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RESUMO 

 

 

Essa dissertação tem como escopo principal a análise da natureza jurídica e do regime 

aplicável às opções de compra e venda de ações. Na primeira parte, foram verificados a 

função econômico-social e o posicionamento doutrinário, em sede de direito nacional e 

comparado, quanto à classificação das opções de compra ou venda, bem como seu 

contraste com outros instrumentos existentes, a fim de demonstrar seu caráter contratual 

sui generis à luz do direito pátrio. Na segunda parte, foram estudadas as principais 

características das opções de compra ou venda de ações, com especial enfoque nos 

requisitos subjetivos, objetivos e formais, a fim de determinar seu tratamento à luz no 

direito brasileiro. Por fim, foram objeto de investigação os efeitos práticos no âmbito 

societário, bem como o regime de sua tutela jurisdicional em caso de violação das 

obrigações (lato sensu) assumidas pelas partes.  
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ABSTRACT 
 

 

 

This dissertation intends to analyze the legal nature and judicial treatment of call and put 

options having stocks as their underlying assets. In the first part, it was analyzed their 

economic and social function and doctrine, in terms of national and comparative law, 

regarding the classification of call and put options in general, as well as their contrast with 

other existing instruments, in order to demonstrate their contractual sui generis aspect 

under national law. In the second part, it was verified the main characteristics of call and 

put stock options, with particular focus on their subjective, objective and formal aspects for 

the purpose of determining their legal treatment under Brazilian law. Finally, their practical 

effects within the corporate field were object of analysis, as well as the ruling of their 

judicial protection upon a default of the obligations (lato sensu) assumed by the parties 

thereunder.  
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PARTE I - INTRODUÇÃO, FUNÇÃO ECONÔMICA E NATUREZA 
JURÍDICA DA OPÇÃO DE COMPRA E VENDA 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Plano do Trabalho e Delimitação do Escopo. 

 
  As presentes linhas introdutórias têm por finalidade apresentar o plano de 

trabalho, bem como a metodologia de abordagem do objeto de sua investigação.  

  O objetivo central do estudo será a análise da natureza jurídica do negócio1, 

de ampla utilidade na vida negocial2, que visa criar uma relação jurídica por meio da qual, 

de um lado, um dos sujeitos3 resguarda4 o direito de, a seu critério e unilateralmente, 

dentro de um prazo estabelecido, dar vida a uma relação jurídica de compra e venda de 

ações5-6. 

                                                 
* Faz-se advertência de que, ao longo do trabalho, o prenome de alguns autores nacionais será referido por 
extenso ao lado dos seu respectivos sobrenomes, a fim de mantê-los na forma como são mais conhecidos na 
comunidade jurídica nacional. 
1 Por se tratar de um capítulo ainda introdutório, usar-se-á o presente termo sem a intenção de antecipar as 
conclusões ao final do presente trabalho.  
2 Com relação à atualidade e importância do tema já se manifestaram diversos autores, tais como: J. T. 
CHARLES, El contrato de opción, Barcelona, Bosh, 1996, p. 13; E. PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., 
pp. XIII e 245; E. GABRIELLI, Trattato dei contratti, I contratti in generale, Tomo Primo, 1. ed., Milano, 
UTET, 1999, p. 182; A. W. KATZ, The Option Element in Contracting in Virginia Law Review, n. 90, Dez-
2004, pp. 2187-2244 disponível in <http://www.virginialawreview.org> [05.01.2011], pp. 2191; e R. STAZJN, 
Sobre a natureza jurídica das opções negociadas em bolsas, Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, n. 105, 1997, p. 54.  
3 Da mesma forma, não será utilizada nas linhas introdutórias, a expressão parte a fim de se evitar um 
emprego do termo que pudesse antecipar nossas conclusões quanto à natureza jurídica do negócio descrito 
acima, uma vez que sua utilização poderia induzir a existência de um negócio jurídico, dado que parte, em 
sentido estrito, serve para designar os centros e interesses (polos subjetivos) em uma relação tipicamente 
contratual. Nesse sentido: F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, trad. esp. de R. O. Fontanarrosa, S. 
Sentis Melendo e M. Volterra, Doctrina general del contrato, tomo I, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas 
Europa-America, 1952, p. 74 (“El significado ordinário de parte es el de cada sujeto, que entra em el nexo 
contractual”); e F. K. COMPARATO, Notas sobre parte e legimitação nos negócios jurídicos in Ensaios e 
pareceres de Direito Empresarial, São Paulo, Forense, 1978, p. 513-514 (o autor nos mostra que o conceito 
de parte utilizado no âmbito de negócios jurídicos foi influenciado por estudos do direito processual, 
concluindo que aquele não se confunde com aquele de sujeito de direito). Para tanto, a fim de se tentar 
manter certa neutralidade no escorço introdutório, buscar-se-á utilizar a expressão sujeito como sendo o polo 
subjetivo de uma determinada relação jurídica.  
4 A fim de corte do tema, convém esclarecer que não serão estudadas as opções determinadas pela própria 
legislação (opções legais), frequentes em outros países, mas só aquelas que estejam dentro do âmbito da 
autonomia da vontade dos sujeitos envolvidos (cf. C. S. ASURMENDI, La opción de compra, 2ª ed., Madrid, 
Dykinson, 2007, p. 117). 
5 A escolha do contrato de compra e venda de ações deve-se, em grande medida, à sua importância e 
habitualidade no âmbito comercial. Nesse sentido, vide: P. MALAURIE – L. AYNES – P. GAUTIER, Droit Civil. 
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  Em que pese a utilidade do esforço em se tentar traduzir em caracteres 

abstratos o negócio sob exame, há muito já se sustenta na doutrina7 que a investigação 

científica deve partir da verificação de exemplos tirados da realidade prática, para que seja 

possível, em momento posterior, promover-se a conexão de tal realidade com os aspectos 

técnicos necessários à sua melhor compreensão.  

  Por essa razão, o caso prático que será apresentado como exemplo do 

negócio a ser estudado, embora não contenha todos os elementos pormenorizadamente 

detalhados, serve de amostra para a identificação de suas principais características. Além 

disso, justifica-se a escolha do caso, dentre tantos outros existentes, por ser reputado como 

o grande ponto de partida para o desenvolvimento do estudo do negócio em tela pela 

doutrina italiana – uma das mais fartas e desenvolvidas no exame do assunto8. 

  Trata-se da célebre controvérsia entre Bocconi e La Rinascente acerca da 

melhor interpretação de uma avença (patto contrattuale), em que Bocconi prometera 

vender determinados bens à La Rinascente que, por sua vez, reservara-se o direito de 

adquiri-los, de acordo com o prazo e condições acordados pelas partes9.  

  A breve descrição acima mostra alguns dos elementos essenciais para 

identificação do negócio a ser estudado: um dos sujeitos (Bocconi), desde o início da 

avença, compromete-se a vender determinados bens a um outro sujeito (La Rinascente), 

que, por sua vez, reserva o direito de escolher, dentro do prazo determinado, a seu 

exclusivo critério, levar a cabo (ou não) dita aquisição. Assim, há promessa vinculante e 

definitiva de prestação futura (venda de bens), de um lado, e opção ou escolha de aceitar 

tal promessa, de outro. 

  Percebe-se, assim, a criação de um direito de escolha – opção – de 

prosseguir ou não na contratação do negócio predisposto pelos sujeitos. Tal direito, que 

será objeto de análise posterior, é a essência do negócio a ser estudado neste trabalho.  

                                                                                                                                                    
Les contrats spéciaux, 3a ed., Paris, Defrénois, 2007, p. 67 (referidos autores afirmam serem raras as cessões 
de participações sociais sem a utilização das chamadas promesses unilatérales de vente que, como será visto, 
equivalem aos contratos de opção); E. PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., p. XXXIII (“Sotto questo 
profilo, un punto di osservazione privilegiata del fenomeno si trova nell’ambito delle operazioni in senso lato 
finanziarie e, in particolare,nelle compravendite (o nei contratti preliminari, negli accordi quadro, nei patti 
parasociali) aventi ad ogetto quote o azioni di società.”). 
6 Não obstante a escolha do contrato de opção de compra ou venda de ações, ao longo do trabalho serão 
realizados comentários que se aplicam aos contratos de opção de compra ou venda em geral, a fim de traçar 
um paralelo com aqueles a serem aqui estudados. 
7 Cf. A. TOMASETTI JR., Execução do contrato preliminar, Tese (Doutorado), Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 1982, p. 3. No mesmo sentido: J. T. CHARLES, El contrato de opción, cit., p. 19. 
8 Cf. G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contrato, Milano, Giuffrè, 1954, 
p. 35. 
9 Idem, ibidem, p. 21. 
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  Porém, antes de prosseguir, porém, convém explicitar que, sob um prisma 

jurídico-social, é corrente a utilização da expressão opção para as mais variadas situações, 

as quais, nem sempre, coincidem ou guardam similitude com o negócio aqui estudado.  

  Igualmente, o termo opção comporta diversas acepções no cunho social, que 

será objeto do presente estudo em capítulo próprio destinado especificamente a precisar a 

terminologia a ser aqui empregada. Entretanto, neste capítulo inicial é preciso salientar que 

apenas será objeto de análise o negócio jurídico outorgativo de direito de opção de compra 

ou venda10. 

  A investigação que será feita no trabalho parte da premissa de que a 

contratação das opções será levada a cabo por particulares – sem participação de entidades 

públicas circunscritas ao âmbito empresarial11, justamente por serem aí mais freqüentes12, 

                                                 
10 Importante notar que a doutrina italiana distingue as chamadas “cláusulas parte” (no original claosola 
parte) das “cláusulas contrato” (claosola contratto), entendendo que aquelas se enquadram na unidade 
negocial e na causa do contrato (como nos contratos de leasing) e estas seriam as cláusulas autossuficientes 
dotadas de uma função própria e autônoma em relação ao contrato em que se encontram inseridas (E. 
PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., 2007, p. 421). Certa parte da doutrina alemã também analisou o 
regramento de cláusulas de opção autônomas contidas em outros contratos, assim como seus contornos 
jurídicos (cf. M. CASPER, Der optionsvertrag, cit., pp. 39-41). Neste trabalho, deixar-se-ão de abordar ambas 
as modalidades de cláusulas de opção por se distanciarem, em alguns aspectos, dos negócios outorgativos de 
opção propriamente ditos. 
11 Embora ainda seja tormentosa a discussão, para os fins do negócio jurídico a ser aqui abordado, 
considerar-se-á como existente uma categoria autônoma de contratos empresariais ou comerciais, conforme 
abordado por P. A. FORGIONI: “A maioria dos autores não dedicava grande esforço ao estudo dos contratos 
comerciais, como categoria realmente autônoma, regida por princípios peculiares, adaptados e esculpidos 
conforme a lógica do funcionamento do mercado. No máximo, algumas referências às óbvias especificidades 
dos negócios mercantis, desprezando-se talvez sua principal característica moderna: nos contratos 
empresariais ambas (ou todas) as partes têm no lucro o escopo de sua atividade (...) Perde-se a 
oportunidade de trazer à luz uma teoria geral efetiva dos contratos mercantis, que explique suas 
peculiaridades e seu funcionamento, calcada na realidade do cotidiano (...) Nos contratos empresariais, o 
escopo do lucro grava a atividade de ambos (ou de todos) os partícipes do negócio jurídico, de forma que 
seu comportamento assume características distintas.” (cf. A evolução do direito comercial brasileiro: da 
mercancia ao mercado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 141 e 147). No mesmo sentido: C. COUTO 
E SILVA, A obrigação como processo, 3ª reimpressão, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2009, p. 27; e O. GOMES, 
Contratos, 26ª ed. rev. atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002 por A. Junqueira de Azevedo e 
Francisco Paulo de Crescenzo Marino, coord. por Edvaldo Brito, Rio de Janeiro, Forense, 2007, pp. 100-101. 
Autores estrangeiros que estudaram o negócio outorgativo de opção também se manifestaram neste sentido, 
mencionando especificamente que os mesmos desenvolvem-se de maneira mais acentuada no âmbito 
comercial ou, mais modernamente, empresarial. Na Espanha: J. T. CHARLES, El contrato de opción, cit., p. 
40 (“Desde luego cabría distinguir entre las opciones civil y mercantil.”); Na França: F. BENAC-SCHMIDT, Le 
contrat de promesse unilatérale de vente, thèse pour le Doctorat D’état, Université de Paris I, 1982, pp. 6 e 
95 (“C’est dans le domaine du droit des affairs qu’elle [promese unilatérale de vente] a trouvé sa principale 
application / C’est un contrat que l’on peut qualifier de ‘contrat d’affaires’ utile à la circulation de biens.” 
[grifos nossos]). 
12 “L’optante è spesso un imprenditore o, di regola, um soggeto per il quale non è conveniente procedere alla 
conclusione del contratto attraverso lo scambio della proposta e dell’accettazione, in quanto gli ocorre del 
tempo per decidersi (...) Dalla considerazione delle diverse sentenze rese su questioni inerenti all’opzione si 
è constatato che nella maggior parte dei casi uno dei soggetti, l’optante, era un imprenditore.” (E. CESÀRO, 
Il contrato e L’opzione, cit., p. 24).  
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excluindo aquelas relações situadas em microssistemas específicos, como do direito do 

consumidor ou do trabalho. 

  Dado seu caráter instrumental – ou, como preferem alguns doutrinadores, 

preparatório – a opção pode ter como escopo qualquer espécie de contratação ulterior, 

embora seja discutível sua admissibilidade para negócios jurídicos unilaterais13-14. Assim, 

não se vislumbra qualquer empecilho para a criação de uma opção de arrendamento, 

prestação de serviços, entre outros. Não obstante, este trabalho ficará restrito à análise da 

versão mais difundida na prática comercial do negócio em exame, qual seja, a opção que 

tenha por fim o aperfeiçoamento de um contrato de compra e venda. 

Por oportuno, diga-se, que serão parte deste estudo não apenas os negócios 

que criam ao sujeito beneficiário o direito de, a seu critério, comprar um determinado bem 

(o que implica ao outro sujeito a obrigação de vendê-lo) – chamados de opção de compra –

, como também vendê-lo a outro sujeito (o qual assume a obrigação indeclinável de 

adquirir referido bem, uma vez exercida a opção) – conhecidos como opção de venda. 

Para de evitar demasiada repetição ao longo do texto, haja vista que o 

regime aplicável às opções de compra aplica-se quase que igualmente às opções de 

venda15, bem como por serem mais usuais na prática negocial, a atenção será voltada 

majoritariamente às opções de compra. Eventuais diferenças relevantes no que tange ao 

regime aplicável a cada um dos negócios, como ocorre com a execução do contrato de 

compra e venda formado após exercício do direito de opção, serão abordadas ao longo 

deste estudo.  

                                                 
13 A título de exemplo, embora não haja qualquer restrição legal, não parece, à primeira vista, de grande 
utilidade prática outorgar-se, um direito de opção a um donatário para que este exerça seu direito de aceitar 
ou não algum bem que lhe tenha sido doado, isto porque tal direito já lhe foi assegurado pela própria lei e 
pela natureza do negócio.  
14 Importa notar que os contratos de opção negociados em Bolsa (apesar de não serem objeto do presente 
estudo) podem representar, em certa medida, uma atenuação do caráter preparatório dos contratos de opção, 
sobretudo quando a liquidação realizar-se pela diferença. Nestes casos, desde o seu nascedouro, as partes não 
almejam a contratação optativa e/ou a transferência da propriedade, mas tão somente a diferença – positiva 
ou negativa - na variação do valor do objeto, o que enfraquece seu caráter preparatório, pois passam a gozar 
de uma autonomia aparente em relação ao contrato principal. Mesmo nesses casos, ainda se pode cogitar que, 
quando há liquidação por diferença, ocorreram atos sucessivos e implícitos, como o exercício do direito de 
opção pelo beneficiário, transferência da propriedade ao beneficiário e sua imediata retrovenda ao outorgante 
pelo pagamento de um preço superior, sendo a diferença o ganho auferido pelo beneficiário. Mas tal 
mecanismo, além de sua artificialidade, suscitaria uma série de discussões, incluindo de cunho tributário, tais 
como incidência de imposto de transmissão inter vivos, bem como a necessidade de registro para efetiva 
transferência da titularidade do bem. Devido a isso, parece fazer mais sentido entender que, nos casos em que 
há apenas liquidação por diferença, ocorre certa flexibilização do caráter preparatório das opções, as quais 
passam a valer e existir por si mesmas, sem qualquer coligação funcional com o contrato optativo. As regras 
e questões relativas à forma e capacidade das partes teriam uma disciplina diferente.  
15 P. MALAURIE – L. AYNES – P. GAUTIER, Droit Civil, Droit Civil..., cit., p. 81.  
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Advirta-se que a nomenclatura acima delineada não tem a pretensão de se 

esvaziar os atributos da indivisibilidade e reciprocidade das prestações no contrato de 

compra e venda (ou seja, se existe venda de um lado, certamente deve haver compra de 

outro).  

Como já defendido por W. BULGARELLI, apesar da necessária coexistência 

entre compra, de um lado, e venda, de outro, nos contratos de compra e venda, é possível 

sua decomposição, conforme se verifica de quem partiu a iniciativa do negócio16.  

Portanto, neste trabalho, a decomposição da unidade terminológica (compra 

e venda) será também aplicada para designar diferentemente as modalidades das opções 

em cada caso concreto, utilizando-se, como referência, o direito atribuído ao sujeito 

beneficiário17: se o direito do beneficiário for de adquirir o bem, estaremos diante de uma 

opção de compra; caso ele tenha o direito de vendê-lo (ou de exigir que o outro sujeito lhe 

compre), estar-se-á diante de uma opção de venda18.  

                                                 
16 W. BULGARELLI, Contratos Mercantis, 13ª ed., São Paulo, Atlas, 2000, p. 170: “Também acentua esse 
aspecto Waldemar Ferreira, afirmando que apesar da indivisibilidade da compra e venda, predomina a 
compra como elemento determinador da comercialidade da venda. (...) Apesar da unidade terminológica do 
termo compra e venda (emptio venditio) decorrente de sua conceituação como contrato de prestações 
recíprocas, pode-se decompô-lo, contudo, em compra – quando a iniciativa de formação parte do comprador 
– ou em venda quando ela provém do vendedor e do ponto de vista econômico tem também sua importância 
essa distinção, por exemplo, quando há excesso de oferta no mercado, diz-se que está Vendedor, ou ao 
contrário, Comprador, como ocorre na Bolsa.”. 
17 A título ilustrativo, conforme será objeto de estudo adiante, a nomenclatura no direito francês mantém o 
foco na posição subjetiva assumida pelo sujeito vinculado à opção: a promesse unilatérale de vente é 
equivalente ao contrato de opção de compra, ao passo que a promesse unilatérale de achat corresponde ao 
contrato de opção de venda.  
18 Interessante questão diz respeito à possibilidade (ou não) de existir uma opção “recíproca”, em que 
coexistam opção de compra para um sujeito e opção de venda para o outro sujeito da relação referente ao 
mesmo bem (no caso, ações). À primeira vista, tal negócio poderia parecer desprovido de utilidade, pois seria 
possível argumentar a existência, em verdade, de um verdadeiro contrato de promessa de compra e venda (C. 
S. ASURMENDI, La opción de compra, cit., p. 56). Contudo, uma reflexão mais cuidadosa revela que o 
negócio tem sua utilidade e não deve ser confundido com uma compra e venda, dado que ele, ao contrário da 
compra e venda em si, só será efetivado se houver exercício da opção por quaisquer das partes (o negócio não 
irradia desde já os efeitos da compra e venda até que haja o exercício por ao menos uma das partes); se não 
houver tal exercício, simplesmente não terá havido compra e venda. Inclusive, essa modalidade de opção 
recíproca foi objeto de regulamentação pelo Código Civil do Peru – um dos poucos diplomas que tipificou as 
opções, que, em seu artigo 1.420, dispõe que “[...] es valido el pacto en virtude del cual el contrato de 
opción reciproca puede ser ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes”. A. M. PRATA, citando 
outros autores portugueses, foi expressa ao acolher a validade e utilidade das opções recíprocas (cf. O 
contrato-promessa e o seu regime civil, Coimbra, Almedina, 1995, pp. 406-407). Na prática societária atual, 
tem sido frequente o emprego de opções recíprocas em acordos de acionistas, a fim de resolver situações de 
impasse (deadlock), em que os acionistas outorgam-se mutuamente opção de compra e/ou opção de venda, 
recíprocas, exercíveis por quaisquer delas, nos mesmos termos, se ocorridos os eventos ou condições 
estabelecidas nos acordos (chamados comumente de triggers). Nessas situações, tornaram-se frequentes, 
principalmente em joint ventures, as estruturas de outorga de opções recíprocas, chamadas de shoot-out, nas 
quais se destaca aquele conhecido como roleta-russa (Russian roullete) em que, a fim de resolver um 
impasse, as partes pactuam um mecanismo em que ambas têm o direito de exercer suas opções de venda, 
seguindo-se o seguinte procedimento: (a) uma das partes notifica a outra acerca de sua intenção de exercer 
sua opção de venda das suas ações contempladas pelo acordo; (b) a contraparte tem um prazo para responder 
à notificação definindo se (b.i) prefere exercer a sua opção de venda, obrigando a outra parte a comprar suas 
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Assim, a opção, de compra ou de venda, é um mecanismo instrumental-

preparatório19 para se atingir o contrato optativo de compra e venda20, de maneira que a 

nomenclatura proposta tem como caráter distintivo a natureza do direito criado em favor 

do sujeito beneficiário21.  

Ademais, vale dizer, que as opções de compra ou venda podem se referir a 

toda sorte de bens, desde que sejam lícitos e transferíveis22, sendo, inclusive permitida a 

constituição de opção sobre ativos intangíveis, como índices de moeda e taxas de juros, 

entre outros23.  

                                                                                                                                                    
ações ou (b.ii) terá de sofrer as consequências do exercício da opção de venda da outra parte que lhe 
acarretará, por conseguinte, a obrigação de adquirir as ações. (cf. I. HEWITT, Joint ventures, 3ª ed., London, 
Sweet & Maxwell, 2005, p. 218). Existem outras modalidades, como aquelas sociedades em que se evita o 
ingresso de herdeiros de acionistas, onde cada um deles outorga, reciprocamente, opção de compra aos 
demais, cujo exercício fica condicionado ao falecimento do acionista-outorgante (S. F. BOLLEFER, 
Shareholders’ agreements: A tax and legal guide, 3ª ed., Toronto, CCH Canadian Limited, 2009, p. 122). 
Seja como for, tendo em vista a própria natureza da compra e venda, as cláusulas de opção em referidos 
negócios sempre são bilaterais, ou seja, ligam dois centros de interesse (partes) que podem ser compostos de 
múltiplos sujeitos. Sempre o exercício de uma opção de compra dirigir-se-á ao outro acionista 
individualmente (comprador ou vendedor) no contrato de compra e venda que se forma com o exercício da 
opção.  
19 G. CRIBARI, Um ângulo das relações contratuais (proposta, contrato preliminar e opção) in Revista 
Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v.8, n.28, jul./set. 1984, p. 16. 
20 A fim de facilitar a compreensão, utilizar-se-á no presente trabalho o conceito amplo de compra e venda, 
englobando a compra e venda stricto sensu e a cessão, dado que “[...] na prática, a troca dos nomes 
(compra-e-venda, cessão) é sem relevância” (F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo, 
XXXIX, 3ª ed. reimp., Rio de Janeiro, Editor Borsoi, 1972, p. 151). Utilizaremos, portanto, indistintamente 
os termos cessão e compra e venda (stricto sensu), apesar da existência de distinção conceitual entre ambos 
os institutos, em especial quando existiam ações endossáveis em nosso ordenamento (M. CARVALHOSA, 
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, vol. I, 5ª ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 350). 
Assim, a fim de evitar a utilização de termos pouco empregados na doutrina, como, em alguns casos, opção 
de cessão (A. GAUDEMET, Contribution à l’étude juridique des dérivés, thèse pour le Doctorat en Droit, 
Université Panthéon-Assas (Paris II), 2008, p. 37), preferiu-se ao longo do estudo opção de compra ou venda 
para designar ambas as hipóteses (compra e venda stricto sensu e cessão).  
21 Isso, em última análise, justifica a escolha do título do presente trabalho, pois não nos pareceu 
completamente adequado chamar-lhe de opção de compra e venda, sendo apenas possível a existência de 
uma opção de compra ou uma opção de venda. Mesmo nas hipóteses de operações em que são conjugadas 
opções de compra e opções de venda sobre um mesmo bem por um mesmo sujeito (por exemplo, as 
operações conhecidas como “box”), cada uma das opções mantém suas autonomias estrutural e funcional, 
estando apenas coligadas em torno do aparato contratual desenvolvido pelos sujeitos envolvidos com vistas a 
um determinado objetivo ulterior . 
22 A necessidade de transferibilidade do bem subjacente é apenas verificada nos contratos de opções em que 
exista a previsão de formalização do contrato de compra e venda subjacente e a entrega física do bem ao 
sujeito que figurar no polo comprador. É certo que tal exigência não se aplica quando se tratar de opções cuja 
liquidação seja feita inteiramente pela diferença entre o preço de exercício da opção e o valor de mercado do 
bem subjacente na data de exercício. Mesmo nas opções em que seja feita pela entrega física do bem 
subjacente, entende-se que a transferibilidade – e em último caso a própria existência – do bem deve apenas 
ser verificada quando do efetivo exercício da opção pelo beneficiário, sendo plenamente possível que se 
acorde uma opção cujo bem subjacente ainda não exista ou não seja passível de cessão na data da 
formalização da opção (as chamadas opções a descoberto).  
23 “Os ativos objeto [das opções] incluem ações, índices de ações, moedas, instrumentos de dívida, 
commodities e contratos futuros.” (cf. J. C. HULL, Options, Futures and Other Derivatives, trad. port. da 
Bolsa de Mercadorias & Futuros, Opções, Futuros e outros derivativos, 3ª ed., São Paulo, Bolsa de 
Mercadorias & Futuros, 1998, p. 5). Não se entrará em detalhes no estudo do regime dos derivativos em si, 
mantendo o foco nas opções que tratem de bens sujeitos à transferência – ações –, nas quais as partes 
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Com relação aos bens, optou-se por manter o foco nas ações, em virtude das 

vicissitudes de referidos negócios, sobretudo quanto à obtenção (ou não) do status socii 

pelo beneficiário de opção de compra, a possibilidade de exercício (ou não) de controle 

externo pelo beneficiário, a existência (ou não) de obrigações perante a sociedade 

emissora, o regime de sua averbação nos livros sociais e consequente oponibilidade 

perante terceiros. 

Assim, julga-se mais conveniente, sob um aspecto metodológico, 

apresentar, na primeira parte deste trabalho, os aspectos genéricos aplicáveis aos negócios 

envolvendo opções de compra ou venda de quaisquer bens móveis para, na sequência, na 

segunda parte, avançar na análise dos negócios cujo objeto e causa24 principais sejam 

efetivamente a outorga de direito de opção de compra ou venda de ações25. 

À guisa de esclarecimento, neste estudo não se versará sobre as opções 

bursáteis, levando-se em conta que, por estarem situadas em ambiente regulado e distinto, 

com interesses e proteções variados (necessidade de padronização, intermediação de 

corretoras, garantias, câmaras de liquidação e custódia, entre outros), não obstante 

                                                                                                                                                    
efetivamente almejam a formação do contrato optativo de compra e venda. Em algumas passagens, serão 
tecidos alguns comentários em relação àquela modalidade de contrato como comparativo àquela objeto deste 
estudo. 
24 Com relação ao estudo da causa dos negócios jurídicos – tema jurídico dos mais tormentosos e que tem 
sido objeto de estudo e divergências entre renomados doutrinadores –, serão feitas algumas referências nos 
capítulos a seguir, sem a pretensão de esgotar o assunto. Para uma análise do histórico do estudo da causa, 
bem como acerca da existência de quatro “causas” distintas diversas e sua aplicação no direito brasileiro aos 
negócios unilaterais e gratuitos, vale citar o posicionamento de L. C. PENTEADO, Doação com encargo e 
causa contratual, Campinas, Millennium, 2004, p. 64 (“No âmbito da dogmática de direito privado 
obrigacional, a palavra causa continua sendo voz denotativa de conceitos diversos. Espraiar-nos em meio a 
eles pode ser interessante maneira de procurar, qual ávido mercador, a pérola preciosa – um conceito de 
causa mais preciso, rico e repleto de aplicações – o qual possa fundar uma reformulação da própria noção 
de contrato (...) A metodologia empregada neste capítulo se valerá, primeiramente, das quatro causas 
defendidas por Aristóteles, a material, a formal, a eficiente e a final”). Neste trabalho, apenas por escolha 
metodológica, sem adentrar ao seu estudo aprofundado, assumir-se-á o conceito de causa material, entendida 
como função econômico-social dos negócios jurídicos, tal como sustentado por E. BETTI: “(...) es fácil 
concluir que la causa o razón del negócio se identifica com la función econômico-social del negocio entero, 
considerado, con independência de la tutela jurídica, en la síntesis de sus elementos essenciales” (cf. Teoria 
generale del negozio giuridico, trad. esp. de A. Martin Perez, Teoria General del negocio juridico, 2ª ed., 
Madrid, Revista de Derecho Privado, 1959, p. 141). Atualmente na Itália, a teoria da causa concreta ou 
econômico-individual dos negócios jurídicos parece ter ganhado terreno frente à causa como função 
econômico-social (tradicionalmente mais aceita pelos tribunais italianos). Os conceitos, embora semelhantes, 
diferenciam-se em seu escopo, pois a função individual de cada negócio contempla os interesses reais 
(verdadeiros) que a operação negocial, considerada em seu conteúdo, destina-se a produzir em concreto (E. 
PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., p. 227). 
25 Como será explicitado em seguida, não serão objeto do presente estudo as cláusulas de opção contidas no 
âmbito de acordos de acionistas, em virtude do tratamento diferenciado atribuído àqueles em nossa legislação 
societária, embora grande parte de nossas conclusões possa lhe ser replicada.   
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inúmeras semelhanças, acabam possuindo um regramento jurídico diferente em relação à 

opção de compra ou venda que será estudada adiante26.  

Não farão parte do tema principal deste trabalho, embora se reconheça a 

similitude dos efeitos gerados pelos negócios autônomos de opção – a serem aqui 

estudados – as cláusulas ou pactos de opção contidos em outros negócios típicos27.  

 Em que pese a grande importância das opções sobre ações outorgadas em 

benefício de administradores e empregados de sociedades anônimas nos conhecidos stock 

option plans, a que é geralmente atribuído o caráter de remuneração28, entende-se por bem 

não abordá-las aqui, tendo em vista a aplicação de aspectos de Direito do Trabalho que 

acabariam por desvirtuar – e ampliar em demasia - o delineamento do tema. 

Do mesmo modo, não serão abordadas as opções – ou, conforme defendido 

na doutrina, promessas unilaterais de contratar – primariamente concedidas de forma 

direta pelas sociedades, seja em aumento de capital, seja quando submetido ao regime de 

capital autorizado, na forma do § 3º do artigo 168 da Lei de Sociedades por Ações, por 

possuírem elementos e características diferentes das figuras aqui estudadas29. 

                                                 
26 Tal segregação na abordagem das opções negociadas dentro ou fora de Bolsa de valores, mercadorias e 
futuros já havia sido ressaltada por importantes autores, nacionais e estrangeiros: A. LECOMPTE, De la nature 
juridique des ventes à option, Paris, Recueil Sirey, 1931, p. 30; F. SATIRO DE SOUZA JR., Regime jurídico das 
opções negociadas em bolsas de valores, Tese (Doutorado), Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2002, p. 160 (“No mercado de capitais, as opções sobre ações – que podem ser de compra (‘call’) ou 
venda (‘put’) são consideradas valores mobiliários por disposição da Lei 6. 385/76, e quando negociadas em 
bolsa, estão sujeitas à regulação exercida diretamente pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, nos 
termos das políticas impostas pelo CMN – Conselho Monetário Nacional, e à auto-regulação pública das 
bolsas de valores e das caixas de liquidação.”); E. PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., p. 379; e M. 
IRRERA, Options e futures in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, vol. X, Torino, 
UTET, 1999, p. 368. Deve-se reconhecer que, do ponto de vista estrutural, inexistem diferenças entre as 
opções ordinárias e aquelas negociadas em ambiente regulado de Bolsa, razão pela qual muitas das 
discussões aqui abordadas poderão ser aproveitadas (R. STAZJN, Sobre a natureza jurídica..., cit., p. 56). 
27 Parte da doutrina considera a existência de um pacto de opção adjacente a um negócio específico e 
individual, como nos contratos de arrendamento com cláusula de opção, entre outros. A ideia de pacto 
enquanto uma cláusula ou disposição contida em outro contrato já foi afirmada pela doutrina italiana.  
28 Por fugir ao tema, não se avançará no estudo da natureza e qualificação de remuneração no âmbito de 
Direito do Trabalho, tomando-se como correta aquela apresentada por S. PINTO MARTINS, segundo o qual de 
que remuneração seria o conjunto de prestações recebidas habitualmente pela prestação de serviços, seja em 
dinheiro seja em utilidades visando a satisfação das necessidades básicas do empregado e sua família. A 
remuneração pode ser fixa, variável ou mista a depender da relação do montante a ser pago em função da 
produtividade verificada. Apesar da discussão acerca do tema, a doutrina entende que os benefícios oriundos 
de programas de stock option não integram a remuneração, não podendo ser considerados como pagamento 
pela prestação de serviços ou uma utilidade conferida pelo empregador (cf. Direito do Trabalho, 19ª ed., São 
Paulo, Atlas, 2004, pp. 238, 243 e 257). 
29 Sobre tais opções, dentro do limite do capital autorizado, J. A. TAVARES GUERREIRO defendeu sua 
equiparação às promessas unilaterais de contratar por parte da companhia, estando equivocada a expressão 
contida na lei que remete à contratação da opção pelo administrador, sendo certo que, ao contrário do que 
pode ocorrer nos Estados Unidos, não gozam do atributo da onerosidade e independem de contrapartida 
(consideration) por parte do seu beneficiário: “O exercício da opção, quer por compra, quer por subscrição 
de ações, representa a execução da promessa, materializando-se através da celebração do contrato 
respectivo. Tanto tem caráter contratual a compra de ações, em sentido estrito, quanto a subscrição. Mas à 
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  Depois de esclarecidos os aspectos acima, na Parte II do trabalho avançar-

se-á no exame do negócio outorgativo de opção de compra ou venda de ações 

propriamente dito. Nessa oportunidade, serão objeto de análise suas principais 

características e atributos, seguidos dos requisitos subjetivos, objetivos e formais, bem 

como os efeitos jurídicos deles decorrentes. Para tal finalidade, serão analisadas questões 

que dizem respeito à gênese, vigência e extinção (anômala ou não30) dos referidos 

negócios31.  

  Não se fará a análise do instituto sob um enfoque de análise econômica do 

direito32, para evitar o alargamento do escopo. Mas, as lições trazidas de referida escola 

serão utilizadas com o propósito de identificar as vantagens e desvantagens de se conceder 

ao titular das opções a pretensão à tutela específica de seu direito, em contraste com a 

possibilidade – imoral ou não33 – de uma parte promover voluntariamente a quebra 

eficiente da avença (efficient breach of the contracts)34. 

Nesse contexto, tendo ocorrido a quebra do equilíbrio contratual em virtude 

de violação do direito (em sentido) subjetivo, estudar-se-á em que medida nosso 

                                                                                                                                                    
opção, enquanto tal, falta esse caráter (...) A natureza do instituto é, assim, de promessa unilateral de 
contratar, o que, impropriamente, embora, se denomina, na teoria dos contratos, de opção (...) Imprópria, 
por isso mesmo, (...) a redação da alínea b do § 1º do art. 157 que se refere às opções de compra de ações 
que o administrador tiver contratado no exercício anterior”  (cf. Sobre a opção de compra de ações in 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 39, ano XIX, 1980, pp. 226-229). 
30 Apesar de se mostrar de enorme interesse e importância, a fim de não ampliar por demasiado o tema deste 
trabalho, não se aprofundará no estudo da possibilidade (ou não) de resolução ou revisão judicial dos 
contratos de opção de compra ou venda em virtude de excessiva onerosidade superveniente, bem como os 
impactos na tomada de decisão pelos agentes de mercado quanto à sua utilização. Apenas a título de 
esclarecimento, serão realizadas breves notas ao longo do trabalho quando se tratar dos modos de extinção do 
negócio outorgativo de opção. 
31 Interessante notar a metodologia empregada por A. OSSORIO na análise das opções, dividindo-a de acordo 
com as fases biológicas de um ser humano (nascimento, vida e morte): “Obtenida una definición del 
contrato, conviene trazar su biología. Dividiré esta parte de mi studio en tres grupos de observaciones 
referentes al nacimiento, la vida y la muerte de la opción.” (cf. El contrato de opción, Buenos Aires, 
UTEHA, 1939, p. 80).  
32 E. PANZARINI, Il contratto di opzione, cit., p. XXIII-XXIV (referida autora faz breves comentários sobre a 
possibilidade da aplicação da teoria dos jogos aos contratos de opção, apesar de não adentrar ao tema com 
profundidade, tal qual se fará no âmbito deste trabalho, com a finalidade de evitar um alargamento demasiado 
do tema). As considerações de cunho econômico-financeiro serão feitas unicamente para identificar a função 
do instituto estudado, sem a pretensão de fazer propriamente uma análise econômica do mesmo.  
33 Estudar-se-á a opinião de autores que propugnam pela inexistência de imoralidade na chamada quebra 
eficiente dos contratos à luz dos ditames da boa-fé previstos em nosso ordenamento, conforme lições 
extraídas de parte da doutrina norte-americana (S. SHAVELL, Economic analysis of contract law, National 
Bureau of Economic Research, working paper 9696, Chapter 13, p. 13 disponível in 
www.nber.org/papers/w9696 [12.01.2010]). 
34 Cf. F. C. GIL, A onerosidade excessiva em contratos de engineering, Tese (doutorado), Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2007, p. 67 (“Esse movimento dialético entre a imutabilidade do 
vínculo contratual e sua flexibilização parece hoje voltar-se para a antítese do pacta sunt servanda. Mostra 
dessa tendência é assinalada, em certa medida, pela influência, ao menos teórica e, sobretudo, ventilada nos 
Estados Unidos, da teoria da efficient breach, ou, à falta de melhor tradução, rompimento economicamente 
eficiente do vínculo contratual.”).  
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ordenamento dispõe de meios que busquem atingir o mesmo efeito – como se 

descumprimento não existisse – das referidas obrigações (em sentido amplo) pela via 

coativa judicial35.  

Em linha com esse exame, no final da Parte II do trabalho, será analisada a 

importância da tutela específica36 no ordenamento pátrio, aplicando-se os conceitos gerais 

à tutela jurisdicional das opções de compra ou venda de ações no Brasil.  

A análise desta passará pelo exame da eficácia prática37 de se obter um 

provimento executivo pelo beneficiário, notadamente quando se tratar de opções de venda 

que, no mais das vezes, em caso de inadimplemento, darão ensejo apenas à execução de 

cunho expropriatório patrimonial.   

 

 
  

                                                 
35 Cf. J. A. TAVARES GUERREIRO, Execução específica do acordo de acionistas, in Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 41, ano XX, 1981, p. 42. 
36 Vale ressaltar que há muito o sistema jurídico norte-americano têm reconhecido a possibilidade de 
execução específica, conforme excerto a seguir: “Where the seller has broken a contract to deliver specific or 
ascertained goods, a court having the powers of a court equity may, if it thinks fit, on the application of the 
buyer, by its judgment or decree, direct that the contract shall be performed specifically without giving the 
seller the option of retaining the goods on payment of damages.” (W. YOUNG – E. FARNSWORTH, Contracts 
– Cases and Materials, New York, Foundation Press, 1980, p. 28). 
37 J. A. TAVARES GUERREIRO, Execução..., cit., p. 42. 
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11. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve como escopo principal trazer considerações acerca 

da natureza e regime jurídico da opção de compra ou venda de ações, enquanto 

instrumento de notável relevância prática, sobretudo no campo empresarial e financeiro.  

Para tal mister, dividiu-se a análise em duas partes; na primeira analisou-se 

os aspectos gerais das opções de compra e venda e na segunda abordou-se especificamente 

os negócios que tenham por objeto as ações de sociedades anônimas.  

Na parte introdutória, fruto de seu caráter preparatório e instrumental 

(subitem 2.1.238), restou evidenciado que a opção pode satisfazer variados interesses das 

partes, capaz de gerar efeitos práticos que não seriam atingidos por meio de outras figuras 

dispostas no ordenamento pátrio, com especial destaque para a prevenção de riscos e 

possível especulação em torno do valor do bem subjacente (subitem 2.1.2). 

A despeito de sua grande utilidade prática e penetrabilidade no campo 

social, a exemplo da maioria dos países de origem romano-germânica, ressalvados os casos 

de Itália, Guatemala e Peru, tais negócios acabaram não sendo tipificadas e reguladas de 

modo específico em nosso ordenamento (subitem 1.4.2).   

Na esteira do que ocorre com outras figuras, sobretudo no campo 

empresarial, que surgem e se desenvolvem à míngua de previsão normativa39, a atuação 

doutrinária e da jurisprudencial na sua interpretação, em processo infindavelmente 

dinâmico, revela-se de suma importância para determinar seu tratamento jurídico à luz das 

regras existentes.  

Nessa linha, buscou-se identificar os elementos fundamentais que permitem 

sua identificação como figura autônoma diante do ordenamento nacional.  

A primeira tarefa que se afigurou relevante foi a uniformização da 

terminologia a ser empregada quando do estudo do tema (subitem 1.3.). Variadas são as 

expressões utilizadas pela doutrina, o que contribui para a divergência de opinião quanto à 

sua natureza jurídica. 

                                                 
38 As referências aos capítulos, itens e subitens têm a intenção de evidenciar exatamente em que parte do 
trabalho encontra-se a fundamentação das conclusões aqui alcançadas. 
39 I. GUYON, Droit des Affaires: Droit Commercial général et Sociétés, Tomo I, 12a ed., Paris, Economica, 
2003, p. 26; e R. FAVALE, Opzione..., cit., p. 4. 
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Após o exame das principais definições utilizadas no âmbito nacional e em 

sede de Direito Comparado, mostrou-se mais adequada a utilização das seguintes (subitem 

1.3.2): (a) outorgante e beneficiário-outorgado, para designação dos sujeitos envolvidos; 

(b) contrato optativo, para referência ao contrato de compra e venda projetado; (c) opção 

de compra ou opção de venda, para refletir os negócios jurídicos em que o beneficiário 

figurará, respectivamente, no pólo comprador ou vendedor do contrato optativo (item 1.1); 

(d) direito formativo gerador ou direito de opção, no tocante ao direito (em sentido) 

subjetivo auferido pele beneficiário (subitem 1.3.1.); e (e) prêmio, como referência ao 

valor eventualmente pago pelo beneficiário ao outorgante como contrapartida ao direito de 

opção (subitem 1.3.2.). 

Estabelecida a nomenclatura utilizada, avançando no estudo de sua natureza 

jurídica, foram identificados diversos posicionamentos existentes na doutrina nacional e 

estrangeira acerca da matéria (subitem 4.1).  

Nesse particular, pode-se dizer que existem basicamente duas grandes 

correntes: (a) a primeira que considera as opções como manifestações unilaterais de 

vontade (subitem 4.2.1) e (b) a segunda que lhes classifica como contratos (subitem 4.2.2).  

Dentro da primeira corrente, uma vertente de autores defende sua 

equiparação às propostas irrevogáveis (subitem 4.2.1.1). Entretanto, respeitados os 

argumentos trazidos pelos autores, em sua maioria italianos, tanto do ponto de vista 

estrutural quanto funcional, as figuras não podem ser confundidas.  

Isso porque as opções dependem invariavelmente de manifestação de 

vontade do beneficiário quanto à extensão do direito de formativo gerador e à 

predisposição dos termos do contrato optativo, bem como desempenham função mais 

ampla, com maior grau de intensidade vinculativa no iter formativo do contrato optativo, 

em relação àquela, essencialmente procedimental, desempenhada pelas ofertas (item 

4.2.1.1). 

Ainda na primeira corrente, um grupo de importantes juristas nacionais 

propugna pela equiparação das opções às promessas unilaterais de contratar (subitem 

4.2.1.2). Ao cabo da análise dos fundamentos inovadores trazidos à tona, entendeu-se que 

não devem ser aplicados exatamente à modalidade de negócios aqui estudada, pelas 

mesmas razões estruturais e funcionais levantadas no exame da primeira vertente, 

acrescidas do fato de que inexiste, no ordenamento pátrio, ampla aceitação quanto à 

possibilidade de criação de negócios jurídicos unilaterais que não tenha sido 

expressamente previstos em lei (subitem 4.2.1.2). 
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No que tange à segunda corrente, foram encontradas quatro vertentes 

doutrinárias que defendem o caráter contratual das opções (subitem 4.2.2).  

A primeira delas associa a opção a um contrato de compra e venda sujeito à 

condição suspensiva (subitem 4.2.2.1). A argumentação foi rechaçada por inúmeros 

juristas, escoados principalmente na constatação de que o elemento particular – também 

chamado de acessório ou acidental – não justifica a mutação na natureza do negócio 

subjacente, bem como a inexistência de suspensividade dos efeitos do negócio de opção até 

que haja o exercício pelo beneficiário, tal como ocorre nos negócios condicionados 

(subitem 4.2.1.2). 

A segunda vertente equipara as opções aos contratos preliminares (subitem 

4.2.2.2). Não obstante a existência de algumas semelhanças, o conteúdo obrigacional de 

ambos os negócios mostra-se distinto; nos últimos o efeito principal é a criação de 

obrigação (stricto sensu) de aperfeiçoar, mediante renovação da declaração de vontade de 

ambas as partes, o contrato definitivo, já acordado apenas em seus elementos essenciais; 

nas opções o efeito típico é a criação do estado de sujeição do outorgante (não há 

obrigação propriamente dita) frente ao direito formativo gerador do beneficiário quanto à 

formação do contrato optativo, já predisposto em todos os seus elementos (categoriais e 

particulares) (subitem 4.2.2.2). 

A terceira vertente, compartilhada por importantes juristas nacionais, 

propugna pela existência de um contrato definitivo semicompleto. A tese, embora correta 

sob o ponto de vista exclusivamente do contrato optativo, parece não ser suficiente para 

retratar a figura sob exame, pois, embora estejam ligados funcionalmente, o negócio 

outorgativo de opção é figura autônoma em relação ao contrato optativo (subitem 4.2.2.3).  

Na quarta e última vertente, os autores encaram as opções como contratos 

sui generis não equiparáveis a qualquer outra figura do ordenamento nacional (subitem 

4.2.2.4). Defendida por renomados autores nacionais e estrangeiros, tal corrente tem 

ganhado bastante espaço na doutrina contemporânea.  

Assim, como resultado da análise comparativa intrassistêmica e com 

supedâneo em importante doutrina nacional e estrangeira, embora seja forçoso reconhecer 

o mérito das demais teorias analisadas, a última corrente (contrato sui generis) apresenta-se 

como a mais adequada para definição da natureza jurídica do negócio outorgativo de opção 

no ordenamento pátrio (subitem 4.4).  
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Definida a natureza jurídica das opções de compra ou venda em geral, a 

segunda parte do trabalho, teve como escopo explorar as principais características do 

contrato de opção de compra e venda de ações.  

Do exame das principais características, à luz da classificação dos contratos 

trazida por abalizada doutrina (subitem 5.1), ganhou relevo a situação de sujeição, de uma 

das partes frente ao direito formativo gerador, integrante do cerne do conteúdo da relação 

jurídica contratual, cujo exercício unilateral por parte do beneficiário, diferido e limitado 

temporalmente, juntamente com o próprio contrato de opção passam a fazer parte do iter 

formativo da relação contratual optativa, já predisposta em todos os seus elementos 

categoriais e particulares (subitem 5.1.5).  

De acordo com tais características, o contrato de opção e o exercício do 

direito formativo gerador passam a figurar como efetivos elementos de formação do 

contrato optativo, o que decisivamente permitem seu afastamento em relação às demais 

figuras existentes no ordenamento pátrio como figura autônoma (subitem 5.1.5).   

Tendo finalizado a análise das principais características do negócio em tela, 

mostrou-se relevante a abordagem dos seus requisitos, a fim de determinar o regime 

jurídico aplicável. 

Quanto aos requisitos subjetivos (capítulo 6), ao final do estudo da 

capacidade e legitimidade das partes em cada uma das fases do iter formativo do contrato 

optativo, restou confirmado, à luz da teoria segregacionista, que o contrato de opção e o 

contrato optativo remanescem como figuras autônomas e independentes (item 6.3). 

Em relação aos requisitos objetivos (capítulo 7), à luz das diversas teorias 

existentes, mostrou-se mais adequada para o exame dos contratos de opção aquela vertente 

que define a ação como participação social, representando o complexo unitário de direitos, 

poderes, deveres e ônus derivado da posição jurídica subjetiva no âmbito do contrato 

(associativo) de sociedade (item 7.6).   

No que tange aos requisitos formais, duas questões principais mostram-se 

relevantes: a exigência de paralelismo de forma com o contrato optativo (item 8.1) e 

possibilidade de sua averbação nos livros sociais (item 8.2).  

Nesse particular, não obstante a autonomia jurídica de ambos os negócios, 

revela-se mais adequado o posicionamento doutrinário majoritário que defende a 

necessidade de observância das mesmas formalidades impostas ao contrato optativo, sob 

pena de invalidade do contrato de opção (item 8.2).  
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Contudo, com base no princípio da manutenção dos contratos e nas regras 

aplicáveis aos contratos preliminares, em alguns casos, entende-se que pode haver a 

conversão do contrato de compra e venda optativo em contrato preliminar de compra e 

venda optativo, naquelas hipóteses em que o contrato de opção não se revestir das 

solenidades exigidas, a fim de manter, tanto quanto possível, o máximo da sua validade e 

eficácia entre as partes (item 8.1).  

No que pertine à segunda questão, releva-se importante interpretar o escopo 

do dispositivo contido no artigo 40 da Lei de Sociedades por Ações, de forma a determinar 

se os contratos de opção poderiam ser equiparados aos “outros ônus” ou à “promessa de 

cessão” para fins de averbação nos livros sociais.  

A conclusão, com base na interpretação sistemática e teleológica de referido 

dispositivo, à vista do contexto histórico e jurídico da época, bem como da prática 

corrente, justifica o posicionamento favorável à possibilidade de sua averbação, de cunho 

meramente declarativo, cujo escopo primordial é conferir oponibilidade frente a terceiros 

(item 8.1).   

Ao lado do tema da oponibilidade frente a terceiros, revela-se de grande 

interesse a análise dos efeitos decorrentes do contrato de opção de compra e venda de 

ações sob um enfoque puramente societário, com o objetivo de estabelecer em que medida 

o beneficiário poderia assumir alguns dos direitos e poderes inerentes ao status socii 

previamente ao exercício do direito formativo gerador.  

De forma conexa, foi dada ênfase à investigação da extensão da liberdade 

do outorgante, na fase anterior ao exercício do direito formativo gerador pelo beneficiário, 

para o gozo e exercício (a) dos direitos patrimoniais; (b) dos direitos de participação, com 

especial atenção ao exercício do direito de voto em matérias que possam alterar a 

substância das ações e da sociedade; e (c) do direito de retirada oriundos do contrato de 

sociedade.  

A conclusão aponta para manutenção de ampla liberdade do outorgante para 

o gozo e exercício dos primeiros direitos, sobretudo no que se refere ao recebimento de 

dividendos e outros valores que lhe possam ser distribuídos pela sociedade. 

No entanto, no que se refere aos dois últimos grupos de direitos, embora a 

conclusão tenha se revelado problemática por conta da dificuldade de estabelecimento de 

um critério rígido para a atuação do outorgante, julga-se mais adequado defender que, no 

âmbito externo (legitimidade), o outorgante permanece com ampla liberdade para a fruição 

dos direitos e poderes, ao passo que, no plano interno (frente ao beneficiário), tal liberdade 
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sofre restrições derivadas dos deveres secundários e acessórios, cujo exame 

invariavelmente deve ser feito de forma casuística (item 9.3).  

Ainda no que respeita ao plano da eficácia, o tema da tutela jurisdicional 

dos contratos de opção, em caso de descumprimento pelas partes, sobretudo à luz das 

obrigações (em sentido amplo) assumidas no âmbito do contrato de opção e do contrato 

optativo, possui contornos peculiares, especialmente porque, ressalvada eventual tutela 

preventiva ou inibitória, não se afigura possível a tutela específica do direito formativo 

gerador por parte do beneficiário (item 10.1). 

Não obstante, uma vez formado o contrato optativo, em caso de 

descumprimento das obrigações (de fazer) ali previstas, a parte lesada poderá pleitear sua 

tutela específica visando obter os efeitos práticos equivalentes (transferência das ações) 

(item 10.1).   

Nesse particular, incorporando as lições trazidas por autores da escola da 

análise econômica do direito, revelou-se inaplicável a teoria da quebra eficiente dos 

contratos, seja por conta dos valores ético-morais que permeiam nosso ordenamento 

jurídico, seja pelo não preenchimento dos seus pressupostos de incidência (item 10.1).  

Por fim, tendo em vista representar tema de grande relevância prática, a 

possibilidade de descumprimento dos deveres secundários e acessórios no contrato de 

opção também foi objeto de análise, com enfoque na eventual alienação das ações pelo 

outorgante em distintos cenários (item 10.3). 

Por conta da ausência de regramento específico, concluiu-se que a grande 

maioria das questões deverá ser definida no campo doutrinário e jurisprudencial, com base 

nos princípios que norteiam nosso ordenamento e grau de proteção a ser conferido aos 

diferentes interesses que entram em colisão nas situações descritas (item 10.3).  

Grande parte das conclusões acima aponta invariavelmente para o 

reconhecimento de que o regramento conferido aos contratos de opção de compra ou venda 

de ações em nosso ordenamento, sobretudo no que tange à eficácia prática nas hipóteses de 

descumprimento, tem influência direta e marcante sobre o cálculo de seu valor pelos 

agentes de mercado.  

O tratamento a ser conferido pelo ordenamento nacional a questões de suma 

importância, tais como o reconhecimento de sua autonomia frente ao contrato optativo, 

aleatoriedade, possibilidade de vinculação unilateral e independente de contrapartida 

(prêmio) do beneficiário, fixação do prazo de exercício, resolubilidade por excessiva 

onerosidade superveniente, grau de intensidade de vinculação das partes durante suas fases 
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de formação, oponibilidade frente a terceiros, tratamento e proteção das partes no âmbito 

judicial em caso de colisão de direitos e seus efeitos práticos decorrentes, afetará sua 

percepção no ambiente sócio-econômico, acarretando consequências diretas na sua 

valoração e na sua capacidade de satisfazer os anseios de parcela importante de agentes de 

mercados no âmbito nacional.  

Com efeito, o esforço doutrinário e o posicionamento jurisprudencial, já tão 

relevantes para a construção de nosso direito, ganham especial destaque no estudo dos 

contratos de opção.  

As questões acima, parafraseando C. COUTO E SILVA, reproduzem, em 

apertada síntese, as ideias gerais que nortearam o presente trabalho, de forma que a 

argumentação e as conclusões específicas podem ser encontradas no contexto de cada 

capítulo40. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
40 Cf. A obrigação..., cit., p. 169.  
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