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Resumo: O presente artigo consiste em um ensaio 
sobre concepção sistemática da disciplina da 
aquisição e transferência do controle nas 
companhias de capital disperso na Lei das 
Sociedades Anônimas.  Aborda-se, assim, a 
relevância do mercado de controle societário e da  

 OPA para aquisição do controle, bem como se 
estabelecem críticas ao regramento da OPA por 
aquisição do controle (tag along), resultando na 
proposição de uma nova disciplina da 
transferência de controle a partir da noção de 
tutela da própria dispersão acionária.   

 

1.  Considerações iniciais 

 

 O regime jurídico das companhias de capital disperso, enquanto modelo, pode e 

deve ser analisado sob duas perspectivas estruturais: estática e dinâmica.  Sobre a 

primeira perspectiva, a análise dedica-se à alocação de direitos e deveres na sociedade 

entre seus participantes e sua estrutura organizacional.  Já sob a perspectiva dinâmica, 

busca-se compreender a disciplina dos negócios envolvendo a aquisição e/ou 

transferência do poder de controle fundado na participação societária, que inclusive 

poderá resultar na transição de modelos, passando-se eventualmente de uma situação de 

controle diluído ou gerencial para controle majoritário.  

 

Este trabalho se dedicará à análise das aquisições originárias do poder de 

controle, negócio jurídico típico do contexto de dispersão acionária, incluindo as ofertas 

públicas de aquisição do controle e as aquisições privadas em bolsa (escalada 

acionária).  Far-se-á também a análise da complicada situação das aquisições derivadas 

do controle.  Isto porque, admitindo-se o controle diluído, ainda que com a titularidade 

de ínfima participação no capital social votante, ele pode ser transferido a terceiros, 

sendo inevitável a análise da aplicabilidade do artigo 254-A da LSA e seus efeitos.  Por 

último e não menos importante, dedicar-se-á à discussão sobre a adoção de mecanismos 

de defesa contra OPA para aquisição de controle, questão fulcral para o 

desenvolvimento do mercado de controle societário. 
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2.  O mercado de controle societário  

 

 No sistema de controle diluído, o poder de controle é passível de disputa no 

mercado acionário, enquanto no sistema de controle concentrado ele permanece 

bloqueado com o controlador, de forma que somente pode ser negociado com ele.     

 

O mercado de controle societário possui importante função disciplinadora dos 

agentes.  A potencial ameaça de aquisição do controle das companhias é um estímulo 

para a gestão eficiente das companhias2.  Afinal, somente assim é possível manter 

elevadas as cotações das ações em bolsa e, desta forma, evitar a aquisição de controle 

em um mercado livre.  Uma companhia mal administrada pode tornar-se alvo de disputa 

pelo seu controle, colocando em risco a manutenção dos administradores nos seus 

cargos.  De acordo com os defensores dessa linha de pensamento, todos, acionistas, 

trabalhadores e investidores seriam beneficiados pela alocação ótima dos fatores 

proporcionada pela existência de um livre mercado de participações acionárias3. 

 

 Ademais, em sistemas de capital disperso, especialmente naqueles em que os 

custos de monitoramento são elevados, o mercado de controle societário tem papel 

importante no preenchimento da lacuna deixada pelo absenteísmo assemblear4.  

Especialmente porque representa uma forma de controle de mérito das decisões 

administrativas, em complementação ao controle formal exercido pelo Conselho Fiscal.  

Companhias mal geridas tendem a perder valor de mercado e a ficarem expostas à 

aquisição do seu controle por terceiros – mediante a realização de OPA –, que acreditam 

na capacidade de maximizar o valor da companhia.  Esta hipótese teria, inclusive, a 

vantagem de atuar no mérito de decisões gerenciais legalmente protegidas pela business 

judgment rule.     

 

Assegurar a existência de um mercado de controle acionário, portanto, está 

diretamente relacionado à questão da utilização de técnicas de defesa contra ofertas 
																																																													
2 Cf. Clark, Robert, Corporate Law, Aspen Law & Business, 1986, New York, p. 535, Manne, Henry G., 
Mergers and the market for corporate control, in Journal of Political Economy, n. 73, 1965, pp. 110-120, 
Fama, E. F., Agency problems, Agency problems and the theory of the firm, in JPE, n. 88, 1980, pp. 288-
307, e Jensen, Michael C., e Ruback, R. S., The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence, 
in Journal of Financial Economics, n. 11, 1983 pp. 291-322. 
3 Cf. Posner, R., Economic Analysis of Law, 2ª ed., Boston-Toronto, 1977, pp. 303 e ss. 
4 Cf. Becht, Marco, BOLTON, Patrick e RÖELL, Ailsa A., Corporate Governance and Control, in SSRN 
eLibrary, 2002, disponível [on-line] in http://ssrn.com/paper=343461 (c. 8.11.12), p. 21. 



públicas de aquisição do controle.  Sob a perspectiva das boas práticas de corporate 

governance, a adoção de tais técnicas não é bem vista.  Quando se criam mecanismos de 

defesa, está se impondo um artifício para evitar a aquisição do controle 

independentemente da qualidade da gestão da companhia. 

  

 Contudo, as pesquisas sobre os efeitos da adoção de técnicas de defesa sobre a 

companhia visada não são conclusivas.  A corrente tradicional afirma que as técnicas de 

defesa servem para proteger os administradores e, portanto, reduzem a ocorrência de 

ofertas de aquisição do controle, bem como o valor das ações da companhia visada5.  

Outra corrente acredita que o uso de técnicas de defesa permite aos acionistas 

destinatários da oferta receberem prêmios maiores pela alienação de suas ações, haja 

vista que se torna mais difícil a oferta ser bem sucedida6.  Nesse sentido, os efeitos da 

adoção de barreiras à livre aquisição do poder de controle seriam positivos caso a 

redução da frequência das ofertas seja compensada pelo aumento nos prêmios ofertados.  

Por fim, uma terceira corrente acredita que o uso de técnicas de defesa não produz 

qualquer efeito sobre a companhia visada, haja vista que todas as companhias, em tese, 

podem implantar mecanismos de defesa de maneira muito rápida caso se sintam 

ameaçadas7.  O fato é que os resultados das pesquisas envolvendo dados empíricos 

relativos ao valor das ações e ao desempenho da companhia visada após a adoção de 

técnicas de defesa são variados e, em alguns casos, inconclusivos ou contraditórios.  

Uma das razões para tanto reside no fato de que a cotação das ações e o desempenho da 

companhia são afetados por inúmeros outros fatores e não apenas pelas defesas 

utilizadas.    

 

Por outro lado, a doutrina também tece críticas à existência de um livre mercado 

de controle societário pelo fato de ele pressionar a administração a dar retornos em curto 

prazo, não sendo aquela capaz de direcionar suas ações para resultados de longo prazo.  

																																																													
5 Cf. Malatesta, Paul H., e Walking, Ralph A., Poison pill securities: stockholder wealth, profitability, 
and ownership structure, in Journal of Financial Economics, n. 20, 1988, pp. 347-376, e Ryngaert, 
Michael, The effects of poison pills securities on shareholder wealth, in Journal of Financial Economics, 
n. 20, 1988, pp. 377-417. 
6 Comment, Robert, e Schwert, William, Poison or placebo? Evidence on deterrence and wealth effects of 
modern antitakeovers measures, in Journal of Financial Economics, n. 39, 1995, pp. 3-43, e Heron, 
Randall A., e Lie, Erik, On the Use of Poison Pills and Defensive Payouts by Targets of Hostile 
Takeovers, Indiana, Indiana University, 2000. 
7 Daines, Robert, e Klausner, Michael, Antitakeover Protection from the Start: An Empirical Study of 
IPOs, Stanford, Stanford University, 1999, e Coates, John C., Explaining Variation in Takeover 
Defenses: Failure in the Corporate Law Market, Cambridge, Harvard Law School, 2000. 



Estudos demonstram que companhias com poison pills investem mais em pesquisa e 

desenvolvimento.  A explicação para isso é que, em companhias que não possuem 

poison pills, a pressão por resultados imediatos desviam a atenção dos administradores  

da pesquisa e desenvolvimento, uma vez que estes exigem investimentos (leia-se 

despesas) iniciais elevados, afetando o resultado da companhia, cujos retornos são 

percebidos apenas no longo prazo8.  Se isso é verdade, só se reforça o argumento de que 

regras que melhor definam o interesse social e assegurem seu atingimento, 

particularmente por meio do adequado monitoramento interno dos órgãos de 

administração e da adequada aplicação de standards comportamentais, regras de 

remuneração adequadas, aliado às regras de transparência, especialmente sobre a 

execução das estratégias da companhia, entre outras medidas, são fundamentais para o 

sucesso do modelo.  A crítica, isolada, não invalida per se a importância do mercado de 

controle societário. 

 

O mercado de controle societário, pois, é uma das pedras angulares do sistema 

de dispersão acionária, atuando de forma decisiva no equilíbrio de forças entre 

administradores, de um lado, e acionistas ausentes, de outro, controlando, quanto ao 

mérito, as decisões administrativas, de forma complementar ao controle legal e de 

formalidade desempenhados pelo Conselho Fiscal e auditoria independente, e servindo, 

sobremaneira, como mecanismo de salvaguarda em eventuais falhas no sistema de 

monitoramento interno da companhia. Afinal, se o sistema de controles internos (sem 

considerar, por exemplo, fraudes contábeis) é falho a ponto de permitir decisões que 

retirem valor da companhia, o mercado de controle societário estará de prontidão para 

viabilizar a tomada de controle por terceiros que melhor se alinhem ao interesse social. 

 

Contudo, a compreensão do funcionamento desse mercado sob o ponto de vista 

da companhia e das distorções que pode produzir é fundamental, para então se traçar a 

melhor disciplina.  Para tanto, analisar-se-á a dinâmica da aquisição e transferência de 

																																																													
8 Cf. Srinidhi, Bin, e Sen, Kaustav, Effect of poison pills on value relevance of earnings, s.l., 2002, 
disponível [on-line] in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302646 (c. 30.6.11), p. 2.  V. 
ainda Stein, Jeremy C., Takeover Threats and Managerial Myopia, in Journal of Political Economy, n. 
96, 1998, pp. 61-80, Shleifer, Andrei, e Vishny, Robert W., Equilibrium short horizons of investors and 
firms, in American Economic Review, 1990, pp. 148-153, Knoeber, Charles R., Golden parachutes, shark 
repellents, and hostile tender offers, in American Economic Review, 1986, pp. 155-167, e Borokhovic, 
Heneth A., Brunarski, Kelly R., e Parrino, Robert, CEO Contracting and antitakeover amendments, in 
Journal of Finance, n. 52, 1997, pp. 1.495-1.517.   



controle societário em sua essência e em suas deficiências no regime atual da Lei das 

Sociedades Anônimas.       

 

3. Negócios envolvendo aquisição do controle: breves anotações e premissas 

 

 Antes de propriamente adentrar na disciplina da aquisição ou transferência do 

controle, de forma sistematizada9, algumas ideias precisam ser esclarecidas, assim como 

certas premissas devem ser adotadas.  A falta delas certamente leva hoje à aplicação de 

uma disciplina muito pouco coesa e efetiva na Lei das Sociedades Anônimas. 

 

 Primeiramente, parte-se da análise – tal como fazem Comparato e Salomão Filho 

em seu O Poder de Controle, embora aqui de forma mais sintetizada – dos interesses 

afetados nos negócios jurídicos envolvendo controle10. 

   

 É notório que os interesses em negócios dessa natureza não dizem respeito 

somente às partes anunciadoras do acordo de vontades.  Em alguns casos sequer uma 

das partes está vendendo ou sabe que está vendendo o controle11.  O negócio afeta, 

assim, interesses externos e internos (em relação ao interesse social). 

 

 Toma-se como ponto de partida o parágrafo único do artigo 116 da Lei das 

Sociedades Anônimas, que afirma que o acionista controlador “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”.  Como se sabe, a lei não contém palavras inúteis: se o controlador tem 

deveres até de lealdade com acionistas, trabalhadores e a comunidade, por óbvio que a 

eles importam qualquer alteração no controle da companhia.  

 

																																																													
9 É surpreendente que ainda hoje poucos autores tenham tratado do assunto aquisição do controle de 
forma sistematizada.  Fábio K. Comparato e Guilherme D. C. Pereira talvez sejam os principais autores a 
lidar com o tema (respectivamente in O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 4ª ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2005, e Alienação do Poder de Controle Acionário, São Paulo, Saraiva, 1995), porém 
concentram suas reflexões sobre a cessão do controle e, consequentemente, quase ignoram a ótica das 
aquisições originárias do poder de controle, embora, naturalmente, o assunto não lhes seja desconhecido.  
Isto se explica, talvez, pela pouca importância que sempre se deu, no Brasil, à OPA para aquisição do 
controle e, ainda mais, para a escalada em bolsa. 
10 Nas páginas 281 a 315 e nota 51 de Salomão Filho. 
11 Como é o caso das OPA para aquisição de controle e a escalada acionária.  Os alienantes das ações, em 
regra, não vendem o controle, apenas o adquirente das ações tem interesse em se apropriar daquele. 



 Vide o caso no Brasil da aquisição da companhia aérea de baixo custo (low cost) 

Webjet Linhas Aéreas S.A. pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., que resultou no 

posterior encerramento das atividades da primeira12.  A adquirente optou pela venda de 

ativos e demissão de quase todos os empregados, evidenciando uma estratégia de 

eliminação de concorrente.  Foram afetados assim não somente os empregados, mas os 

próprios consumidores, que não só deixarão de ter a opção de usar determinadas rotas 

aéreas exploradas somente pela primeira companhia, como sofrerão com a diminuição 

da concorrência e consequente aumento de preços nas passagens aéreas. 

 

 Contudo, tais interesses, como elementos externos ao interesse social que são, 

possuem tutela – pode-se discutir se adequada ou não – em leis estranhas ao Direito 

Societário, tais como a CLT, a Lei de Defesa da Concorrência e a própria Lei de 

Concessões.  Não é à toa que operações envolvendo mudança de controle são analisadas 

pelos órgãos do SBDC e pelo Poder Concedente13, conforme aplicável, assim como o 

artigo 448 da CLT dispõe que “a mudança de propriedade ou na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados”14. 

 

 Ainda no exemplo acima, imagine-se a hipótese da existência de acionistas 

minoritários.  Caso o “encerramento” da empresa se dê sob a forma de demissão de 

empregados e alienação de ativos – decisões que podem ser tomadas pela própria 

administração da companhia (cf. artigos 122 c/c 142, VIII, da LSA), fora, portanto, do 

âmbito assemblear – os acionistas podem se ver sócios de uma empresa desmantelada 

sem sequer ter direito a recesso no regime atual da lei, que também não existe em caso 

																																																													
12 Cf. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1189968-gol-anuncia-fim-da-webjet-e-demissao-de-850-
funcionarios-veja-fotos.shtml (c. 23.11.12) 
13 O fundamento legal, no caso das concessões de serviços públicos, está no artigo 27 da Lei nº 8.987/95.  
Essa condição, certamente, não decorre do artigo 255 da LSA, que impõe somente a necessidade de 
autorização do governo para alteração do estatuto social de companhia que dependa de autorização para 
funcionar cujo controle tenha sido alienado.   
14 Veja que no caso citado como exemplo, tem-se notícia de que Ministério Público abriria inquérito para 
apurar ilegalidades na demissão de empregados (in Valor Econômico, Ministério Público Vê 
Irregularidades em Demissões da Webjet, de 23.11.12, disponível [on-line] in 
http://www.valor.com.br/empresas/2915794/ministerio-publico-ve-irregularidades-em-demissoes-da-
webjet (c. 24.11.12), assim como que a Agência Nacional de Aviação Civil notificou a companhia 
controladora sobre o encerramento das operações da empresa adquirida (in Valor Econômico, Anac 
Notifica a Gol e Monitora o Fim das Operações da Webjet, de 23.11.12, disponível [on-line] in 
http://www.valor.com.br/empresas/2915772/anac-notifica-gol-e-monitora-o-fim-das-operacoes-da-webjet 
(c. 24.11.12)).  



de dissolução propriamente dita15.  Resta-lhes o remédio judicial, via responsabilização 

por perdas e danos em decorrência de abuso do poder de controle, o que, todavia, não é 

solução das mais satisfatórias.  Os acionistas carecem, portanto, de um tratamento 

adequado da LSA para os negócios envolvendo mudança de controle.  Falha a lei com 

quem ela mais deveria se preocupar. 

 

 A explicação para essa lacuna não pode ser outra que a própria razão histórica da 

lei: fortalecer o controlador como “dono” da empresa, tendo o acionista minoritário 

como mero fornecedor de capital16. 

 

 Contudo, com a ausência do acionista controlador no modelo de dispersão 

acionária, consegue-se visualizar com clareza uma segunda ideia elementar, simples, 

porém fundamental: a sociedade, enquanto técnica de organização da empresa, pertence 

aos sócios.  Assim, negócios que envolvam a transferência das ações do bloco de 

controle com o objetivo de transferir a empresa17 dizem respeito a todos os acionistas.   

 

Não à toa que os contratos que envolvem a venda do controle usualmente 

estipulam que o cedente responde pelo ativo e passivo da companhia, espelhado no 

balanço.  Matéria ligada aos vícios redibitórios, remete ao principio geral do Direito de 

que o “vendedor deve fazer boa a coisa vendida”, como se o controlador fosse dono da 

empresa.  Trata-se de uma apropriação indevida de valor de todos os acionistas (um dos 

chamados benefícios privados do controle).  Não se quer negar aqui o valor do bloco de 

controle.  É obvio que o valor da venda de 51% das ações de uma companhia não tem o 

valor proporcional à venda de 49%.  A questão é a quem pertence esse sobrepreço.  

 

É um erro, todavia, entender tal cláusula de responsabilidade como elemento 

essencial do contrato de venda de controle.  O princípio de “fazer boa a coisa vendida” 

																																																													
15 Que eles teriam em caso de reorganização societária (fusão, cisão ou incorporação) (artigos 136, IV e 
IX e 252, §2º, da LSA). 
16 A este respeito, v. Oioli, Erik F., Regime Jurídico das Companhias de Capital Disperso na Lei das 
S.A., São Paulo, Almedina, 2014. 
17 Importante aqui compreender a acepção do termo.  É certo que, se for reduzida a sua significância ao 
estabelecimento ou fundo de comércio, não há dúvidas de que este pertence à sociedade.  A venda do 
estabelecimento reverte ao patrimônio da empresa, cujo acervo é dividido entre os sócios na proporção da 
sua participação no capital, via de regra. A empresa, associada ao seu perfil subjetivo e do qual o 
estabelecimento é apenas um dos elementos, se confunde com a própria sociedade, que, como discorrido 
ao longo desse trabalho, é técnica de organização, criada pelos sócios e refletida no estatuto e na lei, e do 
qual a própria personalidade jurídica é elemento.   



remete ao poder de controle – verdadeiro objeto do contrato – e não ao objeto do poder.  

Dessa forma, em matéria de vícios redibitórios, o alienante das ações não deve 

responder por todos os ativos e passivos da companhia, mas pelos passivos decorrentes 

de ação de responsabilidade por abuso do poder de controle ocorrido no período em que 

o alienante era titular do poder de controle ou que diminuam valor ou utilidade do poder 

de controle (e não das ações, que afetam a todos os acionistas na proporção de sua 

participação no capital social).  Podem haver “passivos ocultos” na companhia cuja 

origem não tenha qualquer ligação com ação ou omissão do controlador.  Nesse caso, 

ele sofre os efeitos da materialização do prejuízo de forma igual aos demais acionistas, 

na proporção da sua participação no capital.  Assim, não haveria nesse caso que se falar 

em devolução do sobrepreço (pelo controlador e pelos demais acionistas, pois o passivo 

é oculto a todos; a situação seria a mesma de alguém que adquiriu suas ações na bolsa 

de um terceiro de boa-fé, cujo valor veio a se reduzir por perda superveniente 

decorrente do passivo oculto originado no passado).  O adquirente do controle sofreria 

os efeitos do passivo oculto da mesma forma que todos, restando-lhe a ação social ou a 

ação individual competente, quando cabíveis, para reparação das perdas incorridas.  

Assim, a redação de tais cláusulas decorre da construção de pressupostos baseados em 

“declarações e garantias” do vendedor, para assegurar a coercibilidade das referidas 

cláusulas contra o vendedor, assumidos na pretensa ideia de o que se está alienando é a 

organização empresarial e não propriamente o poder sobre ela.   

 

Vale notar, aqui, que a Resolução nº 401/76, do CMN, reconhecia o problema, 

porém dava solução alternativa. Dizia seu item XV que “[s]e o instrumento de alienação 

do controle criar para o acionista controlador outras obrigações além da transmissão 

das ações vendidas ou permutadas, relacionadas com os negócios ou patrimônio da 

companhia, o adquirente do controle poderá optar por oferecer aos acionistas 

minoritários a aquisição das suas ações sem obrigações adicionais assumidas pelo 

acionista controlador. Nesse caso, as condições de preço ou permuta ofertadas aos 

acionistas minoritários deverão corresponder às contratadas com o acionista 

controlador, com dedução do valor correspondente às obrigações por este assumidas” 

(grifou-se).  Seria uma forma, portanto, de transferir a responsabilidade pelos vícios 

redibitórios da empresa a todos os acionistas ou admitir que o acionista controlador 

assumisse a responsabilidade por tais vícios em nome de todos.  Está aí a origem de 

todo equivocada do sobrepreço - portanto, não no valor do controle, mas na assunção 



pelo controlador de obrigações que não são suas – que o tempo – o melhor dos 

detergentes – transformou em “prêmio de controle”.  

 

Portanto, é claro que poder e objeto não se confundem.  O poder de controle 

resume-se no poder de gerir bens alheios como se fossem próprios, mas isto não faz do 

controlador proprietário dos bens.  Não se pode, também, justificar o sobrepreço como 

contrapartida das responsabilidades assumidas pelo controlador.  O argumento é 

falacioso.  A contrapartida da responsabilidade é o próprio poder. Pouco importa, 

também, a subjetividade das partes, como, por exemplo, o pagamento do sobrepreço 

como contrapartida ao direito de voto em si ou, menos ainda, se a aplicação do 

raciocínio ora desenvolvido resulte na supressão do interesse pelo controle.  O poder de 

controle acionário deve ser reservado ao acionista empresário, ou seja, àquele que tem 

interesse e acredita na sua capacidade de administrar e criar valor para a empresa, que 

beneficia a si e a todos.  Não a quem desejar obter vantagens particulares à custa de 

quem lhe confia o poder de comandar e para com quem tem deveres de lealdade18.   

 

Com isso, conclui-se que, se é verdade que não cabe aos acionistas impedir per 

se a venda de ações integrantes do bloco de controle19, todo e qualquer negócio, 

envolvendo a aquisição do poder de controle, deve ser tutelado sob dois aspectos: (i) 

divisão do sobrepreço, quando houver; e (ii) assegurar o direito de retirar-se da 

sociedade.   

 

Vale ressaltar que esse raciocínio é válido para companhias abertas e fechadas.  

Nas companhias abertas, ainda há de ser feita uma consideração extra-societária – mas 

intimamente ligada ao Direito Societário – que diz respeito à tutela do investidor.  Essa 

foi, em certa medida, a razão buscada pelo legislador no artigo 254-A20.  Assim, a 

																																																													
18 Esta, inclusive, é uma das razões do sucesso do Novo Mercado no aparecimento das companhias com 
controle minoritário ou sem controle acionário.  O controle, naquele segmento de listagem, ficou mais 
difícil (pela atribuição do voto a todas as ações do capital) e menos vantajoso (pela obrigatoriedade de 
divisão do “prêmio de controle” com todos os acionistas; o que, por sua vez, encareceu as mudanças de 
controle).  Nem por isso, contudo, o acionista controlador desapareceu por completo nas companhias 
daquele mercado... 
19 Por óbvio não se quer aqui defender uma “estatização” do controle.  A proibição da venda de ações 
seria uma interferência indevida na esfera particular de direitos do cedente e não nos parece que os 
acionistas não controladores sejam legitimados a isso.  Contudo, poder-se-ia cogitar de legitimação para 
impedir a venda do controle, pelas razões já expostas, toda vez que ele puser em risco o interesse social.  
20 Cf. Prado, Roberta Nioac, Oferta Pública de Ações Obrigatória nas S.A. – Tag Along, São Paulo, 
Quartier Latin, 2005, pp. 271-279. 



disciplina conferida a um ou outro tipo societário pode ser diferente.  Interessa, para este 

estudo, saber como a lei lida com as companhias abertas, particularmente no contexto 

da dispersão acionária.   

 

O controle pode ser adquirido, voluntariamente21, basicamente por três tipos de 

negócios: (i) aqueles que envolvem a transferência de controle por meio de negociação 

privada (aquisição derivada do poder de controle); (ii) oferta pública de aquisição do 

controle; e (iii) aquisições privadas de participações acionárias aptas a reunir o poder de 

controle, entre as quais se destaca a escalada em bolsa (sendo, as hipóteses (ii) e (iii), 

modalidades de aquisição originária do poder de controle22, razão pela qual, ao invés de 

																																																													
21	Os autores costumam classificar as formas de aquisição de controle entre voluntárias e involuntárias 
(Cf. Pereira, Guilherme Döring Cunha, Alienação do Poder de Controle Acionário, São Paulo, Saraiva, 
1995, p. 31).  O elemento chave dessa distinção reside, obviamente, na vontade de o adquirente adquirir o 
poder de controle da companhia.  Entre as aquisições involuntárias, destaca-se primeiramente a 
transferência por sucessão hereditária, tanto das ações integrantes do bloco de controle quanto de ações 
em montante suficiente para a aquisição do controle, quando o sucessor já é acionista da companhia.  Há, 
ainda, autores que apontam outras hipóteses em que o adquirente pode adquirir o poder de controle sem 
inicialmente ter a pretensão de fazê-lo (idem, pp. 31-32).  Tais hipóteses seriam mais comuns quando há 
grande difusão acionária, situação em que o adquirente de pequeno percentual de ações em bolsa ou em 
oferta pública de ações pode passar a exercer o poder de controle sem inicialmente ter a intenção de 
adquiri-lo.  A objeção à classificação dessas hipóteses como aquisições involuntárias reside no momento 
de aquisição do poder de controle.  De acordo com o artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas, o poder 
de controle diluído está calcado no seu uso efetivo para a direção das atividades sociais e orientação do 
funcionamento dos órgãos da companhia.  Ora, nesse caso, pressupõe-se a existência de um elemento de 
vontade.  A aquisição de poder de controle, nessas circunstâncias, seria necessariamente voluntária.  Se 
alguém adquire um percentual que lhe confira uma posição acionária inferior a 50% do capital social com 
direito a voto sem a pretensão de exercer o poder de controle, não está, naturalmente, adquirindo o 
controle societário.  Somente o adquirirá quando efetivamente exercê-lo, sustentado então pela nova 
propriedade de ações, nos termos do referido artigo 116.	
22	As formas de aquisição de controle podem ser classificadas de acordo com sua voluntariedade, forma 
de estruturação ou objeto (Cf. Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhia 
Aberta, São Paulo, Quartier Latin, 2010, pp. 80 e ss.).  Tais classificações são úteis não apenas para 
melhor compreender e diferenciar as formas de aquisição de controle, mas também para efeitos práticos, 
como, por exemplo, para definir se há hipótese de incidência da OPA a posteriori prevista no artigo 254-
A da LSA.  Uma das principais distinções é aquela que diferencia as aquisições do controle entre 
originárias e derivadas.  Conforme explica Cunha Pereira, a presente classificação apresenta interesse pela 
aplicação da regra nemo ad alium transferre potest plus quam ipse habet (in Alienação do Poder, cit., pp. 
30-31).  Não apenas por isso, mas, sobretudo, pela definição da hipótese de incidência do artigo 254-A da 
Lei das Sociedades Anônimas.  Na aquisição derivada, o adquirente adquire um controle pré-existente.  
Há, portanto, transferência do poder de controle.  Assim, a propriedade vem para o adquirente nas 
mesmas condições em que estava no patrimônio do alienante.  Há tipicamente aquisição derivada na 
cessão ou alienação negociada do controle. A aquisição originária pode ocorrer em uma situação de 
inexistência de um poder de controle estabelecido ou mesmo na existência de um controle diluído, que 
deixará de ser exercido.  Não há, aqui, transferência ou alienação do controle, mas simplesmente 
aquisição, uma vez que o adquirente consegue reunir um número de ações suficiente para assegurar-lhe o 
controle da companhia.  Assim, não haverá lugar para esse tipo de aquisição quando o poder de controle 
for totalitário ou majoritário (pode-se, contudo, pensar em sua admissibilidade nas companhias com 
controle majoritário conjunto, formado por acordo de acionistas que não imponha restrições à alienação 
de ações integrantes do bloco de controle.  Eventualmente, a alienação de ações integrantes do bloco de 
controle em uma OPA pode tornar-se interessante para determinados acionistas integrantes do bloco, 



se tratar neste capítulo da cessão do controle, opta-se pela utilização da expressão 

aquisição do controle). 

 

A Lei das S.A. disciplina os negócios envolvendo a transferência do controle 

basicamente no artigo 254-A23, assim como trata da aquisição do controle mediante 

oferta pública nos artigos 257 a 263.  A lei é absolutamente omissa em relação à 

hipótese de aquisição do controle mediante escalada24.  Analisar-se-á, na sequência, 

cada um desses negócios, como disciplinados ou não, na lei, para então chegarmos à 

proposição de uma nova disciplina da aquisição do controle.    

     

4.  As aquisições derivadas do poder de controle: a problemática do artigo 254-

A da Lei das Sociedades Anônimas 

 

A obrigatoriedade da realização de uma oferta pública de aquisição de ações (tag 

along) em função da aquisição do controle diluído é, talvez, uma das questões mais 

controversas acerca do regime jurídico dessa espécie de controle na legislação 

brasileira.  Desde a origem do dispositivo, na edição da lei em 1976, a disciplina teve 

idas e vindas, sendo originalmente disciplinada no artigo 254, revogado pela Lei nº 

9.457, de 5 de maio de 1997, e posteriormente reintroduzida pela Lei nº 10.303, de 31 

de outubro de 2001, na forma do artigo 254-A.  Talvez seja uma das questões mais 

debatidas em Direito Societário, agora com o fôlego renovado graças à superveniência 

do controle diluído, e também uma das mais complicadas.   

 

Em sua redação original – contrária à proposta pelos autores do anteprojeto da 

LSA25 – o artigo 254 prezava, sobretudo, e de forma aparentemente correta, o 

																																																																																																																																																																																			
ainda que ao custo da perda do poder de controle).  A escalada acionária e a OPA são exemplos típicos de 
aquisições originárias do poder de controle, que serão analisados adiante. 
23 A lei ainda trata do assunto nos artigos 255 e 256.  No primeiro, trata da aprovação do governo para 
alteração de estatuto de companhia cujo controle foi alienado.  Já o segundo trata da realização de 
Assembleia Geral para aprovação da compra do controle de sociedade empresária nas circunstâncias 
previstas nos incisos I e II. 
24 Convém ressaltar que o artigo 256 da LSA não é aplicável ao assunto.  Ele sujeita à aprovação da 
Assembleia Geral a compra de controle.  Na escalada, como se verá, não se compra controle: compram-
se ações que levam ao controle (diferente, portanto, também da OPA, cujo objeto não é a compra de ações 
que levem ao controle, mas é o próprio controle). 
25 O projeto original limitava-se ao princípio de divulgação da operação.  A alienação do controle de 
companhia aberta deveria ser comunicada, dentro de vinte e quatro horas da sua contratação, à CVM e à 
bolsa de valores onde suas ações fossem negociadas, além de divulgada pela imprensa, com a 
identificação do comprador.  Note-se que a proposta era de todo incoerente com o tratamento para outras 



tratamento igualitário entre acionistas minoritários de companhia aberta, mediante 

realização de oferta pública simultânea para aquisição de suas ações26.  Logo em 

seguida, o artigo foi regulamentado pela Resolução nº 401/76, do CMN, que, entre 

outros, limitou a oferta aos acionistas com direito a voto e esclareceu que o valor da 

oferta seria igual ao valor pago ao acionista controlador27.  O dispositivo da lei foi 

revogado pela Lei nº 9.457/97, editada para facilitar e permitir a privatização de 

empresas estatais.  A supressão à época desse e de outros dispositivos em claro prejuízo 

aos minoritários, demonstra a intenção de aumentar o preço das empresas vendidas à 

custa daqueles28. 

 

   Tal regra foi concebida no ordenamento jurídico societário como um direito 

compensatório – um verdadeiro “direito de saída” da sociedade – em contrapartida à 

atribuição de amplos poderes ao acionista controlador.  Na medida em que o reforço 

desses poderes era necessário à formação da grande empresa nacional, a necessidade de 

apelo ao investimento de recursos de terceiros, particularmente via mercado de capitais, 

requereu a concepção de tais direitos compensatórios, notadamente direitos à 

informação e direito de saída, entre os quais se incluem o direito de retirada, a OPA por 

fechamento de capital ou diminuição de liquidez acionária, e a OPA por alienação do 

controle.  Tanto é verdade que, se o objetivo fosse apenas a divisão do sobrepreço, 

bastaria a regra impor ao adquirente do controle o pagamento aos demais acionistas do 

valor correspondente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por 

ação integrante do bloco de controle, tal como faz, hoje, como opção, o §4º do artigo 

254-A. 

 

 Assim, entendeu o legislador que a potencial mudança nos rumos da atividade 

empresarial, motivada pela alteração do poder de controle, ensejaria o direito de o 

acionista com direito a voto que não pertencesse ao bloco de controle se retirar da 

																																																																																																																																																																																			
hipóteses da lei que envolviam transferência de controle, como a alienação de controle de companhia que 
dependa de autorização do governo ou desapropriação do controle, onde eram previstas medidas 
compensatórias.   
26 Todavia, a redação não explicitava quem eram esses acionistas minoritários (há que se reconhecer, na 
lei, que a expressão “acionistas minoritários” não é unívoca; por exemplo, no artigo 117, §1º, ela designa, 
claramente, todos os não controladores, enquanto no artigo 161, §4º, alínea “a”, ela se refere, também de 
forma clara, apenas a titulares de ações votantes), nem o valor pelo qual deveria ser feita a oferta, o que 
não permitia, de antemão, assumir a existência de um “prêmio de controle”. 
27 Pois, diferentemente da lei, que estabelecida tratamento igualitário aos acionistas minoritários, o item I 
da Resolução nº 401/76 assegura aos acionistas minoritários tratamento igualitário ao do controlador.  
28 Cf. Salomão Filho, Calixto, in O Poder de Controle, cit., nota de texto 52, nota de rodapé 11, p. 271. 



sociedade, mediante a aceitação de OPA realizada pelo adquirente, nas mesmas 

condições de preço da aquisição de controle (como previsto na redação original do 

artigo 254 da Lei nº 6.404/76 e atualmente no regulamento do Novo Mercado).  De 

forma sistemicamente coerente, a LSA também previu que, em caso de desapropriação 

do bloco de controle para constituição de sociedade de economia mista – o que, na 

essência, é uma transferência de controle, e onde é seguro presumir-se uma mudança de 

orientação da companhia, com a predominância do interesse público –  fosse assegurado 

o direito de retirada.  Só que, neste caso, o direito de saída é assegurado em qualquer 

tipo de companhia - aberta ou fechada - enquanto a OPA é reservada às companhias 

abertas29.   

 

 Não obstante, após a revogação do artigo 254 da LSA no período das 

privatizações – resultando em um período de 4 anos sem qualquer tutela da alienação de 

controle -, em 2001, por meio da Lei nº 10.303/01 – anunciada como reforma 

(pretensamente favorável) dos direitos dos minoritários – reintroduziu-se a disciplina, 

sob a forma do artigo 254-A.  

 

O artigo 254-A da LSA dispõe que “a alienação, direta ou indireta, do controle 

de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou 

resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações 

com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes 

assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação 

com direito a voto, integrante do bloco de controle” (grifou-se).  

 

Difícil saber, contudo, se a reforma visou à proteção dos acionistas minoritários 

ou a reforçar a posição do acionista controlador.  Isto porque o “direito de saída” é 

excluído daqueles que talvez mais precisem dele: os preferencialistas sem direito a voto 

																																																													
29 Pode supor, então, que o legislador pretendeu oferecer uma tutela especial aos investidores de mercado 
de capitais, presumindo sua maior fragilidade perante os acionistas controladores.  Tanto que o artigo 17, 
§1º, III, da LSA, também permite a atribuição às ações preferenciais sem direito a voto do direito de 
serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254-A. Já ao 
acionista da companhia fechada, que naturalmente não possui “portas de saída” da sociedade e cujas 
ações podem inclusive ter restrições quanto à transferibilidade (artigo 36 da LSA), legou-se a via 
contratual, reforçando a companhia fechada como um modelo para empresas pequenas e com maior 
affectio entre os sócios.  Por isso, a cláusula de venda conjunta (tag along) é disposição hoje típica de 
acordos de acionistas de companhias fechadas.    



e sem a prerrogativa assegurada pelo artigo 17, §1º, III, da LSA30, que também possuem 

direitos sobre a organização empresarial e também podem ter seus direitos afetados pela 

mudança de controle31.  E mais, a lei institucionalizou a expropriação de valor dos 

acionistas, assegurando ao controlador um “prêmio de controle” equivalente a 20% do 

preço pago pelas ações do bloco de controle. 

 

Dessa forma, conclui-se que, hoje, a lei disciplina as alienações onerosas de 

controle, porém de forma inadequada, pois não estabelece tratamento equitativo entre 

todos os acionistas, seja em relação à divisão do valor atribuído à organização 

empresarial, seja por não assegurar a todos o direito de retirar-se da sociedade.  Porém, 

os problemas não param aí: em decorrência da dispersão acionária e da configuração do 

poder de controle diluído, renova-se o debate: estaria sua transferência sujeita à regra do 

artigo 254-A?  

 

4.1  A aplicação do artigo 254-A à transferência de controle diluído 

 

A priori, propõe-se uma análise eminentemente técnica, desprovida de juízo de 

valor quanto ao seu mérito.  Afinal, a legislação brasileira traz uma solução – boa ou 

não – para a questão e, sobretudo, é preciso entender como aplicá-la, para então, traçar 

proposições acerca da disciplina mais adequada.   

 

Em caso de existência de um controle majoritário, a aplicação do referido 

dispositivo na hipótese de sua alienação é clara, a despeito de inúmeras discussões, em 

sua maior parte envolvendo a forma pela qual esse controle é transferido.  Contudo, a 

frágil caracterização do controle diluído suscita questionamentos, especialmente 

levando-se em consideração as consequências e custos associados à aplicação do 

dispositivo legal na hipótese de transferência desse tipo de controle.  Isto é, a 

																																																													
30 Portanto, invertendo a lógica presumível da OPA, ela pode ser vista como uma forma de reforçar o 
controle do adquirente, permitindo que ele exclua (por um preço mais baixo que pagou pelas ações do 
bloco de controle) os acionistas capazes de lhe fazer frente nas Assembleias e a quem a lei assegura 
alguns direitos de participação e fiscalização.   
31 Vale notar que o §5º do artigo 254-A (vetado) previa que as companhias poderiam conceder aos seus 
acionistas sem direito de voto o direito previsto no artigo 254-A em igualdade ou não com as ações com 
direito a voto.  O veto foi justificado pela insegurança jurídica que a inclusão desse direito no estatuto 
social poderia provocar, uma vez que (i) sua posterior supressão, ainda que por quórum qualificado, não 
importaria em direito de retirada; e (ii) poderia haver confusão desse direito com a vantagem atribuível às 
ações preferenciais por força do artigo 17, §1º, III, da LSA, cuja supressão acarreta direito de retirada.  



transferência de um pequeno conjunto de ações, que não necessariamente assegura o 

poder de controle ao adquirente, pode trazer consigo a obrigação de adquirir a totalidade 

das ações dos demais acionistas com direito a voto da companhia visada.   

 

Sendo o controle minoritário um controle de fato, sua caracterização ou não 

carrega consigo uma grande carga de insegurança jurídica.  Isto tem levado autores a 

verdadeiros malabarismos hermenêuticos para construção de interpretações 

convincentes acerca da não aplicação do artigo 254-A às transferências de controle 

diluído. 

 

Exemplo ilustrativo da questão foi o posicionamento dos membros do colegiado 

da Comissão de Valores Mobiliários no julgamento de processo envolvendo alterações 

do controle indireto da TIM.  O diretor Eliseu Martins defendeu claramente a aplicação 

do artigo 254-A às situações de controle diluído, ao passo que o diretor Eli Loria 

posicionou-se, também claramente, no sentido da impossibilidade dessa aplicação.  Já o 

diretor Otavio Yazbek concordou com a aplicação do dispositivo no caso em 

julgamento, mas ressaltou seu entendimento no sentido de que a aplicação do referido 

artigo às situações de controle diluído deve ocorrer a partir da análise casuística, dada a 

complexidade que cerca a identificação da existência ou não desse poder.  Por sua vez, a 

presidente Maria Helena Santana manifestou-se no sentido da inadequação do artigo 

254-A para lidar com situações de controle diluído, sugerindo a adoção de regra 

semelhante à adotada no modelo europeu, que tornasse obrigatória a realização de oferta 

sempre que determinado percentual mínimo de ações fosse adquirido.    

 

 A despeito das discussões acima, entende-se que a redação do artigo 254-A não 

autoriza conclusão outra que não a sua aplicabilidade às operações envolvendo a 

alienação de controle diluído.   

 

Poder-se-ia admitir que a regra talvez não tenha sido concebida para as 

transferências de controle diluído, até porque este não era elemento presente na 

realidade societária brasileira à época da edição da Lei ou mesmo da sua modificação 

em 1997 e 200132.  O argumento, no entanto, não é verdadeiro: a própria Resolução nº 

																																																													
32 Lembrando-se que o Novo Mercado foi criado apenas em 2002, sendo que a listagem de companhias 
nesse segmento somente se intensificou a partir de 2004. 



401/76, que regulamentou o revogado artigo 254 da LSA, previa a possibilidade de 

transferência de controle diluído.  Previa assim seu item IV: “[n]a companhia cujo 

controle é exercido por pessoa, ou grupo de pessoas, que não é titular de ações que 

asseguram a maioria absoluta dos votos do capital social, considera-se acionista 

controlador, para os efeitos desta Resolução, a pessoa, ou o grupo de pessoas 

vinculados por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que é o titular de ações 

que lhe asseguram a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas 

Assembleias Gerais da companhia” (grifou-se). 

 

Não se pode furtar, assim, a partir da análise sistemática da Lei, a sua aplicação 

a qualquer hipótese de alienação de controle acionário recepcionada pela lei societária. 

 

Primeiro, como visto acima, é notório que o artigo 116 da Lei das Sociedades 

Anônimas admite a existência de um controle diluído.  Isto posto, não haveria qualquer 

fundamento legal que permitisse afastar o controle diluído da hipótese de incidência do 

artigo 254-A.  Não deveriam, portanto, prosperar as teses que sustentam que o controle 

referido em tal dispositivo não seria o mesmo referido no artigo 116 da Lei das 

Sociedades Anônimas33.  Não há qualquer elemento na redação do artigo 254-A que 

permita esta conclusão.  No mesmo sentido, não parece razoável admitir a hipótese de 

que a lei acionária trabalha com dois conceitos de acionista controlador, um para fins de 

sua responsabilização (artigo 116) e outro para fins de aplicação do tag along (artigo 

254-A), até mesmo porque ambos encontram o mesmo fundamento: a concepção do 

controle como um poder, que enseja responsabilidade pelo seu mau exercício, bem 

como a possibilidade de saída da companhia pelo acionista minoritário em caso de 

alteração do seu titular.   

 

Ainda que o artigo 254-A não faça menção expressa ao acionista controlador ou 

ao poder de controle, o “controle” citado expressamente no dispositivo é manifestação 

do poder de controle do acionista controlador, definido na Lei das S.A. em seu artigo 

116.  E mesmo que o “controle” referido no artigo 254-A se refira ao bloco de controle, 

como sustentam Lamy e Bulhões Pedreira, este nada mais é que o conjunto de ações, 
																																																													
33 C. Eizirik, Nelson, Aquisição de Controle Minoritário, Inexigibilidade de Oferta Pública, in Castro, R. 
R. M. de; e Azevedo, L. A. N. de M. (org.).  Poder de Controle, cit., p. 182-184 e Marcílio, Pedro Oliva, 
em voto proferido no julgamento do processo nº RJ 2005/4069, da Comissão de Valores Mobiliários, 
realizado em 11.4.2006. 



vinculadas ou não a acordos de acionistas, que permite exercer o poder de controle, ou 

seja, é a fonte desse poder34.  E, como visto, esse conjunto de ações pode representar 

menos da metade das ações com direito a voto do capital social.  Admitir conclusão 

diferente levaria a situação de insegurança jurídica ainda maior que admitir a aplicação 

do dispositivo às alienações de controle diluído. 

 

Além disso, a dificuldade de aplicação do dispositivo não é motivo para a sua 

não aplicação.  Afinal, dificuldade não é sinônimo de impossibilidade.  E a dificuldade, 

aqui, é meramente operacional.  Ela decorre da fragilidade da caracterização do controle 

diluído, mas, uma vez que este esteja bem caracterizado ou identificado, inegável é a 

aplicação do direito de venda conjunta em caso de sua transferência.  Mesmo porque o 

que está em questão é transferência do poder sobre a organização empresarial e não 

meramente de quantidade de ações.   

 

Essa distinção é irrelevante quando se trata de controle majoritário, mas o 

mesmo não ocorre na situação de dispersão do capital.  A quantidade de ações não é 

critério suficiente para caracterizar a transferência de controle diluído.  Por exemplo, a 

transferência de 30% do capital social com direito a voto, pode ou não significar a 

transferência do bloco de controle (e, por conseguinte, do poder de controle).  E mais, 

ainda que tais 30% representem o bloco de controle, poderá não haver transmissão 

direta desse, ao menos para o adquirente das ações, caso este não exerça efetivamente o 

poder de controle.  Todavia, haverá um novo alguém exercendo o controle. 

 

Por outro lado, se uma quantidade pequena de ações é suficiente para assegurar a 

seu adquirente a preponderância nas assembleias gerais e o consequente poder de 

conduzir as atividades empresariais, ainda que em função de os demais acionistas não 

comparecerem às assembleias, não haveria, dentro da lógica atual do ordenamento, 

razão para não assegurar aos demais acionistas o direito de saída da companhia, bem 

como o direito ao sobrepreço, se houver.   

 

Porém, frise-se, em se tratando de transferência de controle diluído, será sempre 

necessária a caracterização do efetivo uso do poder conferido pelo bloco de controle 

																																																													
34 In Direito das Companhias, vol. I, Rio de Janeiro, Forense, 2009, pp. 823-827. 



minoritário para dirigir as atividades sociais (em consonância com a alínea “b” do artigo 

116 da LSA). Pois, controle de fato que é, a existência do controle diluído sempre 

deverá ser analisada caso a caso35.   

 

É forçoso reconhecer que a solução, embora coerente com a Lei, não é 

satisfatória. A fixação de quaisquer critérios para sua apuração, como, por exemplo, 

aqueles existentes na revogada Resolução nº 401/76, do CMN, reproduzidos em parte 

no regulamento do Novo Mercado, poderá contribuir para diminuir a insegurança 

jurídica, mas sempre estabelecerá mera presunção de aquisição do controle diluído.  

Diferentemente da situação em que se adquire uma quantidade de ações tal que assegure 

o controle majoritário. 

 

Por fim, há que se ressaltar, como já amplamente debatido pela doutrina, que o 

artigo 254-A somente se aplica às situações de aquisição derivada do poder do controle, 

ou seja, a aquisição do controle pré-existente, de titularidade de um terceiro.  A 

legislação, por ora, não enfrenta as hipóteses de aquisição originária do poder de 

controle, a não ser a OPA, o que será debatido a seguir.     

 

5.  A oferta pública de aquisição do controle: o despertar da disciplina do “Ovo 

de Colombo” do Mercado de Capitais 

	

As ofertas públicas de aquisição de controle tiveram origem provavelmente na 

Inglaterra, onde desde o Companies Act de 1929 são reguladas.  Contudo, somente a 

																																																													
35 Nesse sentido, v. manifestação de voto do Diretor da CVM Sr. Otávio Yazbek, no processo CVM nº RJ 
2007/14344, acerca da transferência do controle indireto da TIM Participações: “Não gostaria aqui de, no 
mesmo diapasão da declaração de voto apresentada pelo Diretor Eli Loria no presente caso, afastar de 
pronto qualquer possibilidade de negócio jurídico que transfira poder de controle minoritário e que, com 
isso, possa vir a ensejar a aplicação do art. 254-A da lei acionária. A bem da verdade creio que tal 
possibilidade não é de todo inconsistente com o regime do citado art. 254-A, mesmo porque, ainda na 
vigência do art. 254 original (que, revogado pela Lei nº 9.457/97, foi o embrião do atual art. 254-A, 
incluído pela Lei nº 10.303/01), a Resolução CMN nº 401/76, que regulamentava aquele dispositivo, já 
tratava expressamente do controle minoritário. (…) Ainda assim, porém, ela sinaliza que, muito 
provavelmente, a possibilidade de alienação de controle minoritário para os fins do art. 254-A não é 
descabida. A análise deve realizar-se caso a caso – nesta linha, aliás, é extremamente sintomático que o 
regime anteriormente vigente tenha remetido a determinados fatos bastante concretos (“as três últimas 
Assembleias Gerais da companhia”), de modo a afastar, do controle minoritário, justamente aquela 
fugacidade, aquela instabilidade, que usualmente o caracteriza. É claro que, sem balizadores objetivos (e 
em certa medida arbitrários) como aqueles, torna-se muito mais difícil identificar o controle minoritário e, 
ao mesmo tempo, outorgar aos agentes de mercado a segurança necessária. Ainda assim, parece-me 
importante não negar a priori tal possibilidade” (disponível em <www.cvm.gov.br>, acesso em outubro 
de 2010). 



partir da década de 1950 passaram a ter notoriedade naquele país, tornando-se logo 

muito comuns nos EUA a partir da década de 196036.  Nesses países, são conhecidas, 

respectivamente, como takeover bids ou tender offers37. 

 

A OPA para aquisição de controle é a forma pela qual uma pessoa natural ou 

jurídica, fundo ou universalidade de direitos, voluntariamente propõe, utilizando-se de 

qualquer meio de publicidade ou esforço de aquisição, aos acionistas de uma companhia 

ou aos acionistas de determinada classe ou espécie de ações, a aquisição das respectivas 

ações em montante tal que lhe assegure o poder de controle da companhia objeto da 

oferta38.  É uma forma de aquisição do controle típica de mercados com grande 

dispersão acionária e liquidez39. 

 

A OPA a priori não pressupõe a prévia negociação entre adquirente e alienante 

do poder de controle.  Muitas vezes sequer há um poder de controle a ser alienado.  O 

ofertante propõe aos acionistas a aquisição de ações em montante suficiente para 

assegurar-lhe o poder de controle da companhia.  Tal proposta pode ou não ser aceita 

pelos acionistas.  Como elemento de convencimento, naturalmente o preço oferecido 

pelas ações objeto da OPA tende a ser superior à cotação das referidas ações em bolsa40.  

Caso os acionistas decidam vender suas ações ao ofertante em montante suficiente para 

atender à referida condição, o ofertante passará a ser o novo controlador da companhia.  

 

																																																													
36 Cf. Comparato, Fábio Konder, Aspectos Jurídicos da Macroempresa, São Paulo, RT, 1970, p. 33, 
Garcia, Augusto Teixeira, Da Oferta Pública de Aquisição e seu Regime Jurídico, Coimbra, Coimbra, 
1995, pp. 21 e ss. e Choper, Jesse H., Coffee Jr. John C. e Gilson, Ronald J., Cases and Materials on 
Corporations, 5ª ed., New York, Aspen, 2000, pp. 918-919.  
37 Importante ressaltar que nem toda tender offer ou takeover bid é necessariamente hostil, podendo se 
tornar amigável ao longo de seu processo. 
38 Conforme o artigo 3º, I, da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, “companhia objeto” é a 
companhia aberta emissora das ações visadas na OPA.  Utilizaremos nesse trabalho a expressão 
“companhia objeto” ou “companhia visada” sempre com esse significado. 
39 Essa forma de aquisição de controle passou a ser denominada indiscriminadamente no Brasil como 
“oferta hostil”.  Como este autor já teve oportunidade de tratar em outro estudo, não deve ser tratada 
indiscriminadamente como OPA hostil aquela simplesmente indesejada pelo acionista controlador ou 
pelos administradores, em qualquer hipótese.  À luz do Direito brasileiro, em especial da Lei das 
Sociedades Anônimas, que possui determinadas particularidades em relação a outros países em que as 
tender offers são mais comuns, entende-se que cabe aos administradores e ao acionista controlador 
desaprovar uma oferta, nos termos da lei.  Isto porque ambos possuem deveres e responsabilidades 
perante a companhia que justificam tal atuação.  Tal desaprovação, portanto, não deve ser simplesmente 
impulsionada por interesses particulares.  Portanto, somente será hostil a OPA desaprovada naqueles 
termos, justificando-se a adoção de técnicas de defesa, como se discutirá adiante (Cf. Oioli, Erik F., 
Oferta Pública de Aquisição, cit., p. 94).   
40 Cf. Clark, Robert C., Corporate Law, cit., p. 532. 



A realização de uma OPA para aquisição do controle pode oferecer vantagens 

particulares em relação às demais formas de aquisição do controle interno, tanto para os 

acionistas quanto para o ofertante41, o que fez Comparato chama-la de “Ovo de 

Colombo do Mercado de Capitais”42. 

 

Para os acionistas, a OPA para aquisição do controle permite que recebam uma 

oferta em condições de igualdade e em valor normalmente superior ao da cotação da 

ação em bolsa (mas não necessariamente igual ao valor de mercado da companhia).  Ou 

seja, todos os acionistas destinatários da oferta podem participar em condições de 

igualdade do eventual prêmio de controle43.  

 

Para o ofertante, as vantagens são várias.   Primeiramente, essa forma de 

aquisição permite que ele faça uma oferta a todos os acionistas sem ter que negociar 

com a administração ou com o eventual acionista controlador44.  A conclusão da OPA 

também é relativamente rápida, o que pode dificultar a instalação de mecanismos de 

defesa pela administração da companhia objeto. 

 

Outra vantagem importante é a segurança conferida ao ofertante.  Como esse 

tipo de OPA é normalmente sujeito à condição de aquisição de ações em número 

suficiente para assegurar ao ofertante o poder de controle, o ofertante sabe que, caso a 

oferta não seja bem-sucedida, não precisará desnecessariamente desembolsar recursos 

ou utilizar bens (oferta de permuta) para adquirir qualquer ação.  Além disso, há uma 

relativa redução de custo para a aquisição do controle, uma vez que o ofertante pode 

adquirir apenas uma quantidade mínima de ações para obtê-lo.  Também, o ofertante 

saberá de antemão o custo total da operação, por ter a oferta preço determinado45.   

 

																																																													
41 Cf. Comparato, F. K. e Salomão Filho, C., O Poder de Controle, cit., p. 240, Prado, Roberta Nioac, 
Oferta Pública, cit., p. 68 e Cantidiano, Luiz Leonardo, Direito Societário & Mercado de Capitais, Rio 
de Janeiro, Renovar, 1996, p. 57.     
42 Cf. Comparato, F. K., Aspectos Jurídicos, cit., pp. 31-32. 
43 Cf. Prado, Roberta Nioac, Oferta Pública, cit., p. 68.  
44 Isso, por exemplo, permite que o ofertante não se subordine às exigências que, normalmente, o 
alienante do controle, em uma negociação direta, faz, como o ágio no preço de alienação do controle, a 
manutenção de determinados administradores ou a venda, ao alienante do controle, de bens que integram 
o ativo social por preços inferiores aos de mercado (cf. Cantidiano, Luiz Leonardo, Direito Societário, 
cit., p. 57).  
45 Exceto se houver uma OPA concorrente ou outro motivo que leve o ofertante a melhorar as condições 
iniciais da sua oferta, especialmente com relação ao preço ofertado por ação. 



A OPA, na medida em que é vantajosa ao ofertante por lhe permitir a aquisição 

do controle de uma companhia sem a prévia negociação com seus administradores e 

acionista controlador, cria um problema de ação coletiva para os seus destinatários: 

estes, em especial os acionistas das companhias com grande dispersão acionária, têm 

dificuldade para agirem coordenadamente, o que lhes retira poder de barganha.  Assim, 

por exemplo, os acionistas, apesar de a oferta lhes ser desvantajosa, podem se sentir 

compelidos a aceitá-la devido ao temor de que, se a recusarem e os demais acionistas a 

aceitarem, os primeiros podem permanecer em uma companhia com pouca liquidez e à 

mercê de um novo controlador.  Esses efeitos negativos serão ainda mais exponenciais 

se a oferta for particularmente contrária à realização do interesse social46.   

 

O problema identificado acima remete ao chamado “dilema do prisioneiro”, que 

serve para ilustrar como oportunismo e ausência de ação conjunta podem produzir 

resultados indesejados47.  Teoricamente, uma oferta deveria ser bem sucedida apenas 

quando um número mínimo de acionistas enxergasse o preço oferecido por suas ações 

na oferta como sendo superior ao preço das suas ações caso a companhia permanecesse 

sendo independente48.  Não é, entretanto, o que necessariamente ocorre.        

 

Portanto, a pressão exercida por uma OPA para aquisição do controle pode levar 

os acionistas a tomarem decisões distorcidas, mais benéficas ao ofertante, que talvez 

não tomassem se não estivessem sujeitos a tal pressão.  O tratamento igualitário dos 

destinatários da oferta e a possibilidade de cancelamento da decisão de venda das ações 

antes do encerramento da OPA são formas de mitigar esse problema. 

 

Ainda, na pendência de uma OPA para aquisição do controle, os interesses 

individuais dos acionistas, dos administradores e os da companhia podem divergir.  Na 

hipótese de existência de um acionista controlador ou bloco de controle diluído, 

naturalmente se espera que ele não aceite a referida OPA, com o propósito de preservar 

o poder de controle ou obter alguma compensação pela sua perda.  Os administradores, 
																																																													
46 Importante esclarecer que o acionista comum, quando vende suas ações na OPA, age única e 
exclusivamente no interesse pessoal, não devendo qualquer prestação à consecução do interesse social (cf. 
Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição, cit., pp. 198-204). 
47 Cf. Bruner, Robert, Hostile Takeover: A Primer for the Decision-Maker, s.l., 2001, p. 12, disponível 
[on line] in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=294710 [8.11.12]. 
48 Cf. Bebchuck, Lucian A., Bebchuck, Lucian A., The Pressure to Tender: An Analysis and a Proposed 
Remedy, in Coffe Jr., John C., Lowenstein, Louis e Rose-Ackerman, Susan (coord.), Knights, Raiders & 
Targets) – The Impact of The Hostile Takeover, Oxford, Oxford University, 1988, p. 374.   



por sua vez, podem ter receio de que qualquer OPA dessa natureza possa ameaçar a 

manutenção de seus cargos.  Já os acionistas destinatários da oferta poderão ser 

seduzidos pelos preços atrativos da oferta e então decidir alienar todas as suas ações.  

Entretanto, uma oferta por um preço elevado não significa necessariamente que ela é 

boa para a companhia, assim como não se pode necessariamente dizer que a oferta é 

ruim para a companhia por ser indesejada pelos administradores.  

 

Portanto, o espírito que deve embasar qualquer regulação do instituto é a 

garantia do investidor contra ofertas inidôneas e ao acesso às informações necessárias à 

sua tomada de decisão49, com a permanente preocupação de mitigação do problema da 

pressão para essa tomada e com os eventuais conflitos de interesses. 

 

Atendidos estes objetivos, a OPA, nas companhias de capital disperso, é o meio 

adequado e desejável para a aquisição do poder de controle.  Primeiro, porque evita 

negociações privadas de um poder que diz respeito a todos, dentro e fora da sociedade, e 

a consequente possibilidade de expropriação de valor da companhia e dos acionistas.  

Depois, porque possibilita um tratamento transparente e igualitário aos acionistas.  Mas, 

principalmente, por duas características inerentes a este meio de aquisição do controle 

que atendem em cheio às premissas necessárias a qualquer disciplina sobre o assunto: 

(i) os acionistas têm a oportunidade de negociar diretamente com o ofertante o 

sobrevalor atribuído ao poder de comando da organização empresarial50; e (ii) mais que 

um mecanismo de saída da sociedade, a OPA permite que todos os acionistas e todos os 

titulares de interesses na companhia – controlador, administradores, conselheiros 

fiscais, trabalhadores, consumidores e governo – se posicionem sobre a mudança de 

controle, com particular interesse naqueles que defendam os interesses da própria 

companhia.  É forçoso reconhecer que a OPA é, de fato, o “Ovo de Colombo” do 

mercado de capitais. 

 

Pode-se até argumentar, por outro lado, que, sendo a OPA dirigida aos acionistas 

com direito a voto (pois o objeto da OPA é adquirir o controle), os demais acionistas 

																																																													
49 Cf. estudo da Superintendência Jurídica da CVM, Oferta pública de aquisição de controle: artigos 257 
e seguintes da Lei nº 6.404/76, p. 32-33, e Exposição Justificativa das Principais Inovações do Projeto 
constante da Mensagem nº 204, de 1976, do Poder Executivo. 
50 Esta negociação pode se dar, por exemplo, pela rejeição da proposta, que leve a aumentos sucessivos de 
preço ou até mesmo o lançamento de uma OPA concorrente. 



estariam excluídos do sobrepreço.  Isto não é totalmente verdadeiro.  Se a oferta é boa 

para a companhia, presume-se que os acionistas sem direito a voto concordem com a 

oferta, bem como que a aquisição de controle criará valor para empresa, permitindo que 

aqueles participem do sobrevalor no mercado secundário51. O mesmo vale para os 

acionistas que decidirem não vender suas ações na OPA e nem receberam parte do 

prêmio da venda.  Para tanto, é essencial que a disciplina da OPA venha devidamente 

acompanhada da tutela da liquidez, assegurando-se, após a OPA, a manutenção de 

número mínimo de ações em circulação ou o direito dos acionistas remanescentes 

alienarem suas ações caso a liquidez seja restringida (denominados como “sell out 

rights” ou “squeeze out rights”, a depender sobre quem recai o direito de venda ou de 

compra das ações remanescente) ou caso, dentro de um determinado período, venham a 

ocorrer eventos que ensejem a saída do acionista (por exemplo, em decorrência de 

fechamento do capital) por um valor inferior ao que teria obtido se tivesse alienado suas 

ações na OPA52. 

																																																													
51 Poder-se-ia cogitar, inclusive, da possibilidade de inclusão de todos os acionistas na oferta, quando esta 
fosse lançada originalmente com o propósito de adquirir todas as ações com direito a voto, podendo 
resultar na existência de controle majoritário.  Todavia, esse problema não existirá nas companhias em 
que todas as ações têm direito a voto, como ocorrem com aquelas listadas no Novo Mercado, onde se 
verifica atualmente a dispersão acionária. 
52 Um dos elementos motivadores da pressão sobre os acionistas e da consequente distorção da sua 
decisão de adesão à oferta é a redução do preço das ações da companhia após a concretização da OPA em 
virtude da forma de condução dos negócios pelo novo acionista controlador e da possibilidade de fusão 
ou incorporação envolvendo o ofertante e a companhia em condições desvantajosas aos acionistas 
remanescentes. Pois bem, a Instrução CVM nº 361/02 é falha nesse ponto, ao não estabelecer o 
compromisso do ofertante de assegurar, aos acionistas que recusarem a oferta, o recebimento de valor 
correspondente à diferença a maior, se houver, entre o preço originalmente ofertado e: (i)  o preço 
por ação que seria devido, ou venha a ser devido, caso venha a se verificar, dentro de determinado 
período, fato que impusesse, ou venha a impor, a realização de oferta pública de aquisição de ações 
obrigatória (oferta por cancelamento de registro, por aumento de participação ou por alienação de 
controle); ou (ii) o valor a que terão direito, caso dissintam de deliberação da companhia que venha a 
aprovar a realização de qualquer evento societário que permita o exercício do direito de recesso, quando 
este evento se verificar dentro de determinado período contado da data da realização do leilão de OPA a 
priori.  Na ausência de regras desse tipo, um adquirente hostil, sem prejuízo da responsabilidade 
imputada por lei, poderá adotar mais facilmente práticas lesivas aos acionistas remanescentes da 
companhia (sobre a relevância desse tipo de regra, v. Davies, Paul e Hopt, Klaus, Control Transactions, 
in Kraakman, Reinier R. et al (coord.), The Anatomy of Corporate Law.  A Comparative and Functional 
Approach, Oxford, Oxford University, 2006, p. 178), aumentando sobre estes a pressão para aceitação da 
OPA.  De maneira interessante, a Instrução CVM nº 361/02 prevê que, do instrumento de qualquer OPA 
formulada pelo acionista controlador, pessoa a ele vinculada ou à própria companhia, que vise à 
aquisição de mais de 1/3 das ações de uma mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração 
do ofertante de que, caso venha a adquirir mais de 2/3 das ações de uma mesma espécie e classe em 
circulação, ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, 
contados da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do 
efetivo pagamento (artigo 10, §2º, da Instrução CVM nº 361/02).  Assim, a Instrução CVM nº 361/02 cria 
a obrigação de aquisição das ações remanescentes da companhia em mãos de acionistas minoritários, de 
forma semelhante à alienação e aquisição potestativas previstas, por exemplo, na Diretiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho da UE (sell-out e squeeze-out rights).  Contudo, mais uma vez aqui 
houve lapso do regulador, ao restringir esta obrigação apenas às ofertas do acionista controlador, pessoa a 



 

Portanto, no contexto da dispersão acionária, é fundamental que a OPA venha a 

ser adequadamente regulada, corrigindo suas distorções naturais decorrentes da falta de 

ação coletiva dos acionistas e servindo como instrumento apropriado para a negociação 

do controle nas companhias e, sobretudo, ferramenta de fomento do “mercado de 

controle societário”.      

 

5.1 A disciplina da OPA para aquisição de controle no Brasil 

 

No Brasil, apesar da elevada concentração acionária experimentada na década de 

1970, a Lei das Sociedades Anônimas previu, pela primeira vez, as aquisições de 

controle mediante oferta pública.  Até então, as OPA já eram reguladas nos EUA, Reino 

Unido e na França.  Tendo em vista os propósitos de criação da lei – fortalecer o 

mercado de capitais nacional – os legisladores tiveram a preocupação de regular as 

ofertas públicas de aquisição do controle, ainda que praticamente inexistentes no país.  

Essa preocupação era fundamentada nas possíveis perturbações no mercado provocadas 

pela realização de uma oferta inidônea ou sem a observância de normas que tivessem 

em conta os interesses de todos os envolvidos.  Assim, a LSA regula, nos seus artigos 

257 a 263, as aquisições de controle mediante oferta pública, inspirada nas normas de 

consenso geral adotadas nos EUA, Reino Unido e França, adaptadas à realidade do 

nosso sistema53.   

 

A LSA, inclusive, atribui à CVM competência para expedir normas sobre oferta 

pública de aquisição de controle (artigo 257, §4º).  Contudo, apesar de já regular as 

ofertas públicas de alienação do controle e para cancelamento de registro54 previstas na 

Lei nº 6.404/76, a CVM apenas veio a regular efetivamente a oferta pública de 

																																																																																																																																																																																			
ele vinculada ou à própria companhia, não contemplando o tipo mais comum de OPA, formulada por 
terceiros.  Estas se tornam, assim, mais onerosas e menos atrativas ao ofertante e destinatários, além de 
agravar o problema da pressão para adesão à oferta (cf. Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição, cit., 
item 5.4). 
53 Cf. Exposição Justificativa das Principais Inovações do Projeto constante da Mensagem nº 204, de 
1976, do Poder Executivo.  De acordo com Carvalhosa, o fundamento da regulação das OPA na LSA “é a 
necessidade de proteção do mercado, da própria companhia e de seus acionistas com respeito a ofertas 
públicas voluntárias” (in Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 4ª ed., vol. 2, 3 e 4, São Paulo, 
Saraiva, 2009, p. 200). 
54 Cf. Instrução CVM nº 03, de 17 de agosto de 1978, Instrução CVM nº 185, de 27 de fevereiro de 1992, 
Instrução CVM nº 229, de 19 de janeiro de 1995 e a Instrução CVM nº 299, de 9 de fevereiro de 1999 
(todas revogadas). 



aquisição de controle por meio da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, 

posteriormente alterada pela Instrução CVM no 492/11.  Referida instrução também 

consolida a legislação até então existente, bem como a experiência acumulada da CVM 

sobre ofertas públicas de aquisição de ações.   

 

Efetivamente, as normas regulamentares da CVM sobre OPA para aquisição do 

controle quase não foram testadas na prática, o que em grande parte transforma sua 

análise em trabalhado desafiador.  Isto, inclusive, faz com que o principal foco das 

críticas seja justamente em relação à regulação do instituto pela CVM e não 

necessariamente às regras dispostas na LSA, cujo arcabouço, ainda que mínimo, é 

satisfatório, embora não se preocupe em enunciar explicitamente as diretrizes a serem 

seguidas pela CVM no exercício do seu poder regulatório especificamente quanto à 

preocupação de proteger os acionistas de ofertas inidôneas e assegurar o amplo acesso à 

informação55. 

 

6. A escalada e a proteção da liquidez e dispersão acionária 

 

Conforme Salomão Filho, estruturas de capital disperso são preferíveis em 

relação à concentração do capital, pois contribuem para a democracia acionária e, em 

última instância, social56. Estudos têm evidenciado, inclusive, que quanto maior a 

dispersão acionária, maior o valor de mercado da companhia57. Também demonstram 

que são necessárias determinadas condições estruturais e regulatórias para que a 

dispersão do capital seja uma realidade58. A evolução recente das estruturas do mercado 

de capitais e o desenvolvimento da autorregulação têm sido fundamentais para a criação 

de tais condições. 

 

																																																													
55 Sobre as críticas à regulação da OPA a priori, v. Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição, cit., cap. 
6. 
56 O Poder de Controle, cit., p. 110. 
57 V. Claessens, S.; Djankov, S.; Fan, J.; Lang, L. Disentangling the incentive and entrenchment effects of 
large shareholdings. In: The Journal of Finance, vol. LVII, nº 6, dezembro de 2002, p. 2.741 e ss. e 
também Lanzana, A. Silveira A. P. É Bom Ter Controlador? In Revista Capital Aberto, nº 5, janeiro de 
2004, p. 43, sobre estudo no Brasil. 
58 V. Coffee Jr., John C. The rise of dispersed ownership: the role of law in the separation of ownership 
and control, New York, 2001, disponível [on line] in 
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=254097 (c. 30.6.11). 



Contudo, um importante obstáculo ainda põe em risco o fenômeno da dispersão 

acionária: a falta de tratamento adequado às aquisições originárias de poder de controle, 

seja por meio de aquisições privadas ou por meio da escalada em bolsa de valores.  A 

escalada é uma forma de aquisição de parcelas expressivas de participação acionária ou 

até mesmo do controle acionário por meio da aquisição sucessiva em bolsa de valores 

de pequenos blocos de ações em circulação até que o adquirente atinja percentual do 

capital social com direito a voto da companhia que lhe assegure o poder de controle.  

 

A OPA e a escalada acionária não se confundem.  A primeira se trata de 

proposta, lançada a todos os acionistas de uma determinada classe ou espécie de ações, 

de realização de negócio cujo objeto mediato é a aquisição do controle da companhia 

visada.  A escalada, por sua vez, corresponde a um conjunto de negócios jurídicos em 

bolsa aparentemente desconexos entre si (a não ser pelo objetivo último do adquirente, 

não revelado ao alienante), que tem por objeto mediato a aquisição de bloco minoritário 

de ações e, como objetivo último, a aquisição do controle da companhia visada. 

 

É verdade que o processo de escalada pode ser oneroso ao adquirente.  A 

aquisição sucessiva das ações em bolsa naturalmente elevará o preço das ações da 

companhia.  Consequentemente, quanto mais próximo o adquirente estiver de atingir o 

controle, maior deverá ser o valor desembolsado pelas ações.  Além disso, esse processo 

pode ter longa duração, ficando o adquirente à mercê da disponibilidade de ações para 

negociação e da volatilidade do seu preço. 

 

Por outro lado, a escalada em bolsa não obriga o adquirente a realizar uma OPA 

a posteriori pelas ações dos demais acionistas minoritários.  Consequentemente, 

nenhum direito de saída é dado aos acionistas em decorrência da mudança de controle.  

O artigo 254-A da LSA determina que referida OPA ocorra somente nos casos de 

“alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta” (grifou-se).  O §1º do 

referido artigo ainda dispõe que “entende-se como alienação de controle a transferência, 

de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações 

vinculadas a acordo de acionistas (...)” (grifou-se) entre outros.  A lei, ao definir a 

obrigatoriedade da OPA a posteriori, olha para o polo do alienante do controle, 

pressupondo que quem aliena já possuía o poder de controle.  Ora, a escalada acionária 

é uma forma de aquisição originária do poder de controle, pois, não ocorrendo a 



transferência de nenhuma ação do bloco de controle, não há que se falar em alienação 

de controle59.   

 

 Não havendo a obrigatoriedade de realização da OPA a priori ou a posteriori, a 

dispersão do capital na verdade torna-se um facilitador à aquisição do controle por 

terceiros, que em situação inversa – de concentração de capital – seriam ao menos 

obrigados a negociar com o controlador e pagar prêmio pelo controle60.  	

 

Outro problema para os acionistas minoritários é a dificuldade de vender suas 

ações ao adquirente, durante o processo de escalada, por preços iguais61.  As operações 

em bolsa não permitem a identificação da contraparte das operações e, portanto, não é 

possível identificar que o adquirente planeja obter o controle da companhia.  Assim, a 

tendência é que as ações sejam alienadas por preços desiguais. 

 

 Por fim, a escalada, como processo de concentração acionária que é, tenderá 

também a reduzir a liquidez das ações da companhia até então com capital disperso e 

limitar futuros novos acessos ao mercado de ações para captação de recursos.  A 

liquidez, além da importância já demonstrada nesse estudo para o modelo de capital 

disperso, contribui, como demonstra a literatura, para a elevação do preço das ações e 

diminuição da sua volatilidade, favorecendo a redução do custo de capital da 

companhia62.  Pode e deve, portanto, ser um objetivo a ser perseguido, na medida em 

que a iliquidez extrai valor da companhia e indiretamente do acionista.   

																																																													
59	Compartilham dessa opinião, por exemplo, Comparato, Fábio Konder (Direito Empresarial, Estudos e 
Pareceres, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 79), Cantidiano, Luiz Leonardo (Direito Societário, cit., p. 40) e 
Pereira, Guilherme Döring Cunha (Alienação do Poder, cit., pp. 202-205).		
60 Um bom exemplo desse problema foi o que ocorreu em países do leste europeu que optaram, após a 
derrocada do regime socialista, por programas de privatização que induziam à dispersão acionária. 
Devido à falta de proteções adequadas, esses países testemunharam processos de concentração acionária 
intensos, logo após a privatização. O resultado, portanto, foi a aquisição do controle das companhias 
privatizadas sem o pagamento de nenhum prêmio ao controlador, prejudicando o Estado e os demais 
acionistas. 
61 Exemplo notório disso, no Brasil, foi a aquisição do controle da Lojas Renner S.A. pela JC Penney do 
Brasil Investimentos Ltda. por meio de operações sucessivas de aquisição em bolsa e negociações 
privadas realizadas entre 1998 e 1999.  Em um curto intervalo de tempo, de 4 meses, o adquirente lançou 
ofertas sucessivas de aquisições de ações na bolsa por valores que variaram entre R$14,55 por lote de mil 
ações (primeira aquisição) e R$37,61 por lote de mil ações (última aquisição).  Diversos investidores 
reclamaram à CVM sobre a ocorrência de prática não equitativa.  A CVM, por sua vez, instaurou o 
Inquérito Administrativo CVM nº 05/99, que resultou na punição dos envolvidos na referida prática. 
62 Stoll, H. R., e Whaley, R. E., Transaction Costs and the Small Firm Effect, in Journal of Financial 
Economics, n. 12, s.l., s.e., 1983, pp. 57-79, e Amihud, Y. e Mendelson, H., Asset Pricing and the Bid-ask 
Spread, in Journal of Financial Economics, s.l., s.e., 1986, pp. 223-249. 



 

 Não há dúvidas, portanto, de que, no contexto de dispersão acionária, o 

adequado tratamento da escalada acionária – hoje absolutamente inexistente na LSA – é 

necessário.  A disciplina, com base no que se discutiu acima, deve lidar com a questão 

sob duas perspectivas: (i) possibilidade de aquisição do poder de controle em 

detrimento dos demais acionistas sem pagamento de sobrepreço; e (ii) preservação da 

liquidez.  Embora sejam problemas distintos, eles se inter-relacionam, o que pode levar 

à cogitação de um mesmo remédio: a realização de uma OPA.   

	

Por exemplo, no Reino Unido, mercado em que a dispersão acionária é mais 

comum, o City Code determina que os adquirentes de 30% ou mais das ações com 

direito a voto de emissão de companhia que tenha utilizado o mercado acionário para 

captação de recursos nos últimos 10 anos, serão obrigados a realizar OPA pelas ações 

dos demais acionistas de mesma classe e espécie.  Também há na Inglaterra a obrigação 

de se informar ao mercado toda a aquisição de participação igual ou superior a 5% das 

ações com direito a voto63.  

	

	 Soluções contratuais também vêm sendo concebidas para lidar com o problema.  

Uma delas consiste nas impropriamente denominadas, no Brasil, poison pills64, que 

estabelecem no estatuto social das companhias a obrigação de realização de OPA 

mediante a aquisição de determinado percentual do capital social com direito a voto.  

Solução semelhante foi estudada – e rejeitada – no âmbito do Novo Mercado, para as 

companhias ali listadas.  

																																																													
63 Soluções semelhantes têm sido adotadas por diversos países da UE, além de Austrália e Canadá.   
64 Cf. Lipton, Martin, e Rowe, Paul K., Pills, polls and professors: a reply to professor Gilson, in 
Delaware Journal of Corporate Law, vol. 27, 2001, p. 14).  O nome “poison pill” faz referência à 
introdução de cláusulas ou dispositivos (pílulas) com o objetivo de envenenar a companhia ou o ofertante, 
conforme o caso, evitando a aquisição do controle.  Segundo Lipton, esse nome nasceu de uma entrevista 
feita pelo Wall Street Journal a um banqueiro de investimento sobre o uso da técnica de defesa pela 
Lenox, Inc. (idem, pág. 15).  Em 1984, eram conhecidas apenas 7 companhias que utilizavam poison 
pills.  Em 1985, ano em que a corte de justiça do Estado de Delaware julgou admissível o uso das poison 
pills (Moran v. Household International, Inc. in 500 A.2d 1346), o número de companhias subiu para 41.  
Nos anos subsequentes, de 1986 a 1989, 306, 143, 354 e 347 novas companhias adotaram as poison pills.  
Entre 1990 e 1995, o número de novas adoções foi baixo, voltando a crescer na segunda metade da 
década de 1990, com o surgimento de nova onda de aquisições.  No final de 2004, aproximadamente 
1.975 companhias norte-americanas possuíam poison pills ativas (cf. Saltzburg, Mark W., Background 
Report on Poison Pills at U.S. Companies, s.l., 2005, disponível in http://www.irrc.org, pág. 14).  No 
final de 2003, entre as 500 maiores companhias norte-americanas, 57,6% utilizavam poison pills (cf. 
Lindstrom, Soren, Shareholder Activism Against Poison Pills: An Effective Antidote?, in Wall Street 
Lawyer, vol. 9, n. 2, 2005, p. 2). 



 

 Contudo, a fixação indiscriminada de gatilhos para realização de OPA atrelada a 

percentuais do capital social pode servir a interesses outros que não os de todos os 

acionistas da companhia, particularmente quando tais percentuais sejam inferiores à 

participação do acionista controlador e o preço de lançamento da OPA seja proibitivo.  

Salvas hipóteses de proteção da liquidez acionária, dispositivos semelhantes poderão 

servir para entrincheiramento de acionistas controladores e administradores, sendo 

passíveis de questionamento65.  Considerando-se que, em 2008, o percentual médio de 

controle nas companhias com capital disperso do Novo Mercado era exercido com 

35,71% das ações com direito a voto, a adoção de um gatilho igual ao do Reino Unido 

seria no mínimo temerário.  O fato é que o fenômeno da dispersão do capital no Brasil 

ainda é muito heterogêneo – há algumas poucas companhias sem acionista controlador e 

um grande número com controle diluído exercido em percentuais bastantes diversos em 

relação ao capital social – para permitir a predefinição de um gatilho. 

 

 Ademais, a fixação de um gatilho em função do capital social serve apenas como 

frágil presunção de controle que pode, sobretudo, afetar a liquidez.  Por exemplo, se 

uma companhia possui um acionista controlador titular de 28% das ações com direito a 

voto e o gatilho para realização da OPA é de aquisição de 30% do capital social com 

direito a voto, caso alguém venha a adquirir 29% das ações votantes, pode haver 

aquisição do controle, sem OPA, e as ações em circulação cairiam para 42% do capital 

votante.  Ainda, se o acionista controlador tivesse 40% do capital e um terceiro viesse 

adquirir os 30% de ações com direito a voto, apesar de se atingir o gatilho, não haveria 

aquisição de controle, apenas redução de liquidez. 

		   

 Assim, por tudo quanto já exposto neste trabalho, é necessária a aplicação de 

uma adequada regra de proteção da liquidez, especialmente no tocante à possibilidade 

de saída da sociedade em virtude da mudança de controle.  Isto é particularmente 

verdadeiro na escalada, onde não há sobrepreço a ser dividido, porém deve ser 

																																																													
65 V. Munhoz, Eduardo Secchi. Transferência de Controle nas Companhias sem Controlador 
Majoritário, in Castro, R. R. M. de; e Azevedo, L. A. N. de M. (org.).  Poder de Controle, cit., p. 309-
319, e Zanini, Carlos Klein, A poison pill brasileira: desvirtuamento, antijuridicidade e ineficiência, in 
Adamek, Marcelo Vieira von (org.), Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos – Liber 
Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, São Paulo, Malheiros, 2011. 



assegurada proteção aos acionistas contra expropriação de valor provocada pelo novo 

controlador. 

 

7. Disciplina da aquisição do controle: uma nova visão 

 

Com a diluição do controle, a dinâmica de proteção de interesses na sociedade 

anônima se desloca do núcleo controlador/acionista minoritário para o núcleo 

acionistas/administradores.  A inexistência de um poder de controle faz perder força um 

sistema de direitos compensatórios aos acionistas não controladores, especialmente 

aqueles relacionados à tutela do “direito de saída” desses acionistas.  Ora, se inexiste 

controle ou se este não está fundado na titularidade de ações que confiram tal poder, 

deixaria de fazer sentido a possibilidade de saída da companhia em virtude da 

transferência de titularidade de ações, a menos que houvesse efetiva transferência de 

controle sobre a organização empresarial, implicando mudança de direção na 

orientação das atividades sociais.   

 

Como visto, nesse caso, são duas questões a serem disciplinadas: participação no 

sobrepreço da venda do controle sobre a organização empresarial e possibilidade de 

saída da sociedade. 

 

Na alienação do poder de controle, o remédio, cuja dosagem é inadequada na 

LSA, é a realização da OPA a posteriori a todos os acionistas não controladores nas 

mesmas condições de venda das ações do acionista controlador, seja ele majoritário ou 

diluído. 

 

A aquisição originária do poder de controle por meio de oferta pública, por sua 

vez, é o meio mais adequado e desejável, no ambiente de dispersão acionária, para lidar 

com negócios envolvendo controle, seja no que diz respeito ao preço, seja no que 

concerne à convergência com o interesse social de interesses internos e externos 

envolvidos em negócios dessa natureza, desde que bem equacionado o problema da 

distorção decisória e resguardada a liquidez acionária66. 

																																																													
66 Diz-se que a ação de determinada companhia é líquida quando seu valor é prontamente realizável em 
moeda mediante alienação no mercado sem relevante perda de valor.  A liquidez da ação pressupõe 
ambiente que viabilize a rápida realização do seu valor: é o mercado de valores mobiliários que dá 



 

Problema especial, contudo, vem a ser a escalada acionária.  Nela, como visto, 

adquire-se o controle sem sobrevalor.  Portanto, não há que se falar, a princípio, em 

OPA com esse objetivo.  Porém, continua extremamente necessária a tutela da liquidez, 

que sirva de porta adequada à saída do acionista. 

  

																																																																																																																																																																																			
liquidez aos valores mobiliários, mas a admissibilidade de negociação no mercado é sinal relativo de 
liquidez, porque o fato de a ação ser esporadicamente negociada no mercado não a torna líquida (cf. 
Pedreira, Luis Eduardo Bulhões, Direito dos Acionistas, cit., p. 360). Existiriam, a princípio, dois tipos de 
iliquidez: (i) por redução do valor em bolsa da companhia (companhia pouco atrativa); e (ii) por redução 
das ações em circulação. As regras jurídicas devem, assim, dentro de suas limitações (naturalmente, a 
liquidez depende de inúmeros outros fatores de ordem econômica e política que se relacionam, direta ou 
indiretamente, ao próprio desenvolvimento do mercado bursátil, além de questões relacionadas ao 
mercado de atuação da companhia.  A análise, aqui, se limita ao ponto de vista interno da companhia), 
servir de ferramenta para propiciar e preservar a liquidez, seja, por exemplo, criando mecanismos 
adequados de monitoramento da administração, seja tutelando a dispersão acionária.  Portanto, dentro do 
regime jurídico da companhia de capital disperso, o Direito Societário deve buscar a proteção do acionista 
não por meio do direito de retirada, mas sim pela tutela da liquidez acionária.  Onde a liquidez não puder 
existir, como é o caso das companhias fechadas, o direito de retirada deve continuar servindo como 
remédio, sobretudo para o conflito controlador-controlado.  Há que se ressaltar, todavia, que a LSA já 
reconhece a existência da liquidez e dispersão acionária como hipótese de supressão do direito de 
retirada. Nos termos do artigo 137, II, “nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de 
retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se 
haver: (a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice 
geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores 
mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e (b) dispersão, 
quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle 
detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação” (grifou-se).  Também estão sujeitas à mesma 
exceção ao direito de retirada as hipóteses de incorporação de ações (artigos 252, §§ 1º e 2º, da LSA) e de 
pagamento de prêmio elevado na compra do controle de sociedade empresária que constitua investimento 
relevante (artigo 256, §3º, da LSA). Embora o critério disposto na alínea “b” esteja totalmente em linha 
com o modelo de companhia de capital disperso objeto deste trabalho, o critério propriamente de 
“liquidez” da LSA (alínea “a”) merece críticas.  Quis o diploma legal criar um critério objetivo para 
assegurar a liquidez, que seria a participação das ações da companhia em “índice geral representativo de 
carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários” (de acordo com 
a redação dada pela Lei nº 10.303/01).  Isto pode efetivamente ocorrer, por exemplo, em companhias 
cujas ações integrem o Ibovespa.  Contudo, o simples fato de integrar um índice representativo de carteira 
de valores mobiliários não presume liquidez.  É possível existirem outros índices que não se baseiam na 
observação das ações mais negociadas, mas em outros critérios que não denotam, necessariamente, 
liquidez.  Por exemplo, todas as companhias aderentes ao segmento de listagem do Novo Mercado – 
reduto da dispersão acionária no Brasil – atendem ao critério de liquidez da LSA, por integrarem o IGC. 
Assim, diante da inutilidade do critério (e do desincentivo que representa, pois a ausência de liquidez não 
onera ninguém a não ser a própria companhia e justifica, na atual sistemática da lei, a manutenção da 
regra do direito de retirada), defende-se que o único critério a ser seguido como critério de substituição ao 
direito de recesso como tutela dessa modalidade de “direito de saída” seja o da própria dispersão 
acionária.  Como afirma Stajn, “[afirma-se,] resultado de investigação empírica que, quanto mais 
elevada for a dispersão da base acionária, mais fácil será que cada investidor encontre interessado(s) em 
adquirir sua participação e, portanto, a retirada/admissão na sociedade é mais ágil, o mercado é 
liquido” (in Conceito de Liquidez na Disciplina do Mercado de Valores Mobiliários, in RDM n. 126, p. 
8.).  Portanto, trata-se de critério concreto para presunção de liquidez.  De resto, cabe à companhia, por 
meio de seus administradores e da adequada fiscalização e envolvimento dos acionistas, buscar a liquidez, 
devendo o Direito, como acima dito, propiciar os instrumentos adequados para tanto. 
 



A Lei das Sociedades Anônimas já oferece sua solução para restrições de 

liquidez: a tutela é conferida pelo §6o do artigo 4o da LSA, que determina que o 

acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia 

aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada 

espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela 

CVM, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer 

oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4o do referido artigo, para 

aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.   

 

Essa porcentagem, hoje, na forma de fração, é de 1/3 (um terço) do total das 

ações de cada espécie e classe em circulação (cf. artigo 26 da Instrução CVM nº 

361/02). 

 

A solução é relativamente satisfatória.  Primeiro porque embora a lei preveja a 

proteção da liquidez acionária, ela limita a obrigação de lançamento da OPA ao 

acionista controlador.  Não se presta, portanto, à escalada acionária.  Segundo, porque 

na formação do preço justo de lançamento da OPA (§4º do artigo 4º da LSA), não 

necessariamente leva em conta o valor já pago aos acionistas que venderam suas ações 

ao escalador.  Dessa forma, não obstante o preço justo, a fim de não ferir o tratamento 

isonômico dos acionistas, ele não pode ser inferior ao maior valor pago pelo ofertante 

aos acionistas por meio de aquisições privadas dentro de um determinado período de 

tempo67.  Terceiro, porque não leva em consideração a preservação do mercado de 

controle societário, mediante a possibilidade de lançamento de uma OPA para aquisição 

de controle que, como visto, deve ser o meio mais adequado para negócios envolvendo 

controle no contexto da dispersão acionária.   

 

Assim, além do limite de 1/3 das ações em circulação, no contexto específico 

das companhias de capital disperso, deve ser respeitado o percentual de 50% do capital 

social (com direito a voto, especialmente no contexto do Novo Mercado) em circulação, 

de forma a preservar o mercado de controle societário, mediante a possibilidade de 

lançamento de uma OPA.  Caso contrário, em uma companhia com um acionista 

																																																													
67 Em regra, as legislações utilizam como referência o período de 1 (um) ano (v. artigo 19 da Instrução 
CVM nº 361/02).  Caso o preço fosse inferior, os acionistas que venderem antes, no processo da escalada, 
teriam se beneficiado em detrimento dos demais. 



controlador com 40% do capital social com direito a voto, caso um terceiro adquirisse 

30% (inferior, portanto, a 1/3) das ações em circulação (ou seja, 18% do capital social, 

considerando-se que todas as ações são votantes), não haveria mudança de controle, não 

haveria OPA por redução de liquidez e não haveria mercado de controle societário68.  

Caso outro terceiro pretendesse lançar uma OPA para aquisição de controle, teria que 

necessariamente negociar ou com o controlador ou com o outro terceiro adquirente da 

parcela expressiva do capital (stakeholder), reduzindo-se os benefícios de todos os 

interessados no exercício do poder de controle69.   

 

Em um cenário diverso, em que não exista acionista controlador, a totalidade das 

ações estará, por conseguinte, em circulação.  Caso um terceiro venha a adquirir até 

30% das ações, mesmo que venha a ser o controlador, os demais acionistas terão livre a 

possibilidade de sair da companhia pelo mercado secundário ou pelo mercado de 

controle societário, caso alguém venha a lançar uma oferta.  Se o percentual atingisse 

1/3 das ações em circulação, o adquirente estaria obrigado a lançar a oferta pública.  

Esta oferta, contudo, pode ser de duas naturezas: para aquisição do controle – 

																																																													
68 Isto derruba também o argumento de alguns críticos das “poison pills brasileiras” de que a fixação de 
gatilhos para o lançamento da OPA em percentuais inferiores aos detidos pelo acionista controlador 
serviria para o entrincheiramento deste último e/ou dos administradores.  O argumento é de todo 
falacioso.  Preservado o percentual de ações em circulação equivalente a no mínimo 50% do capital social 
com direito a voto, é, ao menos em tese, possível lançar uma OPA para aquisição do controle.  O 
problema do entrincheiramento não está propriamente nos percentuais em que são exigidas as OPA, mas 
sim no preço em que ela é exigida, o que torna proibitiva qualquer tentativa de aquisição.  Na OPA 
prevista no artigo 257 da LSA, o preço de lançamento é livremente fixado pelo ofertante, cabendo aos 
acionistas aceitarem ou não.  A título de exemplificação, entre 25 de outubro de 2006 e 22 de junho de 
2007, das 24 companhias que abriram seu capital no Novo Mercado, 21 incluíram as chamadas “poison 
pills” em seu estatuto social (cf. Hessel, Camila Guimarães, Atenção, mantenha distância – sofisticadas 
poison pills ganham cada vez mais poderes para afastar tomadores de controle, in Revista Capital 
Aberto, julho, 2007, p. 24).  O tipo de poison pill mais comum no Brasil é aquele que prevê nos estatutos 
a necessidade de o adquirente de determinado percentual de ações da companhia visada realizar uma 
oferta pública para aquisição das demais ações em circulação da companhia por preço justo, normalmente 
acrescido de prêmio.  Variação dessa poison pill determina que novas aquisições de ações, depois de 
atingido determinado percentual do capital social, devem ser realizadas em bolsa, mediante leilão.  Entre 
as companhias referidas acima, os percentuais utilizados para disparar a oferta pública variaram de 10% a 
35% do capital social, sendo que o percentual mais comum foi o de 20% (41,5% dos casos).  Por sua vez, 
os prêmios estabelecidos variaram de 20% a 35% acima do preço justo, sendo que quase 20% dos 
estatutos não previam prêmio e o percentual de prêmio mais comum foi o de 30% (30% dos casos) 
(idem).  O estatuto social da Natura Cosméticos S.A., por exemplo, uma das companhias brasileiras 
pioneiras na adoção dessas “poison pills” exigia-se um preço que, entre outros, previa a adoção do critério 
de comparação por múltiplos equivalente a 12 vezes, mais um prêmio de 50%.  Não é necessário ser 
nenhum economista para se concluir que se trata de um preço inibidor de qualquer tentativa de aquisição 
do controle.  Por fim, vale ressaltar que a CVM, por meio do Parecer de Orientação nº 36/09 da CVM, se 
posicionou favoravelmente à supressão desses dispositivos estatutários por decisão dos acionistas.     
69 Poder-se-ia argumentar, todavia, que a existência desse stakeholder supriria a necessidade de um 
mercado de controle societário.  Não se pode, entretanto, partilhar desse entendimento, pelas razões ora 
expostas.   



explicitando as reais intenções do adquirente em se tornar controlador da companhia – 

ou para aquisição de todas as ações da companhia, no modelo atualmente existente para 

as OPA por aumento de participação, assegurando-se, em todo o caso, adequado 

tratamento aos acionistas remanescentes da oferta, com apropriada tutela da liquidez ou 

dos direitos de retirada (sell out e/ou squeeze out rights). 

 

Todavia, em um cenário de mudança de controle, em que se confrontam diversos 

interesses, em particular com os interesses do adquirente, a tutela da liquidez pode não 

ser suficiente face à possibilidade de expropriação de valor da companhia.  Quando um 

controlador toma decisões no próprio interesse, especialmente naquela zona cinzenta em 

que não se configura com clareza o abuso do poder de controle, a tendência é reduzir o 

valor das ações (o que, por outro lado, vem reforçar a necessidade de aumento dos 

controles nas companhias de capital disperso).   

 

Nos EUA, por exemplo, a experiência demonstra que aquisições do controle são 

normalmente seguidas por operações de fusão ou incorporação entre as companhias 

envolvidas (takeout).  Geralmente, o preço estabelecido para a relação de troca nas 

operações de fusão e incorporação é inferior ao preço de mercado das ações quando da 

aquisição do controle.  Ainda que não ocorra uma operação de fusão ou incorporação, o 

adquirente do controle poderá dirigir a companhia de acordo com interesses 

particulares.  Por exemplo, o adquirente pode mudar o objeto da companhia, vender 

ativos relevantes ou até mesmo dissolver a companhia.  Mesmo que tal conduta possa 

ser contestada ou configurar abuso de poder de controle, muitas vezes ela é difícil de ser 

detectada70.  É notório que as ações dos acionistas minoritários de uma companhia cujo 

controle foi adquirido no mercado e as mesmas ações caso a companhia permanecesse 

independente, ainda que os ativos sejam os mesmos, possuirão preços distintos71.		

																																																													
70 Cf. Bebchuck, Lucian A., The Pressure to Tender: An Analysis and a Proposed Remedy, in Coffe Jr., 
John C., Lowenstein, Louis e Rose-Ackerman, Susan (coord.), Knights, Raiders & Targets, cit., p. 372.   
71 A esse respeito, utiliza-se por analogia a análise de Bebchuck no caso da OPA, ao tentar explicar o 
problema da pressão que motiva a tomada de decisões distorcidas.  Para o referido autor, uma OPA, ainda 
que parcial, equivale à aquisição das ações da companhia como um todo.  O autor utiliza como exemplo 
uma oferta na qual o ofertante adquire o controle de uma companhia com 100 ações comprando 70 dessas 
ações pelo preço de $10.  Supõe referido autor que após a oferta o valor das 30 ações remanescentes será 
de $8.  O custo de aquisição para o ofertante não foi de apenas $700 como se poderia concluir à primeira 
vista, mas de $940 [(70 ações x $10) + (30 ações x $8) = 940], pois, apesar de controlar inteiramente a 
companhia, não terá direito de capturar os ganhos nem a parcela correspondente às 30 ações (no valor de 
$240).  Do ponto de vista dos acionistas como um todo, eles perderam 100 ações em uma companhia 
independente e ficaram com $700 mais 30 ações minoritárias no valor de $8.  Na prática, é como se o 



 

Nesses casos, diferentemente do que se advoga em relação à supressão do direito 

de retirada72, a liquidez pode não - e não deve - ser solução.  O fundamento, neste caso, 

é outro.  O sobrepreço que não foi pago quando da escalada acionária é extraído por via 

indireta, prejudicando o acionista pela mudança de orientação na condução das 

atividades empresariais. 

 

Nesse sentido, a solução seria, na ocorrência de determinados eventos dentro de 

um determinado período de tempo após aquisição do controle73, o lançamento de uma 

OPA a posteriori a todos os acionistas remanescentes assegurando-se a diferença de 

preço, no mínimo, entre o valor da cotação das ações na ocorrência do evento e o maior 

valor pago pelo controlador no processo de escalada.  O mesmo deveria ser assegurado 

aos acionistas que tiverem vendido suas ações, calculando-se a diferença com base no 

valor de venda.  Os eventos que poderiam disparar a obrigatoriedade de lançamento da 

OPA poderiam ser, por exemplo, os mesmos que hoje dão direito de retirada na LSA, 

acrescidos da hipótese de dissolução da companhia, bem como da venda de ativos 

operacionais relevantes para a continuidade dos negócios74. 

       

Questionamento possível e naturalmente esperado é o de como se saber que 

houve aquisição do controle minoritário.  A solução é simples: basta analisar o 

comportamento do acionista ou grupo de acionistas nas Assembleias anteriores da 

companhia e identificar se, e em que momento, as ações adquiridas passaram a ser 

decisivas para (i) convocação de Assembleia; e/ou (ii) a aprovação das deliberações75.  

																																																																																																																																																																																			
ofertante tivesse adquirido a companhia por $940, tendo imediatamente vendido a investidores 30 ações 
minoritárias no valor de $240 (tal como se fossem um ativo distinto das ações da companhia quando 
independente), representando para estes uma perda de $60 (cf. Bebchuck, Lucian A., The Pressure to 
Tender, cit., pp. 375-376).    
72 V. Oioli, Erik F., Regime Jurídico, cit., pp. 167-173. 
73 Como, por exemplo, 1 (um) ano, já outrora sugerido. 
74 Outra hipótese que poderia se cogitar seria a própria eleição de administradores, forma clássica de 
manifestação do poder de controle.  Contudo, não deveria prosperar a tese, admitindo-se o procedimento 
de eleição por voto múltiplo, onde estaria assegurada a representatividade dos demais acionistas.   
75	Vale ressaltar que, por força do artigo 12, §1º, da Instrução CVM nº 358/02, qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas representando um mesmo interesse, titular de participação acionária igual ou superior a 5% de 
ações de classe ou espécie representativa do capital social está obrigada a divulgar à companhia e esta ao 
mercado, toda vez que a referida participação se eleve em 5% da espécie ou classe de ações 
representativas do capital social da companhia, informações sobre referida participação, inclusive 
“objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que 
suas compras não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade”.  
Em companhias de capital disperso, esse percentual de elevação de 5% poderia ser ainda eventualmente 
reduzido.	



O critério também é útil para distinguir a situação de acionistas que já eram detentores 

de ações e passaram a exercer controle por deter uma postura mais ativa na companhia 

ou mesmo por estabelecerem acordos de voto, formais ou não, com outros acionistas ou 

que o fazem por meio de procurações.  Nestes casos, não se haveria de onerar o 

acionista ou grupo de acionista pelo exercício dos seus direitos, especialmente em 

virtude da ausência ou do desinteresse daqueles que não debatem ou fazem valer seu 

voto.  Haveria, portanto, uma legítima presunção de desinteresse pela própria 

organização empresarial, que não merece ser premiado.  Basta, neste caso, que se 

preserve a liquidez.	

 

A solução acima se prestaria, inclusive, à solução do problema da transferência 

do controle minoritário.  Importante, assim, que a companhia declare se possui ou não 

controlador, como já faz em seu Formulário de Referência, ou então, nos termos do 

artigo 10 da Instrução CVM nº 358/02, o adquirente do controle divulgar fato relevante 

sobre essa circunstância.  Neste caso e no caso da companhia que declara ter 

controlador (como presunção juris tantum76), aplica-se a regra de aquisição derivada do 

controle (nos moldes do artigo 254-A da LSA, reformulada).  Caso contrário, ou caso a 

transferência das ações do bloco de controle se dê por valor equivalente ou próximo à 

cotação das ações em bolsa, aplicar-se-ia a mesma regra de OPA a posteriori que 

discutimos para a escalada acionária.  Afinal, mais importante que saber como se 

adquirem as ações que dão o poder de controle, é saber o real propósito de como são 

usadas.	

 

8.  Limitações à transferência ou aquisição de controle: o caso das técnicas de 

defesa 

 

  Também é relevante ao presente estudo a análise da adoção de técnicas de defesa 

contra a aquisição de controle77.  Permitir sua livre adoção significa desincentivar o 

																																																													
76 É difícil pressupor que alguém, num universo de dispersão acionária, venha a comprar ações 
declaradamente integrantes do bloco de controle sem ter a intenção de exercer o controle.  Um bom 
parâmetro de verificação seria o valor atribuído às ações adquiridas.  Se o valor for o mesmo da cotação 
em bolsa, seria admissível pressupor-se o contrário.  Caso haja sobrevalor, é um forte indício de aquisição 
de controle com o objetivo de efetivamente orientar a organização empresarial. 
77 Danielson e Karpoff apresentam descrição detalhada de técnicas societárias, tanto estatutárias quanto 
estruturais, utilizadas nos EUA (Danielson, Morris G., e Karpoff, Jonathan M., Do Pills Poison 
Operating Perfomance?, s.l., 2002, disponível [on-line] in http://papers.ssrn.com/abstract=304647 (c. 
23.11.12), pp. 33-35).  V. também Daines, Robert, e Klausner, Michael, Do IPO maximize firm value? 



desenvolvimento de um mercado de controle societário, importante instrumento de 

monitoramento do desempenho dos administradores, bem como estimular a perpetuação 

de controladores diluídos e administradores no poder. 

 

 A OPA envolve interesses diversos e, muitas vezes, conflitantes.  O uso 

indiscriminado de técnicas de defesa com o objetivo de frustrá-la pode levar a abusos.  

Cabe, portanto, analisar em quais hipóteses o uso da defesa contra uma OPA indesejada 

é legítimo e quais os seus limites. 

 

Além disso, diante do recente movimento de dispersão acionária no Brasil, 

diversas companhias brasileiras vêm adotando dispositivos em seus estatutos com o 

propósito de impedir ou dificultar a aquisição do controle por meio de OPA ou 

escaladas acionárias78.  Tais dispositivos ainda não foram efetivamente testados, nem 

explorados a fundo pelos juristas brasileiros79.  

 

																																																																																																																																																																																			
Antitakeover protection in IPOs, in Journal of Law, Economics and Organization, 2001, pp. 30-33.  Entre 
as técnicas utilizadas, pode-se citar o uso de mais de uma classe de ações para estruturar o poder de 
controle, criação de órgãos de administração em que os administradores possuem mandatos com prazos 
escalonados (classified ou staggered board), restrições à convocação de assembleia pelos próprios 
acionistas, as poison pills, a suspensão dos direitos de voto de acionistas que atingirem determinado 
percentual de participação no capital social (geralmente entre 20% a 50%), determinação estatutária do 
preço justo a ser oferecido pelo ofertante, recompra de ações pela companhia visada, realização de oferta 
concorrente por um “white knight”, alienação de ativos relevantes para o ofertante e oferta de vantagens 
aos acionistas que decidirem não vender suas ações na oferta.  Na Europa, as técnicas defensivas são 
menos desenvolvidas, assim como são menos aceitas.  Duas previsões comuns em estatutos de 
companhias europeias, em especial França, Itália e Alemanha, eram a da submissão de negócios de 
transferência de controle à aprovação dos administradores e a restrição do número de votos por ação.  
Tais restrições vêm sendo abandonadas e restringidas a companhias fechadas, em função da 
modernização das legislações sobre OPA e da Diretiva da UE de 1979 sobre condições de listagem de 
companhias europeias (cf. Ferrarini, Guido, Share Ownership, Takeover Law and The Contestability of 
Corporate Control, discurso proferido em conferência sobre “Reforma da Legislação Societária nos 
Países da OCDE.  Uma Análise Comparativa das Atuais Tendências” realizada em Estocolmo, dezembro 
de 2000, pp. 6-11, disponível [on-line] in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=265429 (c. 
23.11.12)).      
78 Por exemplo, entre 25 de outubro de 2006 e 22 de junho de 2007, das 24 companhias que abriram seu 
capital, 21 incluíram as chamadas poison pills em seu estatuto social (cf. Hessel, Camila Guimarães, 
Atenção, mantenha distância – sofisticadas poison pills ganham cada vez mais poderes para afastar 
tomadores de controle, in Revista Capital Aberto, julho, 2007, p. 24).  O tipo de poison pill mais comum 
no Brasil é aquele que prevê nos estatutos a necessidade de o adquirente de determinado percentual de 
ações da companhia visada realizar uma oferta pública para aquisição das demais ações em circulação da 
companhia por preço justo, normalmente acrescido de prêmio.  Variação dessa poison pill determina que 
novas aquisições de ações, depois de atingido determinado percentual do capital social, devem ser 
realizadas em bolsa, mediante leilão.  Outra poison pill utilizada é aquela que faz uso do disposto no 
artigo 110, §1°, da LSA, limitando o percentual de votos de cada acionista.  Na Embraer S.A., por 
exemplo, os acionistas podem votar com no máximo 5% do capital social. 
79 Como exceção, podemos citar Nascimento, João Pedro Barroso, Medidas Defensivas contra a Tomada 
do Controle, São Paulo, Quartier Latin, 2011. 



Nem sempre a OPA tem por objeto companhias com ações desvalorizadas, maus 

administradores e desempenho ruim.  Nos EUA e na Europa, determinadas ofertas têm 

sido motivadas por estratégias de consolidação de grupos empresariais em determinados 

setores, como aço e energia80.  Já em outros casos, companhias saudáveis são adquiridas 

para serem desmanteladas81 e terem seus ativos vendidos separadamente. 

 

 Há ainda autores que entendem que o uso de técnicas de defesa pode ser útil para 

solução do problema de falta de ação coletiva dos acionistas destinatários da oferta, bem 

como para oferecer-lhes poder de barganha a fim de obter prêmios maiores pela 

alienação de suas ações82.  Some-se ainda a essas doutas posições a daqueles que 

sustentam que a possibilidade de implantação de técnicas de defesa é importante para 

conferir estabilidade aos administradores e criar condições para o investimento de longo 

prazo83. 

 

Conforme já defendido por este autor, para proteção do interesse da companhia e 

do interesse público de preservação da empresa, o uso de técnicas de defesa deve ser 

legítimo84.   

   

No Direito brasileiro, tanto o acionista controlador quanto os administradores85 

têm o dever de agir no interesse da companhia, nos termos do artigo 116, parágrafo 

único, e dos artigos 154 e 155, II, da LSA.  E, embora possam naturalmente querer 

utilizar as defesas para proteção de interesses particulares, é importante ressaltar que a 

																																																													
80 Por exemplo, em 2006, a companhia indiana Mittal Steel lançou oferta pelas ações da Arcelor quando 
esta, então a segunda maior siderúrgica do mundo, superou as metas de cortes de custo, teve crescimento 
anual de 37% e propôs pagamento de dividendos 85% maiores que no exercício anterior (cf. Revista 
Capital Aberto, Vitamina ou veneno?, n. 31, março de 2006, p. 27). 
81 Vide caso recentíssimo no Brasil da aquisição da companhia aérea Webjet pela Gol Linhas Aéreas, que 
resultou da venda de ativos e demissão de todos os empregados, evidenciando uma estratégia de 
eliminação de concorrente (cf. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1189968-gol-anuncia-fim-da-
webjet-e-demissao-de-850-funcionarios-veja-fotos.shtml (c. 23.11.12). 
82 Cf. De Ângelo, Harry, e Rice, Edward M., Antitakeover charter amendments and shareholder wealth, 
in Journal of Financial Economics, 1983, pp. 329-360, Stulz, Rene M., Managerial control of voting 
rights: financing policies and the market for corporate control, in Journal of Financial Economics, 1988, 
pp. 25-54 , Bebchuck, Lucian A., The case for facilitating competing tender offers: a reply and extension, 
in Stanford Law Review, n. 23, 1982 e Zingales, Luigi, Insider Ownership and the Decision to Go Public, 
in Journal of Economic Studies, n. 63, 1995, pp. 425-448.  
83 Cf. Srinidhi, Bin, e Sen, Kaustav, Effect of poison pills on value relevance of earnings, s.l., 2002, 
disponível [on-line] in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302646 (c. 30.6.11), p. 2.  
84In Oferta Pública de Aquisição, cit., pp. 198 a 204. 
85 V. Comparato, Fábio Konder, Aspectos Jurídicos, cit., p. 51, e Salomão Filho, Calixto, e Richter Júnior, 
Mario Stella, Interesse social e poderes dos administradores na alienação de controle, in RDM, n. 89, p. 
65-75.  



Lei das Sociedades Anônimas impõe limites à sua atuação por meio das regras de abuso 

do poder de controle, de conflitos de interesse e dos deveres fiduciários dos 

administradores.  Nada justifica, portanto, ignorar seus deveres legais a título de uma 

presunção de atuação na defesa de interesses particulares.  É preciso, contudo, que eles 

se tornem efetivos, por meio dos remédios que a própria legislação societária oferece. 

 

 Uma vez verificada a legitimidade da utilização das técnicas de defesa pelos 

administradores e acionistas controladores da companhia, analisar-se-á até em que 

medida os mecanismos de defesa utilizados pelas companhias brasileiras e os principais 

mecanismos empregados no Direito Comparado, em especial as poison pills, encontram 

acolhida em nosso Direito Societário. 

 

A aplicação das técnicas de defesa não deveria proibir a transferência do 

controle da companhia visada.  Alguns estatutos sociais de companhias brasileiras, por 

exemplo, impõem o pagamento de prêmios elevados para aquisição do controle com o 

objetivo de tornar proibitiva per se a transação, independentemente do seu alinhamento 

ou não com os interesses da companhia.  Trata-se, pois, de pacto de natureza 

parassocietária introduzido nos estatutos e, assim sendo, não deveria se impor sobre os 

demais acionistas.   

 

Como bem afirma Lipton, considerado um dos criadores das poison pills, estes 

mecanismos não foram criados - e não deveriam ser utilizados - para evitar a aquisição 

do controle, mas sim possibilitar a realização de um negócio melhor para a 

companhia86.  A par da controversa discussão sobre a titularidade do poder de controle, 

a sua alienação (ou aquisição) corresponde, em última instância, a alienar (ou adquirir) 

bem da empresa (a organização empresarial), sobre o qual têm direito todos os 

acionistas87.  Proibir a transferência (ou a aquisição) do controle corresponde a interferir 

na esfera de direitos dos próprios acionistas.  Ademais, a proibição per se da 

transferência (ou aquisição) do poder de controle somente servirá aos interesses dos 

administradores e do acionista controlador, que poderão se perpetuar no poder88.   

																																																													
86 In Lipton, Martin, e Steinberger, Erica H., Takeovers & Freezeouts (1978), vol. 1, New York, Law 
Journal, 2005, pp. 1-6. 
87 Cf. Salomão Filho, Calixto, O Poder de Controle, cit., p. 119. 
88	Mais ainda, o artigo 36 da Lei das Sociedades Anônimas parece ser aplicável ao caso.  A LSA não 
admite restrição à circulação de ações de companhias abertas.  O impedimento à alienação de ações que 



																																																																																																																																																																																			
resulte na aquisição do controle pelo ofertante parece ser uma violação a tal restrição, devendo ser 
vedada. V. ainda o PO nº 36/09 da CVM.  V. ainda outros argumentos contrários à adoção de técnicas 
específicas de defesa em Oioli, Erik F., Oferta Pública de Aquisição, cit., cap. 7.   
 


