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RESUMO 

 

 A presente monografia tem como escopo analisar a relação nascente do 

instrumento jurídico denominado acordo de acionistas com o poder de controle que 

emana no âmbito das sociedades anônimas. Por essa razão, o estudo se inicia de forma a 

conceituar o instituto do acordo de acionistas, apresentar suas principais modalidades, 

seus requisitos formais e materiais, bem como a descrever os casos em que se é possível 

denunciar a referida modalidade contratual. Em seu desenvolvimento, sugere a íntima 

afinidade do acordo de acionistas com o poder de controle e aproveita a oportunidade 

para conceituar suas origens, exaltar seus principais pensadores e a explicar as 

modalidades de poder possíveis atualmente. Finalmente, avança no que hoje a doutrina 

resolveu denominar controle minoritário, aproveitando-se da ação conjunta que floresce 

da praxe deste instituto e fornece, em seu último capítulo, uma análise prática de um 

caso concreto que emite liminarmente o posicionamento do órgão julgador com atuação 

mais marcante no mercado de valores mobiliários.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the emerging relationship of the legal 

instrument called “shareholders agreement” with the power of control that emanates 

within the companies’ scope. Due to that, firstly the study conceptualizes the 

shareholders’ agreement’s institute, presenting its main modalities, its formal and 

material requirements, as well as describing the cases where it is possible to terminate 

the referred contractual modality. During its development, it suggests an intimate 

affinity between the shareholders' agreement and the control power and conceptualizes 

its origins, exalting its lead researchers and explains the possible current power 

modalities. Finally, it advances through minority control, taking advantage of the joint 

action that forms this institute’s practice and provides, in its last chapter, a concrete case 

practical analysis that emits the CVM’s positioning, the most important institution of 

Brazilian Securities Market.  
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INTRODUÇÃO 

 

Duas das grandes riquezas do Direito são, mesmo que não se perceba, a sua 

inerência à vida e a sua capacidade de ser inteiro, completo nas relações jurídicas a 

contar da gênese humana. 

O presente trabalho busca afunilar o escopo de análise dentre tantos cenários 

possíveis no universo jurídico, fazendo-nos ir de encontro ao direito empresarial, ao 

direito das empresas, atualmente evidenciado na área societária.  

É de suma importância frisar que este estudo não pretende – e nem ousa 

pretender – ser uma resposta para todas as incertezas que nascem das relações jurídicas 

empresariais, mas busca-se, aqui, destacar o uso e as implicações decorrentes da 

utilização do acordo de acionistas como ferramenta para a obtenção e/ou manutenção do 

poder de controle em sociedade. 

Preliminarmente, podemos afirmar que toda a complexidade e austeridade do 

acordo de acionistas não será aqui exaurida, não sendo momento para tanto, ressaltando 

apenas pontos chaves que levam a compreensão do referido instrumento como elemento 

base para formação do poder de controle, ainda que um controle minoritário, como será 

visto no decorrer do trabalho.  

Munidos de objetivos definidos e extrema determinação, comentaremos as suas 

bases, as suas formalidades e a sua intrínseca relação com este poder emanado na vida 

social daqueles que compõem o ambiente empresarial, panorama direto de análise do 

seu propósito, bem como dos efeitos que se refletem a terceiros e demais interessados 

nas práticas ali dispostas e precisadas. 

Outrossim, conceituaremos as origens do poder de controle, identificaremos 

quem é o seu titular e neste interim nascerá o grande debate objeto desta monografia: 

poderá o acionista ou grupo de acionistas unido por acordos de voto, sendo este 

minoritário frente ao capital social da companhia, controlar toda a sua estrutura 

econômica e organizacional? Será o grosso da doutrina tendente a reconhecer o controle 

minoritário ou a desqualifica-lo? 
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As respostas para estas perguntas fazem parte do desenvolvimento que nos 

propusemos a elaborar, mas vale lembrar que a aplicação prática dos institutos jurídicos 

muitas vezes difere daquilo que assimilamos na teoria. Como tem reagido, portanto, a 

Comissão de Valores Mobiliários, órgão que normatiza, fiscaliza, disciplina e 

desenvolve o mercado de valores mobiliários brasileiro, a este debate acerca do controle 

minoritário? 

Será a Lei do Anonimato, nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, principal fonte 

jurídica responsável por dirimir as relações empresariais em âmbito nacional, ainda tão 

atual e capaz de abordar toda a temática advinda dessas relações? 

Para tentar responder as indagações, o presente trabalho foi estruturado em três 

capítulos. O primeiro capítulo está voltado ao estudo e apresentação do acordo de 

acionistas na legislação pátria. No segundo capítulo buscou-se discorrer sobre alguns 

pontos chaves do acordo de acionistas, mais especificamente como ele pode ser 

utilizado para formação do poder de controle da companhia. Já no terceiro e ultimo 

capítulo, fez-se uma abordagem do poder de controle via acordo de votos, sendo 

analisado o recente julgamento pela Comissão de Valores Mobiliários no que diz 

respeito ao controle minoritário. 

Em nenhum momento objetivou-se, ressalta-se, esgotar o assunto acordo de 

acionistas e poder de controle, mas chamar a atenção dos estudiosos do Direito, mais 

especificamente os que se debruçam sobre o direito empresarial sobre a discussão de 

tema que vem ganhando relevância no direito pátrio – o controle minoritário. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEI DO ANONIMATO E OS 

ASPECTOS GERAIS DOS ACORDOS DE ACIONSITAS 

 

I.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI ANONIMÁRIA  

 

 A legislação brasileira que trata da sociedade anônima, a Lei 6404/76, embora 

pautada nas tradições do direito romanista traz em seu bojo práticas advindas do 

“common law”, resultando, como não poderia deixar de ser, como em quase toda a 

inteireza do Direito pátrio, cópia ou adaptações de legislações e sistemas diversos, não 

criados ou originados da necessidade pátria de regulamentação. 

Em referência à legislação das sociedades anônimas, cabe observar que à época 

de sua criação, é de se imaginar que a redação deste conglomerado de leis propostas 

levantou diversas críticas e sofreu grande resistência por parte daqueles que não 

possuíam conhecimento sobre a matéria. Também deve ser destacado o fato do Brasil, 

também nesse período, se encontrar sobre grave crise inflacionária e não possuir 

qualquer tradição de aplicação de recursos no mercado de ações, fato que dificultava a 

mudança de panorama a respeito deste assunto. 

Segundo José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho (2017, p. 13), as 

bolsas brasileiras se mantinham erguidas pelo que ambos decidiram chamar de “culto 

dos filhotes”, ou seja, a inalteração de desdobramentos acionários em mercado, 

provocados pelas altas taxas de inflação.  

O quadro de financiamento estrangeiro no país era dos piores: empresas 

nacionais careciam deste apoio para o seu crescimento e o empresariado brasileiro tinha 

acesso apenas a investidores norte-americanos, dado que o capital europeu estava 

centrado e direcionado à reconstrução da Europa após a segunda grande guerra. 

Ou seja, conclui-se que o cenário encontrado pelos autores do anteprojeto não 

era propício, sendo este o impulso que os motivou a buscar a criação das bases para o 

crescimento e desenvolvimento da nossa economia e a adequação de nossas práticas 

àquelas tomadas internacionalmente, buscando equiparar o nível técnico de nossos 

dirigentes sobre estas práticas e tornar menos díspar, injusta e ineficaz, pode-se assim 

dizer, as relações destes brasileiros com o mercado internacional.  
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Os “precedentes” na lei brasileira sobre a matéria, à época de elaboração do 

anteprojeto, eram o Decreto Lei 2.627, de 1940, e a Lei 4.728, de 1965, que disciplinava 

institutos do mercado de capitais. Como forma de introduzir este novo universo ao 

direito brasileiro sem encontrar barreiras à sua aplicação, a solução proposta foi 

flexibilizar a adesão deste anteprojeto às empresas, tornando-a obrigatória nos casos em 

que as empresas deixassem de optar pelo seguimento de suas atividades sem grandes 

modificações e começassem a captar recursos de terceiros, associando estes últimos aos 

riscos de seus empreendimentos. Nascia, neste momento, o objeto da Lei de nº 

6.404/76, sendo seus atores supervisionados, por vezes penalizados se atuando em 

desacordo com estas regras, por uma autarquia federal criada principalmente com este 

propósito, a Comissão de Valores Mobiliários. 

Como anteriormente exposto, as críticas a esta nova realidade não paravam: a 

Ordem dos Advogados do Brasil, na Seção do Rio de Janeiro, queixava-se da adoção de 

“institutos alienígenas” ao direito em voga; no que concerne ao empresariado, as 

queixas fundavam-se na obrigação de pagar dividendos; e as Bolsas de Valores, 

surpreendentemente, não aceitavam a existência de ações preferenciais, hoje entendidas 

como tipos acionários essenciais, de posse de investidores cujo interesse maior é a 

obtenção de dividendos e vantagens econômicas,  ao invés do direito de voto ou direitos 

políticos, objetivos daqueles que almejavam estar no controle das companhias 

investidas. Era, e ainda é, nas ações preferenciais que se concentra o grosso do capital 

investido. 

“Institutos alienígenas” caracterizam, de fato, os institutos das sociedades 

anônimas no Brasil, mas foi graças a estes que nosso direito permitiu-se 

internacionalizar-se e abrir espaço para uma nova fase do direito empresarial. É mister 

ressaltar, ainda, a grande contribuição do então deputado Tancredo Neves para a 

aprovação deste anteprojeto, à época vestindo-se da capa de Relator da Câmara dos 

Deputados. Extremamente debatido e criticado, o anteprojeto viu, naquele momento, a 

sua chance de se consolidar e, após mais de trinta anos de sua aprovação, o mercado não 

apresenta indícios de arrependimento, quiçá do desejo de voltar a reger-se – ou se deixar 

reger – pelo Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, principalmente após a conquista dos mais 

diversos regramentos, tais como as ações escriturais, o capital autorizado, a 

regulamentação da CVM, as ações sem valor nominal, diversas espécies de debêntures, 

bônus de subscrição, o acordo de acionistas e muitos outros mais.  
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No que tange às alterações sofridas pela Lei de nº 6.404/76, durante seus dez 

primeiros anos de vigência, não se pode falar em nenhuma. A partir de 1987 até agora, 

observamos dez modificações, sendo cinco relativas aos dispositivos sobre correção 

monetária das demonstrações financeiras, outras duas que suprimiram os tipos de 

valores mobiliários ao portador e endossáveis e, por fim, três que modificaram outros 

dispositivos.  

A atualização desta lei requer olhares e cuidados especializados ao passo que a 

mesma se sustenta como o conglomerado de regras vigentes no Brasil que disciplina os 

diversos interesses ali envolvidos, tais como os dos controladores das companhias, as 

minorias acionárias, os dos acionistas como um gênero, da qual são espécies os 

empresários
1
 e os investidores, que subdividem-se em rendeiros

2
 e especuladores

3
, o do 

mercado de capitais, como fonte do risco inerente aos investimentos e os das empresas
4
 

investidas.  

As regras e princípios vigentes neste conjunto de normas visa à regulamentação 

das obrigações e direitos das sociedades e de seus sócios e, principalmente, a proteção 

destes diversos interesses acima expostos, muitas vezes conflitantes, como é o caso dos 

acionistas minoritários frente ao controlador, tendo a sociedade brasileira observado um 

aperfeiçoamento de mecanismos de proteção destes últimos nas décadas mais recentes, 

visando amenizar este relacionamento. 

Assim, frente às alterações sofridas, cabe destaque às ocorridas na Lei 6.404/76 

que tinham por objetivo facilitar o processo de privatização, bem como a que 

posteriormente ocorreu com a 10.303/2001 que visava à retomada de proteção aos 

direitos dos investidores minoritários, destacando, também nesta alteração, a que 

primou pela alteração da matéria tratada no artigo 118 da Lei 6404/76, ou seja, que 

altera o disposto sobre o acordo de acionista que é de interesse especial do trabalho que 

ora se apresenta. 

                                                           
1
 Caracterizam-se pelos acionistas controladores, aqueles que têm interesse direto na administração da 

sociedade e possuem ações com direito a voto, o que lhes garante o poder de controle. São aqueles que 

influem de forma ativa no processo de gestão da companhia e que buscam alinhar tais interesses às 

relações empresariais que possam afigurar-se a partir dali.  
2
 São aqueles que visam ao lucro da distribuição de dividendos e da valorização das ações no longo prazo.   

3
 Encontram-se nesta classificação os acionistas que negociam suas ações quase que diariamente. O 

objetivo de influir no processo decisório da companhia pouquíssimo – ou não – se afigura neste exemplo. 
4
 Destaca-se, nesse momento, que o termo empresa será utilizado não no sentido técnico-jurídico, de 

atividade econômica organizada, mas sim, com traços definidores da economia que a tratam como ente 

personificado, agente... 
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I.2 ACORDO DE ACIONISTAS NO BRASIL E SEU REGIME LEGAL 

 

Antes de discorrer sobre o surgimento e os fundamentos deste instituto societário 

chamado “Acordo de Acionistas”, oportuno é suscitar no início deste capítulo os 

direitos inerentes aos acionistas em sociedade.  

A análise de Paul Davies em sua obra “Introduction to Company Law” (2002, p. 

6) especificamente no que tange aos direitos dos acionistas, é precisa em separá-los 

entre (i) o direito de controle da companhia, exercido mediante a escolha de 

conselheiros da administração – e sua possível destituição -, bem como da possibilidade 

de alteração dos termos do regulamento da sociedade, o chamado estatuto social, e (ii) o 

direito ao recebimento de sua fração dos resultados auferidos pela empresa. O autor 

ressalva o fato, e aqui corroboramos sobre, de que a classificação deixa de ser assim tão 

simplista ao passo em que os valores mobiliários, mais especificamente as ações de 

determinada companhia confiram ou deixem de conferir certos direitos a seus 

proprietários. No entanto, é implacável esta definição apresentada por Paul Davies à 

medida que fomenta os principais traços identificadores dos direitos chamados políticos 

e patrimoniais.  

Destaca-se que a lei anonimária elenca no artigo 109 os chamados direitos 

essenciais
5
, de toda sorte, há, espalhados pelo texto legal, outros direitos que não estes 

dos artigos 109 e que devem ser observados com cautela. Dentre tantos, inclusive os 

que poderiam ser considerados direitos fundamentais, mas que com os do artigo 109 

não se confundem, há os determinados em sede de acordo de acionistas, nos termos do 

artigo 118 da LSA. 

                                                           
5
 Art. 109 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “ Nem o estatuto social nem a assembléia-geral 

poderão privar o acionista dos direitos de: 

I - participar dos lucros sociais; 

II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 

III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 

IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures 

conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; (Vide Lei nº 

12.838, de 2013) 

V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. 

§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não 

podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. 

§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou 

entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante 

arbitragem, nos termos em que especificar”. 
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Sobre os direitos essenciais, entende-se que os direitos de participar dos lucros 

sociais e do acervo da companhia, em caso de liquidação, e de fiscalizar, na forma da 

lei, a gestão dos negócios sociais, são de essência contratual da companhia, 

considerando-se nula qualquer disposição que negue algum desses direitos aos sócios. O 

direito de preferência à subscrição de ações e de valores mobiliários conversíveis em 

ações ou os que conferem direito de subscrever ações, têm a função de garantir os 

direitos participativos dos acionistas, dado que o acréscimo de novas ações ao capital 

social da sociedade pode significar a modificação dos direitos participativos das ações 

ora existentes. Por fim, o direito de retirada busca compensar aquele acionista 

prejudicado por determinação da maioria do capital votante, dada a revogação parcial 

do princípio da intangibilidade dos contratos, no que diz respeito à aceitação, pela lei, 

da alteração de condições essenciais da sociedade, bem como de direitos dos acionistas 

por deliberação da maioria dos sócios.  

Em relação aos demais direitos dos acionistas, há que se falar no direito de voto. 

Como bem assevera Marcelo Lamy Rego (2017, p. 278), “entende-se como o direito do 

acionista de manifestar sua vontade na Assembleia Geral, a favor ou contra a aprovação 

de proposta de deliberação, e de ter seu voto computado na formação da vontade 

social”.  

Esta faculdade não é taxada no rol dos direitos essenciais dado que classifica-se 

como um direito próprio, reservado a certos acionistas na medida em que a lei permite a 

emissão de ações preferenciais sem direito de voto ou com voto restrito. Dito de outra 

forma, o direito de voto não é um direito essencial, podendo ser retirado ou limitado, 

embora seja direito com forte poder político. 

Por fim, há outros direitos garantidos por lei, tais como aqueles elencados nos 

Direitos Relativos à Assembleia Geral, nos Direitos Relativos ao Conselho de 

Administração, nos Direitos Relativos ao Conselho Fiscal e nos Direitos Relativos às 

Ações, todos com especificidades próprias e garantidos a acionistas, em regra mediante 

sua participação no capital social da companhia. 

Superado este entendimento, com a evolução das companhias, bem como do 

mercado de capitais brasileiro, as primeiras passaram a agregar acionistas de diferentes 

procedências. A forma usual de reuni-los passou a ser através de empresas de 

participação, as chamadas Holdings de Investimentos.  
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De acordo com estudos levantados, no início de sua existência, as holdings 

foram proibidas em diversos países, sendo posteriormente aceitas com limitações. No 

caso do Brasil, não há legislação que verse especificamente sobre o assunto.  

Previamente à adoção do acordo de acionistas como forma de controle nas 

sociedades anônimas, não existiam dispositivos especializados para a resolução de 

conflitos entre os detentores de capital da companhia, sendo estes conflitos 

solucionados através de negociações conduzidas particularmente entre os interessados e 

quando este método mostrava-se ineficaz, o acionista que tivera sua vontade superada 

pelo voto de outrem, recorria à justiça comum, desgastando a relação com os demais no 

ambiente social, ou ameaçava alienar sua participação para terceiros. 

Waldírio Bulgarelli afirma que até a ascensão do Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, 

o acordo de acionistas era praticamente desconhecido no Brasil e, comentando o citado 

Decreto, Trajano de Miranda Valverde (1953, p. 59) muito bem asseverou: 

Aparece sob prisma diferente a questão das convenções ou 

acordos coletivos destinados a regular o exercício do direito de 

voto. Eles são comuns em países onde o capitalismo chegou ao 

auge. Visam, geralmente, a garantir o domínio sobre a 

sociedade, quando os acionistas coligados formam a maioria, ou 

à defesa dos interesses individuais, quando os acionistas 

coligados representam a minoria
6
 

 

Apesar de ausência de dispositivo positivado na norma, até o advento da Lei 

6.404/76, a respeito deste instituto, o empresariado brasileiro já utilizava o acordo de 

acionistas em menor escala, tendo em vista a validade do acordo inter-partes, sendo esta 

prática intensificada na década de 1960, com a participação do BNDES – Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – em empresas privadas, bem como 

através da constituição de joint ventures – significado de empreendimento conjunto, no 

qual há uma associação de empresas, podendo ser definitiva ou não, com fins lucrativos, 

para explorar certo(s) negócio(s) sem que seja necessária a extinção das personalidades 

jurídicas envolvidas no empreendimento – com empresas estrangeiras, possibilitando o 

crescimento da participação de acionistas minoritários qualificados e ratificando o que 

chamamos de pulverização do controle acionário. Será esta dispersão acionária que fará 

surgir o controle minoritário, objeto último e central do desenvolvimento do estudo que 

ora se apresenta.  

                                                           
6
 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações, vol. II, p.59 e ss., 2a Edição, 1953. 
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Todavia, em 1976, com a lei anonimária, em seu artigo 118, o acordo de 

acionistas se apresenta no direito societário de forma positivada, sendo posteriormente 

alterado pela lei 10.303/2001. Dispõe o artigo 118
7
 sobre as condições de validade do 

negócio, bem como a sua influência com terceiros interessados.  

O acordo de acionistas, no entendimento de Modesto Carvalhosa (2004, p. 125)
8
, 

é o negócio jurídico entre acionistas que produz efeitos na esfera jurídica da sociedade. 

Ainda, produzirá efeitos, estes relevantes perante a sociedade, no caso de versar sobre as 

condições de exercício do poder de controle. Leia-se: o sentido do voto a ser seguido 

e/ou proferido pelos acionistas acordantes diretamente nas Assembleias Gerais e 

indiretamente nas reuniões do conselho de administração. 

Os objetos destes acordos são os meios pelos quais certos direitos serão 

exercidos, e não o efetivo exercício desses direitos. Este instituto está voltado para o 

exercício do poder político que, em regra, concentra-se no direito – ou poder – de voto, 

conferido pela ação. Observamos, ainda, que o poder de controle, mesmo que exercido 

                                                           
7
 Art. 118 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “Os acordos de acionistas, sobre a compra e 

venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle 

deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede.(Redação dada pela Lei nº 10.303, 

de 2001) 

§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de 

averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. 

§ 2º Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do 

direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117). 

§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das 

obrigações assumidas. 

§ 4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de 

balcão. 

§ 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-geral as 

disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos 

de acionistas arquivados na companhia. 

§ 6o O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente 

pode ser denunciado segundo suas estipulações. § 7o O mandato outorgado nos termos de acordo de 

acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada 

deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1o do art. 126 desta Lei.  

§ 8o O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o 

voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado.  

§ 9o O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem 

como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de 

administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar 

com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. 

§ 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, 

representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando 

solicitadas. 

§ 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas”. 
8
Revista da EMERJ, v. 7, n. 26, 2004.  Palestra proferida no seminário "Sociedades Anônimas -

 Temas de Peocesso no Direito Societário" realizado na EMERJ em 16-04-2004. 
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em âmbito distinto da assembleia geral, caracteriza-se pela detenção da maioria das 

ações com o direito a voto nestas. Estes direitos estão dispostos respectivamente nos 

artigos 115
9
, 116

10
 e 117

11
 da Lei das Sociedades Anônimas. Portanto, aproveitamos 

                                                           
9
 Art. 115 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “O acionista deve exercer o direito a voto no 

interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia 

ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou 

possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 

2001) 

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de 

bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como 

administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver 

interesse conflitante com o da companhia. 

§ 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram para a formação do capital 

social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. 

§ 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu 

voto não haja prevalecido. 

§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da 

companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a 

companhia as vantagens que tiver auferido”. 
10

 Art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “Entende-se por acionista controlador a pessoa, 

natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas 

deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 

companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu 

objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender”. 
11

 Art. 117 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “O acionista controlador responde pelos danos 

causados por atos praticados com abuso de poder. 

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a 

favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas 

minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 

companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais 

acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que 

não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que 

trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres 

definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela 

assembléia-geral; 

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, 

em condições de favorecimento ou não equitativas; 

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar 

de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de 

irregularidade. 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto 

social da companhia. (Incluída dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde 

solidariamente com o acionista controlador. 

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo”. 
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para iniciar as discussões acerca deste instituto, ressaltando as três classes/divisões de 

acordos de acionistas conforme seu objeto: acordos de voto, os acordos de controle e os 

acordos sobre ações. 

Fábio Konder Comparato estabelece que os acordos de acionistas, no que tange à 

compra e venda de ações, disporão sobre o “regime de circulação de ações
12

”, ou seja, 

os modos pelos quais os acordantes exercerão o direito de dispor de suas ações em 

sociedade.  

Embora não seja condição de validade do negócio jurídico, o arquivamento do 

acordo na sede da companhia é elemento de sua eficácia erga omnes, devendo ser 

providenciado, sob pena do mesmo ser inviabilizado pela recusa da sociedade em 

obedecê-lo.  

Costumeiramente, a sociedade participa do acordo como interveniente, criando-

se para as partes e para terceiros que eventualmente venham a questionar tal acordo, a 

presunção de que o mesmo encontra-se devidamente arquivado na companhia.  

É importante levantar, embora redundante e caso não tenha ficado claro 

anteriormente, que neste instituto somente poderão ser partes acionistas/partes da 

mesma sociedade e, como bem assevera Carlos Augusto da Silveira Lobo, em Direito 

das Companhias (2017, p. 321), “os acordos de acionistas são modalidades de contrato 

parassocial”, visto que a compreensão de contratos em que as partes regulam seus 

direitos e obrigações como sócios de determinada sociedade e, em detrimento deste fato, 

devem ser associados ao contrato social.  

Não é exigível, pela lei, forma especial para a disposição do acordo, mas 

considera-se indispensável que o mesmo se faça de forma escrita para que seja viável o 

seu arquivamento na sede social e a sua averbação no livro de registro e certificados de 

ações, este último nos casos em que o acordo versar sobre restrições à circulação de 

ações, como exposto acima, devendo somente os ônus e as obrigações incidentes sobre 

as ações vinculadas ao instrumento serem averbados à beira de seus registros no livro 

próprio e nos respectivos certificados, caso haja. Desenvolveremos este parágrafo mais 

a fundo com o decorrer deste trabalho (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 330). 

                                                           
12

 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade 

anônima. 4. Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 179. 



12 
 

 

I.3 OBJETIVO E CARACTERÍSTICAS DOS ACORDOS DE VOTO, DE 

CONTROLE E SOBRE AÇÕES  

 

Os acordos de acionistas, conforme entendidos pela doutrina majoritária e 

praticados no mercado, podem ser divididos em três vertentes: (a) os acordos de voto, 

(b) os acordos de controle e (c) os acordos sobre ações. Nesta seção, explicaremos cada 

um desses tipos de acordo para que possamos entender seu objetivo principal na 

condução dos negócios sociais. 

Pelos acordos de voto, o acionista contrata com outro, ou outros acionistas da 

mesma companhia, o exercício do direito de voto de que é titular. A obrigação criada 

com esse tipo de acordo resume-se na manifestação do voto ou na forma de manifestá-lo 

(SILVEIRA LOBO, 2019, p. 331). 

Por lei, o acionista não é obrigado a comparecer às reuniões de Assembleia 

Geral ou de manifestar o seu voto, tendo a liberdade de exercê-lo ou não, segundo sua 

vontade e interesse social. O que a lei veda, no entanto, é que o voto demonstre 

interesses de terceiros e não do acionista titular daquele direito, sendo inválidos os atos 

pelos quais o acionista decida ceder ou transferir a terceiro o direito de votar; ou 

obrigue-se a votar de determinado modo em troca de um pagamento; entre outros.  

Nos casos em que o acionista vota, tendo o conteúdo de seu voto sido decidido 

de forma predeterminada, este voto é válido, pois em regra o acionista diligente toma a 

decisão de como votar antes da reunião da Assembleia, com base nas informações 

disponibilizadas pela administração da companhia. Ou seja, a lei não impede aqueles 

contratos entre acionistas que versem ou que os obriguem no tocante a seus direitos 

individuais, tais como o de votar em determinado grupo para eleição dos membros do 

órgão da administração ou de ajustar com outros acionistas o modo de votar na 

deliberação sobre distribuição de dividendos ou destinação do lucro social. O 

importante é que o dever legal do acionista não seja violado com a predeterminação do 

conteúdo de seu voto, como, por exemplo, se eximir do dever legal de, como membro 

da Assembleia Geral, votar em detrimento dos interesses da companhia (SILVEIRA 

LOBO, 2017, p. 332). 
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A cláusula mais comum dos acordos de voto é a obrigação de votar em bloco na 

Assembleia Geral, ou seja, aqueles acionistas acordantes se comprometem a exercer o 

voto no mesmo sentido (a favor ou contra determinada matéria) dos demais em cada 

deliberação. Para que o conteúdo do voto a ser exercido seja definido, comumente é 

realizada uma reunião prévia à Assembleia Geral e os acordantes em questão votam, 

sendo o conteúdo decidido pela maioria dos votos dos acionistas contratantes. 

As modalidades dos acordos de voto dividem-se em: (i) acordos de controle, que 

serão examinados adiante; (ii) os que têm por objeto determinada deliberação da 

Assembleia Geral; (iii) a proteção da minoria acionária; (iv) a formação de um grupo 

minoritário; e (v) os de joint ventures (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 333). 

Em relação à modalidade (ii), são úteis tais acordos quando matérias específicas 

serão levadas à votação em Assembleia Geral, tais como a votação de certa chapa/grupo 

de candidatos para compor órgãos da administração; a aprovação de certa proposta de 

distribuição de dividendos, destinação de lucro social etc (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 

333). 

Na modalidade (iii), o acionista controlador pactua com acionistas minoritários 

de modo que o primeiro se obriga a não votar em determinadas matérias sem a anuência 

dos segundos, ou seja, o controlador aceita limitações ao seu poder de controlar a 

companhia em troca de prestações de fazer, ou não fazer, por parte dos minoritários 

acordantes, seja no próprio acordo de acionistas ou em outros contratos firmados entre 

eles (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 334) 

Em relação à modalidade (iv), o objetivo é concentrar acionistas minoritários 

que, separadamente, não possuem o poder de controle da companhia, porém, em 

conjunto e votando constantemente em bloco, conseguem assumir o controle social. 

Este tipo de controle será devidamente aprofundado no terceiro e último capítulo deste 

estudo, sendo, ao nosso ver, uma das mais complexas e interessantes formas de controle 

advindas de acordos celebrados entre acionistas (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 334). 

Por fim, no que tange à modalidade (v), como já levantado neste estudo, estamos 

diante de uma associação de duas ou mais sociedades empresárias para a realização de 

um empreendimento comum, executado mediante a constituição de uma sociedade e 

outros contratos parassociais, bem como acordo de acionistas, que quando nesta 
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companhia é arquivado, em conjunto com os demais, asseguram a execução das 

obrigações contraídas pelos acordantes. A diferença deste acordo de joint venture para o 

acordo de bloco de controle é que a companhia veículo de uma joint venture não possui 

diferenciação entre acionista controlador e minoritário, tendo em vista que todos se 

relacionam em pé de igualdade para que a administração do poder de controle seja feita 

pela via contratual estabelecida (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 334-335). 

Falaremos agora dos acordos de controle que visam, em suma, garantir o 

exercício do poder de controle da companhia. Este tipo de acordo é, necessariamente, 

um acordo de voto, mas deste se diferencia porque o acionista controlador não detém o 

controle da companhia apenas através das ações com direito a voto que possui e que 

garantem sua prevalência nas decisões tomadas em Assembleia Geral, mas também 

através de atos deste acionista fora do âmbito desta, ou seja, orientando o 

funcionamento dos órgãos sociais (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 335). 

É importante ressaltar que o conjunto de ações que confere a maioria dos votos 

nas decisões em âmbito de Assembleia Geral é chamado “bloco de controle” e, 

portanto, o acordo de controle pode dividir-se em duas espécies, conforme crie ou 

apenas aumente tal bloco. No primeiro caso, são partes do contrato parassocial diversas 

pessoas que, possuindo ações que, isoladamente, não garantem o controle da 

companhia, se unem para, juntos, regularem o exercício de “comando” em comum da 

sociedade. Já na segunda hipótese, o acionista controlador, ou seja, aquele proprietário 

do bloco de controle, contrata com outro, ou outros acionistas, o exercício conjunto do 

poder de controle.  

A uniformidade de voto do grupo que compõe este bloco acionário é uma das 

estipulações essenciais dos acordos de controle, pois é este o pacto que garante a tais 

acionistas minoritários, uma vez unidos para dirigir os rumos da companhia, exercer 

suas vontades em Assembleia. No entanto, além da maioria permanente nas 

deliberações da Assembleia Geral, o poder de controle de uma sociedade pressupõe, 

ainda, a capacidade/o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia para 

que o bloco de controle possa garantir, à sua maneira, a direção dos rumos sociais 

através da orientação do funcionamento dos órgãos da companhia (SILVEIRA LOBO, 

2017, p. 336-337). 
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O último tipo de acordo que nos propusemos a abordar neste capítulo são os 

acordos sobre ações. Estes acordos criam para as partes direitos e obrigações relativos à 

alienação, aquisição ou criação de ônus reais sobre as ações da companhia (SILVEIRA 

LOBO, 2017, p. 337) 

Estes acordos sobre ações podem ser divididos em quatro grupos: (i) acordos de 

preferência; (ii) de promessa ou opção de compra e venda; (iii) de consentimento 

prévio; e (iv) de vedação à alienação. 

Os acordos de preferência, em suma, conferem às partes contratantes o direito de 

preferência para adquirir as ações objeto de alienação de uma delas. 

Já na modalidade (ii), inicia-se a celebração do contrato de compra e venda 

mediante a manifestação de uma das partes de vender ou comprar, ficando a outra com a 

opção de, dentro do prazo ou cumpridas certas condições prévias, dar andamento ao 

contrato mediante a manifestação de sua vontade de comprar ou vender. Por ser um 

ônus que grava a ação, a opção de compra ou de venda torna-se oponível a terceiros 

mediante averbação de seu instrumento. Vê-se a utilização da opção de compra por 

vezes pactuada em detrimento do acionista controlador, em vias de garantir sua opção 

de poder excluir o acionista minoritário da sociedade, resolver certos conflitos ou 

qualquer outro motivo que possa vir a surgir. Já a opção de venda é comumente usada 

em favor do acionista minoritário nos casos em que este busca assegurar-se de um 

retorno mínimo para o seu investimento (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 340-341). 

Na modalidade (iii), fica estipulado que as partes se comprometem a vender suas 

ações apenas nos casos em que o potencial comprador tiver sido aprovado previamente 

pelas demais partes (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 342).  

Por fim, a quarta modalidade de acordos sobre ações, os chamados acordos de 

vedação, são caracterizados por vedar a alienação das ações desde que essa vedação 

vigore por prazo razoável e encontre justificativa em detrimento das circunstâncias 

especificadas de cada caso, ou seja, que não seja abusiva (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 

343). 
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CAPÍTULO II – OUTRAS PARTICULARIDADES SOBRE O ACORDO DE 

ACIONISTAS E SUA CORRELAÇÃO AO PODER DE CONTROLE 

 

II.1 REQUISITOS E EFEITOS DO ACORDO DE ACIONISTAS 

 

Persistindo nas considerações elencadas no capítulo anterior, sentimos que ainda 

há uma gama abundante de conteúdo a ser desenvolvido a respeito do instituto do 

acordo de acionistas. Isto posto, começaremos aprofundando as ponderações feitas ao 

final do item I.2, reiterando que não há exigência legal positiva no direito pátrio de 

forma especial para constituição do acordo de acionistas, embora a doutrina e a 

jurisprudência considerem indispensável sua forma escrita – a mesma pode ser feita 

através de escritura pública, de instrumento particular de contrato, bem como troca de 

cartas. 

O já mencionado artigo 118 faz referência, ainda, ao arquivamento e averbação 

do acordo de acionistas, previstos, respectivamente, no caput e em seu §1º 
13

,  sendo 

estes dispositivos considerados ônus e não deveres jurídicos. O ônus, diferentemente da 

obrigação, não corresponde a qualquer pretensão de outrem: configura-se, apenas, uma 

condição para a realização de determinado interesse. Portanto, aquele que tiver um 

interesse subordinado à realização de um ônus, tem o livre arbítrio de não cumpri-lo, 

optando, apenas, pela renúncia da satisfação do referido interesse. Importante salientar 

que se os ônus não forem cumpridos, os dispositivos do artigo 118 não se aplicam, mas 

os acordos de acionistas permanecerão válidos, vinculando as partes. 

Assimilamos, portanto, que são dois os ônus previstos no artigo 118: o 

arquivamento e a averbação dos acordos. Suas finalidades, como bem se poderia 

imaginar, são distintas, tendo em vista que o arquivamento se destina a produzir o efeito 

de obrigar a companhia no que se relaciona às disposições sobre o exercício do direito 

de voto e do poder de controle; ao passo que a averbação, como citado previamente, 

confere efeito erga omnes às cláusulas relativas à disposição de ações. Embora importe-

nos mais, para o raciocínio desenvolvido neste estudo, o ônus proveniente do 

arquivamento, também desenvolveremos as considerações acerca da averbação dos 

                                                           
13

 Art. 118 §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes 

desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos 

certificados das ações, se emitidos”. 
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acordos de acionistas, visto que nosso objetivo é esgotar e compreender ao máximo este 

instituto. 

Imediatamente acima temos a explicação do porque um acordo de acionistas que 

verse exclusivamente sobre o exercício do direito de voto ou do poder de controle não 

precisar ser averbado nos livros de registro para obrigar a companhia, assim como um 

acordo que dispõe exclusivamente sobre restrições à circulação das ações não precisar 

ser arquivado nos termos do caput do artigo 118, produzindo efeitos erga omnes se 

averbado o for nos termos do §1º do artigo 118 e do artigo 40 (SILVEIRA LOBO, 

2017, p. 344; COMPARATO, 1981, p. 60-61). 

Arquivado o acordo, considerar-se-á ciente a companhia no que concerne a seus 

termos e condições, logo, obrigada estará a observá-lo. A doutrina e a Comissão de 

Valores Mobiliários entendem que um acordo de acionistas arquivado na sede social 

caracteriza um documento público, estando à disposição dos demais acionistas que não 

se afiguram como signatários deste, bem como de terceiros interessados – ou não. É na 

Instrução CVM nº 480 que se encontram as providências a serem adotadas para a devida 

divulgação ao acordo de acionistas ora arquivado (SILVEIRA LOBO, 2017, p.344). 

A lei anonimária não dispõe sobre a forma ou o procedimento a ser adotado para 

o arquivamento do acordo de acionistas na sede social. O mesmo deverá ser feito, no 

entanto, através de notificação por escrito à companhia, encaminhando uma cópia do 

acordo, entregue mediante protocolo. 

A averbação de cláusulas pertinentes a restrições à circulação das ações é ato 

que requer registro público, criando-se a presunção de conhecimento universal e, 

portanto, ensejando o acesso de qualquer pessoa a seu teor.  

A averbação se faz na forma do registro das ações no Livro de Registro de 

Ações Nominativas da companhia, em conformidade com o artigo 100, I, “f”
14

, c.c. o 

artigo 40 da LSA (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 344). 

                                                           
14

 Art. 100 I ‘f’ da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “A companhia deve ter, além dos livros 

obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: 

I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação: 

f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as 

ações ou obste sua negociação”. 
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Por fim, dispõe o §5º do artigo 118, aplicável apenas às companhias abertas, 

que: 

No relatório anual, os órgãos da administração da companhia 

aberta informarão à Assembleia Geral as disposições sobre 

política de reinvestimento de lucros e distribuição de 

dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na 

companhia. 

Podemos observar, portanto, mais uma forma de publicidade dos acordos de 

voto, que se acrescenta ao arquivamento e àquilo que pode decorrer como efeito ou 

resultado deste, objetivando ressaltar, em especial, disposições do acordo de acionistas 

sobre política de reinvestimento de lucro e distribuição de dividendos. A inclusão de 

tais disposições no relatório anual da administração faz com que se submetam à rígida e 

intensa publicidade prevista no artigo 133
15

 da LSA (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 345). 

No entanto, tendo superado os requisitos formais deste instrumento de 

verificação de controle, há que se falar nos efeitos provenientes de sua constituição.  

Os efeitos reflexos, produzidos em relação a terceiros, são entendidos como 

fatos da vida social que cabem ao terceiro respeitar. Aquele que possui conhecimento 

sobre determinada obrigação contratual e a inadimple, está cometendo ato ilícito. 

Antônio Junqueira de Azevedo (1988, p. 116-117) corretamente assevera que da 

concepção do princípio da relatividade dos contratos não é correto admitir que terceiros 

                                                           
15

 Art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “Os administradores devem comunicar, até 1 

(um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados 

na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: 

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 

findo; 

II - a cópia das demonstrações financeiras; 

III - o parecer dos auditores independentes, se houver. 

IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e 

 V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.  

§ 1º Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. 

§ 2º A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas 

condições previstas no § 3º do artigo 124. 

§ 3º Os documentos referidos neste artigo serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data 

marcada para a realização da assembléia-geral. 

§ 3
o
 Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados 

até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da assembléia-geral.   

§ 4º A assembléia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de 

publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a 

publicação dos documentos antes da realização da assembléia. 

§ 5º A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são 

publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária”. 
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sejam partes do contrato, mas é evidente que estes não podem agir como se o 

instrumento não existisse (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 345). 

É seguro dizer que só são exigíveis perante terceiros aqueles contratos que 

tenham ciência presumida ou efetiva, estando caracterizada aí a necessidade de um 

eficiente sistema de publicidade e presunção de conhecimento dos atos jurídicos 

presentes no ordenamento brasileiro. Desta forma, a publicidade e a notificação 

garantem a legitimidade dos contratos perante terceiros, sejam eles terceiros 

indeterminados ou determinados (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 345). 

Apesar de certas disposições do acordo de acionistas referentes ao direito de 

voto e do poder de controle estarem diretamente ligadas aos pactuantes, suas 

consequências indiretamente dizem respeito ao funcionamento da sociedade como um 

todo, por isto, com maior razão se justifica a imposição feita pelo artigo 118 à 

companhia, do dever de observância do acordo, do qual a ciência seja presumida pelo 

arquivamento do referido instrumento na sede. (grifo nosso)  

A fim de sanar questionamentos a respeito da prática de arquivamento do acordo 

de acionistas na sede social, relativamente ao artigo 118, a Lei 10.303/01 julgou por 

bem acrescentar os §§ 8º e 9º 
16

 a este dispositivo legal, ultimando os desdobramentos 

do dever jurídico da companhia sobre este preceito. 

Tais normas reforçam os poderes dos presidentes da Assembleia e dos órgãos 

colegiados da administração da companhia e, sendo uma vez aplicadas, leciona Carlos 

Augusto da Silveira Lobo (2017, p. 346) que: 

Produzem, no mínimo, o deslocamento do ônus de ingressar em 

juízo, do acionista prejudicado para o acionista inadimplente. Se 

os §§ 8º e 9º não forem aplicados, será o acionista prejudicado 

quem deverá propor a ação para anular a deliberação e obter a 

tutela jurisdicional específica cabível. Se os referidos 

dispositivos forem aplicados, a deliberação será tomada pelos 

votos que, a juízo do presidente do órgão, deveria o acionista 

                                                           
16

 Art. 118 §§ 8º e 9º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 8
o
 O presidente da assembléia ou do 

órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de 

acionistas devidamente arquivado; 

§ 9
o
 O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem 

como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de 

administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar 

com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada”. 
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tido como inadimplente proferir consoante o acordo de 

acionistas e caberá ao acionista tido como inadimplente intentar 

a medida judicial competente para fazer prevalecer o seu voto.  

Cabe ressaltar, ainda, que as ações objeto de obrigações e ônus averbados nos 

livros de registro e nos respectivos certificados de ações, se houver, não entram no rol 

de ações passíveis de negociação em bolsa ou no mercado de balcão organizado, como 

alinha o §4º 
17

 do artigo 118. Dito de outra maneira, tais ações são inegociáveis 

(SILVEIRA LOBO, 2017, p. 347).  

Finalmente, concluiremos esta seção reiterando a ideia de que o acordo de 

acionistas, como pudemos perceber, é contrato acessório e complementar ao contrato de 

constituição e do estatuto social, caracterizado como normativo interno da companhia, 

embora suas cláusulas possam vir a vincular terceiros interessados. É de se inferir, 

portanto, que suas cláusulas devem ser harmonizáveis com os preceitos e princípios 

dispostos na LSA. 

Como bem asseveram José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho (1996, 

v. II, p. 290):  

essa imprescindível compatibilização das normas do acordo com 

os comandos legais se faz sentir de forma aguda quando se trata 

de convenção de voto”, pois “o direito de voto, e seu exercício, 

são temas corporativos por excelência, dizendo respeito à 

essência do funcionamento da S.A.. 

 

 

Destarte, a subordinação da convenção de voto às normas previstas na lei está 

expressamente positivada no §2º 
18

 do artigo 118, que ordena: “Esses acordos não 

poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do 

direito de voto (art. 115) ou do poder de controle (arts. 116 e 117)”. 

 

 

                                                           
17

 Art. 118 §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 4º As ações averbadas nos termos deste 

artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão”. 
18

 Art. 118 §2º da Lei nº 6.404/76: “§ 2° Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista 

de responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 

117)”. 
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II.2 INADIMPLEMENTO E PRAZO DO ACORDO DE ACIONISTAS 

 

No que tange ao inadimplemento dos acordos de acionistas, importante 

relembrarmos que as obrigações nele constantes são de fazer ou não fazer. 

Especificamente falando, Carlos Augusto da Silveira Lobo (2017, p. 347) enumera os 

tipos de obrigação possíveis em acordos de acionistas, podendo sê-las de: 

Concluir um contrato ou de abster-se de concluí-lo (compra e 

venda de ações ou preferência para adquiri-las); de emitir 

declaração de vontade ou abster-se de emiti-la (exercício do 

direito de voto ou do poder de controle em assembleia); ou ainda 

de praticar ou não praticar atos (exercício do poder de controle 

na direção das atividades sociais e orientação do funcionamento 

dos órgãos da companhia. 

 

O §3º 
19

 do artigo 118 da LSA dispõe que poderão os pactuantes promover a 

execução específica das obrigações assumidas no acordo de acionistas. A LSA deixa 

clara a referência à execução específica, visto que anteriormente a doutrina e a 

jurisprudência entendiam que o descumprimento de compromissos de voto ensejava, tão 

somente, a reparação mediante indenização por perdas e danos, jamais por tutela 

judicial específica. O que ocorre é que na época de promulgação da LSA, vigorava o 

Código de Processo Civil de 1973, que teve alguns de seus dispositivos 

substancialmente alterados pela Lei nº 8.925/94, consolidando o entendimento que já 

vinha sendo utilizado por parte da doutrina referente às obrigações de fazer e não fazer, 

devendo a regra pautar-se pela execução específica dos contratos, só se admitindo a 

condenação por perdas e danos em casos excepcionais (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 

347-348). 

O Código de Processo Civil de 2015 primou pela manutenção das inovações 

trazidas pela Lei nº 8.952/94 e, no caput de seu artigo 497, dispõe que: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou 

de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 

                                                           
19

 “Art. 118 §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 3º Nas condições previstas no acordo, os 

acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas”. 
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Já em relação ao voto do acionista proferido com violação de cláusula do acordo 

de acionistas, o §8º 
20

 do artigo 118 dispõe que o presidente da Assembleia deverá 

impedir o cômputo de tal voto, visto que incompatível com expressa disposição do 

acordo arquivado na sede social. A infração, pelo acionista, pode se dar tanto na 

inobservância de cláusula do acordo de acionistas, culminando pelo voto afirmativo em 

contrário com o que foi expressamente pactuado, bem como quando o acionista votar 

em branco, tendo a obrigação de posicionar-se (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 349-350). 

Os autores da LSA, em debate acerca do artigo 118 e, principalmente, da 

problemática gerada em decorrência de uma possível omissão do §8º, entendem que 

caberá a aplicação análoga do §9º deste dispositivo legal, para que, uma vez 

desconsiderado o voto de acionista faltoso, possa o acionista prejudicado suprir este 

voto excluído, votando em nome do faltoso em conformidade com o acordo de 

acionistas (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 350). 

O §9º
21

 do artigo 118, já mencionado anteriormente e incluído pela Lei nº 

10.303/01, prevê a hipótese em que o acionista inadimple o acordo de acionistas por ter 

uma obrigação de fazer – de votar, no caso – e, simplesmente, abster-se de fazê-la, optar 

por votar em branco ou, ainda, ausentar-se. A parte prejudicada, nestes casos, tem a 

opção legal de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso. Esta 

disposição serve como forma de garantir o que ora fora acordado, impedindo, muitas 

vezes, que seja abalado o poder de controle minoritário que imperar-se-ia em certa 

deliberação (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 350). 

Carvalhosa (2002, v.2, p.519), entende esta faculdade que a lei confere à parte 

prejudicada como um direito de autotutela percebido em casos especiais, semelhante ao 

direito de retenção, estado de necessidade, ou legítima defesa. 

                                                           
20

 “Art. 118 § 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 8
o
 O presidente da assembléia ou do 

órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de 

acionistas devidamente arquivado”. 
21

 Art. 118 §9º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 9
o
 O não comparecimento à assembléia ou 

às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer 

parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo 

de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista 

ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os 

votos da parte prejudicada”. 
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Os §§ 8º e 9º, apesar de proverem remédios jurídicos para violações, pelas 

próprias partes, em sede de acordo de acionistas arquivado na companhia, não se 

limitam a tanto.   

 Além dos votos computados pelas partes, tais parágrafos estendem os remédios 

neles contidos para o voto proferido pelo administrador com violação ao acordo de 

acionistas devidamente arquivado. É de se inferir que o objetivo deste dispositivo é 

aplicar-se tanto ao Conselho de Administração quanto às reuniões da Diretoria, ambos 

considerados aqui como órgãos colegiados de deliberação. Se a infração do acordo de 

acionistas for cometida mediante ausência ou abstenção de membro do Conselho de 

Administração, os §§ 8º e 9º asseguram ao administrador eleito com os votos da parte 

prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao administrador ausente ou 

omisso, sem o prejuízo de preferir o seu próprio voto. Observa-se aqui mais uma forma 

de garantir a manutenção do poder de controle (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 351). 

Estes dispositivos inclusos a partir da Lei nº 10.303/01 sempre geraram 

controvérsias a respeito da vinculação dos administradores eleitos nos termos do acordo 

de acionistas aos seus termos e condições, o que causava insegurança em pactos como 

esses. Previamente à esta lei, isto não se discutia e não se falava em qualquer vinculação 

deste tipo. No entanto, Carlos Augusto da Silveira Lobo (2017, p. 352) leciona de forma 

assertiva, posteriormente à entrada em vigor da lei, que: 

Se podem os acionistas obrigar-se a aprovar ou rejeitar uma 

proposta de deliberação da Assembleia, - e todos os negócios da 

companhia podem ser objeto de compromisso de voto do 

acionista porque podem ser objeto de deliberação da Assembleia 

– não é admissível que administradores eleitos nos termos do 

acordo de acionistas possam votar contrariamente ao pactuado 

pelos acionistas que os elegeram. 

  

Continua, ainda, no que se refere ao poder de controle: 

Se o administrador foi eleito nos termos de acordo de acionistas 

instituidor de grupo de controle, mais ainda se reforça a sua 

vinculação ao que deliberaram os acionistas componentes do 

grupo de controle, já que, como vimos, o controle se exerce 

mediante orientação prestada pelo acionista controlador, 

fora da Assembleia, aos órgãos da administração da 

companhia (grifo nosso). 
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Se estivermos lidando com um acordo de acionistas cujo objeto seja o controle 

de grupo de sociedades, a vinculação deverá se estender, ainda, para os membros do 

Conselho de Administração das sociedades controladas. Havendo acionista controlador, 

é este quem exercerá os poderes soberanos da Assembleia, seja nas deliberações do 

próprio órgão, por configurar a maioria ali presente, seja no dia a dia das atividades 

sociais, exercendo o poder de dirigir as atividades da companhia e orientando o 

funcionamento dos órgãos da sociedade. 

Por fim, primando pela conclusão deste item II.2 de forma a percorrer por 

completo as questões formais e sui generis acerca deste contrato parassocial, 

abordaremos agora o que concerne ao prazo no acordo de acionistas. 

À exceção do §6º 
22

 do artigo 118, o prazo do acordo de acionistas é regido pelas 

normas de direito civil a respeito dos contratos. Aquele, como não poderia deixar de ser, 

abrange única e exclusivamente uma das problemáticas a respeito deste tema ao 

esclarecer que, quando o prazo do acordo é fixado em detrimento de termo ou condição 

resolutiva, o mesmo somente poderá ser denunciado segundo suas estipulações 

(SILVEIRA LOBO, 2017, p. 354). 

Entendemos, portanto, que tal dispositivo vem expressamente esclarecer que o 

termo ou condição resolutiva são formas de se ter fixado o prazo de vigência dos 

acordos de acionistas, impedindo a rescisão unilateral do contrato antes de sua 

ocorrência. 

A Lei nº 10.303/01 ao editar este parágrafo acabou por amenizar diversas 

controvérsias que surgiam a respeito da possibilidade de resilição dos acordos de 

acionistas, visto que ao precisar os efeitos do termo e da condição resolutiva, se 

extinguiu a dúvida presente na maioria esmagadora dos acordos que continham – e 

comumente contêm - cláusulas que condicionam sua vigência à manutenção de um nível 

determinado de participação das partes no capital social da companhia. 

Essa questão de rescisão unilateral do acordo de acionistas em casos de prazo 

indeterminado não pode, de jeito maneira, ser generalizada para qualquer acordo de 

acionistas sem prazo de vigência estipulado, devendo cada caso ser analisado e 

                                                           
22

 Art. 118 §6º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “§ 6
o
 O acordo de acionistas cujo prazo for 

fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas 

estipulações”. 
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interpretado conforme suas particularidades. A generalização deste entendimento fere o 

princípio da segurança jurídica por não captar, corretamente, o sentido da vontade 

manifestada pelas partes, expressa ou tacitamente, no caso concreto. 

Isto posto, não soa correta a conclusão de que todos os acordos omissos quanto 

ao prazo de vigência devam ser considerados por prazo indeterminado, sob o simples 

fundamento de que ninguém pode – ou deve – obrigar-se de forma perpétua. Em se 

tratando de acordos de acionistas, é consideravelmente mais razoável concluir-se que, 

ao não estipular o prazo de vigência do contrato, as partes desejaram mantê-lo pelo 

tempo em que as condições básicas de sua assinatura se mantivessem (SILVEIRA 

LOBO, 2017, p. 355-356). 

É mister ressaltar que em acordos de acionistas em que figure como parte o 

acionista controlador, a admissão de denúncia unilateral deve ser objeto de extrema 

análise e cautela, dado que esta denúncia não acarreta a dissolução da sociedade, que 

continuará operando normalmente com o controlador livre das obrigações que 

concordou contratar quando objetivara convencer a parte minoritária a participar da 

sociedade, por exemplo 
23

 (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 356)  

Em acordos de acionistas considerados de longa duração, por sua vez, Modesto 

Carvalhosa (1984, p. 204), de mãos dadas com uma parcela significativa da doutrina, 

defende que: 

Os acordos estabelecidos por prazo superior a 5 (cinco) anos, 

nas companhias abertas, e a 10 (dez) anos, nas sociedades 

fechadas, serão considerados por tempo indeterminado e, 

portanto, resilíveis unilateralmente a qualquer momento, a partir 

de então. 

No que lhe concerne, Carlos Augusto da Silveira Lobo (2017, p. 357) leciona em 

via oposta ao afirmar que um contrato por prazo determinado, independentemente da 

duração pactuada, não deverá ser considerado indeterminado. Para bem fundamentar 

seu posicionamento, afirma que: 

Admitir-se-ia até concluir que, em determinado contrato, uma 

das partes se tenha prevalecido de sua posição negocial 

privilegiada para impor à outra um prazo excessivo. A questão 

seria então resolvida pela anulação do acordo, com base no 

artigo 151 (coação), ou no artigo 157 (lesão) ou ainda no artigo 
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 Grifo nosso. 
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422 (má-fé objetiva na conclusão do contrato) do Código Civil. 

Não nos parece jurídica a solução de converter em 

indeterminado o prazo determinado pelas partes, porque o 

contrato já vigeu pelo tempo considerado justo pelo intérprete. 

Portanto, os posicionamentos da doutrina que rejeitam os contratos de prazo 

excessivo têm em vista contratos entre pessoas naturais e cuidam de defender a 

liberdade de agir do indivíduo, que não pode vincular-se perpetuamente. Tais 

entendimentos não podem – e nem devem – ser generalizados e considerados verdades 

absolutas no mundo empresarial dos dias atuais, em que os contratos – em sua maioria 

e, em especial, os acordos de acionistas – são celebrados também entre pessoas 

jurídicas, muitas vezes sociedades de capitais, titulares de grandes corporações (LAMY 

FILHO; BULHÕES PEDREIRA, 1996, v. II, p. 316). 

Mais uma vez, cabe-nos ressaltar a indicação dada nas palavras de Alfredo Lamy 

Filho (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, ob. cit, p. 314), agora citando 

Darcy Bessone: “...em matéria de acordo de acionistas seria necessário analisar o teor e 

sentido das cláusulas do documento para investigar se a intenção das partes não terá 

sido de preservar a duração, no tempo...” (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 357). 

Retomando os acordos de acionistas por prazo indeterminado, ficou 

estabelecido, então, que qualquer das partes poderá rescindi-lo unilateralmente, desde 

que os demais pactuantes sejam notificados com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias (artigo 1.029 do atual Código Civil 
24

).  

Cometida grave falta no cumprimento das obrigações acordadas ou verificada a 

incapacidade superveniente da parte, tal acionista poderá ser excluído do acordo que 

tenha prazo indeterminado ou determinado. Tal exclusão será decretada por decisão 

judicial, por iniciativa da maioria dos demais acionistas, conforme dispõe o artigo 1.030 

25
 do Código Civil. Em se tratando de acordos por prazo determinado, a retirada de uma 

                                                           
24

 Art. 1.029 da Lei nº 10.406/02: “Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode 

retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com 

antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. 

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução 

da sociedade”. 
25

 Art. 1.030 da Lei nº 10.406/02: “Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o 

sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no 

cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. 

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja 

quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026”. 
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das partes deverá ser feita por decisão judicial fundamentada (artigo 1.029 do Código 

Civil).  

Já o término de um acordo associativo que tem vigência por prazo 

indeterminado ocorre por deliberação da maioria absoluta das partes – acionistas (artigo 

1.033
26

, III, do Código Civil). Se for o caso, poderá ser aplicado o disposto no parágrafo 

único do artigo 473
27

 do Código Civil em vias de proteger o acionista minoritário 

injustamente prejudicado pela dissolução inadvertida do acordo (SILVEIRA LOBO, 

2017, p. 359). 

Nos casos de acordo associativo por prazo determinado, este poderá ser 

resolvido antes do termo, desde que haja consenso unânime das partes (artigo 1.033
28

, 

II, do Código Civil) ou por decisão judicial, a requerimento de qualquer das partes, 

quando anulada sua constituição, exaurido seu fim social ou verificada sua 

inexequibilidade (artigo 1.034
29

 do Código Civil).  

Finalmente, é majoritária a doutrina que entende que a quebra da affectio 

societatis, ou seja, a perda da intenção dos sócios de constituir uma sociedade, constitui 

justa causa para a resolução dos acordos de voto e de controle - não do vínculo 

contratual nos contratos por prazo determinado, entenda-se - pelo fato de tais acordos 

serem considerados de natureza associativa ou plurilateral, a ponto de considerar uma 

sociedade em sentido lato (SILVEIRA LOBO, 2017, p. 360; CARVALHOSA, 2002, 

v.2, p. 555; BARBI FILHO, 2001, p. 53).  
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 Art. 1.033 III da Lei nº 10.406/02: “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: III - a deliberação dos 

sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado”. 
27

 “Art. 473 Parágrafo Único da Lei nº 10.406/02: “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa 

ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. 

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos 

consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo 

compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”. 

 
28

 Art. 1.033 II da Lei nº 10.406/02: “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: II - o consenso unânime 

dos sócios”. 
29

 “Art. 1.034 da Lei nº 10.406/02: “A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de 

qualquer dos sócios, quando: 

I - anulada a sua constituição; 

II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade”. 
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II.3 BERLE E MEANS E AS CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O PODER 

DE CONTROLE 

 

Vencida a profunda análise acerca do instituto do acordo de acionistas e dos 

direitos dele decorrentes, principalmente em se tratando daqueles que versam sobre o 

direito de propriedade, parece-nos impossível desenvolver e finalizar este capítulo sem 

mencionar as bases teóricas que fizeram irromper o que hoje chamamos de poder de 

controle e que tanto se relaciona à utilização deste instituto.  

O marco histórico brasileiro a respeito das relações desenvolvidas entre 

acionistas e a própria sociedade, entidade personificada e detentora de direitos e 

obrigações, em termos doutrinários, caracteriza-se pelos estudos, em especial, do 

professor Fábio Konder Comparato em suas duas renomadas obras a respeito: 

“Aspectos jurídicos da macro empresa” e “O poder de controle na sociedade anônima”. 

Para que se possa assimilar tal poder e suas vertentes, é imprescindível 

compreender as forças sociais e os interesses que se manifestam para fins de bem 

administrar uma instituição e, como previamente exposto, encontramos para tanto a 

figura de acionistas empreendedores e investidores, estes últimos subdivididos em 

rendeiros e especuladores. 

 De conhecimento absoluto, já previamente apontado e de acordo com o 

entendimento do professor Nelson Eizirik
30

, as decisões no âmbito das sociedades 

anônimas são tomadas em sede de assembleia geral, órgão social supremo da 

companhia, formado pelo conjunto de acionistas reunidos, mediante convocação e 

instalação realizadas de acordo com a LSA e o estatuto, a fim de deliberar sobre matéria 

de interesse social. Complementando este saber, Marcelo M. Bertoldi 
31

 assevera que: 

Quem detém a maioria dos votos alcança o controle da 

sociedade, elegendo os seus diretores, os membros do conselho 

fiscal, a diretoria. Por via de conseqüência, influi profundamente 

no andamento da sociedade, não só no que diz respeito à política 

geral de condução dos negócios, como também no seu dia a dia, 

já que o controlador exerce forte ascensão sobre os 

administradores por ele nomeados. Assim, o conceito de poder 

                                                           
30

 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 14. 
31

 BERTOLDI, Marcelo M.. O PODER DE CONTROLE NA SOCIEDADE ANÔNIMA - Alguns 

aspectos. Marins Bertoldi. Disponível em: <http://www.marinsbertoldi.com.br/artigos/o-poder-de-

controle-na-sociedade-anonima-alguns-aspectos/>. Acesso em: 03 jul. 2017. 
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de controle é sempre construído com base na assembléia geral, 

última instância da sociedade. 

O fato do direito de voto, exercido em assembleia geral, não constituir um 

direito essencial e, portanto, ensejar a posse de apenas uma parcela da companhia, nos 

leva à conclusão de que embora todo acionista seja proprietário de uma parte da 

empresa, somente uma parcela, de fato, detém o seu controle.  

Isto posto, para que possamos entender a teoria da separação entre propriedade e 

controle, precisamos mencionar as bases erguidas pelos pioneiros deste estudo: Adolf 

A. Berle e Gardiner C. Means. Sua obra mais famosa, intitulada The Modern 

Corporation and Private Property
32

 (1932), ocupa-se em discutir os custos potenciais e 

os benefícios da separação entre controle e propriedade, característicos das grandes 

corporações. No rol dos custos potenciais, tais autores chegaram à conclusão de que a 

pulverização acionária acabava por fortalecer o poder daqueles que tinham a gestão da 

sociedade, possibilitando que os mesmos agissem em detrimento de seus próprios 

interesses e não do interesse social, a saber dos acionistas e da própria empresa. Vemos 

aqui um dos questionamentos acerca do abuso de poder, regulado atualmente pela Lei nº 

6.404/76. Muitos dos benefícios foram conceitualmente definidos e desenvolvidos, 

posteriormente, pelos estudos de Jensen e Meckling (1976, p. 305-360), os quais não 

nos aventuraremos agora por fugir do escopo principal deste estudo, mas podemos, sem 

sombra de dúvidas, dizer que o trabalho de tais autores, nas palavras de Richard Saito e 

Alexandre Di Miceli da Silveira
33

 representou “um verdadeiro divisor de águas a partir 

do qual foram desenvolvidos inúmeros trabalhos empíricos e geradas novas modelagens 

teóricas” a respeito da linha de pesquisa sobre governança corporativa. 

Voltando à Berle e Means, os mesmos, ao separarem a propriedade do controle, 

acabaram por identificar cinco tipos de controle de possível existência em um ambiente 

social, podendo ser (1) aquele baseado na posse da quase totalidade das ações da 

companhia; (2) o controle baseado na posse da maioria de tais ações; (3) o controle 

obtido através de expediente legais; (4) o controle minoritário e (5) aquele 

gerencial/administrativo
34

. 
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 BERLE, A.; MEANS, G. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1932. 
33

 SAITO, Richard; SILVEIRA, Alexandre Di Miceli Da. GOVERNANÇA CORPORATIVA: CUSTOS 

DE AGÊNCIA E ESTRUTURA DE PROPRIEDADE. RAE-Clássicos, p. 79, abr./jun. 2008. 
34

 Fábio Konder Comparato recorda que a divisão entre controle e propriedade da sociedade anonimária 

não foi um vanguardismo de Berle e Means, posto que Karl Marx já elencara reflexões sobre o assunto, 
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Em uma de suas obras mais influentes, “O Poder de Controle na Sociedade 

Anônima”, Calixto Salomão e Fábio Konder Comparato (1970, p. 79) reduzem tal 

classificação apresentada por Berle e Means a quatro espécies principais de controle. 

Bertoldi
35

, por sua vez, as classifica de forma inequívoca: 

O controle é totalitário quando nenhum acionista é excluído do 

poder de dominação na sociedade. Majoritário, quando exercido 

por aquele que detém a maioria das ações com direito a voto. 

Minoritário, quando o controle está nas mãos de alguém que 

detém menos da metade da ações com direito a voto, tendo em 

vista a grande dispersão acionária.
36

 Por último o controle 

gerencial se faz sentir quando se verifica o controle interno 

totalmente desligado da titularidade das ações em que se divide 

o capital social, controle este oriundo da extrema dispersão do 

capital social, fazendo com que os administradores assumam o 

controle empresarial de fato, enquanto que os acionistas 

exercem a função de meros prestadores de capital. 

Frise-se que o Brasil sempre foi conhecido por ser um país cujo controle 

encontrava-se concentrado nas mãos de bases familiares, nos quais o acionista 

majoritário, como acima descrito, utilizava-se desta titularidade para influir na escolha 

dos administradores a fim de dirigir as atividades sociais e dirigir o funcionamento dos 

órgãos da companhia. Nada obstante, após a criação do Novo Mercado 
37

(2000), mais 

alto nível de listagem para fins de observância de boas práticas de Governança 

Corporativa, o Brasil viu iniciar-se um processo de pulverização/dispersão acionária das 

companhias de capital aberto, que vem alterando o até então estável e imutável cenário 

do mercado de capitais brasileiro. Isto posto, evidencia-se a figura do controle 

minoritário, controle este exercido por acionista ou grupo de acionistas titular de menos 

da metade das ações representativas do capital votante da companhia. Este controle 

                                                                                                                                                                          
nos termos: “A produção capitalista chegou a um ponto em que o trabalho de direção, completamente 

separado da propriedade do capital, é por todos admitido, de tal arte que doravante o capitalista não tem 

mais necessidade de exercer pessoalmente esta função. Um maestro não precisa de modo algum ser 

proprietário dos instrumentos da orquestra que dirige, nem lhe compete tratar do salário dos seus 

músicos.” (“Aspectos Jurídicos da Macro-Empresa”, ed. RT, 1970, pp.71/72) 
35

 BERTOLDI, Marcelo M. O PODER DE CONTROLE NA SOCIEDADE ANÔNIMA - Alguns 

aspectos. Marins Bertoldi. Disponível em: <http://www.marinsbertoldi.com.br/artigos/o-poder-de-

controle-na-sociedade-anonima-alguns-aspectos/>. Acesso em: 03 jul. 2017.  

 
37

 O Novo Mercado foi um novo segmento de listagem da BM&FBovespa, hoje intitulada B3, instituído 

no ano de 2000 com o objetivo de criar um padrão de governança corporativa extremamente diferenciado 

dos demais existentes à época. Ele se tornou o padrão de transparência e governança exigidos pelos 

investidores para as novas aberturas de capital e é recomendado para aquelas empresas que objetivam 

fazer grandes ofertas e direcionadas a qualquer tipo de investidor. A listagem neste tipo de segmento 

requer a adoção a um conjunto de regras e normas societárias que ampliam os direitos dos acionistas, bem 

como a adoção de uma política mais eficaz e abrangente de divulgação de informações. 
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minoritário só é possível quando o grau de pulverização das ações não é alto o 

suficiente a ponto de dissociar completamente o poder de controle da propriedade, fato 

que acarreta a transferência do poder de controle da empresa das mãos dos acionistas 

para os administradores (o chamado controle gerencial, como previamente exposto).  

O debate acerca do controle minoritário nos possibilitará, com riqueza de 

conteúdo, analisar e desenvolver as implicações para a legislação societária brasileira da 

presença do acionista minoritário e a sua relação com os demais acionistas, bem como 

com a empresa em si, através do instrumento característico para a obtenção e 

manutenção do controle: o acordo de acionistas. É neste tipo de controle que nos 

ateremos para a conclusão do trabalho que ora se apresenta, certos de que a correlação 

do instituto com este grupo social manifesta o âmago de todo o desenvolvimento deste 

estudo. 
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CAPÍTULO III – O CONTROLE MINORITÁRIO E O MERCADO DE CAPITAIS 

BRASILEIRO ATUAL 

 

III.1 O REGIMENTO DO CONTROLE CONJUNTO E OS SEUS 

DESDOBRAMENTOS  

 

Além dos tipos de controle delimitados por Comparato, Alberto de Campos 

Cordeiro Neto
38

 nos faz recordar do conceito de controle conjunto – o qual ele também 

indica chamar de compartilhado, cuja classificação discordamos e à frente 

demonstraremos o porque -, que não é um quinto tipo de controle atualmente possível, 

mas sim uma forma de se organizar o controle através de acordos de voto realizados 

entre os acionistas. Isto se dá porque a LSA não conceitua o controle em si, mas em 

contrapartida, define o acionista chamado controlador em seu artigo 116 e 116-A, senão 

vejamos: 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural 

ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de 

voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 

permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-

geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com 

o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua 

função social, e tem deveres e responsabilidades para com os 

demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com 

a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender. 

Art. 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os 

acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem membro do 

conselho de administração ou membro do conselho fiscal, 

deverão informar imediatamente as modificações em sua 

posição acionária na companhia à Comissão de Valores 

                                                           
38

 NETO, Alberto De Campos Cordeiro. DISPERSÃO ACIONÁRIA E CONTROLE MINORITÁRIO 

NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. Tese de mestrado defendida em 2014 na Universidade 

de Minas Gerais. pp 55-56. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

9K9SSC/disserta____o___vers__o_para_impress__o___3_de_janeiro_de_2013.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 03 jul. 2017. 
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Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de 

balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão 

da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e 

na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

O artigo 117 da LSA atribui a este acionista um rol de responsabilidades, perante 

os demais acionistas e a própria sociedade, bem como perante terceiros. Enumera, 

ainda, formas de controle abusivo no âmbito da companhia. Em contrapartida, o artigo 

254-A dispõe sobre a alienação do controle acionário. 

Quando este acionista controlador é um sujeito individual, torna-se por vezes 

mais fácil identificar de onde emana esse poder. Quando o controle fica a cargo de um 

grupo de pessoas, poderia vir a surgir uma dúvida: quem é o acionista controlador?  

Embora Laura Patella (2015, p.16)
39

 tenha levantado um pertinente 

questionamento acerca da preferência do legislador sobre o controle individual em 

contra ponto ao controle conjunto, durante a elaboração do texto legal, concentraremos 

nossos esforços na compreensão de como o controle por acordo de votos exalta a figura 

do controlador minoritário e os demais aspectos decorrentes deste debate.  

Alberto Neto 
40

, ao continuar seu desenvolvimento acerca do controle conjunto, 

defende que: 

O controle compartilhado (que aqui deveria se chamar 

conjunto) 
41

 faz mais sentido e parece ser mais comum quando 

inexiste na companhia um acionista que, agindo de maneira 

individual, seja capaz de controlar a companhia. Assim, a 

associação a outros acionistas, por meio de acordo de votos, 

torna-se uma medida estratégica para um fim maior, que é o 

exercício do controle. No entanto, nada impede que haja um 

controle compartilhado (preferimos conjunto) entre acionistas 

vinculados por acordo de votos, em que um acionista, membro 

                                                           
39

 “Uma reflexão um pouco mais profunda sobre as regras e os princípios vertentes da Lei das S.A., 

destinados a regular o acionista controlador e o próprio poder de controle, acaba por revelar uma sensível, 

porém muito ‘significativa’ preferência do legislador pelo controle individual. Quiçá justificada pela sua 

maior expressividade na prática empresarial à época da elaboração da lei do anonimato”. PATELLA, 

Laura Amaral. CONTROLE CONJUNTO NAS COMPANHIAS BRASILEIRAS. Disciplina normativa e 

pressupostos teóricos, p. 16. Tese de doutorado defendida em 2015 na Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015. 
40

 NETO, Alberto De Campos Cordeiro. DISPERSÃO ACIONÁRIA E CONTROLE MINORITÁRIO 

NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. Tese de mestrado defendida em 2014 na Universidade 

de Minas Gerais. pp 55-56. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

9K9SSC/disserta____o___vers__o_para_impress__o___3_de_janeiro_de_2013.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 03 jul. 2017. 
41

 Parênteses nosso. 
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do acordo, poderia de certa forma exercer individualmente o 

poder de controle. As razões disso variarão conforme o caso 

concreto, mas poderão decorrer, por exemplo, das circunstâncias 

da aquisição do controle por tal acionista, em que o minoritário 

alienante, por exemplo, exige o acordo de votos para manter 

para si algumas prerrogativas, como poder de veto em relação a 

determinadas matérias, direito de eleger um ou mais membros 

do conselho de administração, dentre outros. 

Podemos inferir das conclusões acima que a definição de acionista controlador 

abrange não só o acionista pessoa física, aquele sócio que age individualmente, mas 

também “o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum”. 
42

 

Entendemos, em visto disso, e corroboramos uma constatação já feita 

anteriormente, que o acionista controlador, de acordo com a LSA, deve, ao mesmo 

tempo, ser titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 

maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e ter o poder de eleger a maioria 

dos administradores, bem como usar efetivamente o seu poder de controle para 

comandar as atividades sociais e o correto funcionamento dos órgãos da companhia 

(1996, p. 137). 
43

 

Não se configura como um requisito legal, portanto, que o acionista controlador 

individual ou aquele representado pelo grupo de acionistas vinculado por acordo de 

votos seja detentor de parcela superior a 50% do capital votante da companhia. Em 

sentido completamente oposto, a maioria esmagadora da doutrina entende que a LSA, 

por meio da definição de “acionista controlador”, admitiu e incluiu, nesta concepção, o 

conceito de controlador minoritário (2010, p. 3-4) 
44

 

Os artigos 243 e 265 da LSA também nos remetem ao conceito de controle ao 

versarem sobre sociedades controladas e controladora. Vejamos: 
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 Artigo 116, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
43

 LAMY FILHO, Alfredo e Bulhões, Pedreira, José Luiz. A Lei das S.A.: pressupostos, elaboração, 

aplicação. 2ª ed., vol. 2, Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 197. 
44

 EIZIRIK, Nelson. Aquisição de controle minoritário. Inexigibilidade de oferta pública. In CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; MOURA AZEVEDO, Luís André N. de (coordenação). Poder de Controle e 

Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 3-4: 

“O poder de controle, portanto, não foi definido pelo legislador a partir da ideia da titularidade de 

percentual mínimo do capital votante, mas sim de ‘efetivo exercício da direção das atividades sociais’. 

(...) O fato de o artigo 116 não exigir um percentual mínimo de ações para permitir a identificação do 

acionista controlador, bem como subordiná-la ao efetivo exercício do poder de dominação, evidencia que 

a Lei das S.A. admitiu implicitamente a existência do controle minoritário”. 
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Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os 

investimentos da companhia em sociedades coligadas e 

controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o 

exercício. (...) § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual 

a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é 

titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 

permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder 

de eleger a maioria dos administradores.  

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem 

constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, 

mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos 

ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 

participar de atividades ou empreendimentos comuns.  

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve 

ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo 

permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de 

direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros 

sócios ou acionistas. 

 

Alberto Neto, em sua tese de mestrado
45

, defendeu que a LSA, em alguns de 

seus artigos, acaba por favorecer o exercício do controle minoritário ao dispor que: 

Seus artigos 125
46

 e 135
47

 permitem que a segunda convocação 

para a instalação de assembleia geral ordinária e extraordinária, 

respectivamente, seja feita com qualquer quórum. No caso do 
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 NETO, Alberto De Campos Cordeiro. DISPERSÃO ACIONÁRIA E CONTROLE MINORITÁRIO 

NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. Tese de mestrado defendida em 2014 na Universidade 

de Minas Gerais. pp 45. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

9K9SSC/disserta____o___vers__o_para_impress__o___3_de_janeiro_de_2013.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 03 jul. 2017. 
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 Art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “Ressalvadas as exceções previstas em lei, a 

assembléia-geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, 

no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação instalar-se-á 

com qualquer número. 

Parágrafo único. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à assembléia-geral e discutir a 

matéria submetida à deliberação”. 
47

 Art. 135 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “A assembléia-geral extraordinária que tiver por 

objeto a reforma do estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas 

que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em 

segunda com qualquer número. 

§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades 

de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser 

oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé. 

§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2° e no artigo 98 e 

seu § 1º. 

§ 3
o
 Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão ser 

postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio 

de convocação da assembléia-geral”. 
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artigo 135, fica ainda mais evidente que a lei pretende conferir 

ao acionista não majoritário a possibilidade de exercício desse 

direito, tendo em vista que o quórum para convocação de 

Assembleia Geral Extraordinária é de dois terços do capital 

votante, o que dificilmente seria alcançado em um cenário de 

dispersão acionária e controle minoritário. 

De forma didática, a compreensão da palavra “controle” no direito societário 

brasileiro deriva do entendimento da figura do “acionista controlador”, que engloba o 

controlador detentor de mais de 50% do capital votante da companhia, bem como o 

controlador de fato (aqui entendido como controlador minoritário). No entanto, como já 

inicialmente debatido neste capítulo, o conceito e o desenvolvimento daquilo que hoje 

consideramos “controle” vai muito além de uma definição acerca do conceito de 

acionista controlador. 

E, a fim de que se possa compreender melhor o controle conjunto, trampolim 

para o nosso mergulho no controle minoritário, faz-se necessário o esclarecimento 

terminológico das definições de controle conjunto e compartilhado. Segundo parte da 

doutrina, o termo “controle compartilhado” teria surgido única e exclusivamente para 

fins de satisfazer uma demanda que surgira no período das privatizações, buscando fixar 

elementos de escolha compartilhada dos administradores das sociedades, as quais 

estavam tendo seu controle alienado pelo Estado. 

Carlos Augusto da Silveira Lobo (2009, p.463), ao discorrer sobre o assunto, 

leciona que: 

A escolha dos membros do Conselho de Administração e/ou da 

Diretoria da companhia não é decidida por maioria de votos nas 

reuniões prévias, mas cada membro do acordo tem o poder de 

indicar um ou mais dos administradores que serão eleitos pelo 

grupo controlador, e as partes do acordo se obrigam a exercer o 

direito de voto. 

Nesse tipo de acordo, deixa de existir a unidade de comando dos 

administradores eleitos pelo grupo, que é assegurada quando 

todos são escolhidos por maioria de votos, pois cada membro do 

grupo passa a exercer – de fato – poder sobre os administradores 

por ele escolhidos. Essa repartição do poder de escolher os 

administradores cria a necessidade de estipulação no acordo de 

acionistas para assegurar que todos os administradores eleitos 

pelo grupo votem nos órgãos administrativos colegiados e 

exerçam suas funções executivas segundo as deliberações nas 

reuniões prévias do grupo controlador; se um dos 

administradores eleitos pelo grupo deixar de cumprir as 
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deliberações nas reuniões prévias e existirem, nos órgãos 

administrativos colegiados, administradores eleitos por 

acionistas minoritários, o grupo controlador pode perder o poder 

de dirigir as atividades dos órgãos administrativos, o que 

implica a perda do poder de controle. 

Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (2009, 855), dispõem que: 

A execução da política de desestatização das empresas públicas 

mediante alienação, pelo Estado, do controle de sociedade, de 

economia mista, levou à difusão, entre nós, da formação de 

grupos controladores, que ficaram conhecidos como de 

“controle compartilhado”, nos quais, embora o poder de controle 

na Assembléia Geral continue a ser exercido por todo o grupo, 

por meio de deliberações prévias, o poder de eleger membros do 

Conselho de Administração e/ou da Diretoria é partilhado entre 

seus membros. 

O controle compartilhado mostra-se, portanto, embora extremamente semelhante 

ao conceito de controle conjunto, como uma situação específica tendente a estar contida 

naquele. O controle conjunto, no entanto, não se limita à hipótese apresentada pelos 

autores da lei, sendo sua definição mais aproximada da ampla hipótese apresentada no 

artigo 116
48

 da LSA, anteriormente manifesto. 

 

III.2 O RECONHECIMENTO E A ASCENÇÃO DO CONTROLE MINORITÁRIO 

 

Vimos, no decorrer deste trabalho, que o controle minoritário é o controle de 

fato da companhia, exercido por acionista ou grupo de acionistas, não detentores da 

maioria de seu capital votante em decorrência de uma grande pulverização acionária. 
49

 

                                                           
48

 Aqui fazemos referência à definição do caput do artigo 116, que dispõe que será considerado acionista 

controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob 

controle comum que possuam as características das alíneas a e b (*grifo nosso). 
49

 “O controle minoritário (working control), por sua vez, designa aquele fundado na titularidade de um 

número de ações inferior à metade do capital social votante da companhia, que se exerce em razão de uma 

situação de dispersão acionária. A rigor, observa-se o controle minoritário diante de uma situação de 

dispersão acionária na qual nenhum acionista ou grupo organizado detenha, individualmente, mais da 

metade das ações votantes emitidas pela companhia, permitindo a formação de maiorias eventuais nas 

assembléias gerais. No caso, imporá sua vontade à assembléia geral o acionista ou grupo de acionistas 

que, dentre os presentes, possuir o maior número de ações votantes da companhia. É certo que, na 

generalidade dos casos de dispersão acionária, um acionista ou grupo de acionistas que possua 

participação relevante no capital votante da companhia e tenha interesse na sua gestão comparecerá às 

assembléias gerais e exercerá o controle como se fosse majoritário. De qualquer forma, nessa situação o 

controle será naturalmente mais instável e, conseqüentemente, menos hegemônico que na hipótese de 

controle majoritário.” CAVALI, Rodrigo Costenaro. A função da empresa no direito societário. 2006. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 50-51. 
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Vimos, também, que o grupo de acionistas mencionado no caput do artigo 116 

representa o controle conjunto, exercido através de acordos de voto. E, no que se refere 

a uma efetividade do controle minoritário, Comparato (2005, p.67) levanta uma crítica 

importante à legislação pátria: 

A rigor, um controle minoritário bem estruturado, em 

companhia com grande pulverização acionária, pode atuar com a 

mesma eficiência que um controle majoritário. Mas a lei 

brasileira estabelece uma distinção importante, ao impor, para a 

aprovação de certas deliberações, o concurso do voto de metade, 

no mínimo, do capital com direito a voto. 

 

Como bem discorre Nelson Eizirik (2010, p. 4), o controle minoritário pode 

erguer-se tanto pela dispersão acionária, caso em que há acionista ou grupo de 

acionistas que exerça o poder de controle com parcela menor do que 50% do capital 

votante, quanto pela ausência de um acionista majoritário ativo. O autor contempla que 

em certas situações pode o acionista controlador minoritário atender aos requisitos do 

artigo 116. 

É de se concluir que, embora improvável, o acionista minoritário possa exercer o 

seu efetivo controle em sociedade em decorrência de uma abstenção do acionista 

majoritário. Comparato (2005, p.69) disciplina em sentido oposto a este entendimento, 

por defender que o status de controlador está preso ao acionista majoritário 

independentemente do seu efetivo exercício de poder:  

Apesar de o primeiro requisito [detenção da maioria de votos em 

assembleia] aparentemente indicar no sentido da exigência de 

controle majoritário, o segundo [uso efetivo do poder] 

claramente é aplicável só a casos de controle minoritário. Em 

caso de controle majoritário, é irrelevante o uso efetivo do 

poder: o acionista terá status de controlador e as 

responsabilidades dele decorrentes, seja por ação ou omissão. 

 

 

Isto posto, observada a estrutura da LSA e corroborando com o entendimento de 

Comparato na página anterior, o poder, exercido por acionista ou grupo de acionistas 

que detenham a maioria dos votos em assembleia através de convenções de votos, se 
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não for utilizado para o efetivo poder de dominação social, poderá não ser considerado 

controlador. 

Rodrigo Monteiro de Castro (2010, p.73) leciona no mesmo sentido ao dispor 

que aquele acionista ou grupo de acionistas ativo, signatário de acordo de voto, mesmo 

sendo minoritário, que vier a exceder os demais acionistas ativos da companhia, 

caracterizará o controle minoritário da mesma e o exercerá, até que outro acionista - ou 

grupo de acionistas - supere-o no número de ações e exerça seu poder de forma a 

conduzir as diretrizes sociais. 

Monteiro de Castro (2010, p.125) corrobora para o entendimento da doutrina a 

respeito da divisão do controle minoritário em simples e conjunto, diferenciando-os em 

decorrência da pluralidade ou não de acionistas envolvidos. Neste estudo e, em especial, 

neste capítulo, o controle que nos interessa é o exercido em conjunto, por pelo menos 

duas pessoas, através de acordo de voto celebrado entre elas. Como explicitado 

anteriormente
50

, pode o acordo ser arquivado na sede social ou não, não tendo, nesta 

última hipótese, a proteção concedida pelo artigo 118 da LSA, mas em contrapartida, o 

não arquivamento poderia evitar a provocação dos demais acionistas, até então inertes, 

impedindo a fissura na relação social interna.  

Alberto dos Campos Cordeiro Neto
51

 pontua, com razão, que um dos principais 

debates acerca do controle minoritário se refere ao seu enquadramento na definição de 

acionista controlador apresentada pela LSA em seu artigo 116. Alguns críticos, tais 

quais Modesto Carvalhosa
52

, lecionando em sentido oposto ao já apresentado por 

Nelson Eizirik no início deste capítulo, defende que o controle minoritário não 

enquadrar-se-ia na definição de acionista controlador, posto que se vê um caráter 

intermitente na conduta do controlador minoritário. Segundo o autor: 
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 Vide Capítulo II. 
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 NETO, Alberto De Campos Cordeiro. DISPERSÃO ACIONÁRIA E CONTROLE MINORITÁRIO 

NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. Tese de mestrado defendida em 2014 na Universidade 

de Minas Gerais. pp 55-56. Disponível em: 
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 CARVALHOSA, Modesto. A dispersão acionária e o desaparecimento da figura do controlador. 

Apresentação no Congresso do Instituto Nacional de Recuperação Empresarial. Disponível em: 

http://slideplayer.com.br/slide/7292957/. Acesso em: 05 jul. 2017. 
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O vocábulo “permanente”, constante da redação do artigo 116 

da Lei n /76, faz referência à existência de um acionista ou um 

grupo de acionistas que não pode ser destituído (por parte de 

qualquer outro acionista ou grupo de acionistas) do seu direito 

de eleger a maioria dos administradores e que, diante disso, 

exerce efetivamente o seu poder de controle da sociedade. 

Com efeito, o atributo da permanência do controlador reveste a 

administração por ele eleita do atributo da estabilidade. 

Contudo, o atributo de permanência do controle desaparecerá 

quando houver dispersão acionária, ou seja, quando não houver 

mais a figura do acionista ou grupo de acionistas vinculados por 

acordo de voto com percentual de ações votantes igual ou 

superior a 50% mais uma, que lhes assegure em caráter 

permanente a maioria de votos nas deliberações da assembleia 

geral. 

Eduardo Munhoz (2013, p. 59), já em consonância com o entendimento de 

Eizirik, assevera que: 

É preciso mencionar que a expressão “de modo permanente” 

(...) gera a ilusão de que o controle é um fenômeno estático, 

imutável, não sujeito a constantes disputas na vida societária, 

quando se demonstrou anteriormente que se trata justamente do 

contrário. Não há dúvida de que o reconhecimento do poder de 

controle não pode depender de fatos fortuitos, incertos, ou de 

situações conjunturais, mas a melhor forma de incluir esse 

requisito na definição geral do fenômeno, certamente, não é 

empregar a expressão “permanente”, ligada à ideia de 

imutabilidade no tempo. 

 

Para que se possa compreender os dois posicionamentos e pontuar nosso 

entendimento em consonância às ideias de Eizirik e Munhoz, cabe aqui mencionar o 

Memorando nº 16/2015-CVM/SER/GER-1
53

, datado de 18 de março de 2015, no qual a 

Gerência da CVM reconhece a existência do controle minoritário por parte da Latin 

America Hotels, LLC (“LAH”) para a realização de Oferta Pública de Aquisição de 

ações (“OPA”) para cancelamento de registro de Brazil Hospitality Group S.A. (“BHG 

S.A.”),  e sugere, ao final de seu parecer, a aceitação do pleito pelo Colegiado da CVM, 

entidade a qual receberá o referido Memorando.
 54
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 CVM. Memorando nº 16/2015-cvm/sre/ger-1. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2015/20150324/9561.pdf>. Acesso em: 05 jul. 

2017. 
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O caso em questão trata de um pedido de registro de OPA para cancelamento de 

registro de BHG S.A. Nos exatos termos do prelúdio deste Memorando, dispõe-se que: 

Requer o Banco Itaú BBA S.A. (“Instituição Intermediária”), em 

conjunto com Razuya Empreendimentos e Participações S.A. 

(“Ofertante”), o registro de oferta pública de aquisição de ações 

(“OPA”) para cancelamento de registro de BHG S.A. – Brazil 

Hospitality Group (“BHG” ou “Companhia”), de acordo com o 

disposto no § 4º do art. 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”) e na 

Instrução CVM nº 361/02 (“Instrução CVM 361”).  

A Companhia é listada no segmento diferenciado de governança 

corporativa da BM&FBovespa, denominado Novo Mercado e 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.723.106/0001-25 e, nos termos 

do art. 3º de seu Estatuto Social, tem como objeto:  

(i) o planejamento, incorporação, desenvolvimento e exploração 

de empreendimentos imobiliários no ramo de turismo de lazer e 

de negócios;  

(ii) o investimento na aquisição de propriedades, terrenos, 

edificações e imóveis em áreas rurais e/ou urbanas dedicados ao 

turismo e atividades relacionadas para fins de venda, exploração 

ou locação;  

(iii) a participação, como sócia, em outras sociedades, simples 

ou empresárias, e em empreendimentos comerciais de qualquer 

natureza, no Brasil e/ou no exterior, relacionados direta ou 

indiretamente aos objetivos aqui descritos;  

(iv) exploração da atividade hoteleira no Brasil e no exterior, por 

meio de gestão de hotéis e apart hotéis próprio e de terceiros, de 

forma direta ou de sociedades controladas; 

(v) exploração da atividade de bares e restaurantes.’  

Atualmente, seu capital social é representado por 62.880.541 

ações ordinárias, e sua maior acionista é Latin America Hotels, 

LLC (“LAH” ou “Controladora”), titular de 18.554.680 ações 

(aproximadamente 29,51% do capital social e votante), 

conforme consta do último Formulário de Referência disponível.  

Não obstante, cabe ressaltar que, em 2009, quando passou a se 

autodenominar controladora da Companhia, LAH detinha 
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 Vale ressaltar que o Processo Administrativo RJ2009/1956, julgado pelo Colegiado da CVM em 15 de 

julho de 2009, foi o caso mais comentado até o presente momento pela doutrina visto ser situação em que 

a CVM teve a oportunidade de emitir pronunciamento detalhado acerca do controle minoritário. Nesta 

data, o Colegiado se manifestou a respeito do recurso apresentado pela Telco S.p.A., sociedade italiana, 

contra decisão do Superintendente de Registro de Valores Mobiliários, nos autos do Processo 

Administrativo CVM nº RJ2007/14344. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/port/descol/resp.asp?File=2009-026ED15072009.htm. Acesso em 05 jul. 2017. 
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participação de 45,51% em seu capital social e votante, 

conforme Formulário de Referência daquela época.  

Já em 2010, sua participação foi elevada para 50,87% no capital 

social e votante da Companhia, conforme Formulário de 

Referência daquela época.  

Posteriormente, em função de diversos aumentos de capital, as 

participações de LAH no capital social e votante da Companhia 

evoluíram para: (i) 45,18% em 2011; (ii) 43,59% em 2012; e 

(iii) 29,51% em 2013 (participação que permanece até a 

presente data), conforme indicam os Formulários de Referência 

das respectivas épocas.  

Com tais participações, LAH vem se autodenominando 

controladora da Companhia em documentos como, por exemplo, 

Formulários de Referência e Fatos Relevantes, à medida que 

tem assegurado a maioria dos votos nas deliberações de 

Assembleias Gerais, incluindo a eleição da maioria de seus 

administradores, em diferentes anos, em função de suas 

participações nos respectivos períodos.  

Há que se fazer uma ressalva para a última Assembleia Geral, 

datada de 19/09/2014, que deliberou pelo cancelamento de 

registro da Companhia, em que LAH não tinha assegurada a 

maioria dos votos, uma vez que tal Assembleia contou com a 

participação de 73,05% do capital social e votante, mas que, não 

obstante, teve sua proposta aprovada por 92,88% do capital 

social e votante ali representado.  

Ou seja, LAH exerceria o que se chama de “controle 

minoritário” ou “controle relativo”, a despeito dos debates 

existentes sobre a propriedade do uso dessas expressões, 

situação favorecida nos casos em que uma companhia não tem 

um único acionista, ou mesmo um bloco de controle, titular de 

mais da metade do seu capital votante (50% mais uma ação), 

como se observa na BHG S.A. – Brazil Hospitality Group.  

Nesse sentido, a quantidade de ações em circulação atualmente 

seria de 42.810.453 (aproximadamente 68,08% do capital social 

da Companhia), enquanto administradores e pessoas vinculadas 

à LAH representam cerca de 0,91%, e o restante, de cerca de 

1,50% da ações, se encontram em tesouraria.  

A Ofertante, por sua vez, é uma sociedade de propósito 

específico, cujo capital social é totalmente de titularidade, direta 

e indiretamente, de LAH, e atualmente não possui qualquer 

participação na Companhia.
55

 (grifo nosso) 
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O objeto do Memorando é, portanto, analisar a possibilidade da OPA ser 

realizada por LAH, na qualidade de acionista controlador
56

, embora detenha menos de 

50% do capital votante de BHG S.A., tendo como veículo a Ofertante. 

Podemos verificar, aqui, a exteriorização da divergência doutrinária a respeito da 

caracterização – ou não – do acionista, ou grupo de acionistas unido por acordo de 

votos, detentor de menos de 50% das ações com direito a voto de uma companhia, como 

acionista controlador minoritário, nos termos do artigo 116 da LSA. 

Os requisitos para a realização da OPA em tela, em especial o critério para 

contabilização do quórum mínimo na OPA para cancelamento de registro da 

Companhia, é aquele previsto no II do art. 16 da Instrução CVM (“ICVM”) 361/02, o 

qual segue: 

Art. 16. O cancelamento do registro para negociação de ações 

nos mercados regulamentados de valores mobiliários somente 

será deferido pela CVM caso seja precedido de uma OPA para 

cancelamento de registro, formulada pelo acionista controlador 

ou pela própria companhia aberta, e tendo por objeto todas as 

ações de emissão da companhia objeto, observando-se os 

seguintes requisitos: [....] II – acionistas titulares de mais de 2/3 

(dois terços) das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou 

concordar expressamente com o cancelamento do registro, 

considerando-se ações em circulação, para este só efeito, apenas 

as ações cujos titulares concordarem expressamente com o 

cancelamento de registro ou se habilitarem para o leilão de 

OPA, na forma do art. 22. 

Ainda, no caso em questão, dever-se-á observar a minuta do instrumento de 

Oferta Pública de Aquisição de ações (“Edital”) o qual consta, em seu item 2.2
57

,  que a 

consumação da operação se realizaria somente mediante à aquisição de ações de 

emissão da Companhia que representassem, no mínimo, 72,5% das ações em circulação 
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 Vide art. 16 da ICVM 361/02.  
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 “Sem prejuízo à norma mencionada no item 2.1 acima e do disposto no item 3.7 deste Edital, a 

consumação da OPA está condicionada à aquisição de ações de emissão da Companhia representando 

pelo menos 72,50% (setenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) das Ações em Circulação 

(“Quantidade Mínima”), que representam, na presente data, 31.041.204 (trinta e um milhões quarenta e 

um mil duzentas e quatro) ações. Caso o total de Ações em Circulação adquiridas através da OPA seja 

inferior à Quantidade Mínima e a condição de Quantidade Mínima não seja renunciada, a OPA será 

automaticamente cancelada, hipótese na qual não será adquirida nenhuma ação pelo Ofertante no 

contexto da OPA, e a Companhia permanecerá listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA.” - ITAÚ. 

Edital de oferta pública de aquisição de ações ordinárias, para fins de cancelamento do registro de 

companhia aberta da bhg s.a - brazil hospitality group. Disponível em: 

<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itaubba/prospectos/bhg_-

_edital_de_oferta_publica_de_aquisicao_de_acoes_ordinarias_para_cancela.pdf>. Acesso em: 05 jul. 

2017.  
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na data, com base no VIII do artigo 4º da ICVM 361/02, que dispõe que “a OPA poderá 

sujeitar-se a condições, cujo implemento não dependa de atuação direta ou indireta do 

ofertante ou de pessoas a ele vinculadas
58

”.  

Além das condições acima expostas, LAH encontrara, agora no Estatuto Social 

da Companhia, um impedimento acerca da participação societária necessária na 

Companhia para realização de OPA, a qual não detinha. Para contornar o obstáculo, 

LAH viera a convocar Assembleia Geral para esclarecer que tal disposição estatutária 

não se aplicava à situação em tela, a fim de qualificar-se como acionista controlador da 

Companhia, capaz de realizar a OPA (o estatuto dispunha em seu art. 40 
59

que a OPA só 

poderia ser realizada por investidor que fosse titular de 35% ou mais de ações de 

emissão da Cia, cenário em que LAH não se encaixava). 

A forma de garantir esta condição em sede de Assembleia foi sugerir a alteração 

do art. 41
60

 do Estatuto Social, que dispunha acerca do preço mínimo a ser praticado em 

OPA para cancelamento de registro. A nova redação passaria a vigorar da seguinte 

forma: 

Artigo 41 - Na oferta pública de aquisição de ações a ser 

realizada pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o 

cancelamento do registro de companhia aberta da  Companhia, o 

preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor 

Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 

45 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, não se aplicando, nesse caso, o 

disposto no artigo 40 deste Estatuto Social. (grifo nosso). 
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 Art. 4º VIII da ICVM 361/02: “Na realização de uma OPA deverão ser observados os seguintes 

princípios: VIII – a OPA poderá sujeitar-se a condições, cujo implemento não dependa de atuação direta 

ou indireta do ofertante ou de pessoas a ele vinculadas”. 
59

 Artigo 40 do Estatuto Social da BHG S.A.: “Qualquer Investidor que adquira ou se torne titular de 

ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 35% (trinta e cinco por cento) do total 

de ações de emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 35% 

(trinta e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar uma oferta pública de 

aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação 

aplicável da CVM, notadamente a Instrução CVM nº. 361, de 5 de março de 2002 e alterações 

posteriores, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste Artigo, sendo que na hipótese de 

oferta pública de aquisição de ações sujeita a registro, o prazo de 60 (sessenta) dias referido acima será 

considerado cumprido se neste período for solicitado tal registro." - ECONOINFO. Brazil hospitality 

group - estatuto social. Disponível em: <http://www.econoinfo.com.br/docs/bhg/estatuto-

social/de5lpvldzdddhiex?p=17>. Acesso em: 05 jul. 2017. 
60

 Artigo 41 do Estatuto Social da BHG S.A.: “Na oferta pública de aquisição de ações a ser realizada 

pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da 

Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo 

de avaliação, referido no Artigo 45 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis." – Ibidem. 
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As demais condições para o sucesso da referida OPA estão acessíveis no 

documento oficial do Memorando, porém, o mais importante, é que estão em 

consonância com o preceituado na ICVM 361/02 e no Edital, o qual anteriormente 

mencionamos, cabendo aqui ressaltar, em última análise acerca dos requisitos desta 

operação, que após a conclusão da Oferta Pública de Aquisição de ações, a Ofertante 

seria controlada por LAH e GTIS Partners LP (“GTIS”), a qual realizaria investimentos 

no capital da Ofertante através de seus veículos controlados. 

De maneira ilustrativa, a fim de facilitar a compreensão da estrutura societária da 

companhia antes e depois da operação, utilizamos um modelo semelhante ao 

apresentado no Memorando da CVM: 

 

 

 

Objetivando o sucesso de seu pleito, a ofertante lança mão de todo um conjunto 

de alegações fundadas acerca do reconhecimento do controle minoritário, alguns desses 

reconhecimentos, inclusive, já feitos pela própria CVM. Dentre suas alegações, 

gostaríamos de destacar a seguinte passagem
61

: 

Dúvidas não há de que a Latin America é controladora da 

Companhia, como se demonstrará abaixo, e, nessa qualidade, é 

parte legítima para ser ofertante da correspondente OPA para 

cancelamento de registro da Companhia.  
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 CVM. Memorando nº 16/2015-cvm/sre/ger-1. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2015/20150324/9561.pdf>. Acesso em: 05 jul. 

2017. 
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Isso porque, como se sabe, a Lei das S.A., admite, na definição 

do art. 116 (reproduzida no artigo 3º, IV, da Instrução CVM 

361), tanto o controle majoritário quanto o controle minoritário, 

ao aliar o requisito de deter participação acionária ao de 

efetivamente usar essa participação para preponderar nas 

assembleias e dirigir as atividades sociais, elegendo a maioria 

dos membros do Conselho de Administração.  

O fato de inexistir, na definição legal de acionista controlador, 

um percentual mínimo de participação acionária para 

caracterizar controle demonstra claramente a circunstância de 

que a Lei privilegiou e identificou como controlador aquele que 

dirige as atividades sociais, ainda que essa pessoa não detenha a 

maioria do capital votante emitido. O Prof. Nelson Eizirik 

resumiu bem essa circunstância:  

A lei societária reconhece no acionista controlador o verdadeiro 

dirigente dos negócios sociais, ou seja, aquele que manifesta a 

vontade prevalente nas votações das assembleias gerais e na 

eleição dos administradores da companhia. É controlador quem, 

de fato, determina a condução das atividades da sociedade.  

[....]  

O fato de o artigo 116 não exigir um percentual mínimo de 

ações para permitir a identificação do acionista controlador, bem 

como subordiná-la ao efetivo exercício do poder de dominação, 

evidencia que a Lei das S.A. admitiu implicitamente a existência 

de controle minoritário”. (Nelson Eizirik, “Aquisição de 

Controle Minoritário. Inexigibilidade de Oferta Pública, in 

Poder de Controle e outros Temas de Direito Societário e 

Mercado de Capitais. Quartier Latin, 2010, p. 180) 

Recentemente, a Diretora Ana Novaes registrou que não só os 

próprios autores da Lei das S.A. reconhecem o controle 

minoritário, como o próprio Colegiado já o reconheceu: os 

próprios autores da lei parecem reconhecê-lo:  

Para a lei é acionista controlador tanto o titular da maioria de 

votos quanto o que exerce, regular e permanentemente, direitos 

de voto suficientes para formar a maioria dos acionistas 

presentes nas Assembleias.’ Este Colegiado já entendeu possível 

a caracterização do controle minoritário para fins da definição 

do art. 116 da Lei 6.404/76. (Processo Administrativo nº 

RJ2009/13346).  

A Instrução CVM 361/02, por sua vez, não inovou na definição 

de controle, tampouco fez restrições não previstas na lei que 

devessem ser aplicadas especificamente no caso de OPA. Ao 

contrário, a referida Instrução praticamente reproduziu os 

termos do art. 116 da Lei das S.A., somente acrescentando 



47 
 

expressamente “fundo ou universalidade de direitos” como 

sujeito, como se vê abaixo:  

IV – acionista controlador: a pessoa, natural ou jurídica, fundo 

ou universalidade de direitos ou o grupo de pessoas vinculadas 

por acordo de voto, ou sob controle comum, direto ou indireto, 

que:  

a) seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 

permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia 

geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e  

b) use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.  

O Regulamento do Novo Mercado, segmento onde as ações de 

emissão da Companhia encontram-se listadas, foi expresso no 

sentido de prever que o controle é aquele exercido para dirigir a 

companhia, independentemente da participação acionária detida, 

sendo presumido o controle em relação àquele que tenha 

preponderado nas três últimas assembleias da Companhia.  

Mais ainda, esse mesmo Regulamento, ao se referir à OPA para 

cancelamento de registro prevista na Instrução 361/02, é 

expresso no sentido de que o controlador (aí incluído 

expressamente o controlador é parte legítima para decidir e 

promover o cancelamento de registro da respectiva companhia 

aberta (assim como o é pela própria Instrução CVM 361/02). É 

o que se vê com muita facilidade das definições de Acionista 

Controlador, Poder de Controle e do artigo 10.2 do 

Regulamento, que trata especificamente da OPA para 

cancelamento de registro de companhia:  

‘Acionista Controlador’ significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de 

Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia.  

[....]  

‘Poder de Controle’ significa o poder efetivamente utilizado de 

dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de 

direito, independentemente da participação acionária detida. Há 

presunção relativa de titularidade do controle em relação à 

pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que 

lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos 

acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da 

Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe 

assegurem a maioria absoluta do capital votante.  

[....]  
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10.2 Oferta Pública. Na oferta pública de aquisição de ações, a 

ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, para o 

cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo 

a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado 

no laudo de avaliação de que trata o item 10.1 deste 

Regulamento de Listagem.  

Portanto, a própria BM&FBovespa, ao admitir que o controlador 

(aí expressamente incluído o controlador minoritário) pode 

promover a OPA de cancelamento de registro de companhia, 

reconhece a legitimidade da Latin America, questionada no 

ofício.”
62

 

Após considerações da Gerência responsável em resposta à todas as alegações 

levantadas pela Ofertante, o Memorando é finalizado com a solicitação de que o pleito 

seja aceito, nos termos propostos, e que “a Ofertante seja Razuya Empreendimentos e 

Participações S.A., um veículo de Latin America Hotels, LLC, esta última titular de 

29,51% de seu capital social e votante e considerada controladora minoritária da 

Companhia
63

”.  

Analisando este caso concreto, não há como nos distanciarmos dos ensinamentos 

de Nelson Eizirik e Eduardo Munhoz 
64

 acerca do instituto do controle minoritário. O 

posicionamento emanado por Modesto Carvalhosa, renomado autor, bem como por 

parte da doutrina, merece considerável respeito e admiração, embora neste quesito 

ousemos não acompanhá-lo. 

O posicionamento assertivo da Gerência e do Colegiado da CVM, como 

pudemos perceber na análise – acrescida de outras pesquisas - do caso concreto, 

corroboraram mais uma vez para uma resposta que as companhias listadas no Novo 

Mercado já parecem ter. Ainda, como não poderia deixar de ser, o regulamento
65

 deste 

segmento de listagem emana o seu entendimento acerca do poder de controle, qual seja:  

Poder de Controle significa o poder efetivamente utilizado de 

dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de 

direito, independentemente da participação acionária detida. Há 
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 CVM. Memorando nº 16/2015-cvm/sre/ger-1. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2015/20150324/9561.pdf>. Acesso em: 05 jul. 

2017. 
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 Ibidem. 
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 Aqui fazemos referência ao posicionamento exposto no meio desta seção. 
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 BM&FBOVESPA. Segmentos de listagem. Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/novo-mercado/>. Acesso 

em: 05 jul. 2017. 
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presunção relativa de titularidade do controle em relação à 

pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que 

lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos 

acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da 

Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe 

assegurem a maioria absoluta do capital votante. (grifo nosso) 

 

Laura Patella, em sua tese de doutorado, “Controle conjunto nas companhias 

brasileiras”, (2015, p. 25-28) vem, concluindo e organizando os pensamentos e 

esboços experimentados até agora, de forma a enumerar conclusões as quais também 

nos identificamos. Destarte, seguem as principais: 

O titular dos direitos de sócio referidos no art. 116 da Lei das 

S.A. para a imputação do controle é o grupo controlador, e a 

titularidade do poder de controle deverá ser, sempre, 

considerada de forma unitária. Para aferir essa titularidade deve-

se considerar primordialmente a face externa do grupo 

controlador, perante a companhia e os demais acionistas; 

O grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto referido na 

Lei das S.A. abarca pessoas naturais e jurídicas, e representa um 

centro decisório sem personalidade, ao qual o legislador atribuiu 

relevância enquanto forma de organização parassocial de 

controle. Por sua natureza, o grupo controlador não é um órgão 

da companhia, conquanto deva ser considerado sempre em sua 

dimensão orgânica, no sentido de associação de pessoas 

organizadas em função de uma finalidade comum; 

Sempre deve existir, para que haja controle conjunto na hipótese 

legal de grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, uma 

convenção de voto entre os acionistas componentes de tal grupo, 

fruto de uma vinculação consensual e voluntária, 

independentemente de qualquer formalidade. Esse vínculo 

obrigacional recai sobre o voto decorrente da propriedade das 

ações integrantes do bloco de controle, podendo alcançar não só 

o seu exercício nas assembleias da companhia como, também, a 

prévia formação do seu sentido; 

Todos os acordos de controle são necessariamente acordos de 

voto (embora o contrário não se confirme), e tais acordos de 

controle podem albergar situações de controle individual ou de 

controle conjunto. O objetivo comum de controle pelos 

acordantes é um elemento distintivo destes em relação àqueles. 

Em regra, os signatários de acordo de controle conjunto têm 

participações minoritárias no capital da companhia, não obstante 

seja possível haver controle conjunto por acordo celebrado entre 

um acionista majoritário e um ou alguns acionistas minoritários; 
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A disciplina legal do art. 118 da Lei das S.A. tem aplicação 

integral aos acordos de controle conjunto. Sobre o tema 

publicidade, em que pese seja ela uma faculdade, nos acordos 

desse tipo – por diversas razões e em benefício de diversos 

envolvidos (internos e externos ao acordo) – o seu arquivamento 

na sede da companhia é sempre recomendado; 

O controle é (e deve ser) necessariamente uno, e o grupo de 

pessoas referido na lei não está revestido, no caso do controle 

conjunto, de personalidade distinta da de seus membros. A partir 

da noção de titularidade unitária fica claro que, enquanto dentro 

do grupo haverá uma pluralidade de sujeitos titulares de 

interesses individuais consensualmente coligados, em sua face 

externa os controladores conjuntos apresentam-se de forma não 

personalizada, mas unificada, com interesses e objetivos 

comuns, e enlaçados por um vínculo jurídico específico; e 

Imputando-se o controle ao grupo, a cada membro do grupo 

controlador decorre a assunção do status de acionista 

controlador, de forma que toda a disciplina legal relativa ao 

controle aplica-se ao grupo; ao passo que as regras direcionadas 

ao acionista controlador devem ser aplicadas a cada um e a 

todos os seus membros, de forma individual e conjunta .
66

 

 

E, por último e não menos importante, fica como nossa consideração final acerca 

deste capítulo e deste trabalho que o controle minoritário, manifesto em sua maioria 

através de uma de suas faces - o controle conjunto - vem conquistando o seu espaço no 

mercado de capitais brasileiro e, para mais de uma doutrina de peso a seu favor, passa a 

ter, nos últimos anos, situações fáticas que corroboram principalmente para o seu 

reconhecimento, embora a evolução das relações societárias faça almejar pela sua 

urgente consolidação.  
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 PATELLA, Laura Amaral. CONTROLE CONJUNTO NAS COMPANHIAS BRASILEIRAS. 

Disciplina normativa e pressupostos teóricos, p. 25-28. Tese de doutorado defendida em 2015 na 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015.  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho nos permitiu analisar as muitas facetas do acordo de acionistas e, 

principalmente, aquela responsável por fazer emanar o poder de controle dentro da 

sociedade anônima.  

Os estudos introdutórios de Berle e Means, o desenvolvimento proposto por 

Jensen e Meckling e, mais atualmente, as análises e ponderações do ilustre jurista Fábio 

Konder Comparato preencheram uma parte da lacuna existente na lei societária 

brasileira no que concerne ao debate acerca das manifestações de poder no ambiente 

empresarial.   

Pudemos perceber, inclusive, que grandes nomes da doutrina se dividem nas 

opiniões formuladas sobre o tema e que, embora alguns autores sejam extremamente 

renomados na área e tenham fornecido uma gama de considerações marcantes para o 

desenvolvimento do nosso mercado de capitais brasileiro, consideramo-nos, ainda, 

muito jovens em termos de legislação. A lei anonimária continua sendo o âmago de 

praticamente toda a consulta e direcionamento e, embora influenciada pelo que 

chamamos neste estudo de “institutos alienígenas”, nossos avanços são ainda muito 

tímidos se comparados com o patamar societário internacional. 

No Brasil, em se tratando de matéria societária, observamos que as mudanças 

ocorrem de fora para dentro, uma vez que dependemos das práticas ousadas de atuantes 

do mercado para considerarmos alterar o nosso ordenamento jurídico. A Comissão de 

Valores Mobiliários, cautelosa, julga cada caso individualmente e, embora tenhamos 

alguns bons entendimentos consolidados no que se refere às sanções aplicáveis pela 

autarquia, quando o processo se inverte e é hora de inovar, percebemos uma atuação 

mais acanhada. No entanto, casos como o do Memorando que utilizamos na análise do 

caso concreto dão ânimo ao mercado e cada vez mais desejo de conquistar passos 

largos. 

O reconhecimento do acionista ou grupo de acionistas unido por acordo de votos 

(controle minoritário) que exerça o controle de fato da companhia como figura inerente 

da definição do artigo 116 da LSA significa uma evolução considerável do modo de se 

ver e viver o mercado atual. Embora tenhamos sido específicos e certeiros em muitas 

definições e situações que pudemos prever com o arcabouço legislativo que hoje 



52 
 

possuímos, não podemos ter o pedantismo de nos fecharmos para novos pensamentos, 

conhecimentos ou, quiçá, para inovações advindas da coragem daqueles que se propõem 

se aventurar no que é desconhecido. É desta forma que evoluímos como sociedade e o 

cerne deste estudo é tentar ser, acima de tudo, mais uma fonte de conhecimento e 

intimidade com a relação nascente de um dos instrumentos societários mais prestigiados 

com o poder de controle.  
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