para uma explicação 

completa acerca do fenômeno. 

Entendemos que a separação das nossas considerações conforme os grupos de 

interesse em jogo é útil, especialmente quando lembramos que a nossa doutrina, até hoje, 

pouquíssima atenção tem destinado às efetivas funções que as operações da anônima com 

as ações de seu capital possuem na realidade das coisas. Muito se fala sobre a proteção dos 

credores, ignorando-se os demais prismas em que a análise pode, e deve, ser feita para 

                                                 
6 Paolo Ferro-Luzzi, em saboroso texto, defende que existem “tre ottiche preferenziali, non sempre 
chiaramente rese esplicite” quando a doutrina e a jurisprudência se referem ao instituto das ações próprias. 
Tais óticas, listadas pelo eminente autor, correspondem perfeitamente à lógica dos interesses que utilizamos 
para estruturar os capítulos desta dissertação. Cf. Paolo Ferro-Luzzi, L’<<antropofagia>> societaria; 
riflessioni sulla natura e sulle vicende delle azioni proprie in portafoglio, in Rivista delle Società, Vol. 46, n. 
5, setembro-outubro 2001, pp. 1277 e 1278. 
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entender a fenomenologia do assunto em sua inteireza. É, ademais, consequência da 

inegável evolução do Brasil e de sua inserção no ambiente econômico e no mercado de 

capitais mundial. Analisaremos, assim, diversas questões de relevo para a compreensão do 

instituto sobre diferentes ângulos, não apenas enfocando o interesse dos credores, mas 

também dos próprios acionistas e dos investidores. O estudo será dialético e multifacetado. 

Antes de seguirmos delineando a estrutura do estudo e sua fundamentação, 

gostaríamos de traçar poucas linhas acerca da terminologia utilizada. O título desta 

dissertação utiliza o termo “negócios” pela companhia com ações “de sua emissão”, de 

maneira diversa, portanto, do que o faz a própria Lei da S.A, onde se lê que é proibido à 

companhia “negociar com as próprias ações”, termo que foi responsável por popularizar, 

na literatura jurídica, a expressão “negociação” com as próprias ações. Entendemos que a 

letra da lei é imprecisa em alguns aspectos. Em primeiro lugar, pela utilização da expressão 

“próprias ações”, que pode englobar aquelas ações que, não sendo de emissão da 

companhia, lhe pertencem, são “próprias” pois que de sua propriedade7. Naturalmente que 

a lei não quer vedar que a companhia negocie com ações que lhe pertençam e de emissão 

de outras sociedades, pois esta vedação nada tem a ver com os interesses que o artigo 30 da 

Lei da S.A. visa a proteger e, daí, entendemos ser mais precisa tecnicamente a utilização da 

expressão “ações de sua emissão” para melhor designar o objeto da proibição. Em segundo 

lugar, o termo “negociação” tampouco nos pareceu o mais adequado para integrar o título 

do trabalho. Na realidade, não é a negociação, no sentido de entendimentos prévios à 

conclusão do negócio em si, que se quer vedar, mas os negócios jurídicos específicos, 

quaisquer que sejam e sob qualquer forma que se manifestem, exceto obviamente se 

permitidos pela lei. Waldemar Ferreira, referindo-se à redação da legislação anterior, 

critica a utilização dessa expressão (ao contrário de Philomeno J. da Costa, que a elogia) 

dizendo que “negociação é expressão de muita amplitude, e de sentido destoante do 

objetivo do preceito”8. Pontes de Miranda também enxerga o assunto da mesma forma, 

comentando a lei antiga, afirmando que o termo “negociar” foi empregado no sentido 

técnico que lhe atribui a doutrina jurídica: “a sociedade por ações não pode figurar, direta 

ou indiretamente, em negócio jurídico que tenha por objeto as próprias ações”9. Não vemos 

                                                 
7 No mesmo sentido, Philomeno J. da Costa, op. cit., p. 37. 
8. Cf. Tratado de Sociedades…, cit., p. 1053 e 1054. Cf. também Maria Victória Rodrigues Vaz Ferreira da 
Rocha, Aquisição de Acções Próprias no Código de Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 1994, p. 
21.  
9 Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo L, 3° ed., Borsoi, Rio de Janeiro, 
1972, p. 89. Sem razão, a nosso ver, Gabriela Codorniz, que considera, com base em parecer de José Luiz 
Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, o termo negociar como envolvendo apenas negócios jurídicos 
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na redação um sentido destoante, como afirma Waldemar Ferreira, mas apenas uma 

imprecisão técnica, já que negociação não é negócio jurídico, que é a única forma pela qual 

a companhia pode prejudicar os interesses que a lei visa a resguardar.  

Menos preciso ainda, tecnicamente, seria a utilização da expressão “aquisição” ou 

“recompra” das próprias ações. O contrato de compra e venda é um negócio jurídico 

regulado pelo Código Civil, mas é apenas uma espécie de negócio e, como já dissemos, a 

lei visa a impedir qualquer negócio jurídico apto a infringir os preceitos e os princípios de 

tutela que ela regula. Daí ser muito estreita a utilização da expressão “aquisição” já que ela 

representa apenas um negócio específico. A expressão “recompra”, a nosso ver, é a mais 

atécnica entre elas, já que parece indicar que a companhia as vendeu originalmente, com 

pacto de retrovenda, o que soa absurdo ao leitor cuidadoso. A emissão de ações não é um 

contrato de compra e venda, pois se regula, mormente, por princípios societários e 

organizativos e não faz qualquer sentido dizer-se que há uma emissão de ações pela 

companhia com pacto de retrovenda (situação economicamente semelhante ao resgate de 

ações, de que trataremos abaixo, mas juridicamente distinta).  

Sem prejuízo dessas considerações terminológicas, utilizaremos no texto, por vezes, 

a expressão “negociação com as próprias ações” no sentido que aqui lhe queremos atribuir, 

de “realização de negócios jurídicos, pela companhia, com as ações de sua emissão”. 

Similarmente, usaremos a expressão “recompra de ações” quando formos nos dirigir às 

aquisições pelas companhias abertas de ações de sua emissão. “Aquisição” e “recompra” 

serão utilizadas indiscriminadamente no sentido de “compra e venda”. 

Retomando a exposição, do ponto de vista de estrutura do estudo e de sua 

metodologia, cabem, ainda, algumas palavras adicionais.  

Para viabilizar essa análise dialética do instituto, precisa-se, também, constatar que 

ele envolve a análise de questões fundantes do direito societário. Cada capítulo será 

estruturado de modo a introduzir a análise de cada conjunto de regras por meio do exame 

genérico da proteção dada ao interesse abstrato-coletivo sob tutela jurídica. Desse modo, 

por exemplo, quando tratarmos dos aspectos patrimoniais envolvidos nesses negócios 

jurídicos, exporemos, antes da análise de alguns negócios em espécie, os fundamentos 

teóricos da proteção dos interesses dos credores no direito societário, por meio do exame, 

v.g., da relação existente entre o ordenamento patrimonial da sociedade, o capital social e 

suas funções e os negócios com ações próprias da companhia. Assim seguiremos 

                                                                                                                                                    
translativos da propriedade (o que não abarcaria, ao menos em um primeiro momento, o penhor ou o 
estabelecimento de garantia sobre ações próprias). In Gabriela Codorniz, op. cit., p. 14. 
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sucessivamente em cada capítulo, iniciando com uma breve análise do telos da proteção de 

cada grupo de interessados na vida da sociedade. Isto permitirá termos uma base teórica e 

técnica para a avaliação de cada conjunto de normas. 

Entendemos útil elaborar, igualmente, um capítulo introdutório reservado aos 

fundamentos teóricos e dogmáticos gerais da disciplina que estudaremos, abrangendo 

questões relevantes para todas as esferas de interesses a serem examinadas nos capítulos 

seguintes. Com esse intuito, e como forma de fazer uma aproximação geral do instituto, 

possibilitando melhor análise das soluções do direito positivo, é que nos dispomos a tratar, 

antes de tudo, de alguns aspectos estruturais do direito societário, como fundamental ponto 

de partida.  

Para isto, utilizaremos a teoria estruturalista concebida por Herbert Wiedemann 

que, neste aspecto, possui uma das visões mais globais e descritivas sobre o fenômeno 

associativo de que temos notícia. Sua obra guiará, portanto, o pensamento que trataremos 

de expor no primeiro capítulo, onde faremos, inclusive, uma breve apresentação de sua 

teoria10, discorrendo sobre a disciplina dos ordenamentos societário, da empresa e 

patrimonial da sociedade. Além disso, faremos algumas observações quanto aos grupos de 

referência do direito societário, que representam os interesses considerados juridicamente 

relevantes para tutela do próprio direito societário, e também quanto às sociedades de 

pessoas em contraposição às sociedades de capitais, estas últimas de maior interesse para 

nosso estudo. 

Será aqui, igualmente, que analisaremos a evolução histórica do instituto, 

perfilando-lhe o caminho, com o objetivo de tentar visualizar em que momento, e sob quais 

fundamentos, começam os negócios, pela companhia, com suas ações, a serem objeto de 

escrutínio jurídico e rejeição dogmática generalizada. Faremos um paralelo com 

legislações estrangeiras, especialmente (seja por força das raízes comuns com o nosso 

direito, seja porque a regulação por lá é extremamente avançada neste aspecto) a alemã, 

mas também um breve paralelo com as legislações de outros países, como a italiana, 

inglesa, norte-americana, portuguesa e espanhola. A análise do conteúdo histórico desta 

disciplina afigura-se-nos de maior importância, mas não se trata aqui, evidentemente, de 

um exercício de mera erudição: o desenvolvimento e a racionalização desta matéria 

                                                 
10 Herbert Wiedemann é professor catedrático da Universidade de Colônia, na Alemanha, da qual foi reitor, e 
escreveu em 1980 a sua obra “Gesellschaftsrecht – Band I – Grundlagen”, onde, em uma visão 
extremamente clara e dialética sobre o fenômeno societário, examina os seus aspectos estruturais,  separando-
os em uma descrição do (i) ordenamento societário stricto sensu; (ii) ordenamento da empresa; e (iii) 
ordenamento patrimonial. O último será nosso ponto focal, os demais, descreveremos em poucas linhas, 
apenas para concatenamento lógico do pensamento. 
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decorreu em grande parte das respostas dos reguladores a crises de confiança no 

ordenamento pré-vigente. A história dos países e de suas crises, como as vividas pelos 

Estados Unidos em 1929 e pela Europa no mesmo período e nos pós-guerra nos dá 

valiosos subsídios para avaliar a racionalidade das normas positivas em consequência 

dessas crises, e que procuraram endereçar aqueles problemas que a opinião pública 

rapidamente tratou de atribuir às operações com as ações próprias. Assim, é de interesse 

notório conhecermos a fundo a história desse “problema” jurídico e qual o caminho 

trilhado até chegarmos a atual (complexa e fragmentada) legislação sobre o tema. Esta 

incursão histórica, igualmente, será de utilidade contundente para avaliarmos as razões 

fundamentais que levaram os sistemas jurídicos anglo-saxônicos, mais notadamente o 

norte-americano, e os da Europa continental, a diferirem radicalmente sobre a forma de 

tratar a regulamentação destes negócios, e a forma de classificar os riscos deles 

decorrentes. As razões para esta disparidade de fundamentos jurídicos serão examinadas a 

seu tempo. 

Não deveriam existir preconceitos no direito. Não é o que ocorre, contudo, quando 

o assunto se volta a determinados “dogmas” jurídicos, verdadeiros tabus teóricos. Um 

desses tabus é, definitivamente, os negócios da companhia com as próprias ações. Será 

impossível tentarmos chegar a uma conclusão razoável sobre o tema, sem conseguir expor 

ao leitor as vantagens, os intuitos, as razões pelas quais a realização de determinados 

negócios jurídicos pela companhia com as ações de seu capital é útil e necessária. Nesta 

linha, exporemos no capítulo introdutório uma lista de fatores que justificam a realização 

destes negócios, como necessário contraponto à dureza das regras proibitivas. Ao final de 

contas, apenas será possível realizarmos um sopesamento jurídico válido, se soubermos 

exatamente o que colocar em cada prato da balança. Caso contrário, qualquer conclusão a 

que cheguemos (e que longe de avaliarmos como paradigmáticas, pretendem apenas 

contribuir com um outro ponto de vista, mais funcional, a respeito do assunto) estará mal 

fundamentada. 

O objetivo desta parte inicial é, antes de um exercício de refinamento do 

conhecimento, levantar as bases históricas e conceituais necessárias para elucidar se as 

razões tradicionalmente levantadas pela doutrina nacional como fundamento para a 

proibição genérica das negociações com as próprias ações pela companhia emissora 

permanecem válidas, ou se, por outro lado, merecem algum relaxamento. 

O capítulo seguinte utilizará todas as premissas e pressupostos levantados no 

capítulo anterior para discorrermos sobre o primeiro grupo de interesses atingidos pelo 
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instituto que ora discutimos: os interesses dos credores. O objetivo será, 

indubitavelmente, de verificar os aspectos patrimoniais envolvidos nos negócios da 

companhia com ações de seu capital, aspectos estes que, via de regra, justificam as duras 

limitações a eles impostas. Iniciaremos, portanto, pormenorizando a relação existente entre 

os negócios que ora são objeto de nossa atenção e o ordenamento patrimonial da 

sociedade, com uma análise imprescindível da doutrina sobre o capital social e de sua 

quase mística função de garantia dos credores, posteriormente referindo críticas 

doutrinárias acerca dessa concepção. Nossa finalidade é analisar criticamente o capital 

social enquanto garantia dos credores, pois é este o fundamento patrimonial dado 

tradicionalmente às proibições de que cuidamos. Não vislumbramos ser possível a 

compreensão do instituto, sem entender a fundo os fundamentos de sua proibição.  

Passaremos, também, pelos negócios em espécie, tratando de abranger o maior 

leque possível de operações com ações de uma companhia emissora em que ela própria 

figure em um dos polos da relação jurídica. Algumas operações, até mesmo por constarem 

do texto legal expressamente, são facilmente lembradas, como o resgate, a amortização, o 

reembolso e as aquisições para manutenção em tesouraria. Outras estruturas são menos 

óbvias, mas devem igualmente constituir objeto de estudo detalhado, assim para os 

negócios nos quais a companhia opere no interesse e/ou nome alheios ou nos quais um 

terceiro esteja agindo em nome ou no interesse da companhia.  

Analisaremos, também, e no que for aplicável, as disposições atinentes às 

companhias abertas para as quais, além das disposições da Lei das S.A., ainda temos outras 

específicas, que se empregam por força do seu artigo 30, §2°. Esse parágrafo dispõe que a 

aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às 

normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que deu curso ao 

comando legal contido nesse dispositivo normatizando a “compra de ações emitidas pela 

própria companhia e a alienação das ações em tesouraria”, por meio da edição da Instrução 

n.º 10, de 14 de fevereiro de 1980 (“Instrução CVM 10”)11, com base na competência que 

lhe fora atribuída já pelo artigo 22, §1°, III da Lei n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976 

(“Lei 6.385/76”).  

Muito cogitamos a elaboração de um capitulo inteiro dedicado às participações 

sociais recíprocas. Ao final, decidimos apenas esboçar alguns breves elementos acerca 

                                                 
11 Posteriormente alterada pelas Instruções CVM n.º 268, de 13 de novembro de 1997 e n.º 390, de 8 de julho 
de 2003. Adicionalmente, a CVM editou, no mesmo dia em que foi publicada a Instrução CVM 10, a Nota 
Explicativa n.º 16, de modo a complementá-la e esclarecer o mercado sobre as disposições desse mecanismo. 
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deste assunto dentro do capítulo dedicado à proteção dos credores, pois essas participações 

nada mais representam do que uma forma específica, ainda que indireta, de uma 

negociação com as próprias ações pelas companhias envolvidas na estrutura. Da 

constatação da existência desse paralelismo entre os dois assuntos, derivou a necessidade 

de discorrermos brevemente sobre ele dentro deste capítulo, sem qualquer intuito de 

efetuar uma análise completa do instituto que demandaria uma dissertação monográfica 

por si só, dada sua evidente complexidade teórica, prática e financeira. 

O capítulo seguinte tratará, de maneira semelhante ao anterior, dos negócios 

realizados pela companhia com as ações de sua emissão sob a perspectiva dos interesses 

dos acionistas e, pode-se afirmar com convicção, da própria sociedade enquanto 

organização. Neste capítulo, cuidaremos de expor o assunto privilegiando o olhar sobre 

consequências organizativas muitas vezes negligenciadas nos escritos sobre o tema. 

Começaremos, portanto, por elucidar as regras de tratamento igualitário entre os acionistas 

da companhia, tendo em vista determinar as regras que regem o seu estado de sócio como 

normas fundamentais da convivência societária. Na medida em que à companhia seja 

permitido, em maior ou menor amplitude, a realização de negócios com as próprias ações, 

é possível que se verifiquem, desde logo, tratamentos não igualitários entre os acionistas, 

privilegiando-se, por exemplo, o acionista controlador ou determinado grupo de acionistas 

em prejuízo de outros. Temos convicção de que esta matéria levanta grandes discussões 

doutrinárias, até porque é bastante difícil conceituar-se o tratamento de igualdade nos casos 

concretos e, ademais, porque não há uma fonte normativa positiva expressa que atribua 

esse “direito” aos acionistas. Ainda assim, procuramos elaborar uma teoria para o caso dos 

negócios com ações próprias (aquisições e alienações), mormente em se tratando de 

negócios privados, que não enrijeça desnecessariamente a companhia e, ao mesmo tempo, 

que busque endereçar os problemas comumente levantados quanto ao prejuízo de 

acionistas decorrentes de sua não participação no negócio jurídico do qual a companhia é 

parte, envolvendo ações de sua emissão. Neste item serão avaliados, também, diversos 

casos interessantes julgados pelo Colegiado da CVM envolvendo as múltiplas 

possibilidades de utilização das ações em tesouraria em negócios privados e como, em 

nosso entender, foram garantidos os direitos de tratamento justo e igualitário entre os 

acionistas. 

Discorreremos, também, sobre a intrigante questão da sociedade sócia de si mesma, 

para estudarmos os fundamentos estruturais que levaram os pensadores do século XIX a 

considerar vedadas as operações, não por conta dos riscos concretos que acarreta e traz 
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consigo, mas por uma avaliação de incompatibilidade teórica entre a pessoa jurídica (na 

época, inclusive, conceito incipiente e de teorização bastante confusa) e aquisição das 

ações de sua emissão. Trataremos de expor como a visão do estudioso passou de um 

sentimento de estigmatização, de tabu, como falamos, para um sentimento de 

racionalização da matéria, tendo os argumentos de caráter funcional passado a dominar o 

discurso sobre a possibilidade teórica da sociedade ser sócia de si mesma e as 

consequências da manutenção de ações em tesouraria no tocante aos direitos e deveres 

oriundos das ações. Por exemplo, é possível falarmos no instituto da confusão? Qual é o 

instituto jurídico que se aplica à “morte” dos (ou de alguns dos) direitos das ações em 

tesouraria – seria o caso de uma ineficácia? Também nos pareceu importante retomar a 

discussão (já introduzida no Brasil por Calixto Salomão Filho em 1998) da possibilidade 

teórica da sociedade sem sócios: temos uma visão pouco contratualista da sociedade, e 

mais organizativa, de forma que não nos parece absolutamente inconcebível a existência de 

uma sociedade sem sócios, muito embora nos seja forçoso reconhecer que diversos 

entraves práticos provavelmente não a viabilizaram na atual conjuntura do direito posto. 

Por último, avaliaremos as consequências que resultam dos negócios com as 

próprias ações para algumas instâncias societárias, especialmente aquelas envolvendo o 

exercício de direitos dos minoritários, cálculo de quóruns e regime jurídico das ações em 

tesouraria (argumentando sobre quais direitos efetivamente estão sujeitos aos limites da 

Lei das S.A. e da Instrução CVM 10). O ponto principal deste item será a avaliação do 

fenômeno da concentração dos direitos patrimoniais e políticos das ações remanescentes 

após a recompra, mas não da titularidade do capital social total emitido (eis que as ações 

em tesouraria são inegavelmente ações emitidas). 

A terceira viga mestra do nosso estudo será a avaliação do tema sobre o prisma dos 

aspectos de mercado que ele suscita, ou seja, em que termos os interesses dos investidores 

e do mercado de capitais podem ser atingidos e são, portanto, tutelados pelo direito. 

Começaremos, logicamente, por brevemente recordar as razões pelas quais existem as 

normas jurídicas acerca do mercado de capitais, e qual a função a que elas se destinam 

dentro da ordem jurídica, sem nos aprofundarmos muito (mas mencionando quando 

necessário) as fundamentais noções de finanças societárias exigidas para uma boa 

compreensão das regras de controle e limitações.  

Após essa reflexão inicial, iniciaremos as nossas discussões pela avaliação da 

utilização das recompras de ações próprias como técnica de defesa contra ofertas hostis de 
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aquisição do controle societário. Não o Brasil12, mas outros países convivem com o 

mecanismo da recompra de ações como uma das formas pelas quais a companhia pode 

defender-se de ofertas não previamente negociadas de aquisição de seu controle. Assim, no 

momento de anúncio de uma oferta pública de aquisição do controle, a companhia alvo, 

como se costuma denominá-la, por expressa permissão estatutária, pode começar a lançar 

ofertas de recompra das próprias ações no mercado (em bolsa, via de regra), atingindo 

simultaneamente dois resultados que podem inviabilizar a oferta de aquisição em 

andamento: escalada vertiginosa do preço de mercado das ações, por conta do repentino 

aumento da demanda por elas (regra básica de formação de preço) e, também, pela 

diminuição das ações em circulação livre no mercado (i.e., diminui-se a base de acionistas 

que poderiam votar afirmativamente à oferta). Analisaremos, aqui, a eficácia das 

recompras de ações como forma de defesa e quais as formas que elas podem assumir 

(recompras a mercado vs. ofertas públicas de aquisição das próprias ações), comparando-as 

também com o regime norte-americano (aliás, o regime dos Estados Unidos da América – 

“EUA” será o único utilizado como forma de comparação neste capítulo, dado o 

desenvolvimento óbvio do mercado de capitais desse país). Muito embora este tópico tenha 

intrínseca ligação com o interesse dos acionistas, houvemos por bem alocá-lo no capítulo 

referente ao interesse dos investidores, tendo em vista que é um mecanismo disponível 

apenas para companhias abertas e que tem evidente impacto no funcionamento do mercado 

de capitais. Como dissemos, será impossível realizar uma separação estanque entre 

operações vis-à-vis apenas um interesse digno de tutela: normalmente todos os centros de 

interesse são tutelados em todos os negócios de que falaremos. 

Trataremos, em seguida, das formas sob as quais as ações próprias e as recompras 

são inseridas dentro do contexto de análise das manipulações de mercado (conforme a 

definiremos oportunamente) e da negociação das ações com base em informações 

relevantes e não públicas (chamadas de “privilegiadas”) que sejam de conhecimento de 

                                                 
12 Quem melhor enfocou a questão dos negócios com as próprias ações do ponto de vista dos interesses 
organizativos envolvidos, no Direito brasileiro, foi Fábio Konder Comparato. O autor visualiza estes 
negócios sob o ângulo do reforço do poder de controle – diferentemente do que é comum nos demais 
comentários da doutrina, que se limitam a elucidar aspectos patrimoniais da operação –, e ensina que “dentre 
as razões da proibição, em princípio, de negociação da sociedade anônimas com as ações que emitiu, avulta a 
de se evitar que os controladores reforcem com isso o seu poder, utilizando-se dos fundos sociais”. O autor 
também nota, mesmo que brevemente, a função de técnica de defesa contra aquisições hostis de controle. 
Verifica-se um avanço na discussão, com a obra de Comparato, na medida em que não se refere o autor 
simplesmente à suspensão do direito de voto (regime jurídico das ações em tesouraria, assunto para o qual 
dedicaremos um item do trabalho) e garantia dos credores (aspectos patrimoniais), fazendo referência a 
intuitos subjacentes, como a organização do controle societário e a proteção contra aquisição hostil do 
controle. Cf. Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, O Poder de Controle na Sociedade 
Anônima, 4ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2005, pp. 208 - 213. 
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algumas pessoas – e, como veremos, da própria companhia. O item abordará intrigantes 

questões como as relacionadas à teoria da imputação do conhecimento da informação 

privilegiada à companhia, assim como as regras de manipulação de mercado e as formas 

sob as quais é possível criar um quadro de proteção para as companhias exercerem seus 

programas de recompra sem serem alvo de alegações de manipulação: afinal, a mera 

interferência da companhia no mercado de suas ações não geraria demanda artificial e 

modificações no preço? Discorreremos sobre o atual formato das políticas de negociação 

de ações de companhias abertas previstas na Instrução CVM 358, de 03 de janeiro de 2002 

(“Instrução CVM 358”) e de que modo essa política protege a companhia que recompra 

seus papeis de imputações de insider trading. Para ambas as regras (manipulação de 

mercado e insider trading), traremos a comparação com as respectivas regras norte-

americanas, avaliando a posição do direito vigente no Brasil. Também elucidaremos quais 

os períodos considerados de vedação absoluta à negociação pelas normas da CVM. 

Por último, mas não menos importante, convém, necessariamente, analisarmos 

também outras estruturas que não tão obviamente se enquadram na proibição legal de 

negócios com as ações próprias. Eis a motivação para que estudemos como o arcabouço 

regulatório atinente a tais negócios conversa com o desenvolvimento do mercado de 

capitais, com o surgimento de novas estruturas financeiras (como os fundos de 

investimento e os fundos “passivos” de investimento em índice de ações) e com o 

surgimento inexorável de novos instrumentos financeiros de gerenciamento de risco no 

mercado financeiro e de capitais (swaps, opções e outros derivativos referenciados em 

ações de emissão da própria companhia geram peculiar perplexidade). Parece cristalino, 

desta forma, que as disposições do direito societário sobre este assunto são, em última 

análise, altamente influenciadas por inovações de instrumentos financeiros, que lhes 

impõem novos e intrincados desafios. Chegaremos a eles em seu devido tempo. 

O último capítulo será dedicado à conclusão e ao teste, não propriamente de uma 

tese, mas de uma suspeita. Considerando o inegável amadurecimento dos mercados 

financeiro e de capitais e da economia brasileira em geral, parece-nos salutar reavaliar se 

as normas atualmente vigentes (editadas, como vimos, sob uma realidade absolutamente 

distinta como era a das décadas de 1970 e 1980) continuam cumprindo o desejado papel ou 

se, ao contrário, essas proibições (ou os fundamentos sob os quais se baseiam) tendem a 

não mais refletir a realidade do Brasil e, portanto, merecem modificações, o que nos levará 

a tentar responder a seguinte inquietação: sopesando-se os objetivos e as soluções atuais do 

direito positivo, tendo em vista os fundamentos em que se baseiam, é possível que o 
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enfoque excessivo no capital social e na proteção dos interesses dos credores nos coloque 

em uma situação de restrições legais desnecessárias e que prejudicam o desenvolvimento 

do nosso mercado de capitais e da nossa economia? É recomendável ou útil a sugestão de 

normas mais flexíveis acerca deste instituto, de modo a contrabalancear eventuais 

vantagens de sua utilização contra os riscos que ele carrega? Do ponto de vista do mercado 

de capitais, em que pese a inegável (e tão bem exercida!) função estabilizadora da CVM, 

em que medida as normas sobre o assunto poderão ser aperfeiçoadas13? 

Por fim, cumpre novamente salientar que não nos dispusemos a esgotar todos os 

assuntos tangenciados neste estudo. Como afirmamos, o espectro de conceitos e institutos 

jurídicos atingidos pela análise aprofundada dos negócios da companhia com ações de sua 

emissão é muito amplo, apesar de o assunto ter merecido apenas um artigo da Lei das S.A. 

Por isso, objetivamos, acima de tudo, um mapeamento racional sobre eles, evidenciando as 

discussões acerca de cada um e dando nossa opinião acerca do estado da arte do direito 

brasileiro sobre cada ponto. Naturalmente, muitos desses assuntos poderiam ser objeto de 

monografia específica, o que inclusive incentivamos, de forma que seria presunçoso 

pretender refletir e esgotar todos os temas. 

  

                                                 
13 O autor desde já deixa consignada a coincidência: após mais de 30 anos de positivação, a CVM pretende 
revogar a Instrução CVM 10 e substituí-la por outra, de conteúdo mais moderno e atualizado, conforme 
estabelecido no Edital de Audiência Pública n.° 11/13, da Superintendência de Desenvolvimento com o 
Mercado da CVM, publicado em 30 de outubro de 2013. Exporemos no capítulo final e/ou nas nossas 
conclusões, de que maneira a minuta de nova instrução da CVM endereça algumas das preocupações que 
levantamos no decorrer de nosso estudo, mas, considerando o prazo da audiência pública (que vai até 03 de 
fevereiro de 2014), será impossível a este autor incorporar as suas normas ao texto de maneira definitiva, já 
que a instrução final será positivada pela CVM muito depois do depósito desta dissertação. 
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2. CONCLUSÃO 
 

A análise da função que os institutos jurídicos concretamente desempenham em um 

dado momento histórico faz possível a identificação – como notava Carbonetti, com fulcro 

em Ascarelli14 – de “institutos progressivos e regressivos”, em desenvolvimento ou em 

decadência; institutos cuja utilização é intensificada, encontrando novas funções, e aqueles 

que gradativamente perdem espaço no ambiente empresarial. Entre as matérias 

“progressivas”, no sentido dado a essa expressão, encontra-se notadamente a dos negócios 

da companhia com suas ações.  

Depois de quase 40 anos de sua entrada em vigor, a Lei das S.A. ainda não sofreu 

nenhuma reforma no regime jurídico estatuído em 1976 para as negociações com as 

próprias ações. Tampouco a CVM tinha manifestado interesse em reformular a disciplina 

regulatória contida na antiga Instrução CVM 10. Ocorre que há um irrefutável movimento 

prático e doutrinário em torno da matéria, o que se verifica pelas constantes alterações que 

vem sofrendo do ponto de vista legal em vários países.  

Desde a edição da primeira lei que tratou do tema, em 1870, houve um quase 

inacreditável desenvolvimento teórico, que possibilitou uma cada vez maior flexibilidade 

nos regimes jurídicos restritivos. Assim, acrescentaram-se, aos poucos, numerosas 

exceções à proibição originalmente absoluta. A Alemanha foi, e continua sendo em certa 

medida, o país de liderança na matéria: mesmo a Aktienrechtsnovelle de 1870 merece 

aplausos por de ter sido a primeira norma a ter reconhecido a existência de um problema 

inerente a esses negócios – o capital social, e o interesse dos credores, aparecem como 

primeiro grupo de referência a que se devia proteger.  

A regulação das ações próprias constitui, verdadeiramente, a história de um 

problema, marcada muitas vezes por vontades políticas oriundas da necessidade de se 

apaziguarem ou controlarem os efeitos de escândalos envolvendo tais negócios. Assim 

ocorreu, por exemplo, na Alemanha de 1930: com a economia ainda devastada pela 

Primeira Guerra Mundial, viu suas companhias industriais e financeiras mergulharem em 

desastrosa crise; muitas delas apelando à bancarrota em curtíssimo espaço de tempo. 

Averiguando-se os fundamentos da crise, revelaram-se os nefastos usos das ações próprias 

e propagou-se sua natureza diabólica: o tema ganhou as ruas e bradava-se que o regime em 

vigor era então muito leniente e permissivo. Positivou o então presidente Hindenburg a 

                                                 
14 Cf. Francesco Carbonetti, Acquisto di Azioni Proprie e Patrimonio…, cit., p. 1120.  
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Notveordnung de 1931, norma de cunho evidentemente emergencial e de motivação 

manifestamente política – até hoje é essa reforma legal que dita o núcleo básico da 

regulação do tema na Alemanha.   

Partindo do problema fundamental de escudar o interesse dos credores sociais, o 

século XX testemunhou o descobrimento de vários outros; passaram a ser dignos de tutela 

jurídica pelo direito societário os interesses dos credores, dos acionistas e dos 

investidores do mercado. Debruçaram-se sobre os interesses desses grupos de referência 

tanto juristas quanto financistas; os primeiros, buscando cunhar teorias e mecanismos 

jurídicos cada vez mais complexos de controle da liberdade da companhia; os segundos, 

estudando os impactos de sua utilização no gerenciamento das finanças sociais (strumento 

utile di finanza aziendale15), argumentando em favor de sua desburocratização. 

Da estigmatização passou-se então à racionalização. 

Ao estudar o seu plano de ação para os anos que se seguiriam, por exemplo, a 

União Europeia, berço da teoria do capital social como se a conhece em todo o mundo 

jurídico de tradição continental, chegou até mesmo a tangenciar a possibilidade de 

substituição do capital social como fundamento do regime de vedação! Cogitou-se, à 

época, introduzir o conceito dos testes de solvência de origem norte-americana (muito 

embora o estudo não tenha sido concluído e o regime ainda permaneça vinculado ao capital 

social). A racionalização moderna do instituto é tamanha que até mesmo o legislador 

comunitário europeu está aberto à ideia de reavaliar o regime do capital como fundamento 

proibitivo, abalando o núcleo duro do pensamento histórico do tema desde o século XIX. 

Nos EUA, a SEC constantemente busca aprimorar as suas regras, tendo sua última 

audiência pública (ainda não transformada em regra) sido feita em 2010 – há apenas 4 

anos. Entre os anos de 2006 e 2010, houve na Inglaterra e na Itália semelhante movimento 

de atualização normativa. 

Não passou desapercebido do regulador brasileiro a necessidade de enfrentar a dura 

tarefa de atualização das normas que regem os negócios com as próprias ações. Como 

falamos, passados mais de 20 anos da edição da Instrução CVM 10 – tendo sofrido apenas 

alterações pontuais nesse período –, a CVM colocou em audiência pública uma minuta de 

instrução que a revogará, substituindo-a por outra de cunho mais moderno.  

A minuta de nova instrução prevista no Edital de Audiência Pública SDM n.° 11/13 

acerta mais do que erra.  

                                                 
15 Cf. Barbara Pozzo, op. cit., p. 7. 
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Sem pretendermos esgotar os temas ali previstos, acerta ao sugerir a inclusão de 

uma seção inteira dedicada à criação de “presunções de regularidade” (art. 10) nos 

negócios da anônima com suas ações, sob a perspectiva da manipulação de mercado, nos 

termos efetuados nos EUA pela Rule 10b-18 – assunto hoje virtualmente não regulado pela 

CVM. Ainda que se possa argumentar que a utilização de presunções como política 

regulatória não é frequente no Brasil, enxergamos com bons olhos a sua adoção – ao 

menos do ponto de vista probatório haverá claro benefício às companhias (seria prudente, 

por outro lado, dada a novidade dessa forma de regulação, que a CVM esclarecesse a 

forma de atuação da presunção – esclarecimentos estes que poderiam ter o teor que já 

mencionamos ao longo do trabalho). Acerta, igualmente: (i) ao colocar fim à discussão 

sobre a possibilidade de bonificação e desdobramento de ações em tesouraria, corretamente 

passando a permiti-las (art. 9°, §1°, I e II), (ii) ao esclarecer o momento da verificação de 

existência de saldo de lucros e reservas disponíveis para a aquisição (art. 6°, §§3° e 4°), 

prescrevendo, inclusive, que sua insuficiência não poderá ser alegada pela companhia para 

adimplir obrigações de liquidação futura que tenha contraído e (Art. 6°, §5°), (iii) ao retirar 

a bizarra necessidade de submissão dos negócios privados à prévia aprovação da CVM, 

passando a remetê-los, em alguns casos, à assembleia geral (art. 3°). 

Erra gravemente, entretanto, ao pretender retirar o voto das ações adquiridas pelas 

contrapartes da companhia em contratos derivativos referenciados em suas ações e com ela 

firmados – como já defendemos, a CVM não possui competência para regular o voto de 

ações comuns, como nitidamente são essas. 

Inova, por final, ao criar um complexo e fragmentado sistema de controle do 

apreçamento das ações próprias (Art. 3°, §5°) no contexto de derivativos. Não temos como 

afirmar, de antemão, se a solução proposta será adequada aos anseios do mercado. No 

entanto, parece-nos que a solução proposta, por mais que seja coerente de um ponto de 

vista de estratégia normativa, é demasiadamente prolixa para que possa gerar a segurança 

jurídica pretendida. Com efeito, imaginamos ser muito improvável que a CVM consiga 

regular o preço de derivativos sob a fórmula de “uma regra para todos”, dada a inegável 

presença de milhares de estruturas possíveis.  

Tudo visto, é forçoso aplaudir a CVM pelo louvável esforço empreendido na 

elaboração dessa minuta de instrução; quando positivada, certamente contribuirá para o 

aprimoramento do mercado de capitais brasileiro.  

Por final, do ponto de vista geral, talvez a única conclusão digna de ser repetida 

neste capítulo é a de que os negócios com ações próprias passem a ser estudados na 
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perspectiva das suas condições de validade. Tais condições de validade estão espelhadas 

nas três colunas de proteção aos grupos de referência de que falamos no decorrer de nosso 

estudo. Em primeiro lugar, a existência das regras de utilização de lucros e reservas 

disponíveis e dos critérios de contabilidade das ações próprias, como se viu, evita que 

negócios com as mesmas possam prejudicar o interesse dos credores. Em segundo lugar, 

o atendimento ao princípio do tratamento igualitário dos acionistas – por meio de 

incentivos à participação mais direta (em maior ou menor medida) da assembleia geral de 

acionistas no processo decisório relativo a tais negócios –, aliado ao regime protetivo do 

conflito de interesses e do abuso do poder de controle e ao tratamento dos cálculos de 

quóruns, já garantem uma forma efetiva de proteção dos acionistas. Por último, as regras 

da CVM sobre manipulação de mercado, transparência e insider trading (além das 

normas específicas sobre os negócios com as próprias ações pelas companhias abertas) 

garantem a proteção dos interesses dos investidores e do mercado de capitais. 

Atendidas a todas as finalidades perseguidas por essa rede de normas protetivas, 

não visualizamos razão coerente para vedar qualquer tipo de negócio da companhia com as 

próprias ações: precisa-se abraçar de vez a racionalização do instituto, abandonando o 

entendimento acerca do caráter taxativo das exceções previstas no art. 30 da Lei das S.A.  

Concordando com Ascarelli, concluímos que o exame de toda e qualquer 

disposição acerca das sociedades anônimas – e, por conseguinte, da Lei das S.A. – deve ser 

feito livre de preconceitos, uma vez que os usos e abusos perpetrados por seu intermédio 

são congênitos à sua própria existência. As anônimas podem representar tanto progressos 

quanto crises, dependendo do uso que delas se faça16. Daí não poder ser acolhida como 

política legislativa a tendência de adoção de restrições graves em decorrência da má-

utilização, por poucos, de um instituto que é útil a muitos. 

Terminamos, assim, reproduzindo uma máxima proferida por Clodomir Cardoso 

(na nossa visão, a pessoa que mais se aprofundou no estudo destes negócios no Brasil, 

depois de Philomeno J. da Costa) ao apresentar à Câmara dos Deputados seu primeiro 

projeto de lei sobre as sociedades por ações, em 1928: “das leis de sociedades anonymas, 

tem-se ditto que envelhecem depressa”17. 

 

                                                 
16 Cf. José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho (coords.), Direito das Companhias, cit., p. 8. Cf. 
também Luiz Antônio Sampaio Campos, Algumas Notas sobre a Utilização do Lucro do Exercício em 
Curso: Dividendo e Recompra, in Marcelo Vieira von Adamek (coord.), Temas de Direito Societário…, cit., 
p. 418. 
17 Cf. Clodomir Cardoso, op. cit., p. 59. 
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