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RESUMO

O presente trabalho de conclusão do curso da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal Fluminense analisa o mercado de capitais brasileiro, observando a 

aplicabilidade da governança corporativa em relação à legislação societária e regulatória 

pátria.

Desta análise, se verifica que boa parte dos institutos hoje aplicados foram incorporados 

de mercados de capitais com outras características, sendo pouco importantes para o 

Brasil.

Sendo assim, recomenda-se algumas alterações para que o mercado de capitais seja 

acessível e seguro para todos.

Palavras-chave: Governança corporativa. Princípios. Aplicabilidade. Mercado de 

capitais brasileiro.



ABSTRACT

As requested for the graduation in law at the Fluminense’ Federal University this final 

paper presents an analysis of the Brazilian’ stock market, verifying enforceability of the 

corporate governance practices when compared with the corporate and regulatory 

legislation of Brazil.

This analysis, notes that some of the institutes of corporate governance practices were 

imported from foreign stock markets, were mistakenly imported, which have differences 

features, rendering them inapplicable to the Brazilian’ stock market.

Therefore, some recommendations were suggested in order to render a safe and 

accessible stock market for all.

Key-words: Corporate governance. Principles. Enforcement. Brazilian stock market.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de monografia estudará o mercado de capitais brasileiro e 

seus critérios de governança corporativa, fazendo uma análise aprofundada da 

aplicabilidade dos regulamentos especiais da BM&F Bovespa, relacionando-os com os 

códigos de boas práticas estrangeiros, verificando uma possível incorporação em 

demasia de institutos estrangeiros ao nosso mercado de capitais e suas consequências.

No primeiro capítulo serão expostos os conceitos e definições necessárias para 

o entendimento do tema abordado, assim como será apresentado um breve histórico, 

cujo objetivo é ambientar a crítica que se fará quanto à absorção dos institutos de 

governança corporativa.

No entanto, antes da crítica, se faz necessário abordar a aplicabilidade da 

governança corporativa no Brasil, o que será demonstrado através de um estudo 

detalhado dos segmentos especiais da BM&F Bovespa, o qual buscará analisar se houve 

de fato inovação na legislação societária e regulatória.

As poucas inovações encontradas na maioria das vezes não são aplicáveis, 

como será demonstrado, em razão de serem questões meramente mercadológicas. 

No capítulo 3 será apresentada uma análise comparativa dos principais códigos 

de governança corporativa do mundo e os regulamentos dos segmentos especiais da 

BM&F Bovespa, com objetivo de demonstrar a influência desses códigos e suas 

previsões no Brasil e seus efeitos.

A fim de não expor a crítica sem apresentar solução, no capítulo 4 serão 

colocadas algumas propostas cujo objetivo é aumentar a regulação dos mercados de 

capitais, dando mais segurança ao investimento da população e incentivando um 

fortalecimento do mercado de capitais de forma geral.
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1 ASPECTOS GERAIS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

1.1 Conceitos e definições

A governança corporativa é definida pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa1 como:

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de governança corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor da organização facilitando seu acesso ao capital e 
contribuindo para a sua longevidade.

Essa definição, embora conceitual, será analisada e discutida mais à frente, 

entretanto, por hora, o conceito basta. A partir desse conceito, podemos entender que a 

governança corporativa se aplica a qualquer tipo de sociedade empresária, considerando 

que princípios como da transparência e publicidade são sempre bem vindos ao mercado 

em geral. Todavia, fica uma pergunta: onde eles são realmente necessários? Quem 

precisa destes princípios? Qual é sua finalidade?

Todos esses questionamentos serão tratados ao longo do presente trabalho, no 

entanto, para a compreensão do ambiente no qual a discussão correrá, um deles é 

imprescindível: onde a governança corporativa é realmente necessária?

A governança corporativa nasce a partir de diversas teorias que estudam 

basicamente o mercado de valores mobiliários (ou mercado de capitais) dos Estados 

Unidos da América, como será demonstrado em breve histórico. 

Mercado de capitais é o ambiente no qual onde as sociedades empresárias, 

principalmente as sociedades anônimas, negociam seus valores mobiliários abertamente. 

Fábio Ulhoa Coelho define mercado de capitais2 como “No mercado de capitais 

desenvolvem-se operações de compra e venda de valores mobiliários emitidos por 

companhias abertas. (…) um sistema estruturado e controlado pelos órgãos competentes 

do governo federal, que é o mercado de capitais.”.

                                                          
1 Disponível no sítio do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC – no link  
http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=17 acessado em 05 de fevereiro de 2013.
2 COELHO, Fábio Ulhoa - Curso de Direito Comercial, Volume 2: Direito de empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 91.
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Já a BM&F Bovespa3 define como:

O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, 
que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de 
empresas4 e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas 
bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras 
autorizadas. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os 
representativos do capital de empresas – as ações – ou de empréstimos 
tomados, via mercado, por empresas – debêntures conversível em ações, 
bônus de subscrição e “commercial papers” -, que permitem a circulação de 
capital para custear o desenvolvimento. O mercado de capitais abrange, 
ainda, as negociações com direitos e recibos de subscrição de valores 
mobiliários, certificados de depósitos de ações e demais derivativos 
autorizados à negociação.

Os valores mobiliários negociados no mercado de capitais estão determinados 

no artigo 2ª da Lei 6.385 de 1976, conhecida por Lei da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), senão vejamos: 

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 
desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; 
III - os certificados de depósito de valores mobiliários; IV - as cédulas de 
debêntures; 
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 
de investimento em quaisquer ativos; 
VI - as notas comerciais; 
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos 
subjacentes sejam valores mobiliários; 
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 
subjacentes; e 
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

No parágrafo 1º do artigo 2º da referida Lei da CVM temos os títulos que estão 

excluídos deste sistema, quais sejam “I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou 

municipal; II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto 

as debêntures.”.

                                                          
3 Disponível no sítio do BM&F Bovespa – no link  http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/merccap.pdf
acessado em 05 de fevereiro de 2013.
44 O termo “empresa” está empregado no sentido vulgar, no sentido de sociedade empresária, conquanto 
empresa é atividade exercida pela sociedade empresária, dessa forma, devemos ressaltar a necessidade de 
substituir a palavra “empresa” por “sociedade empresária”.
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Fabio Ulhoa Coelho, por sua vez, entende que valores mobiliários5 são “(...) são 

instrumentos de captação de recursos pelas sociedades anônimas emissoras e 

representam, para quem os subscreve ou adquire, um investimento.”.

Assim chegamos à conclusão que no mercado de valores mobiliários as 

sociedades empresárias captam recursos para sua estruturação e para a execução de seu 

objeto social.

A sociedade anônima, por sua vez, é o principal tipo societário que negocia seus 

valores mobiliários no mercado de capitais, são sociedades empresárias regidas pela Lei 

6.404/1976, que tem como característica principal ser sociedade empresária de capital, 

ou seja, pouco importa quem são os acionistas, como bem frisa José Edwaldo Tavares 

BORBA6 “(…) inexiste esse personalismo. A cada um dos sócios é indiferente a pessoa 

dos demais. O que ganha relevância nessa categoria de sociedades é a aglutinação de 

capitais para um determinado empreendimento.”.

As sociedades anônimas são classificadas em abertas e fechadas7, considerando 

sua aptidão para negociar seus valores mobiliários no mercado de capitais ou não. As 

sociedades anônimas abertas têm seus títulos admitidos à negociação no mercado de 

capitais, o que não ocorre com as companhias do tipo fechada. 

Assim, não é necessário que a companhia negocie seus valores mobiliários no 

mercado de capitais para ser considerada do tipo aberta, basta que ela esteja apta para 

tanto para que seja definida dessa forma.

Para que seja admitida a negociação dos valores mobiliários das companhias 

abertas, é necessária uma autorização emitida pelo Governo Federal do Brasil através da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que foi instituída pela Lei 6.385/1976, já 

mencionada na definição dos valores mobiliários por ela regulados. Fabio Ulhoa Coelho 

8 define a CVM como “A CVM é uma autarquia federal, encarregada de normatizar as 

operações com valores mobiliários, autorizar sua emissão e negociação, bem como 

fiscalizar as sociedades anônimas abertas e os agentes que operam no mercado de 

capitais.”.

                                                          
5 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p. 159.
6 BORBA, José Edwaldo Tavares - Direito societário - 10.ed. rev., aum. e atual. – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007 – p. 76.
7 Lei 6.404/1976, artigo 4º.
8 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p. 94.
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Tavares BORBA9 coaduna com o conceito “A CVM é uma autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Fazenda, com funções especificamente correlacionadas ao 

mercado de títulos emitidos pelas sociedades anônimas.”.

Da Lei 6.385/1976 e da doutrina acima mencionada, concluímos que a Comissão 

de Valores Mobiliários - CVM é uma autarquia federal e, com o Banco Central do 

Brasil, exerce a supervisão, regulação, fiscalização e controle dos valores mobiliários 

emitidos no mercado de capitais Brasileiro, excluindo-se os títulos emitidos pelo 

Tesouro Nacional ou pelo Sistema Financeiro, conforme previsão do Artigo 2ª, §1º da 

Lei 6.385/1976.

Como pode ser observado na Lei 6.385/1976, a CVM, assim como o Banco 

Central do Brasil, segue as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, órgão do 

Sistema Financeiro Nacional responsável por: 

I - definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do 
mercado de valores mobiliários; 
II - regular a utilização do crédito nesse mercado; 
III - fixar, a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores 
Mobiliários no exercício de suas atribuições; 
IV - definir as atividades da Comissão de Valores Mobiliários que devem ser 
exercidas em coordenação com o Banco Central do Brasil. 

Apesar de caber ao Conselho Monetário Nacional tratar da competência entre 

Banco Central do Brasil e a CVM, a Lei 6.385/1976 em seu artigo 3º, parágrafo único, 

ressalva que cabe ao Banco Central do Brasil a fiscalização do Mercado Financeiro e de 

Capitais. Esta disposição se dá em razão do Banco Central do Brasil ser o primeiro 

responsável pela fiscalização e controle do mercado de capitais, conforme dispõem as 

Leis 4.595/1964 e 4.728/1965.

Com o advento da Lei da CVM, coube à CVM e ao Conselho Monetário 

Nacional estimular a aplicação e investimentos no Mercado de Valores Mobiliários, 

promovendo sua expansão e funcionamento eficiente e, acima de tudo, proteger os 

titulares dos valores mobiliários e investidores contra a emissão irregular de ações e 

seus derivativos negociados no mercado e atos ilegais dos administradores e acionistas 

controladores das companhias abertas.

Além disso, cabe à CVM e ao Conselho Monetário Nacional coibirem fraudes e 

manipulações no mercado de capitais, que visam geralmente criar uma demanda 

                                                          
9 BORBA, José Edwaldo Tavares, op. cit., p. 173.
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artificial e aumento irreal no valor mobiliário, assegurando acesso ao público a 

informações precisas dos valores mobiliários negociados no mercado, considerando 

inclusive a regras de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto de proteção aos investidores e acionistas minoritários nasce a 

governança corporativa, que apesar de não ser tratada na época no Brasil com esse 

título, já existia na forma da legislação da CVM (Lei 6.385/1976) e da Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976) ambas contemporâneas do ano de 1976.

Embora presente na legislação nacional a partir do ano de 1976, a governança 

corporativa passa a ser estudada, conforme informado anteriormente, nos Estados 

Unidos da América após o crash da bolsa em 1929, conforme será demonstrado a 

seguir.

1.2 Breve histórico da Governança Corporativa no Mundo

A prática da governança corporativa se inicia com estudos realizados após 

o crash da bolsa de valores dos Estados Unidos da América em 192910, que objetivavam 

compreender o mercado de valores mobiliários norte americano e buscavam as razões 

que levaram à quebra da Bolsa.

Dentre os estudos, destaca-se o de Adolfo Berle e Gardiner Means, que gerou o 

livro “The Modern Corporation and Private Property”11. Neste estudo, Berle e Means 

realizaram uma extensa pesquisa, que conclui que houve uma grande mudança nas 

companhias do fim do século XIX para as companhias do início do século XX.

As companhias do início do século XIX eram dirigidas pelos seus proprietários, 

ou seja, o “patrimônio” dos acionistas era administrado e gerido pelos próprios, o que 

não ocorre com a “nova” companhia estudada por Berle & Means, que acaba 

agrupando o patrimônio de diversos acionistas no controle de um grupo de 

                                                          
10 Resumidamente: No dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecida como Quinta-Feira Negra, ocorreu 
o crash (quebra) da bolsa de valores de Nova York. Nesse dia, as bolsas perderam 11% do seu valor em 
negociações muito fortes. Essa quebra fez com que empresas e bancos fossem a falência e o valor das 
bolsas caiu muito de um dia para o outro. Essa quebra repercutiu na maior parte dos países capitalistas. 
Muitas pessoas perderam o emprego, havia pânico entre as pessoas, levando algumas ao suicídio, 
inclusive 11 especuladores da bolsa. O desemprego aumentou a produção industrial americana ficou 
reduzida a 54%. O mercado perdeu mais de 30 bilhões de dólares em dois dias. 
11 AA Berle and GC Means The Modern Corporation and Private Property - 2nd edn Harcourt, Brace 
and World, New York 1967.



7

administradores, problemática que ficou conhecida como Teoria ou Conflito da 

Agência12.

Além da Teoria da Agência, Berle e Means tratam da nova posição da 

companhia na sociedade. Segundo os autores de “The Modern Corporation and 

Private Property”, a companhia deixa de ter como único fim a geração de riqueza para 

o proprietário e passa a ter um objetivo de desenvolvimento econômico e social da 

comunidade onde está instalada. A quebra deste conceito individualista liberal destrói 

uma concepção secular do desenvolvimento da humanidade, como sustentam em seu 

livro13:

A desintegração do átomo da propriedade destrói os próprios fundamentos 
sociais sobre os quais a ordem econômica dos últimos três séculos se apoiou.
(...)
Durante muito tempo esse interesse próprio foi considerado a melhor garantia 
da eficiência econômica. Supunha-se que se fossem protegidos os direitos do 
indivíduo, tanto de usar sua propriedade da forma que lhe parecesse 
conveniente, quanto de receber todos os frutos de seu uso, seu desejo de 
ganho e de lucro, atuariam como um incentivo para uso eficaz de qualquer 
propriedade industrial. 

Do conceito exposto por Berle e Means entendemos que:

A desintegração do átomo de propriedade destrói a base da antiga suposição 
de que a obtenção de lucros estimula o dono da propriedade industrial a fazer 
um uso eficaz da mesma. Em consequência disso, desafia o principio 
econômico fundamental da iniciativa individual no empreendimento 
industrial. 

Esse tipo de movimento do controle do capital, onde, inicialmente a sociedade 

empresária era administrada pelo seu proprietário e, posteriormente, temos diversas 

propriedades reunidas em torno da administração de um terceiro estranho ao quadro 

social, somado ao fato da sociedade deixar de ser um bem individual, se tornando um 

bem social, que deve considerar todo o meio é explicado de maneira genial por 

Means14: 

Ao mesmo tempo em que o poder econômico desenvolveu-se nas mãos dos 
executivos das grandes empresas, a separação entre propriedade e controle 
liberou os administrados da pesada exigência de servir aos acionistas. Os 
lucros são um elemento essencial do sistema de sociedade anônima. Mas o 

                                                          
12 O nome se dá em razão dos acionistas (proprietários) delegarem ao Agente, o administrador, o poder de 
gestão nas companhias.
13 AA Berle and GC Means, op. cit., p. 37.
14 Idem p. 23.
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uso de seu poder, com o objetivo exclusivo de servir aos acionistas 
provavelmente não equivale mais a servir ao interesse público. No entanto, 
ainda não se elaborou nenhum critério que avalie o desempenho de uma 
sociedade anônima moderna. Será que os problemas de mau desempenho 
devem ser apresentados um a um, como tem acontecido com as leis relativas 
ao roubo e quebra de contrato, distribuição de remédios e segurança dos 
automóveis? Ou será possível desenvolver critérios de bom desempenho para 
orientar a administração das sociedades anônimas e proporcionar incentivos 
que estimulem o bom desempenho? Que mudanças seriam necessárias, para 
que a atividade dos administradores das sociedades anônimas, realizada em 
função de seu próprio interesse, sirva ao interesse público?

A conclusão é que com a mudança na teoria econômica da sociedade anônima 

explicada acima por Means, as companhias, que eram capitalizadas com grandes 

montantes da poupança popular, tinham o poder de modificar o mercado e ditar regras 

de condução de políticas públicas.

E muitas vezes, os interesses dos acionistas e, consequentemente, das partes 

interessadas15 (stakeholders), eram contrários ao interesse privado do administrador, 

esse é o conceito mais profundo do conflito de agência e primeiro problema enfrentado 

nos Estados Unidos no início do século XX. 

A governança corporativa nasce com o objetivo de superar o Conflito de 

Agência, decorrente desta separação entre a propriedade passiva16 dos acionistas e a 

gestão empresarial. 

A partir da Teoria da Agência, estudada por Berle e Means em 1932, 

verificaram-se diversos escândalos financeiros envolvendo importantes corporações nos

Estados Unidos, em que o administrador, num pensamento individualista, tomava 

decisões ignorando os interesses dos acionistas e das partes interessadas. 

Estes escândalos causaram enormes prejuízos ao mercado financeiro e à 

sociedade, como a insegurança do investidor, a desvalorização dos títulos negociados no 

mercado de capitais e a quebra de grandes companhias que se capitalizavam por meio 

do mercado de capitas. E acabaram por gerar pouca (ou nenhuma) intervenção do 

Estado, por imperar o liberalismo econômico em que a esfera privada não deveria sofrer 

intervenção Estatal. 

                                                          
15  Definição dada pelo IBGC disponível no link em http://www.ibgc.org.br/PerguntasFrequentes.aspx
acessada em 05 de fevereiro de 2013 “(...) stakeholders são todas as partes interessadas que devem estar 
de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. São elas: os empregados, 
clientes, fornecedores, credores, governos, entre outros, além dos acionistas.”.
16 Definição dada por LOBO, Jorge Joaquim - Direito dos Acionistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 – p. 
360 - 365.
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Ocorre que com o crash da Bolsa de Valores Americana em 1929, diversos 

estudos17, incluindo o de Berle e Means, demonstraram que a intervenção do Estado no 

mercado se faz necessária para evitar esses abusos.

Nesse ponto surge a Governança Corporativa, como forma de intervenção 

Estatal, através da qual o estado impunha às companhias que atuavam no mercado de 

capitas práticas mínimas de transparência e publicidade, visando implementar boas 

práticas de governança corporativa, evitando novos escândalos. 

Tais práticas foram acompanhadas de outros tipos de intervenção, como a 

criação de um órgão regulador do mercado de capitais a SEC18(semelhante a CVM no 

Brasil), que passa a impor regras e monitorar o mercado de capitais e os executivos.

Desde então, observamos que os escândalos atravessam as décadas e, apesar dos 

enormes esforços dos reguladores estatais, não se notavam grandes mudanças no 

mercado de capitais, pois os acionistas não fiscalizavam a companhia, ou seja, não eram 

ativistas, tampouco cobravam maiores explicações dos gastos e investimentos de seus 

executivos, principalmente enquanto a companhia estivesse dando bons resultados.

Ocorre que nos anos 1980, outro grande player mudou sua forma de jogar, o que 

modificaria para sempre o mercado de capitais mundial: o investidor institucional 

ativista entra no jogo querendo mais informação e segurança, querendo, inclusive, 

participar da gestão das companhias.

O gatilho puxado para o ativismo dos investidores institucionais foi o escândalo 

da Texaco, definido por Carlsson19 como:

Um dos mais importantes vetores de impulsão desse movimento (...) Em 
1984, a Diretoria e o Conselho de Administração da Texaco utilizaram uma 

                                                          
17 Ronald Coase – The nature of firm (1937) / Alfredy Chandler – Strategy and Structure entre outras. 
18 Definição disponível em http://www.investorwords.com/4417/SEC.html#ixzz2KA62qlWD acessado 
em 06/02/2013: SEC - Securities and Exchange Commission. The primary federal regulatory agency for 
the securities industry, whose responsibility is to promote full disclosure and to protect investors against 
fraudulent and manipulative practices in the securities markets. The securities and Exchange
Commission enforces, among other acts, the Securities Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934, 
the Trust Indenture Act of 1939, the Investment Company Act of 1940 and the Investment Advisers Act. 
The supervision of dealers is delegated to the self-regulatory bodies of the exchanges. The securities and 
Exchange Commission is an independent, quasi-judiciary agency. It has five commissioners, each 
appointed for a five year term that is staggered so that one new commissioner is being replaced every 
year. No more than three members of the commission can be of a single political party. The securities and 
Exchange Commission is comprised of four basic divisions. The Division of Corporate Finance is in 
charge of making sure all publicly traded companies disclose the required financial information to 
investors. The Division of Market Regulation oversees all legislation involving brokers and brokerage 
firms. The Division of Investment Management regulates the mutual fund and investment advisor 
industries. And the Division of Enforcement enforces the securities legislation and investigates possible 
violations. 
19 Carlsson, R; Ownership and value creation: strategic corporate governance in the new economy
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prerrogativa legal norte-americana – o American Companies Act – para 
recomprar ações da companhia a um valor substancialmente acima do valor 
de mercado, de modo a evitar sua aquisição por parte de um acionista 
minoritário (Bass Brothers), visto como uma ameaça à posição corporativa de 
diretores e conselheiros.

Ainda segundo Carlsson, a operação gerou prejuízos na ordem de US$ 137 

milhões de dólares aos acionistas, em razão do ágio pago pelas ações da Bass Brothers. 

O que originou um movimento de ativismo e defesa dos fundos de pensão, 

principalmente o CalPERS – California Public Employees Retirement System – que 

considerou inadmissível a atitude dos Diretores da Texaco, não admitindo esse tipo de 

atitude em companhias nas quais investia. 

No mesmo período começaram a surgir os primeiros códigos de governança 

corporativa. O primeiro foi elaborado em 1992 pela London Stock Exchange20, 

momento que marca também a criação do Comitê Cadbury, primeiro órgão 

governamental a realizar uma pesquisa de mercado, que gerou o Relatório Cadbury.

O Relatório Cadbury revisou as práticas do mercado de capitais britânico, bem 

como estipulou novas formas de atuação dos executivos e das companhias, visando 

maior segurança e transparência ao mercado de capitais. 

Publicado em dezembro de 1992, o Relatório Cadbury influenciou a criação de 

outros códigos pelo mundo, como The OECD Report21 publicado em abril de 1999, o 

The NACD Report22, publicado em novembro de 1996, o Euroshareholders Corporate 

Governance Guideline 200023 publicado em fevereiro de 2000 e o Global Share Voting 

Principle24 publicado em julho de 1998.

1.3 Influência da Governança Corporativa no Brasil

No Brasil, nota-se que a preocupação com intervenção no mercado financeiro se 

iniciou com a edição da Lei das S.A.  (Lei 6.404/1976) e da Lei da CVM (Lei
                                                          
20 London Stock Exchange – LSE - The primary stock exchange in the U.K. and the largest in Europe. 
Originated in 1773, the regional exchanges were merged in 1973 to form the Stock Exchange of Great 
Britain and Ireland, later renamed the London Stock Exchange (LSE). The Financial Times Stock 
Exchange (FTSE) 100 Share Index, or "Footsie", is the dominant index, containing 100 of the top blue 
chips on the LSE.  The LSE is the most international of all stock exchanges with 350 companies from 
more than 50 countries, and it is the premier source of equity-market liquidity, benchmark prices and 
market data in Europe. Linked by partnerships to international exchanges in Asia and Africa, the LSE 
aims to remove cost and regulatory barriers of capital markets worldwide.  
21 Disponível em http://www.ibgc.org.br/OutrosCodigos.aspx acessado em 05 de fevereiro de 2013.
22 Disponível em http://www.ibgc.org.br/OutrosCodigos.aspx acessado em 05 de fevereiro de 2013.
23 Disponível em http://www.ibgc.org.br/OutrosCodigos.aspx acessado em 05 de fevereiro de 2013.
24 Disponível em http://www.ibgc.org.br/OutrosCodigos.aspx acessado em 05 de fevereiro de 2013.
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6.385/1976), que apesar de criar alguns critérios de governança corporativa, protegendo 

os acionistas minoritários, tinha como o objetivo real o controle do Sistema Financeiro 

Nacional e do Mercado de Capitais, considerando o momento histórico do Brasil, que 

estava sob controle dos militares à época.

Com o crescimento e disseminação dos mercados de capitais no mundo, por 

consequência, observamos uma maior preocupação com a governança corporativa, que 

como mencionado, dava segurança aos investidores. O Brasil analisando o crescimento 

deste fenômeno pelo mundo não poderia ficar atrás, e não ficou. 

Em meados dos anos 1990, fundou-se o Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração (IBCA), que mais tarde se transformou no Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, o que criou o primeiro Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, seguindo os modelos estrangeiros. 

Nesse ponto da história, começamos a assistir as privatizações no Brasil, que 

levaram os Fundos de Pensão (Previ, Petros e FUNCEF principalmente) à trazer 

grandes somas de investimentos, ao passo que exigiam participação na gestão das 

companhias e transparência dos executivos.

Todo o tipo de intervenção de investidores institucionais altera as características 

do mercado de capitais. O Brasil, como aduz o próprio IBGC em seu sítio na web, tinha 

um mercado com investimentos de origem familiar e, apesar de já receber investimentos 

dos fundos de pensão à época, nunca foi do interesses destes participar da gestão das 

companhias, ou seja, não havia uma disputa no controle destas. 

Esse movimento de ativismo dos fundos de pensão brasileiros fortaleceu o 

mercado de capitais brasileiro e reafirmou sua segurança aos investidores estrangeiros, 

que passaram a voltar seus olhos para o Brasil.

No entanto, em uma análise mais profunda, notamos que o mercado de capitais 

brasileiro é distinto da maioria dos mercados de capitais estrangeiros. Enquanto fora do 

país verificamos a existência do conflito da agência, o principal problema enfrentado no 

mercado de capitais do Brasil diz respeito à relação entre o acionista controlador e o 

acionista minoritário.

Isso se dá em razão das companhias brasileiras terem origem em companhias de 

controle familiar ou de investimentos estrangeiros, além da legislação brasileira 

estipular desde 1976 alguns mecanismos de proteção contra os excessos dos 

administradores, assim como estabelece algumas previsões de proteção ao acionista 

minoritário. 
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Assim sendo, não há razão para importar de institutos utilizados em outros 

mercados de capitais sem uma análise profunda de nossas características e necessidades, 

como será demonstrado no próximo capítulo.

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA: APLICAÇÃO, INOVAÇÕES, 

EFICÁCIA NO BRASIL E O REFLEXO DA INCORPORAÇÃO DOS 

INSTITUTOS ESTRANGEIROS

2.1 Aplicabilidade dos Códigos de Governança Corporativa

Segundo definição dada pelos próprios manuais da BM&F Bovespa25, os 

segmentos especiais foram implantados com o intuito de valorizar e garantir a 

transparência do mercado, senão vejamos:

Implantados em dezembro de 2000 pela antiga Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA), o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de 
Governança Corporativa – Nível 1 e Nível 2 – são segmentos especiais de 
listagem desenvolvidos com o objetivo de proporcionar ambiente de 
negociação que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e 
a valorização das companhias. 

Os segmentos especiais de listagem acima mencionados foram criados para que 

as companhias se comprometessem com algumas práticas de governança corporativa.

Ao assumir esse compromisso, a companhia busca uma valorização de seus 

títulos negociados na bolsa de valores, considerando que sua prática oferece mais 

segurança e transparência para os investidores e para as partes interessadas, estimulando 

os investimentos nos seus papéis negociados no mercado de capitais como aduz Lobo26.

Para aderir a qualquer nível de mercado, a companhia deve firmar um Contrato 

de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Nível 1, Nível 2 ou 

Novo Mercado) com a BM&F Bovespa, que também deve ser firmado por seus 

administradores e pelo acionista controlador. 

O contrato dá à BM&F Bovespa a prerrogativa de fiscalizar e, se for o caso, 

punir os infratores que agem em desacordo com o regulamento dos segmentos especiais.
                                                          
25 Regulamentos disponíveis no sítio da BM&F Bovespa nos links 
http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNIVEL1.pdf, 
http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNIVEL2.pdf e 
http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNmercado.pdf
26 Definição dada por LOBO, Jorge Joaquim, op. cit., p 12-13.
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O contrato é necessário, pois ainda que a companhia respeite os critérios requisitados 

para ser classificada em certo segmento especial de governança corporativa, a BM&F 

Bovespa não atribui essa classificação de forma automática, considerando a necessidade 

de se estabelecer as prerrogativas de fiscalização e punição.

Com a assinatura do contrato, os regulamentos do Nível 1, 2 e Novo Mercado 

preveem algumas disposições comuns a todos, como a impossibilidade de alienação das 

ações e derivativos do acionista controlador e dos administradores 6 meses após a 

primeira oferta pública de distribuição de ações. 

A limitação para alienação das ações e derivativos acima mencionada diminui 

nos 6 meses subsequentes, podendo o acionista controlador e administradores disporem 

de 40%.

Por fim, enumerar outros pontos comuns nos regulamentos de todos os 

segmentos especiais:

i. O percentual mínimo de ações em circulação de 25%;

ii. A adaptação do estatuto social às cláusulas mínimas;

iii. O registro na CVM de companhia aberta;

iv. Indicação de diretor responsável pela relação com os investidores 

disposto no artigo 44 da Instrução Normativa CVM nº 480; 

v. Cláusula compromissória de arbitragem (facultativa no Nível 1); e 

vi. Todas as declarações e termos que devem ser assinados pelo acionista 

controlador, administradores e outras partes relacionadas.

Em análise ao que estabelece cada um dos regulamentos dos segmentos 

especiais, será observado que poucas disposições não estão previstas na legislação 

aplicável, ou seja, na Lei das S.A. (Lei 6.404/1976), a Lei da CVM (Lei 6.385/1976) e 

Instruções Normativas da CVM.

Dessa constatação será possível afirmar que poucas inovações foram trazidas, o 

que será objeto do próximo subcapitulo.

2.1.1 BM&F Bovespa - Nível 127.

No Nível 1 os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor 

presidente (ou principal executivo da companhia) não podem ser acumulados, com 

                                                          
27 Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/RegulamentoNivel1.pdf acessado 
dia 09 de fevereiro de 2013.
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exceção das hipóteses de vacância que devem ser solucionadas em 180 (cento e oitenta) 

dias. Os mandatos dos conselheiros de administração, segundo o regulamento são de 2 

(dois) anos, podendo ser de 3 (três) anos, caso o acionista controlador possua mais de 

50% da participação no capital social da companhia.

Este impedimento, apesar de não estar expressamente previsto em lei, é fruto de 

interpretação da legislação societária, como demonstraremos mais a frente. 

O regulamento exige ainda que a companhia não meça esforços para alcançar a 

dispersão acionária. Essa previsão nada mais é que o princípio pelo qual a CVM foi 

criada e encontra previsão legal no artigo 4º da Lei 6.385/1976.

A lei, entretanto, não aponta percentual mínimo de diluição, o que é imposto 

pelo regulamento, que exige que ao menos 25% das ações em circulação28 estejam 

dispersas no mercado.

Para manter a referida dispersão o regulamento traz algumas exigências ao 

prospecto, quase todas previstas na Instrução Normativa da CVM nº 400, com exceção 

da exigência de ser remetida à BM&F Bovespa e que um percentual mínimo de 10% do 

total a ser distribuído seja adquirido por pessoas físicas e investidores não institucionais.

O regulamento estipula ainda que na hipótese de aumento de capital que não 

tenha sido integralmente subscrito pelos titulares de direito de preferência ou pelo 

próprio mercado na oferta pública de distribuição e que acaba subscrito pelo acionista 

controlador, o torna obrigado a vendê-lo num prazo de 6 (seis) meses, retomando o 

percentual mínimo de diluição previsto no regulamento de 25%.

A previsão acima encontra guarida no próprio artigo 4º, I, II e III da Lei da 

6.385/1976, bem como na doutrina e legislação que trata da diluição injustificada em 

caso de aumento de capital, artigo 170 da Lei das S.A..

Além disso, não se pode esquecer que toda deliberação realizada em assembleia 

geral extraordinária deve ser tomada no interesse da companhia, conforme estabelecem 

as previsões legais do dever legal de votar e agir previstas nos artigos 115 e 154 da Lei 

6.404/1976. Tais previsões aplicam-se também às deliberações que tratam do aumento 

do capital social, o qual só é legítimo quando realizado no interesse da companhia, 

disposição dos artigos 115 e 117, §1º, da referida lei. 

                                                          
28Ações em Circulação, segundo os regulamentos da BM&F Bovespa 1 significa todas as ações emitidas 
pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, 
por administradores da Companhia, aquelas em tesouraria e preferenciais de classe especial que tenham 
por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade exclusiva do ente 
desestatizante.
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Outra previsão do regulamento é o dever de informar, sobre a qual não será 

necessário tecer maiores considerações por estar previsto expressamente no artigo 157 

da Lei 6.404/1976 e pelas Instruções Normativas da CVM (como as Instruções CVM nº 

400, 358 e 480), que se aplicam da mesma forma com a exigência de publicações 

periódicas de balanços e informações partindo dos administradores da companhia.

Tais disposições exigem a inclusão de dados como transações com partes 

relacionadas, posição acionária atualizada de forma direta e indireta, bem como que se 

promova, pelo menos uma vez ao ano, uma reunião pública com analistas e quaisquer 

outros interessados com o objetivo de divulgar informações quanto à sua respectiva 

situação econômico-financeira, projetos e perspectiva, todas previstas pela CVM na 

Instrução Normativa nº 485/2010.

Além disso, a companhia listada no Nível 1 está obrigada a elaborar e enviar 

para a BM&F Bovespa os documentos abaixo listados, dos quais trataremos mais a 

frente.

i. Um calendário anual para o ano seguinte contendo: (a) a data dos atos e 

eventos societários; (b) da reunião pública acima mencionada; e (c) a 

divulgação das informações financeiras programadas para o próximo 

ano;

ii. Um código de conduta estabelecendo princípios e valores que devem ser 

respeitados e perseguidos por seus administradores, funcionários e 

acionistas; e

iii. Uma política de negociação de valores mobiliários de emissão da 

companhia que será aplicável ao acionista controlador, aos membros do 

conselho de administração e do conselho fiscal (quando em 

funcionamento), aos diretores e a membros de quaisquer órgãos com 

funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária.

2.1.2 BM&F Bovespa - Nível 229.

Para as companhias listadas no Nível 2 de Governança Corporativa da  BM&F 

Bovespa o regulamento traz as mesmas previsões do regulamento do Nível 1, 

majorando a exigência contábil e tratando do tema do acionista minoritário com mais 

                                                          
29 Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/RegulamentoNivel2.pdf acessado 
dia 09 de fevereiro de 2013.
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atenção, através da criação de barreiras estatutárias cujo o objetivo é impedir que o 

acionista controlador exerça um poder de controle que possa desestimular os 

investimentos no mercado de capitais.

A primeira barreira é a proibição de limitação do direito de voto. O estatuto 

social não deve estabelecer disposições que limitem os votos de acionistas ou grupo de 

acionista em percentuais inferiores a 5% do total das ações com direito a voto (exceção 

para os casos de desestatização ou de previsão legal relacionada à atividade da 

companhia).

Os estatutos sociais das companhias listadas no segmento Nível 2 também não 

podem estabelecer quórum qualificado para deliberações de matérias que devam ser 

submetidas à assembleia geral, tampouco criar disposições que imponham ônus aos 

acionistas que votarem favoravelmente à supressão ou alteração de cláusulas 

estatutárias. A previsão para limitação do voto está genericamente disposta no artigo 10, 

§1º da Lei 6.404/1976.

As referidas limitações podem ser suprimidas caso o presidente da companhia 

aponte a necessidade da referida supressão à BM&F Bovespa ou quando haja exigência 

legal considerando o objeto social da companhia, como no caso de companhias 

privatizadas em que o Estado permanece suprimindo algumas das disposições 

estatutárias.

Diferente do segmento de Nível 1, o estatuto social da companhia do Nível 2 

deve prever que o mandato do conselheiro eleito para o conselho de administração seja 

de 2 (dois) anos, bem como que o conselho seja composto por no mínimo 5 (cinco) 

membros, eleitos pela assembleia geral, dos quais, no mínimo, 20% (vinte por cento) 

deverão ser conselheiros independentes30. 

                                                          
30 Caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) 
não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, 
nos últimos 3(três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador 
(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) 
não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou 
de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de 
serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços 
e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou 
parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da 
Companhia além  daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de 
participação no capital estão excluídos desta restrição).
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Importa ressaltar que os conselheiros eleitos na forma dos artigos 141, §§ 4° e 5º 

(voto múltiplo31) e 239 (direito do acionista minoritário de companhia de economia 

mista de eleger um membro no conselho de administração) da Lei das S.A. serão 

considerados independentes, como dispõe o regulamento deste segmento especial. 

Os conselheiros de administração não só possuem competência, como estão 

obrigados a elaborar parecer prévio com opinião fundamentada favorável ou contrária à 

aceitação de qualquer oferta pública de aquisição de ações emitidas pela companhia, se 

manifestando: (i) sobre a conveniência e oportunidade da oferta quanto ao interesse do 

conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua 

titularidade; (ii) sobre as repercussões da oferta sobre os interesses da Companhia; (iii) 

quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) 

outros pontos que considerar pertinentes.

Esta disposição está prevista no artigo 32-D da Instrução Normativa CVM nº 

361/2002, incluída em 2010 pela Instrução Normativa CVM nº 487, a qual obrigou o 

conselho de administração a se manifestar de modo favorável ou contrário à aceitação 

da Oferta Pública de Ações (OPA) para aquisição de controle, observando todos os 

aspectos relevantes para a decisão do investidor, sobretudo o preço oferecido na oferta, 

deve ainda descrever as alterações relevantes na situação financeira da companhia, 

objeto da oferta, ocorridas desde a data das últimas demonstrações financeiras ou 

informações trimestrais divulgadas ao mercado e disponibilizada na internet.

As companhias listadas no Nível 2 da BM&F Bovespa ainda devem manter 

conselho fiscal permanente com as competências previstas em lei (Capítulo XIII da Lei 

6.404/1976).

Outra previsão que deve existir no estatuto social da companhia listada no Nível 

2 é o direito de voto das ações preferenciais quando se tratar de transformação, 

incorporação, fusão ou cisão, contrato entre partes relacionadas, avaliação de bens 

destinados à integralização de aumento de capital, elaboração de laudos e alteração ou 

revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem os direitos de voto 

das ações preferenciais.

Em relação às demonstrações financeiras, como acima mencionado, além de 

respeitar as previsões estabelecidas para o Nível 1, a companhia do Nível 2 deve 

                                                          
31 Voto múltiplo segundo ULHOA, Fabio op. cit., p. 245:  “Pelo voto múltiplo, são atribuídos a cada ação 
votante tantos voto quantos sejam os cargos do conselho de administração. Os acionistas podem distribuir 
livremente os votos que recebem, concentrando-os em um único candidato ou distribuindo-os entre dois 
ou mais.”.
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realizar as publicações das demonstrações em inglês, assim como solicitar um parecer 

elaborado por auditores independentes, que também deve ser traduzido para o inglês.

Na alienação de controle da companhia listada no Nível 2 da BM&F Bovespa 

tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá 

sempre estar contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se 

obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da 

companhia, inclusive dos acionistas preferencialistas, assegurando tratamento 

igualitário ao dado ao acionista controlador. A obrigação prevista acima é valida tanto 

para a alienação de controle direto e como para o indireto.

Outra disposição referente à OPA, prevista nos regulamentos se dá quando a 

companhia tiver emitido ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, a 

oferta pública aos detentores dessas ações preferenciais deverá ser realizada pelo 

mesmo valor.

O cancelamento do registro de companhia aberta, bem como a saída do 

segmento Nível 2 da BM&F Bovespa obriga ao acionista controlador a realizar a oferta 

pública pelas ações dos acionistas minoritários, respeitando o valor econômico 

estipulado em laudo elaborado por instituição ou sociedade especializada, com 

experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da companhia, 

seus administradores e/ou acionista controlador, bem como preencher os requisitos do § 

1° do artigo 8° da Lei das S.A., e conter a responsabilidade prevista no § 6° do mesmo 

artigo.

A disposição acima está prevista na Instrução Normativa CVM nº 361/2002 no 

que tange ao fechamento do capital da companhia, todavia a oferta pública em razão da 

saída do segmento especial não está prevista em qualquer legislação por razões óbvias, 

considerando que os segmentos especiais não são “regulados” pela CVM ou pelo 

Estado brasileiro.
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2.1.3 BM&F Bovespa - Nível Novo Mercado32.

O Novo Mercado é o maior nível de governança corporativa existente no 

mercado de capitais brasileiro, sendo mais rigoroso que os outros segmentos, 

apresentando exigências ainda maiores às companhias nele listadas. Além das 

exigências apresentadas nos outros níveis de governança corporativa, acima dispostas, o 

Novo Mercado prevê outras exigências, bem como a ampliação daquelas dos outros 

níveis.

Na emissão da autorização para negociar no Novo Mercado, que diferente dos 

outros níveis, não exigem nada além do óbvio, ou seja, que o estatuto esteja adaptado às 

previsões do regulamento, bem como que a companhia esteja apta a negociar seus 

valores mobiliários no mercado, o Novo Mercado exige que a companhia tenha seu 

capital social dividido exclusivamente em ações ordinárias, exceto em casos de 

desestatização em que o entes desestatizantes possuam Golden Shares33 intransferíveis 

cujo objetivo era de garantir direitos políticos ao ente desestatizante. Essa disposição 

garante o direito a voto de todos os acionistas da companhia listada neste garantindo a 

democratização da tomada de decisões da companhia. 

Seguindo a mesma ideia do Nível 2, a companhia listada no Novo Mercado 

deverá manter o funcionamento permanente conselho fiscal e divulgar as demonstrações 

financeiras traduzidas para o inglês, todavia, um numero maior de informações deve ser 

fornecida no Novo Mercado, como os contratos com partes relacionadas.

Abaixo um quadro comparativo34 retirado do sítio na internet da BM&F 

Bovespa comparando os segmentos:

                                                          
32 Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNMercado.pdf acessado dia 09 de 
fevereiro de 2013.
33 Introduzida pela Lei 10.303/2001 que alterou o artigo 17, § 7o da Lei 6.404/1976, prevendo que “Nas 
companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de 
propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que 
especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia-geral nas matérias que especificar.”.
34 Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_segmentos-de-listagem.asp
acessado 16 de fevereiro de 2013.
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Comparativo dos Segmentos de Listagem

NOVO 

MERCADO
NÍVEL 2 NÍVEL 1 BOVESPA MAIS TRADICIONAL

Características 

das Ações 

Emitidas

Permite a 

existência 

somente de 

ações ON

Permite a 

existência de 

ações ON e PN 

(com direitos 

adicionais)

Permite a 

existência de 

ações ON e 

PN (conforme 

legislação)

Somente ações ON 

podem ser 

negociadas e 

emitidas, mas é 

permitida a 

existência de PN

Permite a 

existência de 

ações ON e PN 

(conforme 

legislação)

Percentual 

Mínimo de Ações 

em Circulação 

(free float)

No mínimo 25% de free float

25% de free float 

até o 7º ano de 

listagem, ou 

condições mínimas 

de liquidez

Não há regra

Distribuições 

públicas de ações
Esforços de dispersão acionária Não há regra

Vedação a 

disposições 

estatutárias (a 

partir de 

10/05/2011)

Limitação de voto inferior a 

5% do capital, quorum 

qualificado e "cláusulas 

pétreas”

Não há regra

Composição do 

Conselho de 

Administração

Mínimo de 5 membros, dos 

quais pelo menos 20% devem 

ser independentes com 

mandato unificado de até 2 

anos

Mínimo de 3 membros (conforme legislação)

Vedação à 

acumulação de 

cargos (a partir 

de 10/05/2011)

Presidente do conselho e diretor presidente 

ou principal executivo pela mesma pessoa 

(carência de 3 anos a partir da adesão)

Não há regra

Obrigação do 

Conselho de 

Administração (a 

partir de 

10/05/2011)

Manifestação sobre qualquer 

oferta pública de aquisição de 

ações da companhia

Não há regra

Demonstrações 

Financeiras
Traduzidas para o inglês Conforme legislação

Reunião pública 

anual e calendário 

de eventos 

corporativos

Obrigatório Facultativo

Divulgação 

adicional de 

informações (a 

partir de 

10/05/2011)

Política de negociação de valores mobiliários 

e código de conduta
Não há regra

Concessão de Tag 

Along

100% para

ações ON

100% para 

ações ON e PN

80% para 

ações ON 

100% para ações 

ON

80% para ações 

ON (conforme 
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100% para 

ações ON e 

80% para PN 

(até 

09/05/2011)

(conforme 

legislação)

legislação)

Oferta pública de 

aquisição de ações 

no mínimo pelo 

valor econômico

Obrigatoriedade em caso de 

fechamento de capital ou 

saída do segmento

Conforme 

legislação

Obrigatoriedade em 

caso de fechamento 

de capital ou saída 

do segmento

Conforme 

legislação

Adesão à Câmara 

de Arbitragem do 

Mercado

Obrigatório Facultativo Obrigatório Facultativo

2.1.4 Outros segmentos

Com a análise do quadro acima, surge outro segmento da BM&F Bovespa, o 

Bovespa Mais35. Não aprofundaremos a análise deste segmento, pois apenas três 

companhias36 aderiram ao seu regulamento, razão pela qual consideramos irrelevante 

sua participação no mercado.

Outro “segmento” que deve ser mencionado, apesar de ainda não estar em 

funcionamento, é o Comitê de Aquisições e Fusões – CAF.

Inspirado no modelo do Takeover Panel, de origem inglesa, o CAF foi criado 

pela parceria entre a BM&F Bovespa, as Associações de Investidores no Mercado de 

Capitais (AMEC), a Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(Anbima) e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) através de 

convênio firmado no meio de 2012 e será uma entidade de autorregulação voluntária, 

                                                          
35 Conforme definido pelo próprio sítio da BM&F Bovespa no link 
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_bovespa-mais.asp?tabIndex=3, “Este 
segmento especial de listagem foi idealizado pela BM&F Bovespa para tornar o mercado de ações 
brasileiro acessível a um número maior de empresas, especialmente àquelas que desejam entrar no 
mercado aos poucos, como empresas de pequeno e médio porte, que enxergam o mercado como uma 
importante fonte de recursos e que buscam adotar estratégias diferentes de ingresso no mercado de ações: 
captação de volumes menores, aumento de exposição junto ao mercado para criar valor e realização de 
distribuições mais concentradas, por exemplo.
As empresas listadas no Bovespa Mais tendem a atrair investidores que visualizem nelas um potencial de 
desenvolvimento mais acentuado, quando comparadas com empresas listadas no mercado principal.
As regras de listagem do Bovespa Mais são semelhantes às do Novo Mercado e, da mesma forma, as 
empresas nele listadas assumem compromissos de elevados padrões de governança corporativa e 
transparência com o mercado.”
36 Desenvix Energias Renováveis S.A., Nutriplant Industria e Comercio S.A. e Senior Solution S.A. são 
as 3 companhias listadas no Bovespa Mais, conforme informação retirada do sítio na internet da BM&F 
Bovespa link http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/Empresas-
Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?indiceAba=2&seg=BM&Idioma=pt-br acessado em 16 de fevereiro 
de 2013.
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com o objetivo de assegurar um tratamento equânime entre os acionistas de companhias 

nas ofertas públicas de aquisição de ações, bem como nas operações de reorganização 

societária. 

Existem dois pontos principais que serão tratados no Código de Autorregulação 

do CAF, que são a oferta pública de aquisição por obtenção de participação relevante no 

mercado de capitais e o direito de minoritários a um contralaudo nas operações de 

reorganização societária envolvendo partes relacionadas. 

A primeira nasce com o intuito de obrigar o acionista que adquira uma parte 

relevante do capital, entre 20% e 30%, a realizar uma oferta pública de ação se a 

obrigando a adquirir as ações de todos os acionistas. 

Importante ressaltar que nas palestras e matérias sobre o tema é reiterado que o 

CAF não substituiria a CVM, sendo apenas mais um agente no mercado, buscando junto 

dos participantes um suposto desenvolvimento do mercado de capitais nacional.

Observando as disposições dos regulamentos da BM&F Bovespa, foi constatado 

que não foram trazidas grandes inovações, tampouco foram preenchidas as lacunas da 

Lei da S.A. e Instruções da CVM.

Além disso, podemos verificar que há uma absorção extrema de institutos que 

tem pouca, ou nenhuma, aplicabilidade e relevância no Brasil, considerando as 

especificidades de nosso mercado. 

Esta afirmativa será comprovada no próximo capítulo, onde serão analisadas as 

disposições que foram incluídas nos regulamentos do Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado 

da BM&F Bovespa e que não estão previstas em lei, fazendo um paralelo entre 

disposições e as necessidades de nosso mercado. 

2.2 Inovações trazidas pelos segmentos especiais de Governança Corporativa 

da BM&F Bovespa

Em análise a cada uma das disposições dos regulamentos dos segmentos 

especiais da BM&F Bovespa, ficou constatado que a diferença de um segmento para o 

outro está no aumento do rigor em suas disposições, como não poderia deixar de ser. 

Sendo assim, o segmento inferior menos rigoroso em relação ao segmento superior.

Ante ao exposto, verificou-se que o Novo Mercado estabelece as mesmas 

disposições do Nível 1 e do Nível 2 somada a outras disposições, da mesma forma que o 

Nível 2 repete as disposições do Nível 1 estipulando outras previsões.
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Por essa razão, ou seja, por ser um segmento intermediário, o Nível 2 possui 

muito mais disposições do que o Novo Mercado, o que pode ser facilmente verificado 

no quadro acima, que expõe as diferenças entre os segmentos especiais da BM&F 

Bovespa. A única diferença do Nível 2 para o Novo Mercado é o impedimento de se 

negociar ações preferenciais.

Portanto, nesse capítulo serão apresentadas as disposições estabelecidas nos 

regulamentos que não se verificam na legislação societária ou regulatórias, sempre com 

a ressalva de que o que é aplicável em um segmento inferior também está disposto no 

segmento imediatamente acima. 

Entretanto, antes de expor os pontos anteriormente mencionados, é importante 

ressaltar que algumas das previsões incluídas nos regulamentos nascem, como o 

conceito de governança corporativa, das necessidades apresentadas pelo mercado de 

capitais.

Por essa razão, tais ações são mais efetivas, pois podem ser impostas com maior 

eficiência e bem mais rapidamente pelos regulamentos dos segmentos especiais da 

BM&F Bovespa do que através de um projeto de lei, considerando a demora do 

processo legislativo no Brasil.

Da mesma forma as instruções normativas da CVM podem suprir lacunas da 

legislação societária com mais eficiência e nesse ponto tornariam inócuas algumas das 

previsões dos regulamentos acima mencionados.

Esta afirmativa é relevante, pois a análise das disposições que inexistentes na 

legislação societária será verificado que as lacunas na lei, em parte supridas pela CVM e 

pelos segmentos especiais, são decorrentes das exigências do mercado por mais 

informação e por proteção ao acionista minoritário. 

Lobo37 afirma sobre o direito à informação que “O direito à informação é um 

direito fundamental do acionista, de caráter instrumental, inerente e decorrente do seu 

status socii, por conseguinte essencial, intangível, irrenunciável e irrevogável.”. 

Coloca ainda que:

O direito à informação tem por finalidades munir o acionista dos elementos 
indispensáveis à tomada de decisões de interesse social e de cunho pessoal e 
patrimonial e ao exercício esclarecido de um eficiente e consciencioso 
“controle externo” da companhia e, outrossim, auxiliar os investidores na 
escolha de suas decisões.

                                                          
37 LOBO, Jorge Joaquim, op. cit., p. 129 - 131.
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Assim, o aprimoramento do mercado de capitais no que se refere às exigências 

de governança corporativa está intimamente ligado ao princípio do ativismo societário, 

considerando que as informações são necessárias para que o acionista, seja minoritário 

ou majoritário, exerça seu direito de fiscalização e voto, da forma exposta por Lobo38:

O princípio do ativismo societário – uma reação ao absenteísmo que dominou 
as sociedades anônimas no século passado devido à grande dispersão das 
ações – conduz à maior participação dos acionistas na vida da companhia, em 
especial nas assembleias-gerais e na fiscalização das contas dos 
administradores e das demonstrações financeiras.

O ativismo societário se torna importante, em razão do demonstrado na primeira 

parte do capítulo 1, no que diz respeito a existência de estado liberal, em que as 

mudanças na legislação são produzidas pelo próprio mercado, conduzindo e 

pressionando o poder legislativo e executivo à implementar as alterações necessárias. 

Parte deste ativismo societário decorre da existência de um acionista minoritário 

mais seguro de sua participação, o que, de certo modo, estimula a população de uma 

maneira mais abrangente a investir suas economias no mercado de capitais.

Ademais, é importante colocar que os estatutos sociais são extremamente 

maleáveis e muitas das disposições poderiam ser neles inseridas sem que houvesse uma 

exigência legal ou mercadológica para tanto. Algumas companhias já incluem essas 

disposições, entendendo que são pertinentes não só ao mercado de capitais, mas a sua 

companhia e acionistas, fruto do citado ativismo societário.

Considerando o exposto acima, será constatado que algumas disposições 

colocadas nos regulamentos estão previstas na legislação societária e nas Instruções 

Normativas da CVM, ou são decorrentes de interpretações dadas pela doutrina, como 

demonstraremos a seguir.

2.2.1 Demonstrações Financeiras

O Nível 2 e o Novo Mercado exigem das companhias que aderiram ao seus 

regulamentos sistemas mais rigorosos para serem aplicados à suas demonstrações 

financeiras, quais sejam: demonstrações traduzidas para o inglês e com mais 

informações como o contrato com partes relacionadas, previsão já exigida pelo mercado 

brasileiro e introduzida pelo Pronunciamento Técnico CPC 05.

                                                          
38 Idem, p. 360.
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Ocorre que através das Instruções Normativas CVM nº 457/2007 e 480/2009, a 

autarquia obriga as companhias abertas a elaborar suas demonstrações financeiras de 

acordo com as normas internacionais da International Accounting Standards Board –

IASB, que tem como principal referência o International Financial Reporting Standards 

(IFRS).

Com as previsões do IASB implementadas, já seriam supridas todas as previsões 

dos regulamentos dos segmentos especiais da BM&F Bovespa, não restando novidades 

no que se refere à elaboração das demonstrações financeiras.

2.2.2 Impedimento à acumulação de cargos de presidente da companhia e 

presidente do conselho de administração

Os segmentos especiais da BM&F Bovespa preveem em seus regulamentos que 

os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente da 

companhia não podem ser acumulados, a única exceção a esta regra é a hipótese de 

vacância que deve ser solucionada em 180 (cento e oitenta) dias. 

A legislação societária trata da questão do impedimento e do conflito de 

interesses do artigo 138 ao 160 da Lei 6.404/1976. A Lei não dispõe expressamente

sobre a vedação à acumulação destes cargos, no entanto a doutrina entende que há 

conflito de interesse em certas matérias de competência do conselho de administração 

em relação ao diretor presidente. 

O artigo 156 da lei 6.404/1976 estabelece claramente a vedação ao voto do 

administrador (diretor presidente) em deliberações em que fique evidenciado o conflito 

de interesses, os demais administradores devem cientificá-lo do seu impedimento e 

fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a 

natureza e extensão do seu interesse.

Borba39 confirma este entendimento "Uma outra proibição expressa é a 

constante do art. 156, onde se veda a atuação do administrador em qualquer operação ou 

deliberação em que os seus interesses sejam conflitantes com os da companhia.”.

Em resumo, apesar de não existir uma previsão expressa que proíba a 

acumulação dos cargos de presidente do conselho de administração e de diretor 

                                                          
39 BORBA, José Tavares, op. cit., p. 425.
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presidente da companhia, tal entendimento é pacífico na doutrina e decorre de uma 

interpretação bastante simples da norma.

Concluí-se que nesse ponto, considerando o exposto acima, não há qualquer 

inovação por parte dos segmentos especiais da BM&F Bovespa, pois ainda que assuma 

o cargo no período permitido pelo regulamento, não haverá prejuízo para companhia em 

razão das vedações legais já existentes.

2.2.3 Elaboração do calendário societário, do código de conduta, de uma 

política de negociação de valores mobiliários e reunião anual

Os regulamentos dos segmentos especiais da BM&F Bovespa dispõem sobre a 

necessidade das companhias apresentarem os seguintes documentos: (i) da elaboração 

de um calendário societário; (ii) da elaboração de um código de conduta da companhia; 

(iii) da elaboração de uma política de negociação de valores mobiliários; e (iv) uma 

reunião anual discutindo os pontos relevantes da companhia.

A determinação dos regulamentos quanto à reunião anual, elaboração do código 

de conduta e de uma política de negociação de valores mobiliários, por sua vez, está 

intimamente ligada à conduta do administrador, que deve sempre zelar pelo interesse da 

companhia e agir com dever de diligência, presente nos artigos 153, 154 e 155 da Lei 

6.404/1976.

Diligência, para Eizirik40, é a obrigação que o administrador tem para “que se 

conduza de maneira cuidadosa, zelosa, na gestão dos negócios sociais, desempenhando 

de forma competente as suas funções.”. Assim, o administrador não tem obrigação de 

atingir o fim colimado no objeto social, mas sim de agir de maneira esperada dentro de 

suas obrigações.

Esta afirmativa de Eizirik está prevista de forma expressa na Lei das S.A. diz 

claramente “O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas 

funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administração dos seus próprios negócios.”.

Assim, a exigência por um código de conduta e uma política de negociação de 

valores mobiliários é, na realidade, a forma de o acionista verificar se o administrador 

está agindo da forma esperada.

                                                          
40 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A Comentada. Volume III – Arts.121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 350.
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Além do dever de diligência, as previsões estabelecidas nos regulamentos, 

principalmente o calendário societário e reunião anual, nada mais são do que 

desdobramentos do dever de informar presente no artigo 157 da Lei das S.A., tema 

discutido e pacífico na doutrina, além de estar devidamente regulado pela CVM em suas 

instruções normativas. 

A autarquia, através da Instrução Normativa CVM nº 481, pormenorizou todas 

as informações que devem ser prestadas pelas companhias abertas, quais sejam: a) os 

anúncios de convocação (arts. 3º a 5º); b) informações e documentos que devem ser 

postos à disposição dos acionistas por meio de sistema eletrônico (arts. 6º à 21); c) 

pedidos públicos de procuração (arts. 22 a 32 e Anexo 23); d) destinação do lucro 

líquido (Anexo 9-1-II); e) plano de remuneração baseado em ações (Anexo 13); f) 

aumento de capital (Anexo 14); g) emissão de debêntures ou bônus de subscrição 

(Anexo 15); h) redução de capital (Anexo 16); i) ações preferenciais (Anexo 17); j) 

aquisição de controle (Anexo 19); l) direito de recesso (Anexo 20); e m) informações 

sobre avaliadores (Anexo 21).

Além dessas informações, a CVM estabelece a necessidade de divulgação de 

fatos relevantes, os quais a companhia tem obrigação de fornecer ao mercado, na forma 

da Instrução Normativa CVM nº 358, que disciplina a publicidade de informações na 

negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote de ações de outra companhia 

aberta, estabelecendo vedações e condições para a negociação de ações de companhia 

aberta que esteja pendente de divulgação de fato relevante.

Assim, nota-se que a CVM regula de forma rigorosa as informações que devem 

ser prestadas ao mercado e, consequentemente, o direito à informação dos acionistas.

A doutrina, como Lobo41, define o direito à informação como:

(...) um direito fundamental do acionista, que lhe garanta exigir, na forma 
prevista em lei e no estatuto, dos controladores e administradores, dados e 
esclarecimentos sobre os planos e projetos da companhia e a gestão dos 
negócios sociais, habilitando-o a examinar, discutir e votar, com amplo 
conhecimento de causa, as matérias da ordem do dia nas assembleias gerais, a 
exercer o direito de preferência à subscrição de ações nos aumentos do 
capital social, a decidir-se, se e quando for o caso, a adquirir novas ações ou a 
alienar, no todo ou em parte, as ações que possui, a pleitear, em juízo, a 
anulação de deliberações assembleares tomadas em detrimento dos direitos e 
interesses dos acionistas minoritários e preferencialista e dos interesses 
sociais e demandar a responsabilidade pessoal dos administradores por atos 
ilícitos e atos irregulares de gestão.

                                                          
41 LOBO, Jorge Joaquim, op. cit., p. 128.
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Entende Guerreiro que o direito à informação é instrumental42 porquanto “(...) 

serve de meio ao exercício de outros direitos, inerentes à condição de acionista.”.

Até o momento, a análise mostra que o direito à informação se dá de forma que 

preserve o exercício de outros direitos, o que para Carvalhosa43 seria o direito de “(...) 

verificação da legalidade e legitimidade (abuso e desvio de poder) dos atos praticados 

pelos órgãos da companhia e pelos controladores.”.

Assim, conclui-se que o dever de informar e o direito do acionista ser informado 

estão intimamente ligados ao exercício do voto (artigo 115 da Lei da S.A. 6.404/1976) 

no interesse da sociedade e, caso não esteja munido de informações suficientes para 

analisar as matérias colocadas em pauta, existe uma grande possibilidade do voto ser 

exarado de forma equivocada.

Além do direito à informação, o acionista tem o direito de fiscalizar, sendo 

necessário que informações periódicas sobre o andamento da companhia sejam 

fornecidas para que o acionista tenha condição de exercer este direito essencial44.

Ante ao exposto, verifica-se que não há qualquer inovação neste ponto, sendo a 

elaboração dos documentos acima relacionados nada mais que o exercício do direito à 

informação e fiscalização do acionista, bem como o dever de diligência do 

administrador. 

2.2.4 Imposição de limites no estatuto social, quórum qualificado e imposição 

de ônus aos acionistas que votarem favoravelmente à supressão ou 

alteração de cláusulas estatutárias

A vedação à imposição no estatuto social de limites ao exercício do direito a 

voto para acionistas com menos de 5% não está prevista em lei, na doutrina ou em 

regulamento da CVM, ao contrário, há previsão legal que possibilita a limitação do 

direito a voto no artigo 110, § 1º da Lei das S.A..

No entanto, segundo interpretação deste artigo45 a referida limitação não pode 

ser absoluta e dirigida a uma certa classe ou número de ações, visando uma proteção da 

minoria e minimização do poder de controle pelos detentores dos grandes lotes de ação.

                                                          
42 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. O conselho fiscal e o direito à informação. Revista de Direito 
Mercantil, 1982, v.45, p. 30. 
43 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, 4. Ed. v. 2, p. 355.
44 LOBO, Jorge Joaquim, op. cit., p. 157. Direito essencial pois pode ser restringido pela lei, pelo estatuto, 
e pela assembleia-geral, embora jamais possa ser suprimido considerando a condição de acionista.
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Outra exigência para a limitação de voto é a obediência a regra do voto mínimo, 

muito bem colocada por Carvalhosa segundo o qual o estatuto pode limitar apenas46

“(...) o número máximo de votos; não pode exigir titularidade de um número mínimo de 

ações para o exercício do voto. Assim, v.g., pode-se estabelecer que a cada lote de dez 

ações corresponde um voto a partir de cem ações.”.

Em razão dessa disposição Rego admite que:

O dispositivo legal admite apenas a limitação do número máximo de votos: 
são ilícitas as estipulações estatutárias que privam acionista do direito de voto 
ou subordinam o exercício do seu direito de voto à propriedade de número 
mínimo de ações; ou a atribuição de um voto apenas a certo grupo de ações. 
A limitação do número de votos deve observar o preceito legal de que as 
ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares (art. 109, 
§1º).

Assim sendo, apesar da legislação e a doutrina apresentarem limites às vedações 

do direito a voto, essa seria a primeira inovação nos regulamentos da BM&F Bovespa.

Quanto ao impedimento de imposição de quóruns qualificados além dos 

previstos na legislação, inicialmente será analisada a previsão da lei prevê no artigo 136 

da Lei das S.A. que impõe os seguintes quóruns qualificados: 

Artigo 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, 
no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido 
pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação 
em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais 
existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações 
preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; 
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou 
amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de 
nova classe mais favorecida; 
III - redução do dividendo obrigatório;  
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; V - participação em 
grupo de sociedades (art. 265); 
VI - mudança do objeto da companhia; 
VII - cessação do estado de liquidação da companhia; 
VIII - criação de partes beneficiárias; 
IX - cisão da companhia; 
X - dissolução da companhia.  

                                                                                                                                                                         
45 Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral. 
§ 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. 
§ 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações.
46 46 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, 5. Ed. v. 2, p. 445-446.
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  A CVM tem a prerrogativa de reduzir o quorum previsto no artigo 136 no caso 

de companhia aberta com ações dispersas no mercado desde que menos de 50% dos 

acionistas com direito a voto não estivessem presentes.

Assim como a vedação, as cláusulas que impeçam o exercício de voto favorável 

ou imponham ônus aos acionistas que votarem favoravelmente à supressão ou alteração 

de cláusulas estatutárias seguem a mesma ideia de que o minoritário não poderá ser 

tolhido do seu direito sem a voto.

Dessa forma, não há previsões sobre esta temática na legislação societária e 

regulatória, o que nos faz constatar a primeira inovação dos regulamentos dos 

segmentos especiais.

Essa previsão, analisada do ponto de vista do mercado de capitais, se faz 

essencial, considerando que a garantia do direito a voto aos acionistas é um estimulo aos 

investimentos, além de observar as melhores práticas de governança corporativa.

2.2.5 Dispersão mínima de 25% do capital social no mercado de capitais

A dispersão mínima de 25% do capital social no mercado de capitais não está 

prevista na legislação aplicável, tampouco nas Instruções Normativas da CVM, sendo 

mais uma novidade prevista nos regulamentos dos segmentos especiais.

Essa disposição passa pela política de estimulo ao mercado de capitais, em que 

exige-se uma dispersão mínima para que as companhias se obriguem a criarem 

condições interessantes para investidores não institucionais.

2.2.6 Indicação de conselheiro de administração independente

Não há na legislação societária e regulatória normas que estabeleçam número 

mínimo de conselheiros independentes. A única referência a este tema se encontra na 

Instrução Normativa nº 461/2007 que versa sobre a constituição, organização, 

funcionamento e extinção das bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e 

mercados de balcão organizado. 

Nos artigos 25 e 26 da I-CVM acima mencionada, está estabelecido que o 

estatuto social da entidade irá prever que a maioria de seus integrantes deverá ser de 

conselheiros independentes, como definido na forma do artigo 26 da mesma instrução.
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Apesar de ser a praxe no mercado não há qualquer referência legislativa ou 

regulatória para o tema, sendo esta uma das inovações previstas nos regulamentos dos 

segmentos especiais.

Essa previsão poderia ter partido da CVM, fundada no estimulo ao 

desenvolvimento do mercado de capitais. Tal previsão obrigaria grandes companhias a 

se adequarem as normas de governança, considerando a necessidade de obterem novos 

acionistas e só traria pontos positivos para o mercado.

2.2.7 Estatuto social da companhia deve estabelecer direito a voto aos 

acionistas preferenciais em matérias especificas

O artigo 111 da Lei das S.A. prevê que alguns direitos reconhecidos às ações 

ordinárias podem ser suprimidos das ações preferenciais.

A previsão de que o estatuto social da companhia deve estabelecer direito a voto 

aos acionistas preferenciais em matérias especificas consta apenas no Nível 2 da BM&F 

Bovespa, porquanto o Novo Mercado não permite a emissão de preferenciais, assim 

como o Nível 1 não tem previsões deste tipo.

As matérias nas quais os preferencialistas têm direito a voto são as de 

reorganização societária, avaliação de bens, elaboração de laudos e alteração ou 

revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem os direitos de voto 

das ações preferenciais.

Pelo direito a voto ser considerado direito fundamental do acionista47, as 

restrições devem estar expressas no estatuto social da companhia, pois ao considerarmos 

que são previsões de caráter limitativo de direitos, só podem ser interpretadas de forma 

restritiva.

Importa ressaltar ainda que as restrições ao direito de voto do acionista 

preferencialista estabelecidas no estatuto social não são absolutas, perdendo sua eficácia 

quando não há distribuição de dividendos mínimos (ou fixos) num prazo de 3 anos 

consecutivos. A razão da restrição do direito a voto é vantagem econômica auferida pelo 

preferencialista e quando essa vantagem não é percebida, a restrição se perde. 

Eizirik48 explica que a razão econômica desta norma é:

                                                          
47 CARVALHOSA, Modesto. op. cit., p. 458.
48 EIZIRIK, Nelson. op. cit., p. 631.
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(...) o valor da ação fundamenta-se, basicamente nas expectativas futuras de 
pagamento de dividendos, que refletem a operação da empresa. Ademais, os 
acionistas podem não confiar na administração da companhia, preferindo 
receber os dividendos a delegar aos administradores a política de 
reinvestimento dos lucros.

Essa concepção baseia-se na teoria do mercado imperfeito49, semelhante à 

adotada pela Lei das S.A., a qual se condiciona o direito a voto ao pagamento de 

dividendos, como explicitado acima, porém esta não é a única forma do acionista 

preferencialista votar.

Carvalhosa50 entende que os direitos dos acionistas preferencialistas não podem 

ser suprimidos pelo estatuto social, existindo algumas matérias que ainda que haja 

impedimento no contrato social, autorizam o preferencialista a votar:

A amortização ou o resgate, mencionados pela doutrina como passíveis de 
restrição estatutária, não se compadecem com a natureza das ações 
preferenciais. Isto porque a elas se devem atribuir privilégios patrimoniais em 
troca de restrição ou supressão de direito político. Ora, a amortização ou o 
resgate (art. 44) constituem matérias nitidamente patrimoniais, que não 
podem ser negadas juntamente com a retirada ou diminuição do direito de 
voto. Seria, com efeito, ilegal a sobreposição de restrições, em vez de sua 
compensação.

Ademais, Carvalhosa51 entende que caso o estatuto social não estabeleça 

previsão de limitação à votação para a instalação do conselho fiscal ou eleição para o 

membro do conselho de administração na forma do artigo 141, §4º da Lei das S.A., por 

estes serem considerados direitos fundamentais dos acionistas preferencialistas, não 

podendo ser retirados.

Assim como todas as propostas ou deliberações dos acionistas ordinários que

estiverem relacionadas a interesses patrimoniais específicos dos acionistas 

preferencialistas, como as matérias presentes no artigo 136 §1º da Lei das S.A..

Assim, entendemos que o tema é tratado de forma parcial na legislação 

societária e que há pertinência na disposição, em razão da busca pela segurança jurídica 

dos interesses dos preferencialistas. 

                                                          
49 ANTONIO FREITAS. A Politica de Dividendos e o Valor das Ações. Revista Informe SENN. Nº 20, 
novembro-dezembro, 1993, p. 8.
50 CARVALHOSA, Modesto. op. cit., p. 451.
51 CARVALHOSA, idem, p. 458
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Para concluir, importa ressaltar que a Lei das S.A. estabelece que o acionista 

preferencialista possui direito de retirada (artigo 109, IV, da Lei das S.A.), disposição 

relevante à este tema.

2.2.8 Companhia listada no Novo Mercado pode emitir apenas ações ordinárias

Esta previsão não está disposta na legislação societária, tampouco nas Instruções 

Normativas da CVM. 

Essa inovação trazida pela BM&F Bovespa tem razão de existir. Com apenas 

ações ordinárias em circulação as operações relativas ao mercado de capitais ficam mais 

simples, pois todas as previsões e exceções que as ações preferenciais exigem estão 

dispensadas.

Ademais, quando não se emite ações sem poder de voto o acionista com direito a 

voto fica estimulado a exercer seu poder de fiscalização, criando uma rede de ativismo 

societário que estimula o investimento popular no mercado de capitais.

Carvalhosa52 traz em seu livro de comentários à Lei das S.A. como o direito 

estrangeiro dispõe sobre a emissão de ações sem voto, o que trazemos apenas a título de 

curiosidade.

A bolsa de Nova York, v. g., como já mencionado não admite a cotação de 
títulos de companhias que tenham emitido ações sem voto.
(...)
No direito francês, como no direito belga, a prerrogativa de voto insere-se 
entre os princípios de ordem publica, não se admitindo ações sem esse direito 
fundamental.

Conclui-se que essa também é uma disposição inovadora dos regulamentos dos 

segmentos especiais da BM&F Bovespa.

                                                          
52 Extraído do sítio na internet da BM&F Bovespa no dia 23 de fevereiro de 2013 
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/consultas/empresas-com-tag-along.aspx?idioma=pt-br.
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2.2.9 Concessão de tag along de 100% em caso de OPA por alienação de 

controle

Regulado pelo artigo 254-A da Lei da S.A. e pela Instrução Normativa CVM nº 

361/2002, o tag along é definido pela BM&F Bovespa como:

O tag along é previsto na legislação brasileira (Lei das S.A., Artigo 254-A) e 
assegura que a alienação, direta ou indireta, do controle acionário de uma 
companhia somente poderá ocorrer sob a condição de que o acionista 
adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das demais ações 
ordinárias, de modo a assegurar a seus detentores o preço mínimo de 80% do 
valor pago pelas ações integrantes do bloco de controle.

O conceito de controle há tempos é discutido no Brasil, fomentado pela 

incorporação de teorias de diversos países, sendo inclusive objeto de uma obra da 

autoria de Fabio Konder Comparato53, que o define como:

Não se pode, a nosso ver, recusar a distinção básica entre controle interno e 
externo. No primeiro caso, o titular do controle atua dentro da companhia (ab 
intus), lançando mão de mecanismos de poder próprios da estrutura 
societária, notadamente a deliberação de uma assembleia. No segundo, o 
controle pertence a uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que não 
compõem quaisquer órgãos da sociedade, mas agem de fora (ab extra).

Outras definições como a de Carvalhosa54 que inclui dois pontos “O poder sobre 

a companhia torna-se personalizado. Dá-se a esse grupo uma série de prerrogativas de 

mando que são auto-homologadas pela assembleia-geral, que, em última instância, é 

constituída pelos próprios controladores.”.

Dessa forma, o controle nada mais é que o poder de gestão e administração da 

companhia, tendo o controlador todos os meios de ditar o futuro da companhia (o 

controle pode ser majoritário, minoritário e gerencial, indicações apenas para 

referência).

Esse poder de gestão tem um preço, pago na forma de ágio em relação ao valor 

das ações e é nesse ponto que surge a disposição do artigo 254-A da Lei das S.A., que 

concede ao minoritário participação neste prêmio, considerando que o controlador se 

valeu dos recursos do minoritário para garantir seu prêmio na venda.

                                                          
53 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro : Ed. 
Forense, 2005.
54 CARVALHOSA, Modesto. op. cit., p. 477.
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Eizirik55 explica o conceito da seguinte forma:

(...) diante de sistemas ineficientes de controle concentrado, nos quais o 
acionista controlador apropria-se indevidamente de recursos da companhia, o 
premio costuma ser exagerado, não condizente com os custos incorridos pelo 
controlador na condução da atividade empresarial. Uma das razões que 
justificam a diferença significativa entre o preço pago para aquisição do 
controle e o valor atribuído às ações pertencentes aos minoritários é a 
insuficiente proteção dos interesses dos investidores, o que permite que os 
controladores se apropriem dos chamados private benefits of control, isto é, 
de remuneração superior a de mercado, o uso de bens da sociedade para fins 
particulares, empréstimos subsidiados, operações com partes relacionadas ao 
controlador em condições não equitativas, etc. Ou seja, aceita-se pagar um 
sobrevalor elevado pelo controle em função da expectativa de que o novo 
controlador possa recuperar seu investimento por meio da expropriação 
indevida de recursos da companhia. Existindo maior proteção aos 
investidores por parte do sistema legal, a diferença de valor entre as ações 
integrantes do bloco de controle e aquelas pertencentes aos minoritários deixa 
de ser significativa.

Em resumo, o autor apresenta a teoria da sharing rule em que o prêmio do 

controle é dividido com o acionista minoritário, que faz jus para tanto em razão da 

valorização patrimonial da companhia, considerando o seu investimento. Além de parte 

dos ativos tangíveis, intangíveis serem também de sua propriedade e não apenas o 

prêmio pelo controle.

Outro ponto relevante é que o direito de tag along se dá em razão do 

minoritário, ao comprar as ações daquela companhia, buscava ter como sócio o 

acionista controlador e a partir do momento que outro acionista controlador assume o 

controle e administração da companhia, o acionista minoritário pode não querer ser 

sócio de uma companhia com o acionista ingressante. Nessa ideia também se justifica o 

direito de retirada previsto no artigo 109 da Lei das S.A. acima exposto.

Assim sendo, a lei prevê que no caso de alienação de controle deve ser pago ao 

minoritário por ação 80% do valor pago ao controlador por ação, percentual este que já 

foi de 100%56.

Por conseguinte, os regulamentos da BM&F Bovespa obrigaram as companhias 

listadas no Nível 2 e Novo Mercado a oferecer aos acionistas minoritários e 

preferencialistas tratamento equânime ao dado ao acionista controlador no caso de 

alienação de controle, em que o acionista ingressante se obriga a pagar aos demais 

acionistas (minoritários e preferencialistas) 100% do valor pago ao acionista 

controlador, ou seja, o mesmo preço pago pelas ações do controlador.

                                                          
55 EIZIRIK, Nelson. op. cit., p. 450-453.
56 Modificado pela Lei 9.457/1997.
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Algumas companhias, voluntariamente, estendem o valor pago pelas ações dos 

acionistas controladores às ações dos acionistas minoritários e preferencialistas no caso 

de alienação de controle ou em outros casos que obriguem o comprador a realizar OPA, 

mesmo que não estejam listadas em qualquer segmento da BM&F Bovespa, como pode 

ser verificado no sítio da BM&F Bovespa na grande rede57.

Esse tipo de alteração nos levando a 5ª inovação presente nos segmentos 

especiais.

2.2.10 Cláusula compromissória obrigatória – Arbitragem

O uso da arbitragem para resolução de conflitos societários é comum em razão 

de sua celeridade, além de ser necessária para evitar que a companhia fique estagnada 

enquanto são exaradas decisões judiciais e não há o trânsito em julgado.

O uso da arbitragem vem se tornando cada vez mais efetivo não só em conflitos 

societários, como em contratos de Engineering, procurement and construction (EPC), 

alianças estratégicas e joint venture e, apesar de ser uma prática comum em nosso 

mercado, como não existe obrigatoriedade legal para tanto, sendo tratada como mais 

uma inovação trazida pelos segmentos especiais da BM&F Bovespa.

2.2.11 Obrigatoriedade de instalação do conselho fiscal permanente

O conselho fiscal é, segundo Lamy Filho58, “(...) o órgão da companhia

destinado a fiscalizar os atos dos administradores e o cumprimento dos seus deveres 

legais e estatutários.”, o que complementamos dizendo que é órgão auxiliar da 

assembleia geral, suprindo-a das informações necessárias para a aprovação de certas 

matérias.

Toda companhia deve possuir conselho fiscal, de funcionamento permanente ou 

eventual nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas, conforme 

disposição do artigo 161 da Lei das S.A..

Sua competência está estabelecida no artigo 163 da Lei das S.A., tendo 

prerrogativas para fiscalizar os atos dos administradores e opinar sobre seus relatórios e 

                                                          
57 Extraído do sítio da BM&F Bovespa na internet no dia 23 de fevereiro de 2013 
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/consultas/empresas-com-tag-along.aspx?idioma=pt-br.
58 LAMY FILHO, Alfredo. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 1263.
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propostas, sempre com o objetivo de munir o acionista de informações para sua tomada 

de decisão na assembleia geral.

Apesar da legislação estabelecer a existência do conselho fiscal em todas as 

companhias, a exigência de que ele seja um órgão de funcionamento permanente é dos 

regulamentos dos segmentos especiais, não restando dúvida que este é um requisito 

além da inovação apresentada.

2.2.12 Considerações finais sobre as inovações dos regulamentos da 

BM&F Bovespa

  

Em analise a todos os regulamentos dos segmentos especiais da BM&F Bovespa 

foram verificados apenas 7 disposições que não estão na legislação societária e/ou 

regulatória e esse fato tem uma explicação extremamente simples.

No início do século XXI verificou-se uma grande absorção de práticas de 

governança corporativa utilizadas em outros países, através da elaboração dos códigos 

de boas práticas de governança e dos segmentos especiais da BM&F Bovespa, sem que 

houvesse um estudo mais aprofundado do nosso mercado de capitais e de suas 

necessidades.

E por essa razão tantas disposições dentro dos regulamentos são completamente 

inócuas por estarem previstas na lei, como demonstrado anteriormente.

Sendo assim, com base na análise dos códigos de governança corporativa de 

outros países exposta no próximo capítulo, verificar-se-á que nosso código compila boa 

parte de códigos estrangeiros, tratando de temas desnecessários para o mercado de 

capitais do Brasil ou que já estavam previstos em lei.
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3 ABSORÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A análise dos regulamentos dos segmentos especiais nos faz comprovar uma 

clara tendência da BM&F Bovespa em criar disposições que visam proteger os 

acionistas dos administradores. Essa preocupação decorre, certamente, do problema 

vislumbrado por Berle e Means no fim da década de 1920, a teoria da agência, já 

explicada no presente trabalho.

Disposições relativas à instalação do conselho fiscal permanente, número de 

conselheiros independentes, elaboração de códigos de políticas de investimento e de 

conduta, bem como calendários societários e outras disposições mostram uma clara 

preocupação com a atuação dos administradores e seus possíveis excessos na gestão da 

companhia.

Ocorre que a teoria da agência deriva do controle gerencial, ou seja, quando o 

controle da companhia é exercido unicamente por seus administradores, o que não 

ocorre no Brasil. 

No Brasil verificamos que as companhias são compostas por um acionista 

controlador bem delineado, exercendo o poder de controle de forma ativa, indicando e 

destituindo administradores, bem como fazendo valer seus interesses ao tratar das 

diretrizes da companhia. 

Nesse tipo de cenário, o administrador não possui tantos poderes como no 

controle gerencial, em que existem vários acionistas, sem um acionista controlador com 

poder para sozinho destituí-lo.

No caso brasileiro, ao contrário dos mercados estrangeiros, o acionista 

controlador, por possuir muitas ações da companhia, indica e destitui o administrador de 

acordo com sua vontade, sem necessitar da anuência dos demais acionistas.

Dessa forma, tratando o tema de modo bastante simplório, no Brasil, o acionista 

controlador exerce um poder de mando (controle) muito superior ao dos países em que a 

teoria da agência foi observada.

Porquanto é incompreensível a preocupação dada ao tema administração da 

companhia nos segmentos especiais da BM&F Bovespa e, apenas por essa razão, 
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concluímos que houve uma cópia dos sistemas estrangeiros, como aduz Fabio Ulhoa 

Coelho59

(...) em outras palavras, na economia brasileira predomina a modalidade 
totalitária de poder de controle. O controle majoritário, principalmente o 
partilhado entre os acionistas participes de acordo, pode ser identificado em 
algumas companhias abertas, e acentuou-se com as privatizações dos anos 
1990. Não se encontra, no Brasil, número significativo de companhias sob 
controle minoritário, e nenhuma sob o gerencial.

Como dito no Capítulo 1, o boom da governança corporativa no mundo se deu a 

partir de uma exigência maior dos acionistas institucionais (caso Texaco), no fim dos 

anos 1980, momento no qual todos os países começaram a elaborar seus códigos de 

boas práticas de governança corporativa.

Nesses países, com o mercado de capitais bem mais desenvolvidos, há uma clara 

preocupação com o conflito da agência em razão da população tradicionalmente investir 

no mercado de capitais, o que promove a existência de companhias com as ações 

bastante pulverizadas e sob controle dos administradores.

Dissecando os códigos de governança corporativa de outros países, podemos 

notar que as disposições dos regulamentos dos segmentos especiais da BM&F Bovespa 

guardam grande semelhança com esses códigos, conforme será demonstrado a seguir.

3.1 Relatório Cadbury - Código de Práticas Recomendáveis no Reino Unido

O Relatório Cadbury foi emitido em 1996 e serviu de base para todos os códigos 

de boas práticas de governança corporativa do início do século XXI, inclusive o 

brasileiro. 

Todavia, como reiteradamente exposto, nosso mercado não tem as mesmas 

características dos mercados estrangeiros e o relatório perde um pouco sua eficácia ao 

tratar exclusivamente de questões da administração, conforme será dispostos nas 

próximas linhas.

Segundo o relatório, o conselho de administração é órgão independente e deve 

se reunir regularmente com o objetivo de monitorar a diretoria da companhia, bem 
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COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 278.
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como deve ser clara a divisão de responsabilidades e competências entre cada um dos

órgãos da companhia.

Interessante ressaltar que o relatório permite que o presidente do conselho de 

administração acumule o cargo de diretor-presidente da companhia, exigindo, 

entretanto, a presença de um conselheiro independente sênior nesse caso.

Exige ainda que no conselho de administração existam conselheiros 

independentes, que não devem guardar qualquer relacionamento com a companhia e 

suas partes relacionadas, sendo remunerados de acordo com o tempo que dedicam a 

companhia.

Em relação à nomeação, a forma para indicação e eleição dos conselheiros de 

administração deve respeitar as formalidades e os conselheiros independentes devem ser 

eleitos por prazo determinado e sem reeleição automática.

O Relatório Cadbury estabelece que os conselheiros de administração tem 

obrigação de elaborar os relatórios e demonstrações financeiras em linguagem clara e 

acessível, com o objetivo de demonstrar a real situação da companhia aos seus 

acionistas, assim como deve ser formado um comitê de autoria, cujo o objetivo é a 

elaboração dos relatórios de auditoria.

3.2 Código de Governança Corporativa do Reino Unido

O código de governança corporativa do Reino Unido é um código fundado em 

princípios que devem ser seguidos pelas companhias, ou seja, não são estabelecidas 

disposições estatutárias e sim ideais que devem ser perseguidos pelas companhias.

O código é dividido em capítulos que tratam dos temas relevantes ao mercado e 

suas companhias, o primeiro é o da “Liderança”, que estipula que o compromisso dos 

administradores com a companhia deve ser de longo prazo, existindo uma clara divisão 

de responsabilidade sem que qualquer setor tivesse poder irrestrito.

Há no código indicações para que se sigam regras claras e formais na 

contratação de diretores, capazes e diligentes, que busquem sua renovação técnica e 

sejam renovados pela companhia constantemente. O código dispõe ainda sobre a 

inclusão de diretores independentes.

A diretoria deve elaborar demonstrações financeiras claras e compreensíveis à 

todos, apontando riscos e perspectivas da companhia naquele exercício legal. Esta 
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disposição, assim como no Brasil, tem o objetivo de cientificar os acionistas das 

operações e riscos pelas quais a companhia se obriga.

A remuneração dos diretores deve ser suficiente para atraí-los, mantê-los e 

motivá-los fazendo com que a companhia se desenvolva sob a ótica administrativa. O 

código sugere ainda uma política formal e transparente de remuneração da diretoria.

A diretoria tem a obrigação de buscar a participação dos acionistas (ativismo 

societário), conforme dispõe o código de boas práticas do Reino Unido.

Em resumo, observamos que não há uma previsão que trate da relação entre os 

acionistas controladores e minoritários, por outro lado, os conceitos estabelecidos para a 

diretoria tomam conta do código de boas práticas do Reino Unido, muitos deles 

utilizados no Brasil, como as demonstrações contábeis mais claras e compreensíveis, a 

figura do conselheiro independente e as disposições relacionadas à diretoria.

3.3 Princípios de Governança Corporativa da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

OCDE e coloca em seu manual60 que:

(...) boa governança corporativa deve estimular adequadamente o conselho de 
administração e a diretoria a perseguir objetivos que sejam do interesse da 
empresa e de seus acionistas e facilitar a fiscalização eficiente, incentivando, 
assim, as empresas a utilizar os recursos de maneira mais eficiente.

O código do OCDE é dividido da seguinte forma: I. Os direitos dos acionistas; 

II. O tratamento equânime dos acionistas; III. O papel das partes interessadas; IV. 

Divulgação e transparência; e V. As responsabilidades do conselho. 

No ponto I, temos relevantes disposições sobre os direitos de venda de sua ação 

e de ser informado sobre os negócios da companhia, observa-se ainda que há 

disposições sobre o direito a voto e eleição do conselho de administração, além da 

participação nos dividendos e nas assembleias. Interessante observar que muitas dessas 

disposições estão em nossa legislação desde 1976, a partir da Lei das S.A. nº 6.404.

Há no código da OCDE, previsão muito semelhante com a do “fato relevante” 

regulado pela CVM pela no que se refere à aquisição de controle por um acionista 

                                                          
60 Retirado do sítio do IBGC na internet no dia 24 de fevereiro de 2013 
http://www.ibgc.org.br/Codigo.aspx?CodCodigo=12.
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controlador, o que deve ser divulgado, assim como a política de investimento da 

companhia e possíveis operações de reorganização societária.

O código do OCDE traz ainda previsões referentes ao tratamento equânime dos 

acionistas, entretanto, é significativo reparar que as disposições tratam simplesmente de 

questões de direito de informação e da relação entre a companhia, leia-se nesse ponto 

administrador (diretor e conselheiro) e o acionista minoritário, problema muito diferente 

do enfrentado no Brasil, considerando que aqui o acionista minoritário é subjulgado na 

parte política e patrimonial pelo acionista controlador.

Quanto a divulgação de informação, verifica-se um sistema muito parecido com 

o brasileiro, em que a companhia deve divulgar informações precisas de sua 

composição acionária e financeira, bem como de desempenho e de “fatos relevantes” ao 

mercado de capitais.

Mais uma vez constata-se uma preocupação especial com os administradores, 

que devem atuar de boa fé, criteriosamente e no melhor interesse da companhia e de 

seus acionistas. 

Devem agir na forma da lei e do estatuto sempre respeitando e tratando os 

acionistas de forma igualitária, mantendo a ideia de que os administradores devem 

fiscalizar uns aos outros,  e sempre dispor de tempo suficiente para executar suas 

obrigações com a companhia, além de elaborarem uma política de remuneração e de 

conflito de interesses bem delineadas.

O código do OCDE também não traz dados relevantes para o nosso mercado, 

pois não trata de forma profunda a questão dos minoritários. 

3.4 Regras de Governança Corporativa da New York Stock Exchange (NYSE)

Em 2002, a NYSE elaborou uma série de propostas de regras de governança 

corporativa, aprovadas em agosto do mesmo ano.

A preocupação com os administradores é latente, dispondo que a administração 

deveria ser composta por maior de administradores independentes, definidos no próprio 

documento como o diretor que não tem relação material com a companhia listada, ou 

seja, relação direta com os sócios/acionistas ou diretor de companhia61.

                                                          
61 Retirado do sítio na internet da ECGI em 24 de fevereiro de 2013 link: 
http://www.ecgi.org/codes/documents/corp_gov_pro_b.pdf  “(…) director has no material relationship 
with the listed company (either directly or as a partner, shareholder or officer of an organization that has 
arelationship with the company). Companies must disclose these determinations.”.
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Além disso, coloca que o diretor não pode ser definido como independente caso 

tenha sido empregado de qualquer companhia listada nos últimos 5 anos; caso tenha 

sido empregado por sociedade de auditoria; ou com familiares nas condições anteriores.

Estabelece ainda a formação de um comitê de governança corporativa formado 

por diretores independentes, nos quais a remuneração e as competências devem estar 

bem delineadas.

Muito parecido com o modelo brasileiro a NYSE estipula que as companhias 

devem elaborar códigos de conduta e negócios, sempre com a preocupação com o 

administrador e a possibilidade deste cometer excessos no exercício de sua função. 

Assim como requer que anualmente os administradores apresentem uma declaração de 

cumprimento da legislação.

Como nos outros códigos, observamos uma preocupação com a administração e 

nenhuma disposição de proteção ao acionista minoritário.

3.4.1Relatório da Comissão de Governança Corporativa da NYSE

Esse relatório foi elaborado pela NYSE em resposta a crise de 2008 e 2009, 

considerando os diversos problemas verificados pelo Governo Estadunidense, pela 

Security and Exchange Comission – SEC e pela própria NYSE, que deveriam culminar 

em modificações no mercado de capitais e na gestão das companhias.

Para isso, a Comissão de Governança Corporativa da NYSE foi criada em 2009, 

tratando das principais questões que afetam as companhias estadunidenses, quais sejam: 

administração e relação entre os acionistas.

Urge salientar que, assim como o código de governança corporativa do Reino 

Unido e os princípios de governança corporativa da OCDE, o relatório da NYSE é 

fundado em princípios, que devem ser executados da forma mais conveniente.

O relatório ratifica que os administradores devem ter como principal objetivo o 

crescimento sustentável em longo prazo da companhia, sendo responsáveis por seu 

desempenho perante os acionistas, da mesma forma que devem implementar uma 

política de governança corporativa, ou um ambiente para o desenvolvimento desta 

dentro da companhia.

O relatório não exime a responsabilidade dos acionistas, que devem votar de 

forma consciente em busca de um crescimento sustentável em longo prazo. Essa 
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disposição existe, pois como bem diz o relatório, a governança corporativa não pode ser 

vista como uma obrigação pura e simplesmente e sim como uma estratégia de negócio.

Isto é, a SEC acredita que impor regras de obrigações relativas à governança 

corporativa seria prejudicial ao mercado, devendo as companhias entender que o tema é 

ideológico, necessitando de uma atuação mais efetiva das companhias, buscando sempre 

a transparência e fornecer informações de interesse do mercado.

Considerando o principal problema do mercado estadunidense, a NYSE junto à 

SEC e outras bolsas de valores, com o objetivo de diminuir os votos por procuração 

(administradores enviam procurações para os acionistas, que retornam o documento 

assinado, dando poderes para o administrador votar em seu nome, se perpetuando na 

administração da companhia), ou seja, busca-se um acionista mais participativo, 

conforme o já explicitado e definido no Brasil como ativismo societário.

Por fim, a NYSE sugere uma revisão geral nas práticas de governança 

corporativa, com um estudo do mercado, suas necessidades e problemas.

Ante a análise, foi constatado novamente que não há qualquer previsão relativa à 

proteção do minoritário, sendo o relatório fundado em princípios gerais e de 

administração, considerando o problema enfrentado pelo mercado de capitais 

estadunidense.

3.5 Código de Governança Corporativa da França

Por guardar grande semelhança no direito privado com o Brasil, o código 

francês foi o que mais se aproximou da nossa realidade, como será demonstrado a 

seguir.

O código francês trata do conselho de administração como órgão colegiado, que 

deve sempre votar de acordo com os interesses da companhia e de seus acionistas, 

devendo definir as estratégias e apontando a responsabilidade e competência de cada 

membro da diretoria e dos órgãos societários companhia.

Deve o conselho de administração sempre fornecer ao mercado e aos acionistas 

informações relativas à companhia, seus negócios e sua vida financeira. O código, de 

forma salutar, aduz que essas disposições devem ser aplicadas da melhor forma para a 

companhia de acordo com a vontade dos acionistas, considerando seu porte e objeto 

social.
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Em relação às informações que devem ser prestadas ao mercado, o código impõe 

uma política de emissão de demonstrações financeiras frequentes elaboradas por 

analistas tornando a informação acessível a todos os membros do mercado de capitais.

As demonstrações financeiras devem seguir um calendário rígido segundo o 

código, com a emissão de informações claras dispondo sobre toda e qualquer 

informações que puder interessar aos acionistas, como transações, contratos e riscos do 

empreendimento.

O código prevê ainda que o conselho de administração deve estar separado da 

diretoria a critério da companhia e na forma da lei francesa.

Sobre a reunião anual, o código coloca que a decisão tomada em assembleia é 

uma decisão colegiada, a qual deve ser baseada nas informações fornecidas pela 

administração da companhia, assim como a aprovação das contas dos administradores 

deve ser realizada dessa forma.

No que tange aos membros da diretoria, o código elabora uma série de 

princípios que devem ser seguidos, como a obrigação de agirem no interesse da 

companhia e dos acionistas, dispor de tempo suficiente para execução de suas tarefas.

O conselheiro independente deve ser visto ainda como igual a qualquer outro 

conselheiro de administração, com as mesmas atribuições e remunerações, além disso, 

não podem os conselheiros de administração defender os interesses de uma classe 

específica de acionistas.

Uma previsão interessante do código de governança corporativa francês é a 

disposição quanto à inclusão de um conselheiro de administração representando os 

empregados, caso esses obtenham ações que cheguem a 3% do capital social da 

companhia.

O código de governança corporativa francês é o primeiro dos analisados para 

este trabalho a mencionar a questão dos acionistas minoritários. A primeira disposição 

nesse sentido estabelece que o acionista controlador deve assumir responsabilidade nas 

diretrizes da companhia perante os outros acionistas, além das responsabilidades dos 

administradores, evitando conflito de interesses e incentivando a transparência de 

informação.

Prevê que os acionistas minoritários têm o direito de indicar conselheiros de 

administração independentes na proporção indicada no código.

Os conselheiros independentes são os que não guardam qualquer relação com a 

companhia, com os administradores, com os auditores, com acionistas ou qualquer parte 
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relacionada, assim como não podem ser familiares de qualquer uma das partes 

mencionadas. Ademais, os conselheiros independentes não devem subjugar os 

conselheiros dos acionistas.

As reuniões do conselho de administração devem ser anuais, respeitando todos 

os pontos colocados no relatório de auditoria, como riscos da companhia, investimentos, 

mudança no plano de negócios, com a obrigação de que os conselheiros sempre devam 

agir no interesse dos acionistas.

O mandato da diretoria não pode ser superior a 4 anos, já no conselho de 

administração o prazo máximo é de 6 anos.

O comitê de auditoria deve ser indicado pelo conselho de administração e deve 

rever as contas consolidadas deste, os procedimentos de elaboração das demonstrações 

financeiras, os métodos, a relevância e consistência de algumas informações. Este 

comitê de auditoria deve ser formado por uma proporção de 2/3 de conselheiros 

independentes.

Cabe ao comitê de auditoria apresentar os conflitos de interesse, bem como 

situações de risco para a companhia, podendo este ser uma sociedade de auditoria 

independente.

A competência do comitê de auditoria deve ser aprovada pelo conselho de 

administração, existindo ainda a exigência de que os membros do comitê de auditoria 

possuam largo conhecimento em finanças.

O código de governança corporativa francês traz previsões ainda sobre stock 

options62, aludindo que a forma que este instituto é utilizado em outros países não pode 

ser utilizada na França, por ser contrário ao que dispõe o Código Comercial francês.

No caso da França a stock options tem diversos prazos mínimos que devem ser 

respeitados, portanto, estimula o administrador a ter uma visão de longo prazo para na 

companhia. Outra disposição do código é a proibição de empréstimos celebrados entre a 

companhia e seus diretores para a aquisição de stock options.

Todas as transações referentes a stock options devem estar nos relatórios 

apresentados aos acionistas, considerando o valor, número de stock options e “preço” 

pago por cada uma delas, bem como a enumeração dos diretores que possuem e em que 

proporção.

                                                          
62 Stock option é o plano em que são estabelecidos os requisitos da opção de compra de ações. Existe a 
possibilidade de um empregado adquirir as ações da empresa por um preço em média abaixo do mercado 
e de vendê-las com lucro.
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A remuneração dos administradores deve ser tratada na assembleia geral dos 

acionistas, e o valor ali estabelecido, deve ser divido pelos membros conselho de 

administração.

Apesar de ser o primeiro código de governança corporativa, de todos os códigos 

analisados, a tratar da questão do minoritário, o diploma francês não faz referência à 

defesa do seu patrimônio e de seus direitos políticos como deveria ser feito no Brasil, 

contribuindo pouco para o nosso mercado.

3.6 Considerações finais sobre a análise dos códigos de governança corporativa 

estrangeiros

Após a análise dos códigos estrangeiros constatou-se que todos se assemelham 

ao tratar da questão do administrador, sua remuneração, indicação e competência,

propondo ainda travas para o exercício de sua função.

Essa tentativa clara de evitar que o administrador extravase o poder de gestão 

dado pelo acionista decorre de um mercado de capitais em que as ações são bastante 

pulverizadas e não há um controle acionário bem delineado. Ou seja, não há um 

acionista que sozinho possa destituir ou fiscalizar de modo mais contundente a diretoria.

Foi constatada ainda a preocupação reiterada nos códigos com as informações 

que devem ser fornecidas pelas companhias, que devem sempre ser claras, diretas, 

apontando riscos para a companhia, transações com partes relacionadas, remuneração e 

relação entre a companhia e o administrador.

Por outro lado, os códigos não dispõem sobre o direito a voto (apenas o francês 

traz uma exigência ao acionista controlador de votar em favor do interesse da 

companhia) ou alguma disposição sobre tag along, poison pill ou qualquer outro 

instituto de proteção ao minoritário.

E a razão é muito clara, como colocado diversas vezes neste trabalho, o mercado 

de capitais dos países desenvolvidos é muito diferente do brasileiro, o número de 

companhias listadas nas bolsas de valores é incomparável, assim como os valores 

negociados.
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Para exemplificar na NYSE – Bolsa de Valores de Nova Iorque - há 2.80063

companhias listadas, enquanto na BM&F Bovespa, nos últimos 10 anos foram listadas64

apenas 515 novas companhias.

A partir da análise dos códigos estrangeiros verificou-se que muitas previsões 

são extremamente semelhantes com as dos regulamentos dos segmentos especiais da 

BM&F Bovespa em sua essência, assim como todos os temas tratados nos códigos 

estrangeiros são repetidos nos regulamentos como a questão da administração e 

publicidade de documentos.

No sentido contrário, podemos constatar que as únicas disposições que foram 

observadas nos regulamentos da BM&F Bovespa e não estão estabelecidas nos códigos 

estrangeiros são as poucas que se referem ao direito de limitação de voto, OPA e free 

float, as quais provavelmente estão a cargo do órgão regulatório do mercado de capitais, 

que não foi objeto da análise deste trabalho.

Dessa forma, os observou-se que muitas lacunas não na legislação societária e 

regulatória brasileira não foram preenchidas em razão da incorporação desses códigos 

estrangeiros pelos regulamentos da BM&F Bovespa, o que trouxe algumas dificuldades 

para o desenvolvimento do mercado de capitais, não permitindo, por exemplo, que 

companhias de grande liquidez estejam listadas nos segmentos especiais.

Essa dicotomia será exposta no próximo capítulo, onde serão trazidas algumas 

sugestões relativas à governança corporativa, cujo objetivo é muito maior que o 

desenvolvimento das boas práticas no país, o que se busca é o desenvolvimento do 

próprio mercado de capitais brasileiro, razão pela qual a governança corporativa foi 

criada.

4 O MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO E PROPOSTAS DE 

MUDANÇAS

4.1 Problemática do mercado de capitais brasileiro

                                                          
63 Extraído do sítio na internet da NYSE no dia 24 de fevereiro de 2013 no link 
http://www.nyse.com/content/faqs/1050241764950.html.
64 Extraído do sítio na internet da BM&F Bovespa no dia 24 de fevereiro de 2013 no 
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/consultas/capital-social-das-empresas.aspx?Idioma=pt-br.
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O mercado de capitais brasileiro tem algumas características peculiares, 

apresentando companhias com controle delineado, acionistas ativistas e um mercado de 

capitais com pouca participação popular.

A explicação é histórica: o volume de negociação da bolsa nos anos 1990 

chegou a níveis altíssimos em razão das privatizações e, logo após esse período, com a 

falta de investimentos em infraestrutura e no setor produtivo, em razão do baixíssimo 

crescimento do País no fim da década de 1990, houve uma queda na fomentação ao 

mercado de capitais.

Os financiamentos públicos, através do Banco Nacional de Desenvolvimento –

BNDES e Caixa Econômica Federal – CEF levava as companhias a buscarem sua 

capitalização nestas instituições financeiras, deixando de lado o uso do mercado de 

capitais para tanto.

Além disso, observou-se uma grande oferta de papéis de dívidas públicas, que 

eram grandes concorrentes do mercado de capitais em razão de sua segurança. Esse 

cenário representava um baixíssimo estímulo para que a população investisse nos 

mercados de capitais, em razão da falta de proteção ao acionista minoritário.

Como exposto, o Brasil é um país de companhias com o controle bem delineado, 

o que se justifica em razão das sociedades nacionais terem origem familiar ou de 

investimento de capitais de companhias estrangeiras.

Ou seja, companhias estrangeiras que se constituem no país ou as famílias, que 

colocam o trabalho das suas vidas em suas companhias, buscam manter o controle sob 

estas, se perpetuando na administração. 

A partir do momento que o acionista controlador de companhia estrangeira ou 

familiar vai ao mercado buscar capitalização, sua posição de “proprietário” da 

companhia é mantida, criando problemas em relação aos acionistas minoritários.

Os principais problemas verificados são na gestão da companhia, referentes à 

proteção dos ativos do acionista minoritário, e não questões relativas à indicação, 

remuneração e execução das competências do administrador, conforme estipulam os 

segmentos especiais.

Considerando o exposto, essas questões deveriam estar sujeitas aos órgãos 

regulatórios, no caso do Brasil a CVM, o que não ocorre. Sendo assim o acionista 

majoritário, na posição de controlador, pode simplesmente alienar os ativos da 

companhia, se desfazendo do patrimônio do minoritário, sem que esse tenha qualquer 

poder de decisão.
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Some-se a isso os contratos assinados com partes relacionadas firmados pelos 

administradores com a influência dos acionistas majoritários, atitudes prejudiciais à 

companhia, aos acionistas minoritários e ao mercado de capitais, em razão da 

insegurança dada aos investidores.

A insegurança decorrente das práticas dos acionistas majoritários, e sua gestão  

na companhia, faz com que o possível investidor procure aplicações de menor risco, 

como fundos de investimentos e aplicações financeiras como poupança e renda fixa.

As alterações sugeridas aqui visam dar mais segurança para que esse pequeno 

investidor, pequeno não em relação aos valores que investe, mas face ao poderio das 

grandes companhias, para que, possa investir com a segurança de que seu patrimônio 

será respeitado pelo controlador.

4.2 Propostas para alterações legislativas

Inicialmente, a CVM deve ter um papel mais ativo em duas questões sensíveis 

no mercado: proteção ao acionista minoritário, que leva a segunda problemática qual 

seja a gestão da companhia. Essas questões são de suma importância para o 

desenvolvimento da governança corporativa e do mercado de capitais.

A CVM deveria trabalhar um critério mínimo de governança corporativa no 

mercado de capitais e, assim como fez com os balanços e com as informações, impor às 

companhias abertas exigências maiores.

E a razão é bem simples, o Brasil precisa entrar no mercado de capitais mundial, 

alcançando capitais direcionados para mercados mais seguros e financiando os 

investimentos necessários para o desenvolvimento do país.

Só com um mercado de capitais seguro, podemos competir com as grandes 

potências mundiais. Para isso precisamos de um órgão regulador ainda mais ativo e que 

busque a segurança jurídica dos participantes.

Por essa razão, a governança corporativa deve deixar de ser uma escolha da 

companhia e exigência do mercado para ser uma obrigação da companhia face à 

regulação atribuída à CVM.

4.2.1Propostas para inclusões regulatórias em companhias privadas
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A primeira disposição recomendada, existente nos regulamentos da BM&F 

Bovespa, e não tratada na legislação societária e regulatória é indicação de conselheiros 

independentes, previsão extremamente necessária para o fortalecimento do minoritário 

na gestão da companhia, o que poderia impedir a alienação de ativos e contratações 

prejudiciais à companhia.

Já existem disposições que dão ao acionista minoritário o direito de indicar um 

membro do conselho de administração no artigo 141, §4º, I, da Lei da S.A., assim como 

o voto múltiplo já explicitado acima, entretanto a existência de um conselheiro não é 

suficiente para a defesa dos interesses dos acionistas minoritários.

A partir desta proposta a CVM deveria editar uma Instrução Normativa 

obrigando as companhias abertas à, na proporção do seu capital social, indicar 

conselheiros de administração independentes. 

O intuito dessa disposição é equilibrar as decisões no conselho de administração, 

evitando que os administradores, sob influência do acionista controlador cometam 

excessos, diminuindo o patrimônio da companhia e consequentemente dos minoritários.

A alienação de ativos e contratos com partes relacionadas de certo valor 

poderiam estar sujeitos à aprovação da assembleia em que o minoritário teria direito a 

veto. Ocorre que se assim fosse não haveria isenção da mesma forma que não há por 

parte do controlador e continuaríamos com o mesmo problema deslocado do 

controlador para os acionistas minoritários.

Outro ponto bastante discutido é a emissão de ações preferenciais sem direito a 

voto. Considerando o voto como grande poder de proteção ao minoritário, o limite de 

50% de ações preferências em relação ao capital social deveria ser diminuído para 30%, 

como era outrora.

A razão de manter esse tipo de ação é de que há interesse nelas no mercado, 

acionistas preferencialistas com intuito apenas de auferir dividendos sem participar do 

dia a dia da companhia, todavia, para que o mercado de capitais seja mais “saudável” 

seria interessante que a CVM intervisse diminuindo o percentual de ações sem direito a 

voto em companhias abertas.

Recomenda-se ainda que as companhias que queiram abrir seu capital tenham a 

obrigação de permanecer por um tempo mínimo abertas. bem como que ao oferecer seus 

valores mobiliários no mercado, dirijam sempre um percentual mínimo para 

investidores pessoa física e não somente institucionais.
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Além disso, a CVM deveria criar um percentual mínimo de ações em circulação 

para as companhias abertas com o objetivo de estimular a entrada de minoritários no 

mercado de capitais. Em análise aos outros mercados, um percentual de 30% estaria de 

acordo com a realidade brasileira. 

As disposições acima seriam exigências mínimas para as companhias abertas, 

buscando a aplicabilidade uniforme da governança corporativa, o que daria um 

tratamento equânime a todas as companhias no mercado de capitais. 

É significativo colocar que a obrigação de editar instruções normativas 

atribuídas à CVM nestes casos se dá em razão de caber à esta autarquia o estímulo ao 

mercado de capitais em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, como exposto 

no capítulo 1.

Fica claro que é necessário que nosso mercado de capitais seja regulado de 

forma que se crie um padrão mínimo de governança corporativa, lato sensu, pelo órgão 

regulador, cujo objetivo seja trazer segurança aos investidores e aumento do mercado de 

capitais. 

Devemos tratar nosso mercado de capitais como possível financiador das 

companhias nacionais, um grande meio de capitalização para os investimentos que o 

Brasil vem necessitando em infraestrutura e estímulo à indústria nacional.

Neste ponto, vale ressaltar que a capitalização no mercado de capitais é bem 

mais barata do que recorrer ao sistema tradicional de financiamento bancário.

4.2.2 Propostas para alterações legislativas em sociedades de economia mista

Outro ponto interessante é o das sociedades de economia mista. As ações da 

Petrobrás e Eletrobrás, assim como as sociedades privatizadas com Golden Shares65, 

têm grande liquidez no mercado de capitais, e não são listadas em qualquer critério de 

governança corporativa, pelas razões expostas a seguir.

As sociedades de economia mista são uma questão peculiar em razão do poder 

de controle estar com a União, na maioria dos casos, e para ambientar esta 

problemática, é necessário tratar rapidamente das sociedades de economia mista.

As sociedades de economia mista estão previstas no Decreto-Lei nº 200/1967, 

que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelecendo que a 

                                                          
65 Vide referência 35.
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administração indireta está compreendida por autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, com personalidade jurídica própria, vinculando essas 

entidades ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal 

atividade.

As sociedades de economia mista, por serem controladas pelo Estado, estão 

sujeitas às regras de direito administrativo, o que impede que elas possam aderir a 

qualquer um dos segmentos especiais. 

Exemplos da sujeição ao direito administrativo são as restrições referentes às 

leis orçamentárias, além do fato das sociedades de economia mista não se sujeitarem a 

alguns padrões de transparência e prestação de contas por estarem submetidas às regras 

da administração pública.

Some-se a isso, o fato de várias disposições dos códigos de governança 

corporativa não se aplicarem à sociedade de economia mista, tais como tag along, 

poison pill, drag along, percentual mínimo de ações negociadas em mercado.

Apesar da importância, o tema nunca foi tratado no Brasil com a devida atenção, 

entretanto, observando os problemas relacionados às companhias controladas pelo 

Estado, alguns organismos internacionais já começaram a estudar a questão e, em 2005, 

a OCDE emitiu o primeiro código de governança corporativa que se dedica ao assunto. 

Evitando repetir os erros cometidos anteriormente com a incorporação de 

institutos estrangeiros sem qualquer critério (como foi feito até pelos códigos de 

governança corporativa brasileiros), será apresentada uma análise do referido código, 

que através de um critério lógico, verificaremos os institutos que podem ser absorvidos 

ou não. 

Insta ressaltar que ao colocarmos o termo “companhias estatais” estaremos 

falando de sociedades de economia mista.

O código está dividido em 6 seções: I. Efetividade das normas; II. Estado como 

controlador; III. Tratamento equânime entre os acionistas; IV.  Relação entre os 

acionistas; V. Transparência e divulgação de informação; e VI. Responsabilidade dos 

administradores.

A OCDE indica, quanto ao exercício de poder do estado como controlador, que 

deve haver uma definição clara da função deste ente dentro da companhia, bem como 

deve ser criada uma forma de execução de dívidas distinta da normalmente utilizada, 

considerando a necessidade de agilidade existente no mercado.
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O OCDE recomenda ainda que as companhias estatais devem se sujeitar à  

legislação societária e regulatória as quais as companhias privadas estão submetidas, e a 

razão de ser é bem simples, um tratamento igualitário entre as companhias que estão no 

mercado de capitais.

Todavia, constata-se que em razão da rigorosa legislação administrativa no 

Brasil, isso não seria possível. Por isso o entendimento a ser utilizado no Brasil de ser 

que as legislações societárias e regulatórias atuem no limite das exigências do direito 

administrativo.

Outro ponto interessante é a delimitação do objeto social, área de atuação e 

outras atividades exequíveis pela companhia. Esta disposição nasce para limitar o 

Estado e a atuação de sua companhia, evitando-se que as companhias estatais se 

utilizem da posição de seu acionista controlador, para fazer concorrência desleal com as 

companhias privadas, além de conter maiores riscos, podendo assim zelar pelo 

patrimônio do contribuinte.

Esta previsão já existe em nossa Constituição Federal Brasileira no artigo 173, 

impondo a limitação à constituição de companhias estatais aos objetos sociais “(...) 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 

em lei.”, por essa razão, não teceremos maiores considerações sobre ela, entretanto sua 

relevância é inquestionável.

Outro ponto importante é a delimitação da responsabilidade civil do Estado em 

relação às dividas no âmbito da companhia estatal, não podendo o Estado simplesmente 

emitir de títulos de divida pública sem qualquer critério, delineando até que ponto cada 

sócio arca com suas obrigações sociais. 

Como acionista controlador, o Estado deve agir com ativismo societário, 

segundo dispõe o código da OCDE, e o referido ativismo deve ser executado através de 

uma política de investimento e gestão clara, buscando sempre a maior transparência 

possível.

Os objetivos da companhia estatal devem estar traçados de forma objetiva, 

conforme dispõe o código da OCDE, que coloca ainda que o Estado não deve participar 

do dia a dia da companhia, deixando sua execução diária para administradores 

profissionais independentes e autônomos, como já deveria ser na sociedade de economia 

mista, mas não é por razões políticas.
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Esse ponto é bastante sensível para ser aplicado ao Brasil, todavia, com o 

desenvolvimento político do país e a compreensão de que a máquina pública deve ser 

utilizada para o bem da população, isto poderia até ser, aplicado paulatinamente.

O Estado pode sim exercer seus direitos de controlador, mas sempre no limite da 

legislação societária e regulatória e do estatuto social, não cometendo excessos em 

razão da sua posição, como o recente caso da Eletrobrás66, assim como o caso da 

Petrobrás na Petroquisa67.

E nesse ponto, a OCDE traz uma inovação interessante quanto à participação do 

Estado na companhia, recomendando a criação de uma entidade específica de 

representação dos interesses estatais naquela sociedade.

Esta entidade, totalmente controlada pelo Estado, teria autonomia para deliberar 

de forma independente pelo interesse da companhia, bem como responder diretamente 

                                                          
66  Retirado do sítio na internet do Valor Econômico, link 
http://www1.valoronline.com.br/empresas/2926012/eletrobras-acionistas-querem-impedir-uniao-de-
decidir-sobre-concessao#ixzz2MfxTLS2a em 05 de março de 2013 “Os representantes dos acionistas 
minoritários da Eletrobras apresentaram pedido na assembleia geral extraordinária de impedimento da 
União na tomada de decisão sobre a renovação dos contratos de concessão. Eles alegam haver conflito de 
interesses, mesmo argumento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Há pouco, os minoritários tiveram negado o pedido de eleição de seu representante ao que se refere às 
ações preferenciais. A mesa negou a solicitação sob o argumento de que este assunto é para ser tratado em 
reunião ordinária. O advogado Marcelo Gasparino foi eleito como representante dos minoritários 
detentores das ações ordinárias.
Acontece nesta manhã a assembleia que decidirá sobre a renovação das concessões nos moldes da Medida 
Provisória 579.
Durante a leitura de seu voto, o minoritário Romano Allegro, representante de um grupo de acionistas da 
companhia, disse que “a União faz abuso de poder de controle e quer esvaziar a companhia”.
Segundo o acionista, o grupo que ele representa decidiu sair da empresa.
O representante do Fundo Nuevo Sumatra, João Antonio Lian, disse que a diretoria da Eletrobras está 
tomando uma decisão que desrespeita os minoritários. “Quero registrar aqui o nosso protesto. Os 
minoritários estão sendo tratados como ‘minorotários’”. Lian votou contra a MP 579
“O PT politizou a gestão da Eletrobras, e o PT é pior do que o Collor para a companhia”, disse Lian.
A associação de empregados da Eletrobras também criticou a proposta. Segundo Emanuel Mendes, 
representante dos empregados, a União despreza os funcionários e o futuro da empresa.
O conselheiro fiscal dos minoritários, Manoel Jeremias, recomendou aos demais acionistas que não 
aceitem a proposta da MP 579. Por enquanto, nenhum minoritário votou a favor da proposta.
Os acionistas criticaram a ausência do presidente do conselho de administração, Márcio Pereira 
Zimmermann, na reunião.
Jeremias alertou que enviou uma análise técnica sobre o impacto negativo da MP sobre as finanças da 
empresa e disse que as análises foram ignoradas pela administração.”.
67 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria de votos, não condenar a Petrobras no valor 

de R$ 5,6 bi por suposto abuso de controle da Petroquisa, no momento da venda de ativos da empresa em 

1990, o fundamento foi de que a Petrobras, na época da venda dos ativos da Petroquisa estava 

condicionada ao Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pelo governo Collor, por meio 

da Lei nº 8.031, de 1990. Dessa forma, a empresa não tinha escolha no estabelecimento do preço mínimo 

e na forma de pagamento dos ativos da Petroquisa.

A Porto Seguro, acionista minoritário com 0,5% de participação na Petroquisa, alegava que teria havido 

um abuso de poder da Petrobras porque a empresa teria aceitado receber títulos podres da dívida pública 

da União. Os minoritários pleiteavam indenização, pois diziam que os rendimentos com ações da 

Petroquisa seriam maiores do que os rendimentos dos títulos públicos.
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aos interesses do Estado nela, buscando o desenvolvimento da companhia, respeitando 

os interesses estatais. 

Essa “entidade filtro” seria extremamente interessante na estrutura societária das 

sociedades de economia mista no Brasil e ela já existe, apesar de poucos conhecerem o 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST).

O DEST, de acordo com o artigo 2º do Anexo 1 do Decreto nº 7.063/2010, faz 

parte da estrutura regimental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o  

configurando-se um órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do 

Planejamento, ocorre ligado diretamente à Secretaria-Executiva.

A atuação do DEST se dá sobre as sociedades empresárias em que a União, 

direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, as 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais sociedades

empresárias. Também é responsável pela elaboração do Programa de Dispêndios 

Globais – PDG – e da proposta do Orçamento de Investimentos – OI – das empresas em 

que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social.

Cabe ao DEST ainda o acompanhamento e disponibilização das informações 

econômico-financeiras das sociedades empresárias estatais, bem como se manifestar 

sobre os pleitos delas, no que se refere à política salarial, aprovação e eventuais 

modificações nos planos de previdência dessas sociedades empresárias e seu 

quantitativo de empregados.

Ou seja, o DEST poderia exercer facilmente essa posição de entidade “filtro” 

mencionada no código de boas práticas da OCDE, bastasse um aumento de suas 

competências, de sua autonomia e independência em relação ao Estado.

A OCDE coloca ainda a necessidade de toda estrutura dos órgãos da companhia 

estatal estar devidamente definida, assim como os objetivos do Estado na execução do 

objeto social da companhia.

A eleição para o conselho de administração da companhia deve seguir processo 

transparente, assim como a remuneração deve ser de modo que o administrador 

permaneça na companhia motivado e buscando se aprimorar. 

O código da OCDE coloca como essencial a divisão entre a função de 

controlador e de Estado, delimitando cada uma das atuações do Estado na companhia. 

Esse ponto é importantíssimo, pois como dito anteriormente, o Estado não pode 

misturar sua posição de ente organizacional da sociedade com a posição de acionista de 

uma grande companhia.
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O terceiro ponto talvez seja o mais sensível, o tratamento equânime dos 

acionistas, sendo o Estado, obrigado a assegurar o tratamento igual a todos os 

acionistas. 

O código da OCDE não seria aplicável ao Brasil nesse ponto, em razão das 

disposições que estão ali dispostas tratarem basicamente do direito à informação, 

comunicação, facilitação de participação de acionistas em assembleias, problemas 

incomuns ao mercado de capitais brasileiro.

Verifica-se que, considerando a forte influência do capital do Estado brasileiro 

na companhia, outros problemas se apresentariam, como a diluição do capital do 

minoritário, direito de retirada e direito a voto como grandes problemáticas. Assim, 

saindo um pouco da análise do código da OCDE, deve se refletir sobre a relevância

desse tema. 

Os direitos dos acionistas minoritários, ainda que tenham como o sócio o Estado 

devem ser respeitados na medida em que o interesse público, ou seja, do ente estatal 

seja preservado.

A razão do Estado constituir uma companhia estatal é fornecer um serviço ou 

produto que seja estratégico para o país, ou seja, é um interesse muito superior ao 

interesse deste. Por conseguinte, o interesse do acionista minoritário não deve subjugar 

o interesse social da companhia.

Essa afirmativa não estaria de acordo com a tese defendida durante o presente 

trabalho, que em todos os momentos defendeu teses de proteção ao acionista 

minoritário, entretanto, neste caso específico, o fato do minoritário ter como sócio o 

Estado lhe fornece diversos benefícios: um sócio sólido, sendo quase impossível sua 

insolvência, além do ganho de mercado com poucos esforços.

Em contrapartida, deve lhe ser tolhidos alguns direitos “essenciais” societários.

Obviamente não estamos retirando do minoritário toda e qualquer influência na 

companhia, este segue com seus direitos societários, porém não pode ter o seu interesse 

de acionista acima do interesse social. O estudo desse ponto poderia ser objeto de 

trabalho final por si só, por isso, deve ser tratado com a cautela sem intenção de esgotar 

o tema.

O tratamento com as partes relacionadas deve ser equânime, dando sempre 

transparência em seu relacionamento com a companhia estatal e o Estado. Essa previsão 

seria plenamente aplicável ao Brasil se não fossemos um país tomado pela corrupção.
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Dessa forma, apesar de essencial para o mercado e para o bom andamento da 

companhia, muitos se valeriam da posição da companhia estatal, como se valem hoje, 

para enriquecer. Então, apesar de relevante para o mercado e importante prática de 

governança corporativa, tal disposição é vista com ressalva em razão de sua 

aplicabilidade.

Outro ponto sensível é a questão da publicação de informações e demonstrações 

financeiras. O código da OCDE coloca que as companhias estatais devem atingir os 

mais altos padrões de transparência. Ocorre que o Brasil tem suas próprias normas de 

prestação de contas pública, bem como respeito às leis orçamentárias. Assim, a 

aplicação deste tipo de norma se torna uma questão um pouco mais complexa devido à 

política legislativa.

Evidentemente que não há prejuízo algum ao Estado em fornecer dados de uma 

companhia estatal, muito pelo contrário, pois isso traria mais valor para sua companhia.

Ocorre que é necessário fazer um estudo aprofundado de até onde as normas 

societária e regulatória podem extravasar sua seara e atingir o direito administrativo. Por 

essa razão, apesar de ser considerado essencial para o mercado, tal previsão poderia ser 

diminuída em razão das normas que já tratam da questão da prestação de contas da 

sociedade de economia mista.

O código vai ainda mais longe, exigindo que, quando a companhia estatal for 

utilizada com fins políticos, devem ser reportados aos acionistas os custos e a forma 

como este propósito foi atingido.

Essa disposição seria essencial para o Brasil, levando em consideração a política 

nacional. Recomendamos inclusive que essa verificação seja realizada por sociedade 

empresária de auditoria independente após denuncia fundada de acionista minoritário, 

com a devida remessa do resultado final  desta auditoria para o ministério público 

responsável, para que os que praticam esse ato possam ser responsabilizados 

criminalmente. 

As responsabilidades do conselho de administração da companhia estatal estão 

dispostas no último tópico do código da OCDE, prevendo que o conselheiro, assim 

como em todos os outros códigos estudados, deve agir com integridade e ter bem 

definidas suas responsabilidades perante a companhia estatal e seus acionistas.

O conselho, ainda segundo o código, deve ser formado por membros 

independentes, eleitos através um processo transparente previamente estabelecido. As 
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competências e responsabilidades dos membros da administração da companhia devem 

estar definidas.

O código traz como última disposição a previsão utilizada também pela BM&F 

Bovespa que trata da vedação à acumulação de cargos entre o presidente do conselho de 

administração e o presidente da companhia.

Da análise ao código, vimos algumas disposições que podem ser absorvidas e 

outras não, no entanto, o importante é que se faça uma análise aprofundada da questão, 

pois a importância da aplicação de regras de governança corporativa se dá em razão da 

importância destas companhias estatais para o mercado.

Conforme coloca Oliveira68 de um total de 135 companhias estatais, apenas oito 

— Banco do Brasil, Petrobrás, Eletrobrás, Basa, BNB, BEC, Besc e BEP — tem seus 

títulos negociados em bolsa de valores, sendo o Banco do Brasil, a Petrobrás e a 

Eletrobrás responsáveis por um número significativo de transações. 

As três companhias movimentam anualmente alguns bilhões de reais e seus 

ativos totais somam trilhões (R$ 1.561.683.105.207) em 2012, conforme informações 

do sítio na internet da BM&F Bovespa69.

Dessa forma, a participação das sociedade de economia mista no mercado de 

capitais não pode ser desconsiderada, assim como, as previsões relativas as companhias 

privadas devem refletir um tratamento equânime entre estas e as sociedades de 

economia mista.

É extremamente necessário que no momento atual do Brasil haja um 

fortalecimento dos mercados de capitais, havendo um financiamento popular das 

companhias que vem construindo a infraestrutura do país através de programas como 

PAC, bem como com as obras da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 que se 

realizarão no Rio de Janeiro.

                                                          
68 OLIVEIRA, Eliane. Esforço fiscal depende de estatais federais. O Globo, 26 set.2005. Extraido do sítio 
do jornal O globo em 24 de fevereiro de 2013 em: <http://oglobo.globo.com/jornal/economia/169944060.
69 Informação extraída do sítio na Internet da BM&F Bovespa sobre a Petrobras 
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9512&idioma=pt-br acessado em 24 de fevereiro de 
2013.
Informação extraída do sítio na Internet da BM&F Bovespa sobre a Banco do Brasil 
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1023&idioma=pt-br acessado em 24 de fevereiro de 
2013.
Informação extraída do sítio na Internet da BM&F Bovespa sobre a Eletrobras no link
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=15784&idioma=pt-br acessado em 24 de fevereiro 
de 2013.
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A população deve participar em razão dos grandes lucros que as companhias 

vêm auferindo com essas obras, o que seria transmitido na forma de dividendos, dos 

quais a população poderia participar com um pouco mais de proteção e segurança.

5 CONCLUSÃO

A análise dos códigos de governança corporativa estrangeiros e suas 

preocupações expôs que as práticas de governança corporativa no Brasil estão muito 

mais relacionadas ao mercado de capitais estrangeiro que ao brasileiro.

Os regulamentos dos segmentos especiais da BM&F Bovespa, apesar de

importantes para o desenvolvimento do mercado nacional, trazem poucas previsões 

inovadoras e, como constatado, não atacam o problema real do mercado nacional: a 

proteção ao minoritário.

Além disso, ficou verificado que a legislação brasileira, se aplicada, tornaria 

inócua boa parte das previsões dos regulamentos dos segmentos especiais da BM&F 

Bovespa, que devem ser reanalisados para que tragam efetivamente boas práticas ao 

mercado brasileiro, considerando os pontos sensíveis de nosso mercado de capitais.

Importa ressaltar que como concluído no último capítulo, a CVM tem um papel 

importante no desenvolvimento do mercado de capitais pátrio, enfrentando de forma 

aberta problemas como a insegurança jurídica dos acionistas minoritários/investidores.

Por fim, é necessário que a revisão seja realizada considerando todos os agentes 

do nosso mercado de capitais, na busca de que todos sejam contemplados por essa 

análise e possam se valer dos benefícios trazidos pelas boas práticas de governança 

corporativa.
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