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ROL DE CATEGORIAS

Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais.

Companhia Aberta

A expressão Sociedade Anônima de Capital Aberto foi criada em 1964 por uma lei

fiscal (Lei 4.506 de 30-11-64), a fim de dar incentivos às companhias que

tivessem suas ações disseminadas entre o público.

Segundo a Lei 6.404/76, de 15/12/76 (Lei das SA.) Companhia Aberta é aquela

que tem seus valores mobiliários (ações ou debêntures) admitidos à negociação

em Bolsa de Valores ou no mercado de Balcão.

Direito de Recesso

"Nas sociedades anônimas, os acionistas não estão obrigados a ficar a ela

vinculados para sempre. Há para eles a facilidade de dela se retirarem quando

queiram, mediante a venda de suas ações a outros acionistas ou mesmo a

terceiros, no mercado. Entretanto, em certos casos previstos na lei, lhes e

assegurado o direito de retirada da companhia se estiverem em desacordo com

as deliberações da assembléia geral extraordinária concernentes as hipóteses

fixadas taxativamente na lei. É, portanto, um direito restrito aquelas hipóteses.

Não se admite exista direito de recesso em hipóteses análogas. Nem o estatuto

pode acrescentar qualquer outro caso em que esse direito possa ser admitido.

Trata-se de um dos direitos essenciais mencionados na lei de que nem o estatuto,

nem a assembléia geral podem privar o acionista”1

Valor de Reembolso

A Lei 6.404 de 1976, no caput do art. 45, define o reembolso como a operação

pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas

dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor de suas ações. O

1 LACERDA, J. C. Sampaio de. Comentários a Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo:
Saraiva, Vol. 3, 1978, p. 136.
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reembolso, portanto, é a conseqüência natural do exercício do direito de retirada.

É através desta figura jurídica que os acionistas, que já declararam sua vontade

de retirar-se da sociedade, recebem o pagamento do valor de suas ações.

Acionista

É o titular de uma ação ou mais ações de uma Companhia ou Sociedade

Anônima.
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RESUMO

Este Trabalho de Pesquisa visa apresentar um estudo em

profundidade sobre o Direito de Recesso do acionista na Sociedade Anônima.

O estudo vai demonstrar que o direito de recesso, também

chamado de direito de retirada, não é simplesmente um acordo com a empresa,

em tese, pois quando a mesma for configurada a hipótese disciplinada na lei

como pressuposto do direito de recesso, o acionista dissidente caracteriza sua

imposição para a Companhia as conseqüências jurídicas da declaração unilateral

de vontade.

Essa conseqüência, além de desvincular o acionista da

Sociedade, obriga a mesma, por submissão à vontade do acionista de reembolsar

o valor correspondente ao seu direito.
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INTRODUÇÃO

A presente Monografia tem como objeto principal o estudo

do direito de retirada do acionista minoritário na Sociedade Anônima.

O seu objetivo é estudar as várias possibilidades do direito

de retirada, e fundamentalmente o estabelecimento dos critérios atualmente

utilizados quanto ao valor de reembolso a ser estabelecido ao acionista que

pretende dissentir da Sociedade.

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando de estudar

sobre as Sociedades, onde já muito cedo o Direito já percebeu em face constante

dos conflitos de interesse em que quando duas pessoas ou mais viram a

importância de regulamentar as reuniões de pessoas com o fim de realização de

união de esforços e a concretização de objetivos comuns e, por conseguinte dar

estrutura jurídica à reunião de pessoas para a consecução de tarefas e trabalhos

cujo interesse é o fim econômico.

No Direito Societário, empresário, para todos os efeitos, é a

sociedade, e não seus sócios, ou seja, são chamados de empreendedores, pois

investem capitais e são responsáveis pela concepção e condução do negócio ou

também podem ser chamados de investidores, contribuindo apenas com o capital

para o desenvolvimento da empresa.

Sociedade empresária é um conceito mais amplo que

sociedade comercial, pois abarca uma das maneiras de organizar, a partir de

investimentos comuns de mais de um agente, a atividade econômica de produção

ou circulação de bens e serviços.

As sociedades empresárias são sempre personalizadas, ou

seja, são pessoas distintas dos sócios, titularizam seus próprios direitos e

obrigações. A própria Sociedade é titular da atividade econômica.
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Portanto, nem sempre as vontades dos fundadores se

harmonizam de forma a se representarem em linhas harmônicas e paralelas, ou

seja, o conflito de interesses é flagrante.

Não é de hoje que esses conflitos estão latentes na

sociedade, que em muitos casos põem em risco a vida social levando em muitos

casos a efetiva dissolução, por conseqüente a morte da empresa.

No Capítulo 2, tratando de estudar sobre as Sociedades

Anônimas, cabe destacar, portanto, que se dedique atenção à evolução por que

vem passando as companhias, tanto sob o ponto de vista jurídico, ao qual estão

afetos os tradicionais cultores do direito, quanto sob a perspectiva multidisciplinar.

A Sociedade anônima exige reflexão dos mais variados campos do trabalho, para

que os fenômenos de ordem econômica, política e social que vêm norteando mo

crescimento dessas sociedades e o aumento de sua utilização como instrumento

de negócios no mundo moderno possam ser compreendidos plenamente.

Visando ainda o presente trabalho de Pesquisa, discorrer

sobre alguns aspectos referentes às sociedades anônimas. Proporcionar sua

conceituação, passando por suas origens e evolução da legislação vigente no

Brasil. Incluir-se-á também suas características, espécies, e uma abordagem

sobre os títulos mobiliários, que são compostos pela emissão de ações,

discorrendo-se ainda, sobre a responsabilidade civil dos seus administradores e a

ação de responsabilidade a que estão sujeitos.

Conforme dispõe o Art. 4º da Lei 6.404/76, as Sociedades

Anônimas podem ser de capital aberto, ou seja, aquelas companhias em que as

suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores ou ainda ser de capital

fechado, cujas ações são negociadas no mercado de balcão.

As companhias denominadas de capital aberto, porém, são

aquelas em que há uma maior rigidez quanto a sua negociação, pois são

rigorosamente fiscalizadas pelos órgãos governamentais, especialmente pela

CVM - Comissão de Valores Mobiliários, pois estas empresas buscam recursos

financeiros via emissão de valores mobiliários quer seja via através de ações ou
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debêntures. O rigor do Governo quanto à fiscalização a essas Companhias,

objetiva resguardar o investimento dos acionistas minoritários, que será, portanto

o foco do estudo que faremos no Capítulo 3 da presente Monografia.

Já no caso das Companhias Fechadas, essas por sua vez

não têm suas ações disponíveis no mercado para negociação, porém estão

sujeitas a legislação específica das sociedades anônimas.

Via de regra, os acionistas que fazem desta sociedade são

participantes restritos, em alguns casos familiares, que se fazem, portanto,

presente neste tipo de sociedade anônima os institutos chamados, “personae e

afectio societatis”, uma vez que a restrição quanto à participação realizada é

estatutária, com a anuência dos acionistas.

No Capítulo 3, tratando de Direito de Retirada do Acionista

Minoritário da Sociedade Anônima, terá como abordagem principal as hipóteses

previstas em nosso ordenamento jurídico quanto ao tratamento do direito de

recesso do acionista minoritário nas sociedades anônimas, processo em que é

muito comum a retirada de sócios de um negócio.

Outro aspecto relevante, foco também da presente

monografia, é quanto ao valor de reembolso das ações a serem pagos ou

desembolsados aos acionistas dissidentes da Companhia.

Os defensores do pensamento clássico defendem que o

valor da empresa é o valor do patrimônio líquido contábil, que na verdade nem

sempre espelha a realidade dos fatos. Isso porque, os lançamentos contábeis,

são reflexos do passado, pois na Contabilidade se registra os fatos acontecidos,

no entanto, não leva em consideração a capacidade de geração de lucros da

empresa, e tampouco as oportunidades e riscos de imagem, reputação,

credibilidade, alianças comerciais, equipes treinadas, processos, o potencial de

extensão de uma marca e o seu preço relativo, dentre outros fatores objetivos e

subjetivos de alta relevância.
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões

sobre o direito de recesso, ou seja, a capacidade do acionista minoritário dissentir

da sociedade e o conseqüente pagamento do reembolso das ações.

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes

hipóteses:

1 - O Direito de recesso atua como contrapeso ao princípio

majoritário que impera nas Sociedades Anônimas. De forma que as hipóteses que

outorgam o Direito de Retirada e o conseqüente Reembolso aos acionistas

dissidentes são taxativas no tocante ao que determina a legislação e próprio

Estatuto Social das Companhias.

2 - A Lei 6.404/76, já sofreu duas alterações importantes que

foram introduzidas pelas Leis nºs. 9.457/97 e 10.303/01, contudo ainda deixou a

desejar quanto ao objeto precípuo de garantir ao acionista minoritário maior

eficácia na aplicação dos dispositivos de proteção de seus direitos.

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase

de Investigação2 foi utilizado o Método Indutivo3, na Fase de Tratamento de

Dados o Método Cartesiano4, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente

Monografia é composto na base lógica Indutiva.

2 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente
estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da
pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101.

3 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e
Metodologia da pesquisa jurídica. p. 104.

4 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE,
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.
22-26.
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Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as

Técnicas do Referente5, da Categoria6, do Conceito Operacional7 e da Pesquisa

Bibliográfica8.

5 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa
jurídica. p. 62.

6 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD,
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 31.

7 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 45.

8 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD,
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 239.
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CAPÍTULO 1

SOCIEDADES

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As sociedades empresárias possuem papel relevante na

economia mundial, seja pelo número de pessoas que empregam, seja pelo

volume de seus negócios, ou a conseqüência destes para diversos cidadãos e

sociedades, em diferentes cantos do globo. 9

É necessário estudar o nascimento e o desenvolvimento

histórico do direito comercial, não apenas pela que detêm as noções de ato de

comércio e de direito comercial, mas, sobretudo para que se possa entender o

direito empresarial atual.

A origem do direito comercial, como ramo autônomo do

direito, está na Idade Média, tendo surgido em decorrência das relações jurídicas

nascidas de uma atividade econômica concreta, realizada pelos mercadores.

No Brasil, até o advento do novo Código Civil, comerciante

era toda pessoa física ou jurídica que praticasse atos de comércio em nome

próprio com habitualidade, profissionalismo, como meio de vida e com intuito de

lucro, bem como seria comerciante a pessoa jurídica constituída na forma de

sociedade anônima, independentemente da atividade realizada.

A sociedade anônima surgiu relativamente tarde no meio

jurídico e social.

Embora possam ser apontados no passado alguns exemplos

pioneiros de sua concepção- como é o caso das grandes companhias

9 JOÂO, Juliana. Evolução histórica das sociedades empresárias. direito societário na
atualidade. aspectos polêmicos. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 15
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colonizadoras na época dos descobrimentos: Companhia das Índias Orientais

(1602) e Ocidentais (1621) -, a verdade é que a sociedade anônima é fruto da

Revolução Industrial e do Surgimento do regime capitalista (final do século

XVIII/início do século XIX).

A teoria jurídica da sociedade anônima sofreu, no começo

uma influência muito forte das noções e dos princípios que regiam, desde os

Romanos, o conceito de sociedade. Assim sendo a sociedade anônima foi

considerada um contrato, e, portanto, um acordo de vontades. Desta idéia básica

decorreu todo sua disciplina jurídica original. 10

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS SOCIEDADES

A diferença entre o homem e os demais animais reside na

capacidade que o homem tem em transformar a natureza, ao passo que os

demais animais apenas adaptam-se a ela. Assim, a atividade econômica de

produção de riquezas surgiu historicamente, junto com o homem.

A sociedade também surgiu junto com o homem, que é um

ser social por excelência. Podemos dizer que a propriedade surgiu historicamente

de uma forma societária, pois a propriedade coletiva está na base de todas as

sociedades humanas. A comunidade familiar ou tribal foi encontrada pelos

historiadores em todos os povos, com características quase idênticas.11

1.2.1 Na antiguidade

É difícil estudar a história da propriedade, caso se tenha em

mente unicamente a propriedade individual. É quase certo que as formas de

propriedade decorriam de um direito de grupos sociais sobre a terra, que

pertencia não a indivíduos ou famílias, mas a sociedades um pouco mais

10 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 5

11 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa - Teoria da empresa e direito societário. São Paulo:
Atlas, 2007, p. 4
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extensas. A terra era trabalhada por todos os habitantes e os frutos eram

distribuídos segundo as necessidades de cada um ou segundo regras que

concediam parcelas fixas desses frutos. Toda a riqueza pertencia à comunidade

(gens). Desse modo, o patriarca Abraão não seria proprietário dos rebanhos no

sentido moderno da palavra 12.

Portanto, o homem sempre se organizou em grupos para

caça, produção de bens, proteção mútua etc. Desde as civilizações arcaicas, as

comunidades de família, de clã, de aldeia, de cidade, de mercadores têm

relevante papel na vida social e econômica13. As pessoas se unem e lutam para a

obtenção de vantagens econômicas.

No ano 3.000 a.C., na Suméria, as famílias locais

ultrapassaram a fase do mero escambo, desenvolvendo contratos que buscavam

racionalizar a posse de algumas propriedades. Seus templos eram usados tanto

para adoração dos deuses quanto para operações bancárias, bem como eram

locais que o Estado utilizava para conferir as atividades de seus súditos. Os

assírios, entre os anos 2.000 e 1.800 a.C.deram continuidade aos contratos

criados pelos sumérios, criando até mesmo uma espécie de sociedade,

semelhante a fundo de capital de uma venture moderna.14

Os antigos egípcios e os fenícios foram povos mercadores

da Antiguidade. A Babilônia também foi um importante centro comercial da

Antigüidade e o relato da Torre de Babel revela que essa cidade era um centro de

estrangeiros de todos os países e nações. Os gregos também tiveram sua

12 Engels, Friedrich. A origem da Família, da propriedade privada e do estado. Traduzido por José Silveira
Paes. 2. Ed. São Paulo: Global, 1985, p. 91, apud por SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa teoria
da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 4

13 MARX, Karl; Engels, Friedrich. A ideologia alemã. Traduzido por José Carlos Bruni e Marco Aurélio
Nogueira, 5. Ed. São Paulo: Hucitec, 1986, p. 98. Apud SILVA, Bruno Mattos e Silva – Direito de empresa
teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 5

14 Beraldo, Leonardo de Faria, Direito societário na atualidade. aspectos polêmicos. JOÃO, Juliana
Soares, Evolução histórica das sociedades empresárias. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 15
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destacada participação no comércio mediterrâneo, com numerosas colônias em

diversos países15.

As sociedades e associações também existiam na Grécia

clássica sem, contudo, a necessidade de autorização estatal para funcionar. O

erano16, espécie societária da época, tinha uma organização parecida com as

atuais sociedades por ações, possuindo presidente e tesoureiros, que deveriam

prestar contas a uma assembléia. As sociedades de então já possuíam

personalidade jurídica, mas não era alvo de legislação especial, e tinha vida curta,

vez que eram criadas para a consecução de determinado empreendimento.

Em Roma, várias palavras tinham o significado de

corporação ou associação: solidalitas, societas, ordo, collegium, corpus,

universitas. Para serem criadas, as corporações tinham que preencher alguns

requisitos. No momento de sua fundação, deveriam ter o mínimo de três sócios;

deveriam possuir um estatut; e deveriam por fim, ter finalidade lícita (observe-se

que a mesma estrutura jurídica servia tanto para criar uma sociedade empresária

quanto uma fundação de fisn religiosos, por exemplo).17

Conforme Wolfgand Kunkel, apud Bruno Mattos e Silva, o

direito romano, na forma de ius gentium, inclusive passou a conceder proteção

para os estrangeiros, que antes estavam totalmente desprotegidos, exatamente

porque as novas circunstâncias assim o exigiam. Para tanto, havia o pretor

peregrino, que cuidava das relações entre romanos e estrangeiros os mesmo

entre estrangeiros. Passou-se a, por exemplo, reconhecer a validade a contratos

15 SCHMIDT, Max Georg. História Del comercio mundial. Traduzido para o espanhol por Manuel
Sánchez Sarto. 2. Ed. Barcelona: Labor, 1938, p 10-23. Apud citado por SILVA. Bruno Mattos e –
Direito de empresa teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 5

16 Espécie de sociedade utilizada na Grécia Antiga. JOÃO, Juliana Soares. O direito de exclusão do
quotista nas sociedades limitadas no Brasil. (Dissertação de Mestrado). Belo Horizonte: Universidade
Federal de Minas Gerais, 2004, Apud: BERALDO, Leonardo de Faria (Organizador e Colaborador). Evolução
histórica das sociedades empresárias. Direito societário na atualidade. Aspectos polêmicos. Belo
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 16

17 BERALDO,Leonardo de Faria (Organizador e Colaborador). JOÂO, Juliana Soares, Evolução histórica
das sociedades empresárias. Direito societário na atualidade. Aspectos polêmicos. Belo Horizonte: Del
Rey, 2007, p. 16
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celebrados sem as solenidades que o direito romano (ius civile) exigia, tais como

compra e venda, sociedade, arrendamento de coisas etc. 18

Os reinos bárbaros que surgiram após a derrocada do

Império Romano também não tinham um direito comercial autônomo, mas apenas

algumas regras jurídicas aplicáveis ao comércio. Nada mais natural: a perda da

unidade política que existia no império romano foi prejudicial ao comércio e à

atividade econômica de um modo geral. A vida urbana se reduziu sensivelmente;

mesmo que certos relatos indiquem que as cidades ainda mantinham uma certa

vitalidade no século VII e que o comércio marítimo não desapareceu da Europa

nem nos piores momentos, especialmente no Mediterrâneo e em razão do

comércio com o Oriente (Constantinopla), são visíveis os sinais de declínio.19

1.2.2 Na idade média – Primeiro período da história do Direito Comercial

Conforme Silva20, possivelmente já no século X e com

certeza no século XI, a atividade comercial começa a ganhar cada vez mais força

na Europa. Durante o período anterior (séculos V a IX), o comércio não

desapareceu por completo, mas sofreu significativo declínio e, no contexto

econômico geral da época, foi importante apenas em determinadas localidades.

O regime feudal não era adequado ao comércio. A

Economia era predominantemente rural e a população dos feudos era

extremamente carente, pois, além da peste e de circunstâncias naturalmente

adversas, os servos eram paupérrimos e fortemente tributados pelos seus

senhores. Não havia o que negociar: os feudos praticamente não produziam

excedentes e, ainda que o produzissem, não havia mercado significativo que os

absorvesse. Desse modo o comércio era diminuto e, embora haja alguma

18 KUNKEL, Wolfgang. História Del derecho romano. Traduzido para o espanhol por Juan Miquel,
Barcelona: Ariel, 1975, p. 31, 35 e 83-85. Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa teoria
da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 7

19 SILVA, Bruno Mattos e – Direito de Empresa Teoria da Empresa e Direito Societário. Atlas, 2007, p. 8

20 SILVA, Bruno Mattos e – Direito de Empresa Teoria da Empresa e Direito Societário. Atlas, 2007, p. 9-18
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controvérsia, era praticamente restrito aos nobres e as poucas outras pessoas

com recursos para compras.

Um instituto jurídico que foi benéfico para o comércio da

época foi o contrato de comenda (de commendare: confiar, emprestar), que

ressurgiu nos países do Mediterrâneo. Por esse contrato, o financiador

(comanditário) associava-se ao capitão do navio (comanditado), partilhava os

lucros e suportava as perdas até o valor do capital aplicado21. Esse contrato

também foi utilizado no comércio terrestre. Os árabes islâmicos conheceram o

contrato de comenda, tanto com aporte de capital por apenas uma das partes,

como por ambas as partes.

A religião cristã e a religião mulçumana proibiam o

recebimento de juros, razão pela qual o contrato de comenda era uma forma de

burlar essa proibição.

Na época, a Igreja e os senhores feudais ainda eram

poderosos e julgavam os litígios a eles submetidos. As leis e a justiça feudais se

achavam fixadas pelo costume, e eram difíceis de ser alteradas; já o comércio era

dinâmico e resistente às barreiras, não se ajustando à rígida estrutura feudal.

Uma importante aliança mercantil foi a “Hansa dos alemães”,

ou “Liga Hanseática” (Hansa, em baixo-alemão, significa corporação ou

sociedade), que surgiu entre os séculos XII e XIV. Embora politicamente a

Alemanha estivesse desunida, comerciantes e cidades alemães estavam unidos e

a Hansa tinha fábricas em diversos países e uma grande frota que dominou o

comércio no Báltico e Mar do Norte. 22

21 BOCCARDO, Jeronimo. Historia Del comercio, de La industria y de La economía política.
Buenos Aires. Impulso, 1942, p.131. GILISSEN, John. Introdução histórica do direito. Traduzido
por A.M. Hespanha e L.M. Macaísta Malheiros. Lisboa; Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p.
773, Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 11

22 BOCCARDO, Jeronimo. Historia Del comercio, de La industria y de La economía política.
Buenos Aires. Impulso, 1942, p.183-185. SCHMIDT, Max Georg. Historia Del comercio mundial.
Traduzido para o espanhol por Manuel Sánchez Sarto. 2. Ed. Barceona: Labor, 1938, p. 57-59,
Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007,
p. 13
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O direito feudal era insuficiente para reger as relações

comerciais. Desse modo, foi necessário que os comerciantes organizados

criassem um direito costumeiro, aplicado internamente na corporação por juízes

eleitos em suas assembléias. Inicialmente esses juízes apenas julgavam litígios

entre comerciantes; numa fase subseqüente, passaram a julgar reclamações

suscitadas por pessoas que não eram comerciantes em face de comerciantes.

No processo de evolução da ciência jurídica na Idade Média,

merece destaque a glosa, que eram pequenos comentários efetuados no corpo

de textos jurídicos romanos. Esses textos estavam escritos em latim, que não era

a língua dos tempos medievais. Tratava-se de tentar compreender e interpretar o

direito romano – escrito em outra língua e em outro contexto. – que estava sendo

recuperado. O processo de glosa se desenvolvendo ao longo do tempo e os

glosadores passaram a ser verdadeiros juristas: o intérprete deixa de glosar e

passa a comentar. Esse movimento foi chamado de escola dos comentadores.

Em razão desse trabalho, criaram-se as bases do direito internacional privado, do

direito comercial e da doutrina jurídica do dinheiro.

Paralelamente ao direito costumeiro (comercial ou não)

existente na Idade Média, havia a lei. A lei poderia ser uma disposição unilateral

do Rei, como podia ser pactuada com as Cortes, que eram formadas pelos três

estamentos: a nobreza, Igreja e burgueses (habitantes livres das cidades). As

cortes eram assembléias políticas convocadas e presididas pelo Rei. A partir do

século XII, os habitantes das cidades (burgueses) foram adquirindo importância

econômica e política cada vez maior, razão pela qual os reis tiveram que

reconhecer essa importância e conceder a eles participação na vida do reino. Era

possível a existência de conflitos entre o dinheiro costumeiro e a lei. Nesses

casos, poderia prevalecer um ou outro.

1.2.3 O absolutismo – Segundo período da história do Direito Comercial

Como explica Silva23, a história do Direito comercial, teve seu

primeiro período que foi do século XII até a metade do século XVI. Foi durante

23 SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 18-
20
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esse período que surgiram e se desenvolveram institutos que, ainda hoje, se

consideram próprios do direito comercial.

A partir da segunda metade do século XVI, começa o

segundo período da história do direito comercial24, que decorre do processo de

formação das monarquias centralizadas e só terminará com a Revolução

Francesa, momento em que se inicia a fase moderna do direito comercial.

Nesse segundo período, as fontes principais de direito

comercial não mais serão encontradas na autonomia das corporações. A

evolução consuetudinária é sucedida por um desenvolvimento fundado na

autoridade e no poder do Rei.25

Ainda segundo Silva, a principal característica desse

período, que se inicia no século XVI, é começar a legislação a adquirir uma

importância cada vez maior. Durante a Idade Média, conforme vimos no seu item

anterior, o direito comercial era basicamente costumeiro; com a centralização

monárquica, passou a ser natural a criação de uma grande quantidade de leis

mercantis, especialmente quanto a aspectos “públicos” do comércio: moeda,

direitos alfandegários, falsificação de produtos, usura, monopólios, litígios.

1.2.4 A Revolução Francesa – Terceiro período da história do Direito

Comercial

O grande marco na passagem do sistema subjetivo para o

objetivo é o advento, na França, do Código Comercial de 1807, que entrou em

vigor em 1808.

24 ASCARELLI, Tullio. Origem do direito comercial. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e
financeiro, nova série, v.35, nº. 103, p. 100, jul/set. 1996, Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de
empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 18.

25 ASCARELLI, Tullio. Origem do direito comercial. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e
financeiro, nova série, v.37, nº. 114, p. 1239, abr/jun. 1999, Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de
empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 19
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O objetivo da Revolução Francesa foi o de acabar com os

privilégios pessoais dos nobres e da realeza. O comércio estava muito

desenvolvido e não tolerava mais os limites que as corporações e o Rei lhe

impunham. Mas não é só isso: o povo nobre, que não pertencia às corporações,

nem tinha sangue azul, estava cada vez mais revoltado. Esse povo, que não tinha

perspectiva alguma na vida, foi à massa da Revolução Francesa. Sob o aspecto

jurídico, a Revolução Francesa foi uma ação contra os direitos da nobreza, do

clero e das corporações.26

Nesse sentido, Silva27 dá ênfase à exposição do historiador

Leo Huberman, a respeito da Revolução Francesa:

Destinava-se evidentemente a proteger a propriedade – não a
feudal, mas a burguesa. O Código tem cerca de 2.000 artigos, dos
quais apenas 7 tratam do trabalho e cerca de 800 da propriedade
privada. Os sindicatos e as greves são proibidos, mas as
associações de empregadores permitidas (...). O Código foi feito
pela burguesia e para a burguesia: Foi feito pelos donos da propriedade
para a proteção da propriedade. Quanto o fumo da batalha se
dissipou, viu-se que a burguesia conquistara o direito de comprar
e vender o que lhe agradasse, como, quando, e onde quisesse. 28

O Código Comercial Napoleônico põe fim à segunda parte

da história do direito comercial e dão início ao período moderno, quando cria um

sistema de normas objetivamente aplicáveis, quaisquer que sejam os sujeitos do

ato.

26 MOSSA, Tratado Del nuovo diritto commerciale: secondo Il códice civile de 1942. Milano: Società
Editrice Libraria, 1942, p. 8. Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e
direito societário, Atlas, 2007, p. 21.

27 SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 21.

28 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 20. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1984, p.162-163. Apud
SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário, Atlas, 2007, p. 21.
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Nos séculos XVII-XVIII, o direito natural se libertou da

teologia moral que foi marcante na Idade Média e se desenvolveu como uma ética

humanista. Isso foi uma projeção do Iluminismo na ciência jurídica.29

A codificação do Direito foi um instrumento para efetivar as

diretrizes do pensamento jusnaturalista racionalista, unificando e centralizando o

ordenamento jurídico.30

Ao longo dos séculos XIX e XX, o direito comercial foi

definido como o conjunto de normas jurídicas que regulava as atividades dos

comerciantes no exercício de sua profissão e os atos por lei considerados

comerciais. Essa definição era sustentada no conceito de comerciante e de atos

de comércio, razão pela qual o direito comercial era o direito dos comerciantes e

dos atos de comércio.

1.3 A EVOLUÇÃO DO DIREITO COMERCIAL BRASILEIRO

1.3.1 Direito Mercantil Brasileiro

A doutrina comercial brasileira foi edificada ao longo dos

últimos 200 anos.

Dispondo os principais debates ao longo dessa linha do

tempo, percebemos que o caminho mais largo pavimentou-se sobre as fronteiras

da chamada matéria de comércio. Dessa estrada principal derivaram os estudos

sobre conceito de empresa, a partir do ano do comércio. Posteriormente, no

momento em que a atividade de organização assume o protagonismo da

disciplina, a empresa transformar-se-á em seu principal trilho.31

29 WIEACKER, Fraaz. História do direito privado moderno. Traduzido por A.M.Botelho Hespaña. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 279, 290 e 300. Apud SILVA, Bruno Mattos e – Direito de
empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas; 2007, p. 22.

30 BERNAL, José Sanchez-Arcilla. Manual de historia del derecho. Madrid: Dikinson, 2004, p. 351. Apud
SILVA, Bruno Mattos e – Direito de empresa. teoria da empresa e direito societário. Atlas; 2007, p. 22.

31 FORGIONI, Paula A. A Evolução do Direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.35-36.
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O Direito Comercial brasileiro tem origem em 1808 com a

chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos às nações

amigas. Da sua origem até o surgimento do Código Comercial Brasileiro,

disciplinavam as atividades comerciais no país as leis portuguesas e os Códigos

Comerciais da Espanha e da França, já que entre as leis portuguesas existia uma

lei (lei da Boa Razão) prevendo que, no caso de lacuna da lei portuguesa,

deveriam ser aplicadas, para dirimir os conflitos de natureza comercial, as leis das

nações cristãs, iluminadas e polidas. Por essa razão, nessa primeira fase do

direito comercial brasileiro, a disciplina legal das atividades comerciais mostrava-

se bastante confusa.

Em 1834, uma comissão de comerciantes apresentou ao

Congresso Nacional um projeto de Código Comercial que, após uma tramitação

de mais de 15 anos, originou o primeiro Código Brasileiro, o Código Comercial

(Lei 556 de 25 de junho de 1850), que foi baseado nos Códigos de Comércio de

Portugal, da França e da Espanha. O Código Comercial brasileiro adota a teoria

francesa dos atos de comércio, podendo-se, entretanto, identificar traços do

período subjetivo na lei de l850, em razão do art. 4º prever que somente os

comerciantes matriculados em alguns dos Tribunais de Comércio do Império

poderão gozar dos privilégios previstos no Código Comercial.

Em que pese não ser mais o principio adotado pelo Direito

Comercial contemporâneo, a Teoria dos Atos de Comércio merece atenção, uma

vez que faz parte da própria evolução do Direito Comercial.32

Essa teoria foi desenvolvida no século XIX e tomou

importância e conhecimento a partir do Código Comercial Napoleônico de 1808,

que a trazia em seu bojo a idéia de que era considerado comerciante todo aquele

que praticasse um ato que fosse entendido como comercial, por constar de uma

lista de atos comerciais, era, portanto, uma forma bastante objetiva de determinar

o que vinha a ser comerciante.

32 LIMA, Adilson de Siqueira. Direito empresarial e evolução histórica. Revista Eletrônica de
Administração. Edição Número 7 – dezembro de 2004
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O antigo Código Comercial Brasileiro, que vigorou de 1850

até 2002, trouxe a visão da época em que foi criado, notadamente quando define

o que é comerciante de forma restrita e taxativa, levando em consideração a

atividade desenvolvida, o ato praticado. Adotou, portanto, a Teoria dos Atos de

Comércio.33

1.3.1.1 Primeiro Período

Em sua origem, o direito comercial emergiu da necessidade

de regramento jurídico mais célere, que atendesse às necessidades dos

mercadores, em contraposição ao direito romano que era então redescoberto. A

ordem que se vai formando, baseada nos costumes e nas regras das corporações

de oficio, tem por objetivo disciplinar a atividade dos que nelas são inscritos.

No Brasil, a doutrina parte do estudo dos atos de comércio,

imprimindo traço objetivo à análise. Não houve aqui uma primeira fase do direito

mercantil nos moldes europeus.

Os autores do Código Comercial de 1.850 evitaram enfrentar

nesse texto normativo o problema do ato do comércio: adotam posição

subjetivista no art. 4º, caracterizando como comerciante quem fazia da “mercancia

profissão habitual”.

A definição de mercancia não era estabelecida pelo Código,

mas pelo Regulamento 737, igualmente de 1850, que disciplinava “a ordem do

Juízo no Processo Comercial”.

Em suma, nesse primeiro período, destacam-se os

seguintes direcionamentos doutrinários:34

33 MARCIEL NETO, Pedro. Manual de direito comercial. Atualizado por Daniel Santos. Campinas:
Bookseller, 2005, p.32.

34 FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.36-55.
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O direito comercial tem seu principal foco na atividade de

intermediação, embora a indústria integre seu objeto (v. § 1º do art. 19 do

Regulamento 737, de 1850;

A influência da doutrina estrangeira é sensível, destacando-

se a de Thaller, Vidari, Endemann e, principalmente, Vivante;

A concepção econômica propagada por Vivante, de empresa

como ente organizador dos fatores de produção, é quase que unanimemente

incorporada pela doutrina ao comentar o art. 19 do Regulamento 737;

Os autores, ao interpretar o art. 14 do Código Comercial e o

Regulamento 737, consolidam o direito comercial com o direito dos comerciantes,

que disciplina também os atos de comércio;

Quando à nossa doutrina, podem os corroborar as

conclusões de Ernesto Leme: “Porque em verdade (...) a história do Direito

Comercial no Brasil se divide em três fases distintas: - a de José da Silva Lisboa,

Visconde de Cairu (1756-1835); - a de José Xavier Carvalho de Mendonça (1861-

1930); - a de Waldemar Martins Ferreira (1885-1964) 35

1.3.1.2 Segundo Período

O advento do corporativismo e do facismo – que trouxeram

consigo o Codice Civile de 1942 – foi o marco que deslocou, na Itália, as

discussões sobre o objeto do direito comercial do ato de comércio para a

empresa.

No Brasil, de início, esse movimento encontra a autorizada

resistência de Waldemar Ferreira; em sua opinião, o Codice Civile simplesmente

trocara “o nome do comerciante, batizando-o empresário.

35 Os mestres de direito comercial na Faculdade de Direito de São Paulo, 26. Apud: FORGIONI,
Paula A. A Evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.55.
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A partir de meados da década de 1950, a noção de

intermediação é paulatinamente abandonada pela doutrina, dando lugar à

empresa como centro do direito comercial.

Tudo indica que, no Brasil, a investida inaugural foi desferida

por Sylvio Marcondes, em sua tese de 1956 para a cátedra de direito comercial da

Faculdade de Largo do São Francisco, intitulada Limitação da Responsabilidade

de comerciante individual.

A evolução de empresa, no direito comercial, no entender de

Waldírio Bulgarelli 36, citado por Paula Forgioni, assim resume:

A empresa foi se impondo, pouco a pouco, com fluxos e refluxos,
sempre, porém com uma constância remarcável, à consciência de
todos – juristas, sociólogos, economistas, religiosos, políticos –
ponto de constituir uma realidade tão gritante que o Direito não
pôde resistir ao seu impacto. Tanto é verdade que, após as
hesitações e perplexidades iniciais, acabou por assumir um papel
de capital importância no plano jurídico, abalando e transformando
a estrutura e a função do Direito Comercial.

Em suma, nesse segundo período, a empresa é o ente que

organiza os fatores de produção (trabalho, natureza e capital). O empresário –

afirmaria Buonocore anos mais tarde – coloca-se como o incontestável

protagonista da matéria. Ao lado dos trabalhadores, dos capitalistas e dos

proprietários, perfila-se o empresário, “cujo papel é conjugar os bens do

proprietário, as faculdades do trabalhador e o capital do capitalista. A noção de

empresa vem ilada de trabalhos de índole econômica.

O panorama da recepção doutrinária da teoria da empresa

no Brasil restaria incompleto sem observar que, antes dos anos 1970, não se

verificava grande influência dos autores norte-americanos que, a partir dos anos

1930, já haviam trazido a empresa para o centro das discussões econômicas. 37

36 A teoria jurídica da empresa, 3. Apud FORGIONI, Paula A. A evolução do direito Comercial: Da
mercancia ao mercado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.64.

37 FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.55-66.
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1.4 O DIREITO DA EMPRESA

1.4.1 A Empresa como Instituição

A visão fascista da empresa encontra parte de sua origem

no movimento institucionalista iniciada na Alemanha após a Primeira Guerra

Mundial, no qual se entrevê raízes o nacional-socialismo. O movimento da

empresa como instituição aproveita-se dos ensinamentos de Hauriou, construídos

a partir do direito público.

O fim da empresa é construir riqueza para a comunidade,

oferecer trabalho, melhorar a técnica, favorecer o progresso científico – e não

simplesmente buscar lucros para distribuição aos sócios.38

Segundo Pedro Benedito Maciel Neto39, a partir dessa nova

concepção, ou seja, passa a ser objeto do Direito Comercial o empresário,

entendido como aquele que organiza uma atividade econômica por um

estabelecimento e para obtenção de lucro. Ganham destaque quatro elementos,

as quais são:

PROFISSIONALISMO: deve o empresário desenvolver sua

atividade de forma habitual. Não poderá ser considerado empresário o

profissional que realiza tarefas de modo esporádico.

ATIVIDADE: a empresa é uma atividade econômica

organizada que, por intermédio dos sócios que a compõe, administra os meios de

produção ou circulação de bens ou serviços.

ECONÔMICA: as atividades empresariais visam ao lucro. É

evidente que, em uma sociedade capitalista como a nossa, exista essa

preocupação, pois com a geração de lucro, os sócios das sociedades

38 FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.76

39 MARCIEL NETO, Pedro. Manual de direito comercial. Atualizado por Daniel Santos. Campinas:
Bookseller, 2005, p.32.
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empresariais, reinvestem o capital para fomentação do mercado, estimulando,

assim, a economia local.

ORGANIZADA: é uma atividade organizada, pois o empresário

viabiliza os meios de produção: capital, matéria-prima, mão-de-obra e tecnologia

O profissional que não observa esses quatro fatores de

produção, não poderá ser considerado empresário, uma vez que lhe faltam

elementos para constituição da empresa.

1.4.2 Teoria da Empresa, o empresário e o novo código civil

1.4.2.1 O que é teoria da empresa?

Pela teoria da empresa, o elemento definidor do conceito de

direito comercial é a organização dos fatores de produção.40

Portanto, de acordo com a teoria positivada pelo novo

Código Civil, o que diferencia a atividade econômica regida pelo direito especial

(direito comercial) é a existência de organização. Em regra, se a atividade

econômica é realizada mediante a organização de fatores de produção, a

regência será do direito comercial, caso contrário a regência será do direito civil. A

palavra chaves é organização.

Ao positivar a teoria da empresa, o novo Código Civil passa

a regular as relações jurídicas decorrentes de atividade econômica realizada entre

pessoas de direito privado. Evidentemente, várias leis específicas ainda

permanecem em vigor, mas o cerne do direito civil e comercial passa a ser o novo

Código Civil.41

40 RUIZ, Manuel Olivencia. Derecho mercantil y derecho de La empresa. Decrecho mercantil,
Guilhermo J. Jiménez Sánchez (Coord). 9. Ed. Madrid:Ariel, 2004, p.24. Apud: SILVA, Bruno Mattos
e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 21.

41 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 28
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Em relação a teoria adotada no Brasil, esta foi aplicada a

partir de 2003, com a promulgação do novo Código Civil, instituída pela Lei

10.406 de 10 de janeiro de 2002, que começou a viger a partir de 2003, onde o

novo Código Civil revogou a primeira parte do Código Comercial de 1850. Com

isso, a noção jurídica de “atos de comércio” perde importância, uma vez que

pertencia à parte revogada do Código Comercial de 1850, que conferia um

conjunto de direitos e obrigações (regime jurídico) diferenciado para os atos

jurídicos que fossem considerados como “atos de comércio”.42

1.4.2.2 O que é empresa

Nas palavras de Fabio Ulhoa Coelho43, a empresa é a

"atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços",

ou seja, equivale ao perfil funcional da teoria de Alberto Asquini,

Em tese, trata-se de uma atividade, isto é, do conjunto de

atos destinados a uma finalidade comum, que organiza os fatores da produção,

para produzir ou fazer circular bens ou serviços. Não basta um ato isolado, é

necessária uma seqüência de atos dirigidos a uma mesma finalidade, para

configurar a empresa.

Nesse sentido, merece destaque a seguinte definição de

Fábio Nusdeo, onde afirma que a:

(...) empresa é a unidade produtora cuja tarefa é combinar fatores
de produção com o fim de oferecer ao mercado bens ou serviços,
não importa qual o estágio da produção.44

Juridicamente, a definição dada pela doutrina é ainda mais

complexa. Alguns autores apontam a dificuldade da doutrina em fazer a

conceituação jurídica de empresa. Com certeza (inclusive para fins de concurso,

42 MARCIEL NETO, Pedro. Manual de direito comercial. Atualizado por Daniel Santos.
Campinas: Bookseller, 2005, p.36.

43 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito comercial, vol. 1, p. 19.

44 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: RT,
1997, p. 285
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dependendo de como estiver redigida a questão) continua válida a célebre a

definição de empresa dada por Alberto Asquini45, para quem o significado é

poliédrico, compreendendo quatro significados (chamados de perfis), que são os

seguintes:

1. Perfil Subjetivo. A empresa é o empresário, pois empresário é
quem exercita a atividade econômica organizada, de forma
continuada. Nesse sentido, a empresa pode ser uma pessoa física
ou uma pessoa jurídica, pois ela é titular de direitos e obrigações
empresa é a unidade produtora cuja tarefa é combinar fatores de
produção com o fim de oferecer ao mercado bens ou serviços,
não importa qual o estágio da produção.

2. Perfil funcional. A empresa é uma atividade de produção e
circulação de bens e serviços, realizada mediante organização de
fatores de produção (capital, trabalho, matéria prima etc).

3. Perfil objetivo (patrimonial). A empresa é um conjunto de
bens utilizados na atividade econômica. A palavra empresa é
sinônima da expressão estabelecimento. Os bens estão unidos
para uma atividade específica, que é o exercício da atividade
econômica.

4. Perfil comparativo. A empresa é uma instituição, uma
organização pessoal, formada pelo empresário e pelos
colaboradores (empregados e prestadores de serviços), todos
voltados para uma finalidade comum. Nesse sentido a empresa
seria “um núcleo social organizado, em função de um fim
econômico comum”, bem como “o empresário é o chefe da
empresa”.

Sob o aspecto jurídico, a palavra empresa pode ter os três

primeiros significados (perfis), que são utilizados nos vários diplomas legais sem a

45 ASQUINI, Alberto. “Perfis da empresa”. In Revista de direito mercantil, industrial, econômico e
financeiro. Traduzido por Fábio Konder Comparato do artigo “Profili dell’impresa”, publicado em
1943 na Rivista del Diritto Commerciale, v. 41, I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Nº 104,
outubro-dezembro de 1996, p. 109-126. Apud: SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. teoria
da empresa e direito societário. Atlas, 2007, p. 29
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menor homogenidade. Cabe ao intérprete diferenciar corretamente os vários

significados, em cada texto legislativo.46

Ainda nesse sentido, para compreensão da empresa é útil à

identificação dos entes cuja organização e interação no mercado integram o

objeto do estudo do direito comercial. Irrefutável a lição de Comparato: “Se se

quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder

de transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização

contemporânea, a escolha é indubitável; essa instituição é a empresa”. Desta

feita, para se revestir de utilidade, a empresa há de ser enxergada como

instituição social, superando as limitações formais que imobilizam aqueles que

não a aprenderem como agente econômico.47

1.4.2.3 O que é empresário

O novo Código Civil, assim definiu empresário, conforme

artigo 966, in verbis:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção e circulação de
bens ou serviços.

Parágrafo Único. “Não se considera empresário quem exerce
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística,
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o
exercício da profissão constituir elemento da empresa.”

Segundo expressa Bruno Mattos e Silva, empresário é

aquele que conjuga fatores de produção em uma atividade de produção ou

circulação de bens ou de serviços. Esses bens e serviços devem ser destinados

ao mercado, ou seja, a terceiras pessoas e não para consumo do empresário.

Desse modo, quem não tem como atividade a produção ou circulação de bens ou

serviços não é empresário no sistema de direito atual.

46 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 29 e 30.

47 FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.124.
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O empresário, portanto, organiza a produção ou circulação

de bens ou de serviços mediante a utilização de fatores de produção, que

poderão ser de sua propriedade ou não. A organização da atividade econômica

demanda a conjunção de fatores de produção.

1.4.2.4 Tipos de empresários. Empresários pessoa física e pessoa jurídica

Conforme o enunciado, o empresário pode ser uma pessoa

física ou jurídica. No entanto quando se trata de pessoa física, essa figura é

denominada de Empresário Individual e no tocante a pessoa jurídica, se constitui

sob a forma de sociedade, denominada de Sociedade Empresária, que adquire

personalidade autônoma para todos os efeitos legais. Porém as regras aplicadas

ao empresário individual não se aplicam aos sócios da sociedade empresária.

1.4.2.5 Elementos da atividade empresária

De acordo com Sylvio Marcondes, autor da parte do direito

de empresa do anteprojeto que deu origem ao novo Código Civil, há três

elementos que formam a noção de empresário: economicidade, organização e

profissionalismo.

Assim, vamos desdobrar esses elementos nos seguintes

pontos: 48

Atividade econômica: produção ou circulação de bens ou

serviços;

Atividade organizada: conjunção de fatores de produção

(organização);

Bens ou serviços destinados ao mercado;

Atividade profissional;

Nome próprio e risco profissional.

48 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 44 a 58
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A atividade da empresa deve ter um sentido econômico. Se

o objeto da atividade não for de produção ou a circulação de bens ou serviços,

não estaremos diante da empresa.

O objeto da atividade da empresa pode ser o exercício de

atividades industriais, comerciais ou de prestação de serviços.

Quanto à atividade econômica organizada é aquela que

significa atividade realizada mediante a conjunção de fatores de produção

(trabalho, capital, natureza). Essa organização é feita pelo empresário, que

agrega fatores de produção, que pode gerar lucros para o empresário, mediante

oferta ao mercado de bens ou serviços. Essa atividade consiste na organização

dos fatores de produção. Quem exerce a empresa é o empresário, que pode ser

uma pessoa física ou uma pessoa jurídica.

Para configuração da atividade da empresa, a atividade

econômica de produção ou circulação de bens e serviços deve ser destinada a

terceiros, isto é, deve ser destinada à satisfação dos interesses do mercado e não

para consumo individual da pessoa que exerce a atividade. Por “atividade

econômica” não devemos entender qualquer atividade produtiva em geral (ex.:

agricultura de subsistência), mas sim atividade de produção ou circulação de bens

e serviços para o mercado.

No que se refere à atividade profissional, toda a organização

deve ser profissional. Isso significa que deve ser habitual, pois atos isolados não

são empresariais, mesmo que tenham conteúdo econômico. A atividade deve ser

contínua. Não pode se limitar ao espaço de um dia. O empresário

necessariamente pratica uma série de atos. Profissionalmente se opõe a

ocasionalmente.

Por fim, o nome próprio e risco profissional cabem destacar

que o sócio de uma sociedade empresária, ainda que seja o controlador, não é

empresário, bem como o administrador de uma sociedade empresária não é

empresário.
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O empresário, como conseqüência lógica da dinâmica da

atividade econômica, está sujeito a obter lucros ou prejuízos. Se não existe risco,

não se pode falar em atividade empresaria, mas sim em atividade de mera

administração. O empresário tem responsabilidade ilimitada, de modo que o

conjunto dos bens destinados à empresa não é patrimônio separado, salvo

hipóteses em que a lei permite a criação de patrimônio de afetação para certas

atividades, o que não é a regra geral. Ainda que o empresário seja uma pessoa

jurídica, todos os bens da pessoa jurídica respondem pelos seus débitos.

1.5 SOCIEDADE LIMITADA

A sociedade limitada é o tipo mais comum na atualidade.

O novo Código Civil regulou totalmente a sociedade limitada

nos arts. 1.052 a 1.087, devendo ser considerada tacitamente revogada a Lei das

Limitadas (Decreto nº. 3.708, de 10 de janeiro de 1.919.

Embora o Decreto nº. 3.708/19 utilizasse a expressão

sociedades por quotas de responsabilidade limitada, a doutrina freqüentemente

utilizava a expressão sociedade limitada, que foi contemplada pelo novo Código

Civil.

Então a responsabilidade da sociedade é limitada? Na

verdade, não, porque “limitada” é a responsabilidades dos sócios e não da

sociedade. Os sócios apenas respondem – a princípio - pelo capital social

subscrito, tenha sido ele totalmente integralizado ou não. Caso o capital não seja

totalmente integralizado, os sócios responderão em solidariedade pela

integralização.49

49 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 348
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1.5.1 Natureza da sociedade limitada

A sociedade limitada é uma sociedade personalizada, que

decorre de um contrato social, que deverá ser registrado na Junta Comercial. Pelo

fato da relação societária surgir por meio de contrato, classifica-se a sociedade

limitada como uma sociedade contratual (e não institucional, como é o caso da

sociedade anônima). O nascimento da sociedade personalizada ocorrerá por

ocasião do registro desse contrato na Junta Comercial.

1.6 OUTROS TIPOS SOCIETÁRIOS EXISTENTES NO DIREITO EMPRESARIAL

Além da sociedade limitada, há ainda a sociedade anônima,

que será objeto de estudo no Capítulo 2 da presente monografia, bem como

existem outros tipos de sociedades empresárias, as quais são pouco comuns na

prática, em que pese, merecem ser citados e brevemente estudados.

1.6.1 Sociedade em nome coletivo

A denominação sociedade em nome coletivo é

historicamente justificada pela antiga prática de usar como firma o nome completo

de todos os seus sócios, em sua totalidade, como no exemplo José Maria da

Silva, Geraldo Magela de Souza & João Carlos Oliveira; tinha-se assim, a

coletividade dos nomes como expressão fiel da razão social.50

O teor do Art. 1.039 do novo Código Civil, a sociedade em

nome coletivo é formada por pessoas físicas, in verbis:

Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na
sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios,
solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo Único. Sem prejuízo da responsabilidade perante
terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime

50 MOSSA, Lorenzo (trattato Del nuevo diritto commerciale, 1951). Apud VASCONCELOS, Justino.
Da composição da firma de sociedade em nome coletivo. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano
52, v. 158, p. 472, mar./abr.1995; Apud: MAMADE, Gladston. Direito societário: Sociedades
simples e empresarias. 2. Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 270.
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convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada
um.

Portanto é errado dizer que nas sociedades em nome

coletivo, os sócios, pessoas físicas ou jurídicas, respondem, solidária e

ilimitadamente, pelas obrigações sociais, pois não há sócios pessoas jurídicas na

sociedade em nome coletivo. 51

1.6.2 Sociedade em comandita simples

Pelo que se afere do Dicionário Houaiss, não é simples a

etimologia da palavra comandita: viera do francês commandite, palavra derivada

do italiano accomandita, usada já antes de 1311, traduzindo a idéia de custódia,

tutela. Ainda segundo aquela obra, comanditar é palavra que traz duplo sentido e,

em certa medida, opostos e complementares; traduziria tanto a idéia de entregar

valores (fundos) para que fossem geridos em atividade negocial, referindo-se ao

ato do comanditário, quanto a idéia de gerir a atividade negocial de sociedade em

comandita, como ato do comanditado.

Embora seja sociedade que, atualmente, tenha rara

aplicação, a sociedade em comandita simples traduz um tipo negocial próprio e

que serve a determinada estratégia específica de investimentos, infelizmente

desconsiderada por aqueles a quem, mui provavelmente, serviria.

Com efeito, aproveita-se bem àqueles que têm interesse em

investir numa atividade negocial, simples ou empresária, mas não desejam

ocupar-se da gerência dela, nem dos atos reiterados que a concretizam; para

eles, a lei faculta simplesmente comanditar os fundos para a sociedade,

exercendo direitos específicos.52

51 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 382-383

52 MAMEDE, Gladston. Direito societário: sociedades simples e empresárias, volume 2. – 2.
Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 279 e 280.
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O regime jurídico da sociedade em comandita simples está

positivado no novo Código Civil, conforme prescreve o Artigo 1.045, in verbis:

Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte
sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas,
responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais;
e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota.

Parágrafo Único. O contrato deve discriminar os comanditados e
os comanditários.

1.6.3 Sociedade em comandita por ações

O novo Código Civil também tratou da sociedade em

comandita por ações, ou seja, o regime jurídico não está positivado apenas na Lei

6.404/76, que trata da sociedade anônima e da sociedade em comandita por

ações, mas também nos arts. 1.090 a 1.092 do novo Código Civil:

Art. 1.092. A sociedade em comandita por ações tem o capital
dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade
anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste
Capítulo, e opera sob firma ou denominação.

Em caso de conflito, prevalecem os artigos acima

mencionados, em razão de que se trata de lei posterior.53

53 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. Atlas,
2007, p. 390 e 391.
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CAPÍTULO 2

SOCIEDADES ANÔNIMAS

2.1 A SOCIEDADE ANÔNIMA (COMPANHIA)

A Sociedade anônima é um tipo societário de grande

importância. Com efeito, a maior parte das grandes empresas é constituída na

forma de sociedade anônima (S.A.). A expressão sociedade anônima é sinônima

da expressão companhia.

O regime jurídico da sociedade anônima está positivado pela

Lei 6.404/76. Trata-se de diploma legal carregado de dispositivos de ordem

pública, em razão do significado interesse social existente na atividade econômica

de grande porte exercida pelas sociedades anônimas.54

Por tudo isso as sociedades anônimas são chamadas de

sociedades institucionais. Esse caráter institucional decorre de sua função social

e não do negócio de sua constituição, pois, embora a sociedade anônima seja

derivada de um acordo de vontades celebrado no âmbito do direito privado, é ela

uma instituição de interesse coletivo. A companhia atua no meio social como

organização jurídica da empresa, sendo considerada uma instituição de interesse

público.55

54 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. São
Paulo: Atlas, 2007, p. 394.

55 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 4. Ed. V. 1. São Paulo:
Saraiva, 2002, p.7; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 3. Ed.
V. 2. São Paulo: Saraiva, 2003, p.65.
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2.1.1 Origem histórica da sociedade anônima

É opinião dominante que a origem histórica das sociedades

anônimas são as companhias coloniais, que surgem a partir do início do século

XVII, como uma criação do comércio ultramarino. Exatamente para o

desenvolvimento desse setor econômico, constituíram-se grandes companhias

como corporações privilegiadas. A personalidade jurídica dessas sociedades

decorria de um ato específico do Estado, que definia seu regime jurídico.56 Não

havia um “direito societário” geral.

Historicamente, as relações da sociedade por ações com o

Estado são divididas em três períodos: (1) sistema de privilégio, por meio do qual

uma norma de efeito concreto criava a sociedade, que por esse motivo não

consistia em um instituto jurídico; (2) sistema de concessão, que reconhecia a

natureza jurídica da sociedade como de livre associação, mas mantinha a

faculdade do Estado quanto ao reconhecimento específico; (3) sistema de

regulamentação positiva (sistema atual, criado pela primeira vez pelo Code de

Commerce de 1807, na França) que baliza objetivamente o reconhecimento das

sociedades por ações por parte do Estado, não havendo necessidade de uma lei

específica para a criação de cada sociedade anônima. 57

Antes das companhias coloniais, porém, há exemplos

históricos de sociedades que continham características do que seria mais tarde

considerado como pessoa jurídica. Menciona-se desde 1138 a existência de uma

sociedade de um moinho em Toulouse que possuía frações do capital livremente

negociáveis, 58 e as sociedades de publicanos, mencionados na Bíblia.

56 REHME, Paul. História universal del derecho mercantil. Traduzido para o espanhol por E.
Gómez Orbaneja. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1941, p. 179. Apud: SILVA, Bruno Mattos
e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário, São Paulo: Atlas, 2007, p. 395.

57 BRUNETTI, Antonio. Tratado del derecho de las sociedades. Traduzido para o espanhol por
Felipe de Solá Cañizares. V.2. Buenos Aires: UTEHA Argentina, 1960, p.14-16. Apud: SILVA,
Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário, São Paulo: Atlas,
2007, p. 395.

58 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Traduzido por A.M.Hespanha e L.M. Macaísta
Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 774; SALOMÃO NETO, Eduardo. O
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Muito citado na doutrina é o Banco di San Giorgio (também

mencionado nos livros como Banco de Saint-George ou Banco de São Jorge),

que foi constituído em 1407 por meio da consolidação da dívida pública de

Gênova. A origem da participação societária foi a existência de um crédito contra

o Estado, no caso, a República de Gênova. Em 1408 o Banco di San Giorgio

recebeu da República de Gênova os direitos de exploração da colônia de Chipre.

Não se pode afirmar propriamente que o Banco di San Giorgio era uma pessoa

jurídica, pois essa noção somente seria cientificamente apurada séculos mais

tarde. Não se sabe se o Banco di San Giorgio era um estabelecimento comercial,

uma instituição política ou até mesmo um Estado dentro de outro Estado,

tamanha a sua importância, com seus privilégios previstos nos Estatutos da

República de Gênova de 1588. 59

Em 1602 surgiu na Holanda a Companhia das Índias

Orientais, criada pelas cidades holandesas para realizar diretamente o comércio

com o Oriente, prescindido dos portos ibéricos, que tinham sido fechados para os

navios holandeses por Felipe II.60

A companhia das índias Orientais foi criada por meio de um

ato do Estado com a natureza jurídica de um privilégio (Oktroi). Tal privilégio foi

concedido pelo prazo de vinte anos, renovado inúmeras vezes., mas sempre por

prazo determinado, para que a companhia recordasse de sua dependência do

governo, que cobrava pela concessão, sendo que a companhia pagava impostos

como qualquer outro comerciante.61 O título de participação de sócio na

Companhia chama-se ação, que deriva da palavra holandesa Aktie. Qualquer

trust e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1996, p. 95. Apud: SILVA, Bruno Mattos e. Direito de
empresa. Teoria da empresa e direito societário, São Paulo: Atlas, 2007, p. 395.

59 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas:
Book-seller, 2001, p. 454. Apud: SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa
e direito societário, São Paulo: Atlas, 2007, p. 395.

60 SCHMIDT, Max Georg. História del comercio mundial. Traduzidopara o Espanhol por Manuel
Sanchez Sarto. 2 ed.Barcelona: Labor, 1938, p. 118. . Apud: SILVA, Bruno Mattos e. Direito de
empresa. Teoria da empresa e direito societário, São Paulo: Atlas, 2007, p. 396.

61 BOCCARDO, Jerônimo. Historia del comercio, de la industria y de economia política. Buenos
Ayres: Impulso, 1942, p. 255-257.
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pessoa ingressar na sociedade, desde que formulasse a proposta e fosse aceita

pela sociedade.

Como se vê, ao contrário do que sustenta, historicamente as

ações não nasceram como títulos de crédito. É bem possível que se reconheça

na Companhia Holandesa das Índias Orientais o primeiro exemplo de sociedade

por ações exatamente por se ter ainda hoje a identificação da origem histórica das

ações com a natureza de título de crédito.

2.1.2 Conceito

A sociedade anônima, também referida pela expressão

"companhia", é a sociedade empresária com capital social dividido em ações,

espécies de valor mobiliário, na qual os sócios chamados acionistas respondem

pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações que

possuem.

O conceito de sociedades anônimas assim vem prescrito no

artigo 1º da lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações:

Art. 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido
em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será
limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

2.1.3 Classificação

As sociedades anônimas se classificam em abertas ou

fechadas, conforme tenham, ou não, admitidos à negociação, na Bolsa de Valores

ou no mercado de balcão, os valores mobiliários de sua emissão.

Porém, o critério de identificação de uma ou outra categoria

de sociedade anônima é meramente formal, ou seja, basta que a Companhia

tenha seus valores admitidos à negociação na Bolsa ou mercado de balcão, para

ser considerada aberta.
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No entanto para que uma companhia tenha seus valores

mobiliários admitidos à negociação na Bolsa ou mercado de balcão – o que

permitirá maior liquidez do investimento representado por tais títulos – necessita

obter do governo federal a respectiva autorização. A companhia somente pode

ser aberta se autorizada nesses termos. O órgão do Governo Federal

encarregado pela lei de conceder tal autorização é uma autarquia denominada de

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Essa autarquia foi criada pela Lei nº.

6.385, de 1976, e juntamente com o Banco Central exerce supervisão e o controle

do mercado de capitais, de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho

Monetário Nacional – CMN.62

A propósito, quanto a essa classificação, a própria legislação

específica, ou seja, o Art. 4º. “caput” da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 10.303 de

2001, dispunha:

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou
fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam
ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.

Especificamente em nosso país, o regramento das

sociedades por ações adotou como bifurcação fundamental, a diferenciação entre

as sociedades fechadas e abertas. Muito embora estejam todas incluídas num

único e mesmo tipo societário, sua atuação diante do público investidor é

extremamente contrastante, o que impôs a construção de dois conjuntos

normativos peculiares.

2.1.3.1 Companhias fechadas

As companhias fechadas, tanto no Brasil, quanto em outras

partes do Mundo, constituem uma solução adequada para as atividades em que,

62 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial – Direito de empresa. 22º ed.- São
Paulo: Saraiva, 2010, p.185-186.
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ausente a necessidade do uso intensivo de capital e de produção em larga

escala, prevalecem as pequenas e as médias empresas.63

Ainda quanto às companhias fechadas, assevera M.A.

Miranda Guimarães:

A companhia fechada reúne vantagem relativa à responsabilidade
limitada ao capital subscrito pelo sócio sem o caráter pessoal, sem
estabelecer um número máximo ou mínimo; e concomitante
estabelece-se favorável a administração de interesse de um grupo
reservado. Se há um tipo de sociedade que responde à
necessidade de uma situação na qual os membros, sem distinção,
preocupados, sobretudo, em não correr o risco maior do que o
próprio investimento, sem serem particularmente vinculados aos
negócios da sociedade, e, ao mesmo tempo, não desejam dar
publicidade ao seu capital, permanecendo seu controle dentro de
um grupo reservado; esta é a sociedade anônima na sua forma
fechada. 64

Na Exposição de motivos para a criação da lei das

sociedades anônimas, justificou que:

(...) toda companhia que faz apelo – por mínimo que seja – à
poupança pública cria, ao ingressar no mercado de capitais,
relações que não existem na companhia fechada, e que
exigem disciplina própria para proteção da economia popular e no
interesse do funcionamento regular e do desenvolovimento do
mercado de valores mobiliários (grifou-se). 65

O critério do financiamento da sociedade tomou o lugar da

dispersão acionária, até então vigente, e ainda hoje utilizado nos Estados Unidos.

Segundo a SEC- Securities and Exchange Commission, uma companhia é

63 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade anônima atual. Comentários e Anotações às
inovações Trazidas pela Lei nº. 10.3010/01 e ao Texto da Lei nº. 6.404/76 – São Paulo: Atlas,
2004, p.17-18.

64 GUIMARÃES, M.A. Miranda. Companhia fechadas. São Paulo: Livraria do Advogado Editora,
1992, p. 32.

65 BRASIL. CVM. Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda.
Disponível em:
< http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp.>. Acesso em: 07 mai. 2010.
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fechada quando possui menos de 300 acionistas, e não é obrigada a prestar

informações à Comissão.66

Ainda nesse sentido, nas palavras de Waldo Fazzio Júnior, a

companhia fechada (close corporation, private company) é a sociedade anônima

cujas ações e outros títulos mobiliários de sua emissão não são negociados em

Bolsa ou fora dela. Não faz apelo de fundos, não enceta captação de recursos da

poupança pública.67

A bem da verdade, com a evolução do mercado de capitais

no Brasil, vem desaparecendo do mercado as sociedades anônimas de capital

fechado, sendo transformadas em sociedades limitadas, incorporadas por outras

sociedades ou, se mantidas, vêm procurando, embora fechadas, a dinamização

de suas atividades diante do ritmo desenvolvimentista que a tanto obriga. Com o

tempo as companhias fechadas tendem ao total desaparecimento.68

2.1.3.2 Companhias abertas

Para ser uma companhia aberta, obrigatoriamente terá que

requerer o seu registro junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

A propósito, segundo José Washington Coelho, citado por

Waldo Fazzio Júnior, adverte que são distintos e inconfundíveis os conceitos de

“companhia aberta” e “sociedade anônima de capital aberto”. Assim, “companhia

aberta é a que faz apelo à poupança popular, associando o público à empresa e

ao empreendimento dentro do esquema da aplicação com risco”, enquanto a

(...) sociedade anônima de capital aberto é a que, sendo
companhia aberta, apresenta uma estrutura de capitalização

66 MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade anônimas brasileiras & fechamento de capital. 1ª
ed. (ano 2006), 3ª tir/Curitiba: Juruá, 2008, p.87.

67 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 11ª ed.-São Paulo: Atlas, 2010, p. 186.

68 TOSCANO, Augusto. Lei das sociedades anônimas atualizada: comentada. Campinas:
Copola Editora, 1998, p. 21.
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democratizada segundo limites mínimos fixados pela legislação
fiscal como requisito para outorga de estímulos tributários.69

A companhia aberta pode ser conceituada também como

aquela em que:

(...) procura captar recursos junto ao público, seja com a emissão
de ações, debêntures, partes beneficiárias ou bônus de
subscrição, ou ainda depósitos de valores mobiliários e que, por
isso mesmo, tenha admitido tais valores à negociação em Bolsa
(instituição pública ou privada destinada a operar ações e
obrigações da companhia) ou mercado de balcão (transação dos
mesmos valores sem a intervenção da Bolsa).70

Assim, na vigente legislação brasileira, a companhia aberta

é aquela que tem seus valores mobiliários admitidos à negociação no mercado de

valores mobiliários. Não há que se falar em efetiva negociação, mas apenas em

admissão à negociação, para que a companhia seja considerada aberta,

sujeitando-se, por conseguinte, a esfera de fiscalização da CVM – Comissão de

Valores Mobiliários.

O critério distintivo da lei é o de financiamento da sociedade.

Se os recursos para a constituição e desenvolvimento da empresa vêm de um

grupo restrito, a companhia é fechada. Por outro lado, se os recursos são obtidos

perante o público investidor, de forma indiscriminada, a companhia é aberta.

O conceito de companhia aberta apresentado acima carrega

outro termo jurídico próprio e de fundamental importância, o de valor mobiliário. 71

2.2 CONCEITO DE VALOR MOBILIÁRIO

Com o estudo sobre a sociedade anônima, análise do

quadro anterior, é importante destacar o conceito de valor imobiliário, pois além

69 JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 11ª ed.-São Paulo: Atlas, 2010, p. 187.

70 ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais – Direito de empresa. 13. ed.
São Paulo: Saraiva,2003. P. 211.

71 MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade anônimas brasileiras & fechamento de capital. 1ª
ed. (ano 2006), 3ª tir/Curitiba: Juruá, 2008, p.86-87.
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de integrar a noção de companhia aberta e fechada, delimita a competência da

CVM – Comissão de Valores Mobiliários. É o que se infere dos arts. 1º, incisos I e

II, e 2º, caput, da Lei 6.385/76, com redação dada pela Lei 10.303/01:

Art. 1º. Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei
as seguintes atividades:

I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado;

II - a negociação e intermediação no mercado de valores
mobiliários;

(...)

Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

Valor mobiliário é título de investimento que a sociedade

anônima emite para obtenção de recursos. É investimento social oferecido ao

público, pela companhia.

Valores mobiliários são títulos que conferem aos

beneficiários certos direitos em face da companhia emitente.

Valor mobiliário é uma expressão genérica. Dentro do

gênero valores mobiliários há diversas espécies, as quais estão previstos no art.

2º da Lei 6.385/76, tais como:

Ações, debêntures e bônus de subscrição;

Cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de

desdobramento relativos aos valores mobiliários acima referidos;

Certificados de depósito de valores mobiliários;

Cédulas de debêntures;

Cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou

de clube de investimentos em quaisquer ativos;
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Nota comerciais;

Contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos

ativos subjacentes sejam valores mobiliários;

Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos

subjacentes; e

Quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou

contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participações, de parceria

ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos

rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

Embora não conste no rol acima, a doutrina inclui no gênero

valores mobiliários um título denominado partes beneficiárias. Trata-se de um

título emitido pela sociedade anônima fechada que confere ao seu beneficiário

direito a percentual dos lucros da companhia.72

Dos valores mobiliários acima mencionados, estaremos

dando ênfase às ações, pois esta é importante para análise do estudo a ser

apreciado no Capítulo 3 do presente trabalho, muito embora, os demais não

sejam muito menos importantes.

2.2.1 Ações

Ação é um título de investimento representativo de unidade

do capital social da sociedade anônima, que confere a seu titular um regime

próprio de direitos e deveres. É cada uma das frações, de igual valor, em que se

divide o capital da companhia, mas também é título atributivo da condição de

sócio.

72 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa. Teoria da empresa e direito societário. São
Paulo: Atlas, 2007p. 412-413.
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Assim, a ação é, ao mesmo tempo, uma parcela do capital

social, um conjunto de direitos atribuídos a seu titular e um título representativo do

direito do acionista.

Por outro lado, a ação é indivisível em relação à companhia.

Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos

serão exercidos pelo representante do condomínio.73

É também um título de participação social, a traduzir a

extensão ao seu titular dos direitos e deveres sociais, assim, a natureza de meio

inclusivo, a permitir a seu titular compor a comunidade social e, assim ingressar

no plano das relações interna corporis da companhia, embora devendo respeitar

as balizas definidas pelo estatuto e pela legislação. 74

As ações que representam o capital social de uma

companhia, são estabelecidas no Estatuto Social, e normalmente, via de regra,

são sem valor nominal e são aqueles que não portam a expressão monetária de

sua participação na formação do capital social.

O Art. 11 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas)

enseja a emissão de ações sem valor nominal, já inserido na Exposição de

motivos “que oferecem mais flexibilidade nos aumentos de capital social, e cuja

existência contribuirá para diminuir a importância injustificada atribuída ao valor

nominal das ações pelos participantes do nosso mercado de capitais, em prejuízo

do seu funcionamento normal. A inovação é recomendada tendo em vista a

definição mais estrita dos deveres e responsabilidades do acionista controlador e

dos administradores”.75

73 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 11ª ed.-São Paulo: Atlas, 2010, p. 264.

74 MAMEDE, Gladston. Direito societário: sociedades simples e empresárias, volume 2. – 2.
Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 402.

75 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho
de 1976, do Ministério da Fazenda. Disponível em:
< http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp.>. Acesso em: 07 mai. 2010.
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No Direito Brasileiro, têm-se, a bem da precisão, duas

espécies de ações: as ações ordinárias, que como se verá a seguir, destinam-se

àqueles que se interessam não apenas pelos resultados sociais, mas igualmente

pelos assuntos pertinentes à administração da companhia, e as ações

preferenciais, que atendem aos interesses dos simplesmente investidores,

outorgando-lhes, no universo social, uma posição normalmente alheio aos

assuntos administrativos, mas premiando o seu investimento – e confiança – no

negócio com um acesso preferencial aos seus resultados.76

2.2.1.1 Ações Ordinárias

As ações ordinárias são aquelas que concedem aos seus

titulares direitos e deveres comuns de sócio com participações nos dividendos da

sociedade e nas deliberações das assembléias, que são o poder mais alto e nas

quais cada ação terá direito a um voto. 77

As ações ordinárias, em qualquer tipo de sociedade

anônima, podem ser divididas em classes diversas, definidas em função de:

§ sua conversibilidade em ações preferenciais;

§ da exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou

§ do direito de voto em separado para o preenchimento de

determinados cargos de órgãos administrativos.

Se tais classes estão previstas no estatuto da companhia, tal

cláusula poderá ser alterada, extinguindo uma classe especifica e, até, unificando

todas as classes, o que corresponde à sua extinção, passando a adotar a espécie

ação ordinária, sem distinção entre si. O art. 16, parágrafo único, da Lei 6.404/76,

no entanto, condiciona tal alteração estatutária não só à aprovação pela

76 MAMEDE, Gladston. Direito societário: sociedades simples e empresárias, volume 2. – 2.
Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 404.

77 MACIEL NETO, Pedro Benedito. Manual de Direito Comercial. Atualizado por Daniel Santos.1ª
Ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 143.

http://www.pdfdesk.com


43

assembléia geral, mas também à concordância de todos os titulares das ações

atingidas, por menor que seja a sua participação no capital social.

2.2.1.2 Ações Preferenciais

Em oposição a ordinárias, define a lei a possibilidade da

existência de ações preferenciais da companhia, vale dizer, de ações que têm

acesso preferencial a algumas vantagens, definidas pelo estatuto social conforme

a licença constante no artigo 17 da Lei 6.404/76. É comum as companhias

utilizarem-se da dicotomia entre ações ordinárias e ações preferenciais para opor

a participação ordinária nas deliberações sociais, por um lado, à participação

preferencial nos resultados sociais, por outro. Dessa forma, normalmente as

ações preferenciais não gozam do direito de voto nas assembléias gerais.78

As ações preferenciais têm um conjunto de regras distinto do

das ações ordinárias, tal como previsto no art. 17 da Lei 6.404/76, que são

justamente as vantagens ou preferências das ações preferenciais, in verbis:

Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais
podem consistir:

I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;

II – em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem
ele; ou

III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam
os incisos I e II.

Para melhor entendimento sobre o artigo acima mencionado,

cabe esclarecer os seguintes pontos:

a-) Quanto ao inciso I o dividendo fixo corresponde a um

valor fixo em moeda nacional, um percentual sobre o valor nominal da ação ou

um percentual sobre o capital dividido pelo número de ações;

78 MAMEDE, Gladston. Direito societário: sociedades simples e empresárias, volume 2. – 2.
Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 406-407.
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b-) No que se refere ao inciso II, o reembolso do capital

pode ocorrer por ocasião da dissolução da sociedade, com o término de sua

personalidade jurídica, devendo os credores da sociedade ser pagos.

Além dos direitos retro mencionados, as ações preferenciais

sem direito a voto ou com restrição ao exercício desse direito, negociados no

mercado de valores mobiliários, terão ainda algum dos direitos previsto no mesmo

artigo referido em seu parágrafo primeiro:

Art. 17 - Omissis

§ 1º.- Independentemente do direito de receber ou não o valor de
reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações
preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício
deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado
de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das
seguintes preferências ou vantagens:

I - direito de participar do dividendo a ser distribuído,
correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de
acordo com o seguinte critério:

prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste
inciso correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor
do patrimônio líquido da ação; e

direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de
condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado
dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em
conformidade com a alínea a; ou

II - em direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial,
pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada
ação ordinária; ou

III - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de
controle, nas condições previstas no art. 254-A, assegurado o
dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
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2.3 ACIONISTA MINORITÁRIO NA SOCIEDADE ANÔNIMA

A prática das relações sociais em uma sociedade anônima

não demonstra a existência de proteção efetiva ao direito dos minoritários à

fiscalização na administração, comumente exercida pela maioria controladora. No

Brasil, a questão é ainda mais grave quando se constata que, invariavelmente

está em poucas mãos.

A lei que diz proteger o acionista minoritário quer, ao mesmo

tempo, preservar os interesses da empresa, e estes estão umbilicalmente presos

aos do acionista controlador, que injeta vida pelo cordão que os une. Assim, na

complexidade destas relações sobrevive o minoritário, sem que se lhe abra

oportunidade de fiscalizar o exercício da administração com maior eficiência.79

Por esse mesmo motivo, houve por bem o legislador

resguardar os interesses dos minoritários, levando em conta seu fundamental

papel para o desenvolvimento empresarial e sua hipossuficiencia na relação com

o(s) majoritário(s).80

2.3.1 Conflito de interesses

A noção de conflito de interesse faz parte dos fundamentos

da civilização ocidental, estando arraigada no pensamento judaico-cristão e nos

debates que ocorrem nos mais variados campos da ciências humanas.

Essa noção não é estranha, também, a ciência do direito.

Jhering refere-se ao próprio direito subjetivo como o interesse juridicamente

protegido. Carnelutti, a seu turno, leciona: “O elemento econômico do direito é o

conflito de interesses. Onde o conflito de interesses não há, não tem razão de ser

79 BENCKE, Carlos Alberto. Acionista minoritário na sociedade anônima. Direito de
fiscalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.21-22.

80 CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas.
hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 123.
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do direito; não existe um fenômeno jurídico na raiz do qual a análise não encontre

tal conflito”.81

É importante ressaltar que o exercício do direito de voto,

embora seja faculdade do titular de ações, não é arbitrário. É direito que se

apresenta legalmente vinculado à sua função social imediata (a companhia,

compreendida como coletividade de acionistas) e mediata (a sociedade em geral,

designadamente a comunidade na qual a companhia se incerta, mas alcançado

todo o país). A participação na coletividade de acionistas (uma universitates

personarum), mesmo em se tratando de empreendimento com fins lucrativo,

pressupõe lisura de propósitos, respeito pela companhia, sua função social e

econômica, bem como pelos demais sócios. 82

Nesse contexto, o dispositivo do art. 115 da Lei das

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), assim define o abuso de poder, in verbis:

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de
causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter,
para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que
resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.

Nos ensinamentos do jurista Modesto Carvalhosa, o conflito

é examinado "a priori" pelo próprio acionista que espontaneamente deve declarar-

se impedido:

Há proibição legal para o acionista que tem conflito de interesses
com a sociedade de votar em qualquer sentido, nem que seja
conforme o interesse social. 83

81 CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas.
hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 254.

82 MAMEDE, Gladston. Direito societário: sociedades simples e empresárias, volume 2. – 2.
Ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 505-506.

83 CARVALHOSA. Modesto, Comentários à lei de sociedades anônimas. Vol. 2. Edição de
1997. São Paulo: Saraiva.p. 410.
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O conflito de interesses entre o sócio e a sociedade ocorre

quando o acionista tem duplo interesse em relação a uma deliberação a ser

tomada.

Nessa linha, veja-se Rodrigo Uría:

En la emisión del voto goza el accionista de amplia libertad. Puede
votar en el sentido que tenga por conveniente, sin otros límites
que el respeto al interés de la sociedad, la moral y el orden
público. Ahora bien, el interés de la sociedad correrá grave peligro
siempre que el accionista tenga un interés propio y particular en el
asunto sometido a la decisión de la junta, porque entonces el
accionista puede sentirse inclinado a supeditar la conveniencia de
la sociedad a su propio interés personal. De ahí que, en el
supuesto de conflicto o colisión de intereses entre la sociedad y el
socio, éste deba abstenerse de emitir el voto en el asunto u
operación concreta en que se dé la colisión; si, no obstante, el
voto se emitiera y fuera decisivo para la fomación de la mayoría, el
acuerdo social podría ser impugnado al amparo del artículo 115,
siempre que con la emisión de ese voto se haya causado lesión a
los intereses de la sociedad; ese precepto puede implicar, en
definitiva, la necesidad de posponer el interés personal del
accionista al interés social, cuando uno y outro entren em conflicto
y con ello se lesione realmente el interés social. 84

No âmbito das Sociedades Anônimas, o interesse social

serve de índice para avaliar a caracterização concreta do abuso de direito.

Considera-se, assim, abusivo o exercício do voto, quando o

acionista viola, num sentido objetivo, demonstrando haver eleito pelo legislador,

que elencou, exemplificadamente, algumas das situações mais gritantes,

reconhecidos como geradoras da responsabilidade civil de seu autor. Os votos

frise-se, permanecem válidos e são computados, mas, ainda que não tenham

84 BRASIL. CVM. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº TA-RJ2002/1153, disponível em:
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2002/rordinario/inqueritos/TARJ2002_1153.asp acesso em
08/05/2010.

http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2002/rordinario/inqueritos/TARJ2002_1153.asp
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prevalecido para a consecução da deliberação, geram, como sanção, o dever de

reparar dano material ou moral provocado.85

2.3.2 Fiscalização como direito essencial do acionista

A doutrina converge no sentido de que o acionista deve

submeter-se à vontade da maioria. Em qualquer situação, prevalece a lei da

maioria. Ou seja, mesmo dissidente ou ausente da assembléia, a decisão será

tomada contra a sua vontade.

Influenciado por esta doutrina, o legislador nacional passou

a atentar para os direitos dos acionistas na fiscalização da administração e

colocou sua primeira manifestação no Decreto-lei 2.627/40, art. 78, letra c, e,

posteriormente, confirmou-se na Lei 6.404/76, art. 109, III, onde fica claro ser este

um dos pontos em que se constitui a essência dos direitos que tem o acionista: o

de fiscalizar a administração da sociedade a que pertence.86

O jurista Modesto Carvalhosa, faz uma crítica com relação à

Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) quanto ao respeito dos acionistas

minoritários em participar das deliberações de assembléia geral, assim afirmando:

(...) como eminentemente oligárquica, com predomínio dos
grandes acionistas – controladores – e, conseqüentemente, com a
privação dos direitos de participação e deliberação dos acionistas
minoritários. 87

De qualquer forma, o fórum para discussão será sempre na

assembléia geral, pois de nada adiantam providências preliminares ou quaisquer

outras , se houver risco de derrota na reunião dos acionistas, onde estará em jogo

85 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade anônima atual: São Paulo: Atlas, 2004.p. 112-
113.

86 BENCKE, Carlos Alberto. Acionista minoritário na sociedade anônima. Direito de
fiscalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.21-34.

87 CARVALHOSA. Modesto, Comentários à lei de sociedades anônimas. Vol. 2. Edição de
1997. São Paulo: Saraiva.p. 283.
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o voto do controlador, ou seja, do acionista majoritário, interessado na

manutenção de sua decisão.

2.3.3 Direitos dos acionistas minoritários na assembléia geral

Em que pese os votos dos acionistas minoritários decidem

pouco ou quase nada, vigora o principio de que nada seria possível realizar se

todos os acionistas pudessem fiscalizar/opinar/sobre administração, gerando

descontentamentos insuperáveis entre os investidores que pretendem somente os

lucros e nada mais. A direção administrativa, por seu turno, perderia sua

necessária liberdade de movimentos, de ação, na busca de lucros ambiciosos por

todos, o que viria também em prejuízo dos próprios acionistas.88

2.3.3.1 Convocação para Assembléia Geral

A assembléia geral é uma reunião de acionistas, convocada

de forma solene, para deliberar a respeito de assuntos relativos à companhia.

O art. 123 da Lei 6.404/76 dita às normas sobre a

competência para convocação das assembléias gerais nas companhias, sendo

um dos órgãos da administração a competência para tal fim.

Estabelece o art. 124 do mesmo dispositivo legal, a sua

forma de convocação, que em caso de não serem observados os requisitos

exigidos pela Lei, as deliberações e os atos praticados poderão ser nulos.

A assembléia geral pode ser ordinária ou extraordinária. É

ordinária aquela que é convocada para deliberar sobre as demonstrações

financeiras, sobre a destinação do resultado e a distribuição de dividendos e

eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal, quando

for o caso e que estão previstas no art. 132 da Lei das sociedades anônimas. Nos

demais caso será considerado assembléia geral extraordinária.

88 BENCKE, Carlos Alberto. Acionista minoritário na sociedade anônima. Direito de
fiscalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.40.
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Assevera Carlos Alberto Bencke, quanto ao direito de ser

convocado, “a desobediência ao pedido formulado importará na responsabilidade

dos administradores, dando ao acionista prejudicado a faculdade de promover a

competente ação de indenização, visando a obter o ressarcimento dos prejuízos

experimentados”.89

2.3.3.2 Pedido de Instalação do Conselho Fiscal

Se o Conselho Fiscal não for permanente, será instalado

mediante pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações com

direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto, pedido esse que será

formulado em qualquer assembléia geral da companhia ou mediante

requerimento dirigido aos órgãos de administração para a convocação de

assembléia para tal fim.

Esse é um dos direitos mais eficazes na defesa dos

interesses dos acionistas minoritários, pois compete ao Conselheiro Fiscal – cujos

membros podem agir individualmente ou em conjunto – a fiscalização da

regularidade dos atos praticados pelos administradores e verificar o cumprimento

dos seus deveres legais e estatutários, além de denunciar aos órgãos da

administração ou à assembléia geral a ocorrência de erros, fraudes ou crimes que

descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia, bem como a verificação

das demonstrações contábeis, dentre outras enumeradas no artigo 163 da Lei das

Sociedades Anônimas.90

A natureza jurídica do Conselho Fiscal, está prevista nos

artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76, com as modificações estabelecidas pela Lei

9.457/97 e pela Lei 10.303/01. Em que pese à legislação determina que o

Conselho Fiscal, seja um órgão de existência obrigatória nas sociedades

89 BENCKE, Carlos Alberto. Acionista minoritário na sociedade anônima. Direito de
fiscalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.43.

90 BERALDO, Leonardo de Faria. Organizador e colaborador. Direito societário na atualidade.
Aspectos polêmicos. SANCHES, Leonardo de Almeida. Direito dos minoritários. Belo
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 359.
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anônimas, porém a mesma lei não determina que a instalação seja permanente, é

uma faculdade dos acionistas.

O Conselho fiscal, quando instalado, terá mandato de um

exercício fiscal, ou seja, até a realização da próxima assembléia geral ordinária.

O Conselho Fiscal terá por competência, fiscalizar por

qualquer de seus membros os atos dos administradores, verificarem o

cumprimento de seus deveres legais e estatutários, opinarem sobre o relatório

anual da administração e sobre as demonstrações financeiras, opinar quanto aos

atos dos administradores, denunciar por qualquer de seus membros, ao conselho

de administração e aos acionistas eventuais atos irregulares ou fraudes que

venham a ser de seu conhecimento, bem como comparecer a AGO e AGE e

opinar sobre matérias de sua competência.

Citado por Carlos Alberto Bencke91, a afirmação de José

Anchieta da Silva de que “O Conselho Fiscal bem regulado e atuante acaba

desempenhando o papel quase que de um poder moderador, servindo de

anteparo a evitáveis querelas, afinando o entrosamento entre os minoritários e os

detentores do controle acionário”

Afirma ainda Bencke, que só quem possui interesse na

fiscalização da administração e do andamento dos negócios é o acionista

minoritário. O majoritário, ou controlador, mantém influência na administração,

nos negócios e na assembléia geral. É através do Conselho Fiscal que a lei abre

as portas ao não-controlador para o exercício fiscalizatório, ainda que regulado

por acanhado sistema normativo.

91 BENCKE, Carlos Alberto. Acionista minoritário na sociedade anônima. Direito de
fiscalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.129-131.
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2.4 RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Toda a teoria da responsabilidade é inspirada pelo

generalíssimo princípio contido no art. 186 do novo Código Civil, segundo o qual

quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito

ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Podemos conceituar a responsabilidade civil, em sentido

estrito, como a obrigação de se indenizarem os danos causados a outrem

mediante ato ilícito e culposo.

Os atos ilícitos do administrador ou administradores podem

lesar: (1) a sociedade; (2) os acionistas; (3) o terceiro.92

Após a promulgação da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades

Anônimas) e da Lei 6.385/76 (que criou a CVM e disciplinou o mercado de valores

mobiliários) operou-se, entre nós, um desenvolvimento bastante apreciável da

responsabilidade dos administradores de Companhias Abertas.

Assim, os interesses em causa na Companhia Aberta não

são privativos dos acionistas. Há um interesse público na atuação da Companhia

Aberta, dada a captação da economia popular por ela realizada. Justifica-se,

portanto, a existência de normas específicas quanto à responsabilidade civil dos

administradores de Companhias Abertas, assim como um sistema de fiscalização

permanente exercido pela CVM, particularmente no que toca à divulgação de

informações sobre tais Companhias. 93

Como não bastassem os efeitos perniciosos provocados

pela denominada Lei Kandir no que se refere aos direitos dos acionistas

minoritários, especialmente o Direito de Recesso, objeto de estudo no Capítulo 3.

92 PAES, P.R. Tavares. Responsabilidades dos administradores de sociedades. 3ª ed. São
Paulo: Atlas, 1999, p.24

93 EIZIRIK, Nelson. Questões de direito societário e mercado de capitais. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p.94-95.
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Com a promulgação da Lei 9.457 (conhecida como Lei

Kandir), revogou a Lei Lobão, mas continuou suprimindo o direito de recesso. Nos

casos de cisão foi “finalmente” vedado o direito de recesso. Também foi vedado o

direito de recesso nos casos em que as ações possuírem elevado grau de

liquidez e dispersão efetiva de suas ações (possuir mais de 50% das ações

estarem em circulação no mercado).

Na verdade, esta lei foi promulgada, com o objetivo em

viabilizar o processo de privatização nacional, durante a gestão do Presidente

Fernando Henrique Cardoso, com a finalidade de não descapitalizar as empresas

que seriam objeto de privatização.

Valendo-se da Lei Kandir e como exemplo desse

desrespeito, podemos citar o caso da Ceval Alimentos S.A., empresa

genuinamente catarinense, pertencente ao Grupo Hering, que em 1997, os

detentores do poder de controle da Cia. Hering, decidiram segregar os

investimentos que a Cia. Hering detinha na Ceval, criando uma nova empresa que

à época se denominava Ceval Participações S.A. e transferindo todos esses

investimentos na nova empresa. Naquela oportunidade todos os acionistas que

detinham ações na Cia. Hering, passaram a ser também acionistas na Ceval

Participações, na mesma proporção que estes então detinham na Cia. Hering.

Os acionistas detentores do poder de controle da nova

empresa, portanto detentores de ações ordinárias alienaram em novembro de

1997, referidas ações ao Grupo Bunge (Empresa Santista Alimentos S.A.).

O balanço de 30/06/1997 que já havia sido divulgado a CVM

e ao mercado, apresentava um resultado de US$ 45 milhões de dólares de lucro.

Nesse mesmo ano, portanto, o grupo Bunge atrasou a entrega dos resultados do

Balanço de 9 meses, ou seja, de 30/09/1997 e contratou nova empresa de

auditoria, com o objetivo de constituir pesadas constituição de provisões de

perdas, alegando adequar o Balanço da Ceval aos critérios contábeis da nova

controladora Santista Alimentos e com isso sofreu forte mutação no resultado de

nove meses, saindo de lucro para um prejuízo de US$ 221,8 milhões de dólares,

em apenas 3 meses.
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A nosso ver foi uma verdadeira afronta aos acionistas

minoritários, pois estes tiveram que se contentar com o prejuízo sofrido, enquanto

os antigos controladores se beneficiaram do lucro.94

Nesse prisma, os pequenos acionistas são inimigos da

empresa, pois movidos pelo egoísmo, sacrificam o interesse geral em prol de seu

exclusivo beneficio. Dessa visão decorreria a máxima atribuída a um

administrador da sociedade encarregada do transporte do Rio Reno,

Norddeustscher Lloyd: o escopo da sociedade não é distribuir lucros para os

acionistas, mas fazer andar suas balsas.

Acreditava-se que os juristas também aviltariam importantes

“pilar da conservação do Estado” ao buscarem a repartição do lucro, em vez de

seu reinvestimento na empresa; favorecem os concorrentes quando exigem a

divulgação de informações, pois “não é raro que empresas adversárias e

concorrentes mandem emissário em vestes de acionista e, fazendo valer seus

direitos, procurem obter informações úteis aos interesses adversos”. 95

94 Experiência profissional do autor da presente monografia, que laborou na empresa Ceval, no
período de 07/1982 a 10/2005 e era responsável pela área societária à época da venda para o
Grupo Bunge.

95 FORGIONI, Paula A. A Evolução do direito comercial: Da mercancia ao mercado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.76

http://www.pdfdesk.com


CAPÍTULO 3

DIREITO DE RECESSO NA SOCIEDADE ANÔNIMA

3.1 DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

Segundo leciona Anna Luiza Prisco Paraiso 96, o Direito de

retirada do acionista consiste no poder jurídico de extinguir, por ato unilateral, nos

casos previstos em Lei, as relações de sócio que o vinculam à sociedade,

passando à posição de credor da mesma, pelo valor de reembolso de suas ações.

É o direito dos acionistas, dissidentes de certas deliberações da assembléia geral,

de saírem da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações.

Sendo o direito de retirada um poder jurídico, exercido pelo

acionista através de ato jurídico unilateral, ele está inserido na categoria dos

direitos potestativos ou direitos formadores. De fato, a doutrina italiana classificou-

o como direito potestativo, uma vez que ele é um poder, conferido a um dos

sujeitos de uma relação jurídica.

O Direito de retirada é negócio jurídico unilateral porque há

declaração de vontade de uma só parte da relação, a qual é suficiente para

provocar uma conseqüência jurídica. 97

Esta conseqüência é a extinção da relação jurídica entre

acionistas e sociedade.

96 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 17

97 V.Comparato, RT 563, p. 49, e Tandogan, H. Théore Générale dês Obligations, Genève: Georg,
1972, p. 37. Apud PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima.
Revista, atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 17
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3.1.1 Conceito

Para Teixeira & Guerreiro, o direito de recesso pode ser

caracterizado:

(...) como instrumento destinado a equilibrar as conveniências das
minorias dissidentes e o interesse geral da sociedade,
constituindo fórmula capaz de harmonizar os direitos dos vencidos
com o princípio majoritário, que forçosamente há de governar os
destinos da companhia. 98

3.1.2 Fundamento

Foi Vivante99 um dos primeiro doutrinadores a escrever

sobre a razão da inserção do direito de retirada nas legislações. Segundo ele,

este Instituto jurídico opera como um freio contra a facilidade das transformações,

como um tutela do interesse individual dos acionistas contra a maioria e como

uma conciliação entre a autonomia da entidade e dos acionistas.

Ainda segundo a doutrinadora Anna Luiz Prisco Paraiso100,

que dos ensinos transcritos de Vivante, o mesmo apontou três motivos da

existência do direito de retirada:

Em primeiro lugar, ele assevera que este direito opera como

um freio contra a facilidade das transformações. Indubitavelmente, o direito de

retirada representa um empecilho às alterações pretendidas pela Assembléia

Geral. Isto porque, aprovada uma modificação ensejadora de tal direito, havendo

declarações de retirada, a sociedade terá que reembolsar o valor das ações dos

98 TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades
anônimas no direito brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1979, 2 v.p. 285

99 VIVANTE, Cesare. Tratado di Diritto Commerciale, Milano: Casa Editrice Dottor Francesco
Vallardi, 1902, vol. 2. Apud PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade
anônima. Revista, atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14.

100 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 13-14.
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dissidentes. Logo, o reembolso representa uma descapitalização para a

sociedade, o que se procurará evitar.

Em segundo, lugar, ele afirma que o direito de retirada opera

como uma tutela do interesse individual do acionista. Certamente, também este é

um dos principais fins do referido direito, ou seja, a proteção de acionistas

considerados individualmente.

Finalmente, Vivante ensina que o propósito do direito de

retirada foi o de conciliar a autonomia da sociedade com a dos acionistas.

Inegavelmente, esta é uma das razões primordiais, até hoje, da existência deste

direito.

3.1.3 Direito Essencial e Individual

O Direito de retirada está inserido na categoria dos direitos

essenciais e individuais do acionista.

O acionista, portanto que discordar de decisão da

assembléia, em questões fundamentais, tem o direito de retirar-se da companhia.

Esse acionista poderia fazê-lo vendendo suas ações a terceiros. Há, entretanto,

possibilidade de que a sua ação não tenha valor de mercado e para evitar

prejuízos ao acionista dissidente, a lei lhe assegura, o direito de recesso com o

conseqüente valor de reembolso de suas ações.

Afirmou-se que a mais importante classificação dos direitos

dos acionistas é a que distingue os direitos individuais e os direitos sociais.

Conceituam-se como direitos individuais aqueles que estão consagrados na lei

que rege a sociedade, cujos órgãos não têm poderes para suprimir ou restringir.

Por sua vez, os direitos sociais seriam os que derivam do estatuto e de

posteriores deliberações da assembléia. 101

101 BRUNETTI, Antonio. Tratado Del Derecho de Las Sociedades, Buenos Aires: Uteha, 1960, p.
526, Apud PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 15.
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Já foi ressalvado, entretanto, que uma separação nítida

entre as esferas de atuações do direito social e do direito individual é um dos

problemas mais árduos da ciência jurídica. 102

Os direitos individuais são definidos como direitos

substanciais à qualidade do sócio, de tal sorte que, sem eles, o sócio não haveria

ingressado na sociedade.

3.1.4 Natureza Jurídica

No tocante as características e natureza jurídica do instituto

em estudo cabem assinalar que o direito de recesso reflete a permanente tensão

existente entre os interesses individuais do sócio e as necessidades e

desenvolvimento da empresa. O direito de recesso surge como uma das

modalidades do direito individual e essencial do acionista, do qual não pode ser

privado nem pelo estatuto social, nem pela assembléia geral.

Para fundamentá-lo foram desenvolvidas duas teorias. A

primeira teoria, chamada Teoria da Lei, sustenta que o direito de retirada repousa

na vontade do legislador, sendo sua regulação de ordem pública, ou seja, é ele

irrenunciável, além de ser inderrogável pelo estatuto ou pela assembléia geral. Já

a Teoria do Contrato justifica a retirada como uma resilição parcial do contrato de

sociedade, provocada pelo acionista em razão de alterações nas cláusulas

básicas e essenciais em que se assentou o pacto original.

Como conseqüência dessa teoria, o direito de recesso

apresentaria normas supletivas da vontade das partes, compadecendo-se, pois,

com sua renúncia ou alteração. Se for verdade que a formulação contratual tem

um mérito de explicar coerentemente a sobrevivência do pacto mesmo diante da

102 VALVERDE, T. de miranda. (Sociedade por Ações, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Forense 1941, v. 2,
p. 30, Apud PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 15.
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retirada de um ou mais sócios, não é menos certo que o artigo 109, V, da Lei

6.404/76, acolha como teoria fundamentadora a Teoria da Lei.

Nesse sentido, importante destacar manifestação colhida

pelos nossos Tribunais, conforme jurisprudência citada no parecer jurídico

elaborada pela Dra. Lisete Maria Skrebski103, Procuradora do Estado do Rio

Grande do Sul, assim expresso:

Verifica-se que o direito de recesso assegurado pela lei anterior e
mantido por esta tem o mesmo fundamento. E a alteração das
condições de vida da sociedade ou a alteração das relações da
sociedade com os acionistas. Quando a alteração destas relações
afeta os direitos dos acionistas, da o direito de recesso. Como
acentuado da tribuna que a Lei nº 6.404 nasceu para proteger o
acionista minoritário, o que é uma verdade indiscutível. No caso
do direito do recesso, foi mais previdente do que a anterior, no
sentido de resguardar os direitos dos acionistas, pois o art. 137, I,
autoriza o uso deste direito ainda que o acionista tenha-se abstido
de votar contra deliberação ou não tenha comparecido a reunião,
coisa que a anterior não tinha. Interpretar restritivamente este
dispositivo, como pretende a apelante, é matar o espírito da lei.
Não se pode interpretar um dispositivo de lei insulando-o do seu
conjunto e, muito menos, insulando-o do sistema positivo em que
ele foi editado." (trecho do voto do Des. Cristiano Graeff Junior, no
Ac 37797 - 07.04.81 - TJRS).

O direito de recesso é, também, considerado pela Doutrina

como sendo um direito potestativo ou formador. O direito potestativo é aquele que

permite ao seu titular alcançar os efeitos cominados independentemente da

vontade de outrem. Ao outro pólo da relação resta apenas sujeitar-se à vontade

expressa do titular do direito formador. É o que ocorre no direito de recesso. O

titular deste, nos casos em que a lei permite, manifesta à sociedade o desejo de

dela se retirar e os efeitos dessa declaração são alcançados independentemente

de qualquer atuação da companhia, não obstante esta suportar os efeitos da

declaração. São estes, os efeitos: de pagar ao acionista o valor de reembolso

103 SKREBSKI, Lisete Maria. Procuradora Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
Parecer 10665. Data Aprovação 29/08/1995, Proc 1271178194, Esp PDPE, Disponível em:
<http://www2.pge.rs.gov.br/pge_web/lpext.dll?f=templates&fn=main-j.htm&2.0>. Acesso em 05
mai. 2010.

http://www2.pge.rs.gov.br/pge_web/lpext.dll?f=templates&fn=main-j.htm&2.0>.
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conforme os critérios legais; ou de reconsiderar a deliberação que ensejou o

direito de retirada.

Assim, sendo o direito de recesso nada mais é que o direito

de retirada do acionista da companhia, mediante reembolso, desde que

cumpridos determinados requisitos previstos legalmente. Este instituto aparece

pela primeira vez em 1882, previsto no Código Comercial Italiano, e introduzido

sistematicamente nas diversas legislações ao redor do mundo.

3.2 O DIREITO DE RETIRADA E O DIREITO COMPARADO

O universo de países, cujas legislações foram analisadas,

pode ser dividido em dois grupos: o primeiro, composto por países cujas leis

adotam o direito de retirada: o segundo, em oposição ao primeiro, é constituído de

países onde o direito de retirada não está inserido nos respectivos ordenamentos

jurídicos.

O primeiro grupo é formado pelos seguintes países: Itália,

Espanha, Portugal, Argentina, Venezuela, Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia e

México, EUA e Japão. A Itália é, intencionalmente, o primeiro país apresentado, e

isso porque a legislação italiana foi precursora do direito de retirada do acionista.

Com aos outros países deste grupo, quase todos possuem legislações

semelhantes à italiana, neste aspecto em particular. Somente as leis dos EUA e

Japão apresentam características próprias mais marcantes, o que se explica pela

natureza consuetudinária do direito nestes países.

O segundo grupo é composto pelos países:

Suécia, Noruega e Dinamarca, cujas legislações deixaram,

de admitir o direito de retirada;
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Alemanha e outros países, tais como Inglaterra, França,

Bélgica, Suiça, Áustria, Holanda, Canadá e Chile; nestes, o direito de retirada

nunca foi adotado pelas respectivas legislações.104

3.2.1 Países que adotam o direito de retirada

3.2.1.1 Itália

O direito de retirada teve a sua origem na Itália. O diritto de

recesso, expressão utilizada pelos italianos até hoje, foi regulado pelo Código de

Comércio de 1.882. A legislação atual está inserida no Código Civil, que veio

então revogar o Código de Comércio.

Assim, a legislação vigente do direito de retirada, está

disposta no Código Civil em seu art. 2.437, in verbis:

Art. 2437 Diritto di recesso

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso
contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal
bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni
dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre
quindici giorni (2964) dalla data dell'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese (2188; att. 100).

E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di
recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.105

104 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 19.

105 ITALIA. Il Codice Civile Italiano. Libro Quinto. Del Lavoro. disponível em:
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib5.htm. Acesso em 07/05/2.010.

http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib5.htm.
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A tradução do mencionado artigo acima, nas palavras de

Anna Luiza Prisco Paraizo, assim quer dizer:

Os sócios dissidentes das deliberações sobre mudança do objeto
social, ou do tipo de sociedade, e a transferência da sede social
ao estrangeiro, têm direito de retirar-se da Sociedade e obter o
reembolso de suas ações, segundo o preço médio do último
semestre, se estas são cotadas na bolsa, ou, caso contrário, em
proporção ao patrimônio social resultante do balanço do último
exercício.

A declaração de recesso deve ser comunicada através de carta
registrada pelos sócios intervenientes, presentes à Assembléia,
não além de 3 dias após o encerramento desta, e pelos sócios
não intervenientes dentro de a5 dias contados a partir da data da
inscrição da deliberação no registro da empresa.

Conforme observado na tradução acima, a Lei italiana usa o

termo sócios intervenientes e não intervenientes, na assembléia para designar os

acionistas presentes e ausentes, respectivamente, à Assembléia Geral.

A competência para deliberar sobre estas matérias é da

Assembléia Geral Extraordinária, de acordo com o Art. 2.365 do Código Civil

Italiano. O art. 2.368 estabelece que a Assembléia Extraordinária delibera com o

voto favorável dos sócios que representam mais da metade do capital social, se o

ato não requerer uma maioria mais elevada. O art. 2.369 do mesmo Código

dispõe que , mesmo em segunda convocação, é necessário o voto favorável de

sócios que representem mais da metade do Capital Social para estas

deliberações.106

3.2.1.2 Espanha

O Código de Comércio de 1885 não previu o direito de

retirada de acionistas. Entretanto, se os acionistas acordassem estabelecer esse

direito, seria lícito.

106 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 20 a 27.
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Segundo a Lei vigente da Espanha, o direito de retirada

atual se estabelece em três hipóteses, sendo: a-) modificação do objeto social; b-)

Transformação e fusão e; c-) fusão especial. É de se ressaltar que,

diferentemente da legislação italiana, há procedimentos diversos para cada uma

das hipóteses em que é concedido o direito de retirada, porém o direito de

retirada, na sua essência, é o mesmo.

No que se refere, ao valor de reembolso, a conseqüência

para o acionista, consiste na devolução do valor das ações. Este valor é apurado

de acordo com os seguintes critérios: preço médio das ações no ultimo semestre,

se as ações foram cotadas em Bolsa, ou o valor patrimonial das ações. Contudo,

na hipótese de transformação e fusão normal, não se admite apurar-se o

reembolso de acordo com o valor da Bolsa, mas unicamente com o valor

patrimonial.107

3.2.1.3 Portugal

O Código comercial de 1.888, ainda em vigor, trata das

disposições gerais das sociedades comerciais e dedicam um capítulo a cada tipo

de sociedades, entre elas as sociedades anônimas.

A única hipótese de um direito semelhante ao “direito de

retirada” é a de deliberação da assembléia de prorrogar a duração da sociedade.

Essa condição só é cabível, a não concordância por parte dos acionistas desde

que não representem mais de 1/3 do capital social. Assim prescreve o Art. 128 do

Código Comercial Português:

Art. 128.º - Findo mo prazo marcado no contrato social para a
duração da sociedade, e não havendo outro algum motivo de
dissolução, poderá esse praso ser prorogado, se os sócios n’isso
convierem unanimemente, ou, se os que se retirarem não

107 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 28 a 34.
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representarem mais que um terço do capital social, e os sócios
restantes lhe liquidarem a sua parte nos termos legaes. 108

O valor de reembolso é o valor da ação calculado como se

houvesse uma liquidação da sociedade.

3.2.1.4 Argentina

A atual lei argentina de sociedades comerciais dispõe, no

Capítulo II, Secção V, art. 245, sobre o derecho de receso na sociedade anônima,

prescrevendo que:

Derecho de receso.

ARTICULO 245. — Los accionistas disconformes con las
modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior,
salvo en el caso de disolución anticipada y en el de los accionistas
de la sociedad incorporante en fusión y en la escisión, pueden
separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus
acciones. También podrán separarse en los pasos de aumentos
de capital que competan a la asamblea extraordinaria y que
impliquen desembolso para el socio, de retiro voluntario de la
oferta pública o de la cotización de las acciones y de continuación
de la sociedad en el supuesto del artículo 94 inciso 9). 109

O Artigo 78, dessa mesma lei também dispõe sobre o

recesso:

ARTICULO 78. — En los supuestos en que no se exija
unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes
tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad
hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la
transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio.

El derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del
acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo
dispuesto para algunos tipos societarios.

108 PORTUGAL. Código Comercial. Diário do Governo, anno 1888, número 203, quinta feira 6 de
setembro, disponível em:<http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult/sections/leis-da-
justica/pdf-ult/codi-comercial-de-
1888/downloadFile/file/CodComercial.pdf?nocache=1188821262.8.> Acesso em 11/05/2010.

109 ARGENTINA. Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nº 19.550, disponível em:
http://www.cnv.gov.ar/leyesyreg/Leyes/19550.htm, acesso em 15/05/2010.

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult/sections/leis-da-
http://www.cnv.gov.ar/leyesyreg/Leyes/19550.htm,
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El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre
la base del balance de transformación.

La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los
administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios
recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el
ejercicio del receso hasta su inscripción). 110

Assim, as hipóteses previstas da mencionada lei argentina, e

que dependem de deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, ensejam o

direito de retirada nas seguintes situações: transformação da sociedade;

prorrogação da duração da sociedade; transferência do domicilio ao estrangeiro;

mudança fundamental do objeto da sociedade; reintegração total ou parcial do

capital; cisão; fusão, com exceção dos acionistas da sociedade incorporante;

declaração de nulidade da dissolução da companhia e retirada da oferta pública

ou da cotação das ações.

O acionista que manifestar dissidência receberá o reembolso

do valor de suas ações, que será calculado de acordo com o último balanço

aprovado. Aqueles que não concordarem com esse valor poderão impugnar o

balanço para sua verificação.111

3.2.1.5 Estados Unidos

O direito de retirada do acionista nos Estados Unidos é mais

comumente denominado de appraisal right ou appraial remedy, que quer dizer o

direito de os acionistas de dissentirem de certas deliberações da assembléia e

pedirem o pagamento de suas ações, cujo valor, em geral, é fornecido pelo Pode

Judiciário.

Porém, foi estabelecido um comitê de estudos sobre leis de

corporações, para o fim de substituir questões judiciais, uma vez que a avaliação

110 ARGENTINA. Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nº 19.550, disponível em:
http://www.cnv.gov.ar/leyesyreg/Leyes/19550.htm, acesso em 15/05/2010.

111 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 36 a 38.
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judicial envolve demora, incerteza e despesas legais não compatíveis com o

pequeno investidor.

As hipóteses que ensejam o direito de retirada envolvem a

noção de mudanças fundamentais na sociedade, onde, as mais freqüentes são:

a) decisão de incorporar uma sociedade em outras e b) venda, leasing, troca ou

outra forma de disposição de todo ou de uma parte substancial dos ativos da

sociedade.

No que se refere ao valor de reembolso, em geral, a

avaliação baseia-se no preço de mercado, no dia da deliberação que ensejou o

exercício do direito de dissentir, porém quando a sociedade é fechada, não

havendo mercado para as suas ações, o reembolso pode ser calculado em

função do princípio contábil, ou através de um balanço de liquidação. 112

3.2.1.6 Japão

O direito de retirada na legislação japonesa está prescrita co

Código Comercial Japonês, em seu livro II, Capítulo V, art. 245. Onde está

definido como o direito dos acionistas requererem o pagamento de suas ações à

sociedade, por um valor justo, quando ocorrerem determinadas alterações

estatutárias.

Nesse sentido, as hipóteses do direito de retirada são: a)

transferência de todo ou parte importante dos negócios da Companhia; b)

celebração, alteração, ou rescisão de contrato de leasing de todo o negócio, que

conceda um mandato a outro, para dirigir este negócio ou que divida com outra

pessoa todo o lucro e prejuízo do negócio, ou um contrato similar e c) tomada de

controle de todo o negócio de qualquer outra companhia.

O valor de reembolso das ações, segundo a lei japonesa,

deve ser acordado entre o acionista e a sociedade e quando não há acordo, o

acionista poderá requerer o poder judiciário para que esta determina o valor justo

para as ações.

112 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 42 a 45.
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3.2.1.7 Outros países Latino-Americanos113

Tabela 1 - Outros países Latino-americanos que adotam o direito de retirada

Paraguai Uruguai Colômbia México

Lei em vigor
Código Comercial

de 01/01/1904
Lei nº. 5.345, de

1.909

Decreto nº. 410, de
27/03/1971, em

vigor em
01/01/1972

Lei Geral de
Sociedades

Mercantis, de
28/06/1943

Hipóteses

a) Prorrogação do
prazo de duração
da sociedade no
estatuto.

b) Fusão

c) Reintegração de
aumento do capital.

d) Mudança do
objeto social

a) Prorrogação do
prazo de duração
da sociedade no
estatuto.

b) Fusão

c) Reintegração de
aumento do capital.

d) Mudança do
objeto social

Transformação

Fusão e
Incorporação

Mudança do objeto
social

Transformação da
sociedade

Mudança de
nacionalidade

Acionista: prazo
para exercer o

Direito

O Acionista dissidente:
a-) presente na AGE: 24 horas após
encerramento da AGE;
b-) ausente: 30 dias contados a partir da
publicação da deliberação

1 mês após o
fechamento do

acordo de
transformação ou

fusão

15 dias após o
encerramento da
AGE (só os que
votaram contra)

Valor de
Reembolso

Em proporção ao patrimônio (ativo) social segundo o último balanço aprovado

Observa-se que a legislação Paraguaia e a Uruguaia são cópias do art. 158 do Código de Comércio
Italiano de 1.882

3.2.2 Países que não adotam o direito de retirada

O direito de retirada não vigora nas legislações da

Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Suíça, Áustria, Holanda, Canadá.

Porém na Alemanha, em que pese à legislação alemã das

sociedades anônimas, não o trata especificamente, há um direito semelhante ao

direito de retirada, ou seja, é o direito de os acionistas manifestarem discordância

113 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 40-41.

http://www.pdfdesk.com


68

da deliberação da Assembléia de transformar a sociedade em associação de

responsabilidade limitada. Uma vez ocorrendo à transformação, os acionistas que

não concordarem com esse tipo de operação, poderá solicitar uma espécie de

indenização em troca de suas participações acionárias.

Quanto ao direito inglês, apesar de o direito de retirada não

constar nas legislações, nada impede que ele seja concedido pelos tribunais.

A Lei francesa de sociedades anônimas de 24/07/1966, no

artigo 217, proíbe seja este direito estabelecido no estatuto. Assim também

dispõe a Lei Belga e Suíça.

Não existe o direito de retirada nas Leis da Áustria, Holanda,

Canadá e Chile.

3.3 O DIREITO DE RETIRADA NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO

3.3.1 Origem

O direito de recesso só foi introduzido no ordenamento

jurídico brasileiro em 1919 através da promulgação do Decreto n° 3.708, o qual

também inseriu as Sociedades por Quotas, de responsabilidade limitada,

atualmente denominada unicamente de Sociedades Limitadas. O art. 15 do

referido diploma assim dispõe:

Art. 15 - Assiste aos sócios que divergirem da alteração do
contrato social a faculdade de se retirarem da sociedade,
obtendo o reembolso da quantia correspondente ao seu
capital, na proporção do último balanço aprovado. Ficam, porém,
obrigados às prestações correspondentes às quotas respectivas,
na parte em que essas prestações forem necessárias para
pagamento das obrigações contraídas, até a data do registro
definitivo da modificação do estatuto social. (grifou-se)

As Sociedades Anônimas vieram a conhecer o direito de

recesso, ainda de forma restrita, somente em 1932 com o Decreto n° 21.536, de
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15 de junho de 1932. Tal decreto permitiu a retirada dos acionistas dissidentes de

alterações de preferências e vantagens, assim como de criação de ações com

preferência mais favorável.

O Decreto-Lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940, ampliou

as causas do direito de recesso, acrescentando ainda, mudança do objeto

essencial da sociedade; incorporação da sociedade em outra ou sua fusão;

cessação do estado de liquidação mediante reposição da sociedade em sua vida

normal.

Por fim, foi constituída Lei n° 6.404, que é atual legislação

que trata do direito de recesso na sociedade anônima. Referida Lei teve alguns de

seus dispositivo alterados, inclusive no que se refere ao direito de recesso, com

as modificações instituídas pela Lei n° 9.457, de 5 de maio de 1997 e pela Lei

10.303 de 31 de outubro de 2001.

3.3.2 As hipóteses do direito de retirada na atual legislação brasileira

As hipóteses em que o acionista minoritário pode exercer o

direito de recesso são atualmente aquelas expressas na Lei 6.404/76, com as

modificações introduzidas pela Lei 9.457/97 e pela Lei 10.303/01.

Segundo leciona Anna Luiza Prisco Paraiso, o objetivo de

criar referida lei, foi no sentido de viabilizar a formação da grande empresa

privada, sendo uma das maneiras de atingir o seu objetivo era a mobilização da

poupança popular para o setor empresarial, com o objetivo de capitalizar com

recursos próprios e assim evitar o endividamento da companhia.

Vale ressaltar que o direito de retirada é facultado aos

acionistas discordantes de certas deliberações da Assembléia Geral. Assim,

constituem-se hipótese de direito de retirada certas alterações do estatuto da

sociedade, que são matérias de deliberação assemblear. Porém, é importante
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acrescentar que as hipóteses previstas na Lei são taxativas, ou seja, não será

através do estatuto da companhia que poderá suprimi-la.114

Nesse sentido, serão analisadas na seqüência do presente

estudo, individualmente, as hipóteses previstas na Lei societária, especialmente

aquelas previstas no Art. 137 c/c o Art. 136 da Lei 6.404/76.

Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que
representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se
maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas
ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no
mercado de balcão, para deliberação sobre: (Redação dada pela
Lei nº 9.457, de 1997)

§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação
depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo
improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada
classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em
assembléia especial convocada pelos administradores e instalada
com as formalidades desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de
1997)

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução
do quorum previsto neste artigo no caso de companhia aberta
com a propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas 3
(três) últimas assembléias tenham sido realizadas com a presença
de acionistas representando menos da metade das ações com
direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores
Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a
deliberação com quorum reduzido somente poderá ser adotada
em terceira convocação.

§ 3o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se também às
assembléias especiais de acionistas preferenciais de que trata o §
1o. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 4º Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar
sobre as matérias dos incisos I e II, se não houver prévia
aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua

114 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 64 a 67.
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ratificação pela assembléia especial prevista no § 1º. (Incluído pela
Lei nº 9.457, de 1997)

Na verdade o Art. 137, que trata do direito de retirada remete

ao Art. 136 da mencionada Lei:

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e
IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da
companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45),
observadas as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº
10.303, de 2001)”(grifo nosso)

I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de
retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas;
(Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

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: (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)

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 (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

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; (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)

III - no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de
retirada se a cisão implicar: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de
2001)

a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido
for vertido para sociedade cuja atividade preponderante coincida
com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; (Incluída
pela Lei nº 10.303, de 2001)

b) redução do dividendo obrigatório; ou (Incluída pela Lei nº 10.303,
de 2001)

c) participação em grupo de sociedades; (Incluída pela Lei nº
10.303, de 2001)
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IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no
prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da
assembléia-geral; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

V - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia
especial (art. 136, § 1o) será contado da publicação da respectiva
ata; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

VI - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após
a observância do disposto no § 3o e, se for o caso, da ratificação
da deliberação pela assembléia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303,
de 2001)

§ 1º O acionista dissidente de deliberação da assembléia,
inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto,
poderá exercer o direito de reembolso das ações de que,
comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do
edital de convocação da assembléia, ou na data da comunicação
do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 2o O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto
nos incisos IV ou V do caput deste artigo, conforme o caso, ainda
que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a
deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 3o Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que
tratam os incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso,
contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da
assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos
órgãos da administração convocar a assembléia-geral para
ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o
pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas
dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a
estabilidade financeira da empresa. (Redação dada pela Lei nº
10.303, de 2001)

§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer
no prazo fixado. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

O presente dispositivo disciplina o direito de recesso do

acionista dissidente, estabelecendo quando advém seu surgimento, e foi objeto

de profunda modificação com o advento da Lei 10.303/01. Os casos autorizadores
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da retirada vêm sendo, infelizmente, alterados continuadamente, ao sabor das

necessidades momentâneas. 115

A seguir, serão analisados os incisos do artigo 136 que

delimitam os casos de retirada, estabelecendo requisitos específicos ao exercício

do direito de recesso correspondente:

3.3.2.1 Artigo 136, I da Lei 6.404/76 – Criação de ações preferenciais ou

aumento de classe existente

Assim prescreve o inciso I do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações
preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais
classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou
autorizados pelo estatuto; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de
2001)

Ocorre esta hipótese quando uma sociedade, cujo capital é

formado unicamente por ações ordinárias, resolve emitir ações preferenciais.

É importante ressaltar, que o direito de recesso só existirá se

houver uma desproporção entre espécies e classes de ações. Se a sociedade

emitir apenas ações preferencialistas, a vantagem pecuniária dos ordinaristas

ficará prejudicada, porque as novas ações preferencialistas consumirão os

recursos que seriam destinados ao pagamento de dividendos dos demais

acionistas. O mesmo prejuízo se verifica quando se altera a relação proporcional

entre as espécies e classes de ações com aumento do capital social. A criação de

ações preferencialistas de forma desproporcional ao número das ações

existentes, além de prejudicar os detentores das ações ordinárias, pode

eventualmente prejudicar os outros preferencialistas. Porém, só os acionistas

prejudicados terão o direito de retirada. Lembramos, que não haverá direito de

115 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade anônima atual: São Paulo: Atlas, 2004, p. 155.
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recesso quando houver previsão estatutária preexistente ao ingresso de

acionistas na companhia.116 (grifou-se)

O parecer emitido pela CVM – Comissão de Valores

Mobiliários, em que pese, estar alicerçada sobre a redação original do referido

inciso, assim já se manifestava:

PARECER/CVM/SJU/Nº. 25/86 – Rio de Janeiro, 18/07/96 –
REFERÊNCIA: Memorando/GER/nº. 090/86. ASSUNTO: Aumento
de capital com quebra de proporção entre preferenciais. Direito de
acionistas.

EMENTA: No aumento de capital pode ser quebrada a proporção
entre preferenciais, desde que haja previsão estatutária, ou a
medida seja aprovada por Assembléia Geral reunida com quorum
especial, e se garanta o direito de recesso para os dissidentes. A
eficácia da deliberação de quebrar a proporcionalidade depende,
também, de aprovação, ou retificação pelos titulares de mais de
metade das classes de preferenciais interessadas, reunidos em
Assembléia Especial.117

3.3.2.2 Artigo 136, II da Lei 6.404/76 – Alteração nas preferências e nas

condições de resgate ou amortização – Ações Preferenciais.

Assim prescreve o inciso II do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate
ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais,
ou criação de nova classe mais favorecida; (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)”

Em relação à alteração nas preferências e vantagens de

uma ou mais classes de ações preferenciais entende-se que as alterações tanto

poderão consistir em diminuição nas preferências e vantagens de uma ou mais

116 PEDRON, Flávio Barbosa Quinaud; CAFFARATE, Viviane Machado. Do direito de recesso.
Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 45, set. 2000. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=758>. Acesso em: 11 maio 2010.

117 BRASIL. C.V.M. – Comissão de Valores Mobiliários. PARECERES DO JURÍDICO. Disponível
em: http://www.cvm.gov.br/port/public/pareceres/pareceres1.asp, acesso em 19/05/2010.

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=758>.
http://www.cvm.gov.br/port/public/pareceres/pareceres1.asp,
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classes de ações preferenciais como em aumento destas vantagens. Estas

alterações devem ser aprovadas pela assembléia geral extraordinária, por quórum

qualificado, bem como pela assembléia especial de acionistas preferenciais da

classe afetada.

Se a modificação pretendida for ao sentido de diminuir

vantagens de uma ou mais classes de preferenciais, terá que ser analisada a

situação:

a-) dos acionistas preferenciais da(s) classe(s) cujas

vantagens sejam diminuídas;

b-) dos acionistas ordinários.

Impõe-se determinar, dentro os acionistas acima

relacionados, quais poderão exercer o direito de retirada, caso a alteração

pretendida seja aprovada pelas assembléias (extraordinária e especial de

preferencialistas).

Diminuindo-se as vantagens ou preferências de uma classe,

unicamente os acionistas desta classe serão prejudicados. Logo, os acionistas

desta classe, que dissentirem, terão o direito de se retirar das sociedades,

mediante reembolso do valor das ações.

Neste sentido é o entendimento da CVM, com base no

parecer nº 60 de 01/09/1978, cuja ementa é a seguinte118:

Deliberação assemblear que altera para menos as preferências ou
vantagens de uma determinada classe de ações preferenciais, só
dá o direito de recesso ao acionista titular das ações preferenciais
prejudicadas

Se a alteração for ao sentido de aumentar as vantagens ou

preferências de uma classe, ter-se-ia que, dos acionistas discordantes das

assembléias que aprovassem referida modificação, aqueles que estariam aptos a

118 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Pareceres Jurídicos. Disponível em:
<http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em 19/05/2010.
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exercerem o direito de retirada seriam aqueles acionistas preferenciais da(s)

classe(s) que não tivesse(m) aumentada(s) suas preferenciais, bem como os

acionistas ordinários.

Em relação à alteração nas condições de resgate ou

amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, é importante

esclarecer que o estatuto da sociedade poderá prever resgate ou a amortização

das ações preferenciais. Estas ações são aquelas com prazo determinado para o

pagamento do seu valor. No entender de Marcelo Fortes Barbosa Filho119 “o

resgate constitui, naturalmente, um ato unilateral de autoria da companhia, por

meio do qual, acionistas se vêem excluídos do quadro social, mediante o

reembolso do valor de sua participação patrimonial do capital. A operação pode,

devido a seu caráter compulsório e forçado, conjugar traços de violência e

profunda discórdia e, por isso, quando realizada, requer um máximo de cuidado

na salvaguarda dos direitos das minorias.”

Já as ações amortizáveis são aquelas cujos detentores

receberão, por antecipação, quantias que lhes poderiam tocar, caso a sociedade

fosse liquidada.

No que se refere, a criação de nova classe mais favorecida

de ações preferenciais, o texto legal é bem claro e preciso ao estabelecer que a

hipótese em questão dar-se-á somente quando da criação de nova classe mais

favorecida. Assim, a CVM entende que a criação de nova classe menos

favorecida, apesar de não acarretar perda ou diminuição patrimonial aos

acionistas preferenciais, acarreta-se para os acionistas ordinários.120

3.3.2.3 Artigo 136, III da Lei 6.404/76 – Redução do dividendo obrigatório

Assim prescreve o inciso III do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

119 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade Anônima Atual: São Paulo: Atlas, 2004, p.87.

120 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de Retirada na Sociedade Anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 75 a 79.
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III - redução do dividendo obrigatório; (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)

Nesta hipótese, a alteração estatutária será prejudicial a

todos os acionistas, independente de classe ou espécie que possuíam. Não será,

portanto, necessário, haver a demonstração de que a alteração gerou redução

nas perspectivas de retorno do investimento.

A CVM – Comissão de Valores Mobiliários editou a

Instrução, nº 481 de 17 de dezembro de 2009, estabelecendo no seu artigo 18 o

seguinte:

Art. 18. Sempre que a assembléia geral dos acionistas for
convocada para deliberar sobre redução do dividendo obrigatório,
a companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos
e informações:

I - descrição pormenorizada das razões para a redução do
dividendo obrigatório; e

II - tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de
cada espécie e classe:

a) dividendo obrigatório e dividendo total aprovado, incluindo juros
sobre capital próprio, nos 3 (três) últimos exercícios; e

b) dividendo obrigatório, incluindo juros sobre capital próprio, que
teria sido aprovado nos 3 (três) últimos exercícios caso a nova
redação do estatuto social estivesse em vigor.

A redução do dividendo obrigatório, minorando vantagens já

conferidas aos acionistas, constitui tal qual a hipótese prevista no item anterior,

por si só, um caso de recesso, sem a necessidade de lhe agregar novos

elementos circunstanciais. A renda prometida ao acionista é, simplesmente,

diminuída, frustando suas expectativas. Quando da cisão, a redução indireta se

perfaz, se o(s) estatuto(s) da(s) nova(s) sociedade(s) não contempla(m) norma

garantidora de idêntica ou maior remuneração para o capital investido pelos

acionistas. Tem-se em mente um procedimento mais sofisticado, em que a

vantagem conferida aos acionistas é reduzida sem a alteração do texto da norma

estatutária vigente, a partir da conferência de capital para a formação de nova
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sociedade, onde, aí sim, a repartição dos lucros é feita de forma menos

benéfica.121

3.3.2.4 Artigo 136, IV da Lei 6.404/76 – Fusão da companhia ou incorporação

Assim prescreve o inciso IV do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; (Redação
dada pela Lei nº 9.457, de 1997.

Nesta hipótese, o direito de recesso é mitigado. Porque não

há direito de recesso se a companhia é aberta e o acionista pode facilmente

negociar suas ações no mercado de capital. A Lei impede a retirada do titular de

ações de boa liquidez cuja cotação integra o índice admitido à negociação em

bolsas de valores.

A Lei também obsta a retirada do titular de ações dispersas,

ou seja, quando o controlador é titular de menos da metade das ações emitidas.

Nessas hipóteses, a Lei entende que é mais fácil o acionista se retirar da

sociedade alienando sua participação societária e sem desinvestir os recursos

alocados na empresa. Concluindo, o acionista dissidente terá o direito à retirada e

ao reembolso se a companhia for fechada ou se for aberta, mas suas ações não

possuírem liquidez e dispersão.

Portanto, o direito de retirada e reembolso está diretamente

vinculado à efetivação da operação, conforme artigo 230 da Lei 6.404/76, in

verbis:

Art. 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para
exercício do direito de retirada, previsto no art. 137, inciso II, será
contado a partir da publicação da ata que aprovar o protocolo ou
justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente
será devido se a operação vier a efetivar-se. (Redação dada pela
Lei nº 9.457, de 1997).

121 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade anônima atual: São Paulo: Atlas, 2004, p.160.
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Na tabela, a seguir, é importante destacar a sua evolução,

pois no ano de 1989, ano em que o Governo começou articular o processo de

privatização das empresas estatais, decidiu abolir o direito de retirada nos casos

de fusão e incorporação, bem como nos casos de cisão, que será análise de

estudo em sub-título mais adiante, só retornando em 1997, com a Lei 9.457,

excetuando-se para as cisões que só retornou com a Lei 10.303 em 2.001. Assim

prescreve o Art. 1º. da Lei 7.958 de 20/12/1989:

Art. 1° - O caput do art. 137 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I, II, IV,
V e VII do art. 136 desta Lei dá ao acionista dissidente direito de
retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor de suas
ações (art. 45), se o reclamar à companhia no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação da Ata da Assembléia Geral.

Tabela 2 - O Direito de Retirada nos processos de incorporação e cisão na
Evolução da Lei das Sociedades Anônimas122

Decreto-Lei
2.627 (1940)

Lei 6.404
(1976)

Lei 7.958
(1.989)

Lei Lobão

Lei 9.457
(1.997)

Lei Kandir

Lei 10.303
(2.001)

Dá direito de
retirada na

incorporação,
para os

acionistas da
empresa

incorporada?

Sim
(arts. 105 e

107)

Sim
(arts. 136,
137 e 230)

Não

Dá direito de
retirada na

fusão?

Sim
(arts. 105 e

107)

Sim
(arts. 136,
137 e 230)

Não

Sim, se a ação
não integrar

índices gerais
representativos
de carteira de

ações admitidos
à negociação
em bolsas de
futuros, e se a

ação for de
companhia

aberta da qual o
controlador

detenha mais da
metade das

ações da
companhia (arts.

136 e 137

Sim, se a classe
da ação não

integrar índice
geral

representativo de
carteira de valores

mobiliários no
Brasil ou no

exterior, ou se o
controlador, a

Sociedade
controladora ou

outras sociedades
sob seu controle

detiverem mais da
metade da classe
da ação (arts. 136

e 137)

Isto se aplica a
mais alguma

situação? - - -

Sim, se a incorporação, fusão ou
cisão envolver companhia aberta, as
sociedades resultantes deverão ser
abertas. Caso contrário, há o direito

de retirada (art. 223)

122 IZECKSOHN NETO, DAVID. Teoria e Prática na Proteção aos Acionistas Minoritários: Um
Olhar sobre o Direito de Retirada nas Reorganizações Societárias. Dissertação apresentada à
Escola Brasileira de Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. Disponível em:
<http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/3399>. Acesso em 08/05/2.010, p. 34.

http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/3399>.
http://www.pdfdesk.com


80

Em 1989, A Lei das Sociedades Anônimas sofreu uma

verdadeira agressão, mediante aprovação da Lei nº. 7958, de 20 de dezembro de

1989, que recebeu a alcunha do autor do seu projeto “Lei Lobão” (referencia ao

senador Edson Lobão), por maio da qual, com a alteração de seu artigo 137, se

pretendeu impedir aos minoritários, o direito de recesso nos casos de fusão,

incorporação e cisão das companhias. O direito de recesso, com certa amplitude,

havia sido celebrado como uma das grandes conquistas obtidas com a Lei

6.404/76. Chegou-se afirmar que a “Lei Lobão” teria sido encomendada. Esta

alteração, que perdurou por algum tempo, foi e continuará sendo carregada como

uma nota baixa do direito societário brasileiro.123

Porém, quase 8 anos mais tarde, com a criação da Lei 9.457

de 05 de maio de 1997, desta vez denominada de Lei Kandir (uma homenagem

ao deputado Antonio Kandir, patrocinador do projeto), que também alterou

dispositivos da Legislação das Sociedades Anônimas e novamente modificou

alguns direitos dos acionistas minoritários, tendo em vista os processos de

privatizações do Governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a venda de poder

de controle de empresas estatais. Nessa nova Lei, foi restabelecido o direito de

recesso nas hipóteses de fusão e incorporação.

Sendo assim, ficou a então conhecida Lei Kandir o mérito de

ter corrigido a maldade produzida na famigerada Lei Lobão.

A incorporação merece ser analisada um pouco mais

profundamente, pois existe uma ocasião em que uma empresa controladora

incorpora uma empresa por ela controlada. Para estas situações a Lei das

Sociedades Anônimas reforçou o direito de retirada, por se tratar de uma

operação que poderia levar a abusos por parte de empresas controladoras. Os

123 BERALDO, Leonardo de Faria. Colaborador e Organizador. Direito societário na atualidade:
aspectos polêmicos. SILVA, José Anchieta da. A Lei de sociedades anônimas reformada .
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 326-327
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detalhes sobre esta complexa parte da Lei das S/A podem ser observados na

tabela a seguir:124

Tabela 3 – Incorporação de Controlada por Controladora

Lei 6.404 (1.976) Lei 9.457 (1.977) Lei 10.303 (2.001)

Observado o disposto
sobre incorporações,

se for incorporação de
controlada pela

controladora (art.
264):

Se a relação de
substituição de ações
do controle for pior do

que pelo valor
patrimonial a preços

de mercado, o
dissidente da

incorporadora escolhe
entre o valor do

patrimônio líquido ou
a cotação média dos
30 dias anteriores.

Se a relação de
substituição de
ações dos não-

controladores for
pior do que pelo

valor patrimonial a
preços de mercado,

o dissidente da
incorporada escolhe

entre o valor do
estatuto (no mínimo
o econômico) ou o
valor do patrimônio
líquido a preços de

mercado.

Se a relação de
substituição de
ações dos não-

controladores for
pior do que pelo

valor patrimonial, o
dissidente da

incorporada escolhe
entre o valor do

estatuto (no mínimo
o econômico) ou o
valor patrimonial

calculado para esta
finalidade.

Isto aplica-se que
outras situações (art.

264)?

Aplica-se também à
fusão de controladora

com controlada Idem

Aplica-se também a
incorporação de
controladora por

controlada e à fusão
de controladora com

controlada.

Isto não se aplica em
que situações (art.

264)?

Não se aplica caso as
ações da controlada

tenham sido
adquiridas no pregão
da bolsa ou mediante
OPA para Aquisição

de Controle.
Idem Idem

Outro tipo específico de incorporação, denominada

Incorporação de Ações, ocorre quando uma companhia incorpora todas as ações

de outra, para transformá-la em subsidiária integral.

124 IZECKSOHN NETO, DAVID. Teoria e Prática na Proteção aos Acionistas Minoritários: Um
Olhar sobre o Direito de Retirada nas Reorganizações Societárias. Dissertação apresentada à
Escola Brasileira de Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. Disponível em:
<http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/3399>. Acesso em 08/05/2.010, p. 34.
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Porém segundo o jurista Modesto Carvalhosa125 explica que,

apesar dos procedimentos de incorporação ser os mesmos, trata-se apenas de

um processo de aumento de capital da empresa incorporadora, pela aquisição da

totalidade das ações da incorporada:

Com efeito, o pressuposto da incorporação é a extinção de uma
das companhias envolvidas no negócio. Tal fato jurídico não
ocorre, na medida em que, embora as ações da incorporada
passem ao patrimônio da incorporadora, a pessoa jurídica
subsiste em sua plenitude patrimonial e gerencial.

Este tipo de operação está prevista na legislação societária,

assim disposta no artigo 252 da Lei 6.404/76:

Art. 252.- A incorporação de todas as ações do capital social ao
patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em
subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-
geral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos
termos dos artigos 224 e 225.

§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar
a operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado
com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as
avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão
retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II,
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)(grifou-se).

§ 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de
ser incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de
metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar,
autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da
deliberação terão direito de retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do
valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)(grifou-se)

125 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, com as modificações das Leis nº 9.457, de 5 de maio de 1997 e nº 10.303, de
31 de outubro de 2001. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003 v. 4. t. 2. (Art. 243 a 300).p. 132-133.
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Como se pode observar no dispositivo acima, também esta

operação permite o direito de retirada, tanto aos acionistas dissidentes da

incorporadora quanto aos da incorporadora, como bem demonstra a tabela

abaixo:

Tabela 4 - Quando a Incorporadora tem o direito de retirada126

Lei 6.404
(1.976)

Lei 9.457
(1.997)

Lei 10.303
(2.001)

Observado o
disposto sobre

incorporações, a
incorporação para

conversão da
companhia em

subsidiária
integral dá direito

de retirada
(art. 252)?

Sim, para a incorporada e para a
incorporadora

Quando a
aquisição de

controle dá direito
de retirada (art.

256)?

Se o preço de aquisição, por companhia
aberta, ultrapassar uma vez e meia o maior
dos seguintes valores: I - cotação média das

ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, nos 90 dias anteriores; II - o valor

do patrimônio líquido da ação a preços de
mercado; III – o valor do lucro líquido da ação.

Segundo leciona Fábio Ulhoa Coelho a fusão consiste na

união de duas ou mais sociedades, para dar nascimento a uma nova empresa.127

Parte da doutrina prefere estudar a fusão como gênero, que

englobaria a fusão propriamente dita e a incorporação. Para essa linha

doutrinária, o instituto da fusão se desdobra em dois: a fusão propriamente dita,

que também é chamada de fusão por constituição ou fusão própria, na qual há o

desaparecimento da personalidade jurídica das sociedades fundidas e a

subseqüente criação de nova pessoa jurídica; e a fusão imprópria, que tem a

126 IZECKSOHN NETO, DAVID. Teoria e prática na proteção aos acionistas minoritários: Um
olhar sobre o direito de retirada nas reorganizações societárias. Dissertação apresentada à
Escola Brasileira de Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. Disponível em:
<http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/3399>. Acesso em 08/05/2.010, p. 35.

127 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: Direito de empresa. 22 ed – São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 222.
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natureza jurídica de incorporação, uma vez que não o desaparecimento da

personalidade jurídica de uma das sociedades.128

A fusão de sociedades ocorrerá quando:

1º - a assembléia geral de cada sociedade aprovar o

protocolo de fusão;

2º - depois de elaborados os laudos de avaliação dos

patrimônios das sociedades, a assembléia geral de cada uma delas aprovar o

laudo referente à outra.

Os acionistas discordantes da deliberação que aprovar o

protocolo de fusão têm o direito de se retirar da sociedade mediante reembolso.

Os acionistas de todas as sociedades a serem fusionadas poderão divergir desta

operação e optar pelo exercício do direito de retirada.129

3.3.2.5 Artigo 136, V – Participação em grupo de sociedades

Assim prescreve o inciso V do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

V - participação em grupo de sociedades (art. 265); (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)

Inicialmente precisamos estabelecer um conceito de grupo

de sociedades. Para Waldirio Bulgarelli, ele afirma: "são tão variadas às

combinações grupais que, sem dúvida, é bastante difícil captar as formas da

realidade econômica... daí também as dificuldades apontadas para uma definição

precisa de grupo...” 130. Já Fábio Ulhoa Coelho131, diz que é: “A associação de

128 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa - Teoria da empresa e direito societário. São
Paulo: Atlas, 2007, p. 509.

129 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 91.

130 BULGARELLI, Waldirio. Manual das sociedades anônimas. 9 ed. São Paulo : Atlas, 1997,
p.297
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esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns,

sendo que podem resultar três diferentes situações: grupos de fato, grupos de

direito e consórcios.”

A doutrina nacional divide os grupos de sociedades que se

estruturam na Lei nº. 6.404/76 em grupos de fato e de direito. Os grupos de

sociedade de fato são aqueles regidos pelo Capítulo XX da Lei 6.404/76, e os

grupos de direito configuram grupo de sociedades nos moldes dos capítulos XXI e

XXII.

O grupo de sociedades a que a Lei nº. 6.404/76 se refere no

art. 136, V, c/c o art. 137, como uma das hipóteses que ensejam o direito de

retirada, é aquele qualificado de grupo de direito composto por relações de

subordinação, disposto no Capítulo XXI da Lei 6.404/76. Estes são grupos que a

Lei admite cooperação mais intensa, com subordinação do interesse de uma

sociedade a de outra ou de grupo.

Assim, no entender de Anna Luiza Prisco Paraiso132, este

direito é concedido somente neste tipo de grupo de sociedades e explica que a

concessão do direito de retirada nesta hipótese é pelos seguintes motivos:

Em primeiro lugar, as sociedades, agrupando-se, na forma

de grupo de direito, perderão sua autonomia, já que prevalecerá o interesse do

grupo ou o da sociedade controladora.

Em segundo lugar, formando-se este tipo de grupo, os

acionistas minoritários podem ser prejudicados.

Corroborando com os ensinamentos de Anna Luiza, acima

exposto, assim preleciona Fábio Konder Comparato, “Ao contrário, deixando de

existir uma convenção grupal, a subordinação de uma sociedade ao interesse de

131 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: Direito de empresa. 22 ed – São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 224.

132 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 102-106.
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outra é ilegal e abusiva. O Art. 117, § 1º, alínea “a” (Lei 6.404/76) considera abuso

de poder do controlador ‘orientar a companhia parta fim estranho ao seu objeto

social, ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade,

brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários

nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional’. A regra é

reafirmada, em relação às sociedades controladoras, no Art. 246 (Lei 6.404/76),

impondo-se o dever de reparação dos danos causados, a requerimento de

acionistas da sociedade prejudicada.” 133

O acionista que discorda da deliberação da assembléia

geral, no sentido de vir à companhia a participar de grupo societário, tem direito

de retirada se as ações que titulariza não possuírem liquidez, então previsto no

inciso II do Artigo 137 da Lei 6.404/76.

A falta de liquidez das ações se caracteriza, de acordo com

a lei, em duas hipóteses: a) quando as ações de emissão da sociedade anônima

a que pertence o dissidente não integram índice geral de bolsa de futuro; b) se

mais da metade das ações emitidas pela sociedade aberta se encontra

centralizada em mãos dos controladores. Desse modo, se as ações têm liquidez e

são, portanto, facilmente negociáveis nos mercados abertos de capital, o acionista

não terá direito de recesso, exatamente porque as poderá vender na Bolsa de

Valores, ou noutra entidade desses mercados.134

Por fim, de qualquer maneira, os acionistas minoritários

estão de qualquer forma protegidos pela Lei, conforme disposição prescrita no

Artigo 276 “caput” e § 3º desse mesmo artigo, da Lei 6.404/76, in verbis:

Art. 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação
dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, e a
participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou
empreendimentos somente poderão ser opostos aos sócios

133 COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 2 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1977, p. 281-282.

134 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: Direito de empresa. 22 ed – São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 226.
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minoritários das sociedades filiadas nos termos da convenção do
grupo.

§ 3º Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus
administradores e contra a sociedade de comando do grupo para
haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com
infração das normas deste artigo, observado o disposto nos
parágrafos do artigo 246.

Assim sendo, o conceito de grupo de sociedades aqui

apresentado se restringirá àqueles que a Lei nº. 6.404/76 tratou no Capítulo XXI,

art. 265 e seguintes.

3.3.2.6 Artigo 136 VI da Lei 6.404/76 – Mudança de objeto da Companhia

Assim prescreve o inciso VI do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

VI - mudança do objeto da companhia; (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)

De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, o objeto

social é qualquer atividade empresarial que tenha fim lucrativo. Essa definição,

tem que estar claramente exposta no Estatuto Social da Companhia, até por

disposição da própria Lei, no seu § 2º do artigo 2º da Lei 6.404/76.

A caracterização de mudança do objeto social da empresa,

Anna Luiza Prisco Paraiso, leciona que é essencial que se determine a ocorrência

de uma efetiva mudança do objeto social. A caracterização dessa mudança é

imprescindível para que, em primeiro lugar, a assembléia geral delibere por

quorum qualificado. E, em segundo lugar, para que os acionistas dissidentes

dessa assembléia possam, eventualmente, exercitar o direito de retirada.135

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM tem emitido

pareceres que esclarecem as dúvidas, sobre a caracterização de mudança de

objeto social, nos casos concretos, como pode se notar no seguinte Parecer:

135 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 85.
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PROCESSO: RJ CVM nº. 2003/5457

RECORRENTE: CONFECÇÕES GUARARAPES S.A.

Ementa: O exercício de nova atividade que não seja mero
desdobramento do objeto social enseja convocação de
assembléia geral e direito de recesso.

CONCLUSÃO. Ante o exposto, VOTO no sentido de acolher o
entendimento da SEP, uma vez que restou comprovada a
alteração do objeto social da companhia, mas, quanto ao dever
dos administradores de convocar a assembléia geral para
deliberar a esse respeito, deve-se admitir que os próprios
acionistas já adquiriram o poder de convocá-la, o que lhes é
garantido pelo art. 123, § único, "b" da Lei de Sociedades
Anônimas, em face da omissão dos administradores. Rio de
Janeiro, 04 de agosto de 2004.Norma Jonssen Parente. Diretora
Relatora. 136 (grifou-se)

Em principio, mudando-se o objeto da sociedade, altera-se a

estrutura jurídica a que o acionista teria aderido. Como podemos observar, a

definição de objeto social da Guararapes, visto no processo CVM acima, não

abarca o empreendimento imobiliário consubstanciado no Midway Mall, havendo

uma clara extrapolação das finalidades da companhia, em especial pela presença

de outros elementos relevantes, como a existência de 310 lojas e 10 cinemas, de

forma, ao menos aparentemente, teria sido violado o disposto no arts. 136, VI e

137 da Lei 6.404/76. O objeto social da companhia não contempla a atividade de

incorporação de imóveis, em especial a construção de shopping centers, ainda

que tais centros de comércio possam servir ao escoamento da principal atividade

da companhia

Assim, nessa hipótese também, a mudança do objeto social

é prejudicial a todos aos acionistas, independentemente da espécie ou classe que

possuíam e, portanto concede-se o direito de retirada ao acionista que participava

daquela Sociedade, uma vez que o objeto da empresa era o de comércio e não o

136 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários.CVM. PROCESSO: RJ CVM nº. 2003/5457.
Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=4114-2.HTM. Acesso em
18/05/2.010.

http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=4114-2.HTM.
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de construção de shopping centers, como bem demonstra o exemplo no processo

acima referido.

3.3.2.7 Artigo 136, IX da Lei 6.404/76 – Cisão da companhia

Assim prescreve o inciso IX do Art. 136:

Art. 136 - Omissis

IX - cisão da companhia; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

Institutos diferentes, a incorporação, a fusão e a cisão

buscam, na verdade, o mesmo fim, ou seja, o surgimento de sociedades mais

fortes.

A cisão não se confunde com simples transferência da

propriedade de patrimônio entre sociedades. É preciso que exista um processo de

cisão, no qual se inserem a realização de assembléias e emissão de ações para

os sócios das sociedades cindidas, isto é, da sociedade que transferir seu

patrimônio, que será decorrente ou da constituição de sociedade nova, ou do

aumento do capital de sociedade já existente que receber o patrimônio da

sociedade cindida.137

Existem diversas modalidades de cisão. A principal

classificação da cisão é cisão parcial e cisão total.

No caso em tela, segundo preleciona Augusto Toscano138, “a

cisão é a operação pela qual uma companhia transfere parcelas do seu

patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já

existentes. Havendo a versão de todo o patrimônio da companhia, esta se

extinguirá. Caso haja versão parcial de seu patrimônio, o seu capital restará

dividido, permanecendo a sociedade.

137 SILVA, Bruno Mattos e. Direito de empresa - Teoria da empresa e direito societário. São
Paulo: Atlas, 2007, p. 510.

138 TOSCANO, Augusto. Lei das sociedades anônimas atualizada: comentada. Campinas:
Copola Editora, 1998, p. 182-184.

http://www.pdfdesk.com


90

No que se refere à cisão total, se pode ter duas situações,

sendo uma delas a cisão com versão do patrimônio da sociedade cindida para

duas ou mais sociedades constituídas para esse fim (art. 229 § 2º da Lei

6.404/76) e a outra situação quando a cisão será com versão do patrimônio da

cindida para duas os mais sociedade já existentes (art. 229 § 3º da mesma Lei).

Atualmente os acionistas de uma companhia, aberta ou

fechada, que venha a sofrer uma cisão total ou parcial, com transferência de

parcela de seu patrimônio a uma sociedade nova ou a uma sociedade já existente

apenas poderão requerer o reembolso de suas ações se verificada uma das

hipóteses expressamente estabelecidas pelo artigo 137, inciso III, alíneas "a", "b"

e "c" da Lei nº 6.404, de 1976, com a redação da Lei nº 10.303, de 200.

Nesse sentido, achamos oportuno apresentar a seguir

tabela, que evidencia uma evolução do direito de retirada no caso em questão:

Tabela 5 - O Direito de Retirada nos processos de cisão na Evolução da Lei das
Sociedades Anônimas139

Decreto-Lei
2.627 (1940)

Lei 6.404
(1976)

Lei 7.958
(1.989)

Lei Lobão

Lei 9.457
(1.997)

Lei Kandir

Lei 10.303
(2.001)

Dá direito de
retirada na

cisão?

Não
(arts. 105 e

107)

Sim
(arts. 136,
137 e 230)

Não
Não

(arts. 136 e 137)

Apenas se
implicar em
mudança do

objeto, redução
do dividendo ou
participação em

grupos de
sociedades (arts.

136 e 137)

Isto se aplica
a mais
alguma

situação?

- - -

Sim, se a incorporação, fusão ou
cisão envolver companhia aberta, as
sociedades resultantes deverão ser
abertas. Caso contrário, há o direito

de retirada (art. 223)

139 IZECKSOHN NETO, DAVID. Teoria e Prática na Proteção aos Acionistas Minoritários: Um
Olhar sobre o Direito de Retirada nas Reorganizações Societárias. Dissertação apresentada à
Escola Brasileira de Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. Disponível em:
<http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/3399>. Acesso em 08/05/2. 010, p. 33.
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Portanto, o direito de recesso, conforme se pode observar

na tabela acima, em caso de cisão da companhia, foi restabelecido pela Lei n°

10.303/01, nas hipóteses nela previstas, na nova redação dada ao artigo 137 III

da Lei 6..404/76.

O prazo para o exercício do direito de retirada é

normalmente contado a partir da publicação da ata da assembléia geral que a

prova a operação. Na hipótese de incorporação, fusão ou cisão, este prazo é

contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o protocolo ou

justificação da operação. Entretanto, o reembolso sé se efetivará depois de

consumada a operação.

3.3.2.8 Transformação da companhia em outro tipo societário

Assim prescreve o Art. 221da Lei 6.404/76:

Art. 221. A transformação exige o consentimento unânime dos
sócios ou acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato
social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-
se da sociedade.(grifou-se)

Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social,
ao direito de retirada no caso de transformação em companhia.

A operação pela qual a sociedade, independentemente de

dissolução e liquidação, passa por um tipo para outro denomina-se

transformação. Entende-se a transformação como uma mudança do modo jurídico

de exploração da empresa.140

A transformação, na legislação brasileira, constitui uma

reforma estatutária e não uma criação de sociedade. A maioria da doutrina

nacional e estrangeira ensina também que a transformação não determina o

surgimento de nova pessoa jurídica. Com efeito, não há que se falar em

sociedade nova, uma vez que não se dará dissolução ou liquidação da sociedade

pré-existente. Os sócios serão os mesmos, bem como o patrimônio da empresa.

140 Conceito dado no “caput” do artigo 220 da Lei 6.404.
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Além disso, os direitos patrimoniais de cada sócio serão idênticos aos

anteriores.141

O Artigo 122, inciso VIII, da Lei 6.404/76, diz que cabe

privativamente à Assembléia Geral, deliberar sobre transformação da companhia.

Conforme o dispositivo legal prevê que a transformação,

independe de dissolução e liquidação, deve ser deliberada em assembléia-geral

na sociedade anônima, exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas,

salvo se prevista no estatuto, bem como, deverá obedecer aos preceitos que

regulam a constituição do tipo em que vai converter-se.

Aprovada a transformação, os acionistas divergentes têm o

direito de retirada. Trata-se de reforma estatutária de grande vulto, uma vez que a

base da sociedade será reestruturada.

3.3.2.9 Não abertura de capital da sociedade que resultar de uma operação

de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta.

Assim prescrevem os parágrafos 3º e 4º do Art. 223 da Lei

6.404/76:

Art. 223 - Omissis

§ 3º - Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia
aberta, as sociedades que a sucederem serão também abertas,
devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a
admissão de negociação das novas ações no mercado
secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da
data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando as
normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores
Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 4º - O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará
ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante
reembolso do valor das suas ações (art. 45), nos trinta dias
seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto

141 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de Retirada na Sociedade Anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 107.
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nos §§ 1º e 4º do art. 137. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
(grifou-se)

Esta hipótese é exclusiva aos acionistas de sociedade

aberta. Quando há incorporação, fusão ou cisão que engloba a companhia aberta,

a Lei prevê que as sociedades sucessoras serão igualmente abertas. O objetivo

dessa Lei é assegurar ao acionista a continuidade do acesso ao mercado de

capitais. Neste caso, há duas situações em que pode haver o direito de retirada. A

primeira situação ocorre quando a sociedade sucessora for companhia fechada,

preexistente ou não. O outro caso ocorre quando a companhia sucessora for

aberta, preexistente ou não, mas não conseguiu obter o registro para admissão

de novas ações no mercado secundário na CVM, no prazo máximo de 120 dias,

contados da data da assembléia geral que aprovou a operação.

3.3.2.10 Desapropriação de ações representativas do controle acionário da

companhia em funcionamento por pessoa jurídica de direito privado

Assim prescreve o Art. 236 da Lei 6.404/76:

Art. 236. A constituição de companhia de economia mista
depende de prévia autorização legislativa.

Parágrafo único. Sempre que pessoa jurídica de direito público
adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em
funcionamento, os acionistas terão direito de pedir, dentro de 60
(sessenta) dias da publicação da primeira ata da assembléia-geral
realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas
ações; salvo se a companhia já se achava sob o controle, direto
ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso
de concessionária de serviço público.

A desapropriação é a transferência compulsória de bens

particulares para o Poder Público ou seus delegados, por necessidade ou

utilidade pública, ou ainda por interesse social, mediante prévia e justa

indenização em dinheiro.
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Em relação ao tema, assim leciona Elly Lopes Meirelles:142

“A desapropriação de ações, quotas ou direitos de qualquer sociedade vem sendo

admitida de há muito pela doutrina e pela jurisprudência de nossos tribunais,

embora a legislação só a tenha consagrado recentemente, para condicioná-la à

autorização do Presidente da República, quando o funcionamento da empresa

dependa de aquiescência do Governo Federal”

A desapropriação de ações foi introduzida na legislação

brasileira pelo Decreto-lei nº. 3.305, de 21/06/1941. O Artigo 2º. Deste decreto,

ainda hoje em vigor, estabelece que mediante declaração de utilidade pública,

todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, Estados, Municípios,

Distrito Federal e Territórios.143 (grifou-se)

No Brasil, não há uma tendência à estatização de empresas

por meio de desapropriação de ações. Pelo contrário, o que temos observado é a

privatização, ou a expropriação de ações de empresas estatais.

Nesse processo, a sociedade, uma vez sendo

desapropriadas as suas ações, se transformaria numa sociedade de economia

mista, pois o controle passaria para a União ou outra pessoa de direito público, ou

ainda entidade de administração indireta.144

A lei visou proteger os minoritários, concedendo-lhes o

direito de se retirarem, mediante reembolso de suas ações, de uma sociedade

onde o Estado passou a deter o controle. Desta forma, o direito de retirada se

justifica pela mudança de controle do âmbito privado para o publico.

142 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros
Editores. 2009, p. 609-610.

143 , PARAISO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 110

144 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 110-112.

http://www.pdfdesk.com


95

3.3.2.11 – Aquisição de controle por companhia aberta de outra

sociedade mercantil.

Assim prescreve o Art. 256 da Lei 6.404/76:

Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de
qualquer sociedade mercantil, dependerá de deliberação da
assembléia-geral da compradora, especialmente convocada para
conhecer da operação, sempre que:

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior
dos três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista
dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o
direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor
de suas ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em
seu inciso II. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)(grifou-se)

Segundo Anna Luiza Prisco Paraiso145, na operação de

controle de empresa mercantil por companhia aberta, haverá, obrigatoriamente,

assembléia geral da compradora quando:

a-) o investimento for relevante;

b-) o preço médio das ações, ou quotas, ultrapassar o

parâmetro legal.

Resta esclarecer quando o direito de retirada é facultado aos

dissidentes da assembléia geral da sociedade compradora. O § 2º do artigo 256

prescreve que, se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

três valores enumerados no inciso II deste artigo, o acionista dissidente na

deliberação da assembléia terá o direito de retirar-se da companhia.

A deliberação assemblear que gera o referido direito é

aquela que autorizou ou ratificou a compra das ações ou quotas representativas

do controle de outra sociedade por um preço acima de um critério fixado pela Lei.

145 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de retirada na sociedade anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 122-124.
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3.4 REEMBOLSO DO VALOR DAS AÇÕES – ACIONISTAS DESSIDENTES

3.4.1 Conceito

Afinal o que é reembolso? Reembolso significa recolocar no

bolso, reaver, receber de volta. O reembolso é a operação pela qual, nos casos

previstos em lei, a companhia paga ou ressarce aos acionistas dissidentes de

deliberação da assembléia Geral, por ocasião de seu recesso, o valor de suas

ações.

A lei nº. 6.404, no Caput do artigo 45, assim define o

reembolso:

Art. 45 - O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos
em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de
deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações.

3.4.2 Valor de reembolso.

Ao estatuto é garantido dispor sobre o valor do reembolso,

que, entretanto, deve observar como piso o valor patrimonial líquido das ações,

de acordo com o último balanço.

Com o objetivo de preservar a atualidade do valor do

reembolso, o acionista dissidente poderá postular o levantamento de balanço

específico, de determinação, quando entre a data da solicitação de reembolso e a

do último balanço aprovado tiver decorrido prazo superior a 60 dias. Nesse caso,

a companhia deverá pagar, imediatamente, 80% do valor de reembolso fixado

conforme o último balanço aprovado, complementando a diferença no prazo de

120 dias contado da deliberação da Assembléia Geral que aprovar o balanço

específico.146

146 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manuel de direito comercial. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.
285-286

http://www.pdfdesk.com


97

Nesse mesmo sentido, compactua o jurista Gladston

Mamede147, acrescentando ainda que, uma vez determinado o valor de

reembolso, por qualquer dos critérios acima, o valor respectivo poderá ser pago à

conta de lucros ou reservas, embora não se possa utilizar a reserva legal; se o

reembolso se fizer por tal meio, as ações reembolsadas ficarão em tesouraria.

Não havendo lucros acumulados ou reservas pata tanto, o reembolso de fará à

conta de capital social; nesta hipótese, os acionistas cujas ações tenham sido

reembolsadas deverão ser substituídos no prazo de 120 dias, contados da data

da publicação da ata da assembléia.

O reembolso, portanto, é a conseqüência natural do

exercício do direito de retirada. É através desta figura jurídica que os acionistas,

que já declararam sua vontade de retirar-se da sociedade, recebem o pagamento

do valor de suas ações.

Para melhor ilustração, pela sua importância histórica,

demonstraremos a seguir, tabela, evolução quanto ao valor de reembolso na

legislação societária:

Tabela 6 - O Valor de reembolso na Evolução da Lei das Sociedades Anônimas

Decreto-Lei
2.627 (1.940)

Lei 6.404 (1.976) Lei 9.457 (1.977) Lei 10.303 (2.001)

Inclui o
Reembolso?

sim Sim Sim Sim

Qual o valor do
reembolso que
o estatuto pode

prever?

Qualquer um,
mas se o

estatuto não
estabelecer será

o ativo líquido
por ação em

circulação (arts.
17 e 107

Não inferior ao
valor do

patrimônio líquido
(art. 45)

Não inferior ao valor
do patrimônio

líquido, exceto se
for o “valor

econômico” (art. 45)

idem

Como bem demonstra a tabela acima, o direito de retirada,

mediante o reembolso do valor das ações, é assegurado na legislação desde

147 MAMEDE, Gladston. Direito societário: Sociedades smples e empresárias. Volume 2 – 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 519.
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1940. Na primeira reforma da Lei, em 1976, foi assegurado que o valor a ser pago

aos acionistas não poderia ser inferior ao valor do patrimônio líquido, decisão que

persistiu até 1997, quando foi permitido o pagamento por valor inferior a este,

desde que calculado pelo valor econômico.

3.4.3 Critérios para o cálculo do valor de reembolso.

Esta disposição está exposta na Lei 6.404, no seu artigo 45

e seus parágrafos.

Especialmente no Parágrafo 1º no referido dispositivo legal,

assim prescreve:

§ 1º - O estatuto pode estabelecer normas para a determinação
do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser
inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço
aprovado pela assembléia-geral, observado o disposto no § 2º, se
estipulado com base no valor econômico da companhia, a ser
apurado em avaliação (§§ 3º e 4º). (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)

Como podemos observar no dispositivo acima, em principio,

o valor do reembolso para ações de acionistas dissidentes, é o valor patrimonial

contábil, porém este valor poderá até ser inferior, desde a companhia elabore

laudo de avaliação que demonstre essa realidade, desde que previsto essa

possibilidade no Estatuto Social da Companhia.

Porém, cabe ressaltar que, se a companhia vier a elaborar

laudo de avaliação e este determinar valor inferior ao patrimônio líquido para fins

de pagamento do valor do reembolso, nada impede aos acionistas minoritários

que representem no mínimo 10% das ações em circulação no mercado o direito

de solicitar uma nova avaliação do preço ofertado, desde que “acompanhado de

elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da

metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, tendo em vista o

recém-criado art. 4º-A148, na Lei 6.404, introduzido pela Lei 10.303 de 2001.

148 BRASIL: Leis: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976. disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 08/05/2010.
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3.5 JURISPRUDÊNCIA

3.5.1 - Sociedade Anônima. Cisão. Direito de Recesso.

Superior Tribunal de Justiça. 149

Recurso Especial nº. 68.367 – Minas Gerais (95/0030964-5)

Relator: Min. EDUARDO RIBEIRO

Ementa:

Sociedade anônima. Cisão. Direito de Recesso. Subsistência
desse direito mesmo após a vigência da Lei 7.958/89 que,
modificando o disposto no artigo 137 da Lei 6.404/76, absteve-se,
entretanto, de alterar o contido no artigo 230, caput da mesma Lei
que também regulava o direito de retirada. Julgamento:
09/12/1998. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA.
Publicação: DJ 22.03.1999 p. 187.

3.5.2 - Sociedade Anônima. Sócio Dissidente. Apuração de haveres.

Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. 150

Recurso Extraordinário nº. 108.188-SP.

Relator: Min. CÉLIO BORJA

Ementa:

Sociedade anônima. Sócio Dissidente. Apuração de haveres.
Ação movida por sócio dissidente de sociedade anônima
pretendendo o reembolso do valor de suas ações – no montante
em que foi apurado em medida cautelar – julgada procedente.
Recurso Extraordinário que se insurge contra o critério utilizado
para determinação do valor patrimonial da ações do sócio
dissidente e o termo inicial da incidência da correção monetária,

149 BRASIL. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443147/recurso-especial-
resp-68367-mg-1995-0030964-5-stj. Acesso em 15/05/2010.
150 BRASIL. Disponível em:
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=199542. Acesso em 15/05/2010.

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443147/recurso-especial-
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=199542.
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alegando negativa de vigência dos artigos 45, § m2º, 183, III e
295, § 1º, a, da Lei nºs 6.404/76 e Leis nºs 5.670/71 e 6.899/81, e
divergência jurisprudencial.Para os efeitos do art. 119, III, a, da
Cosntituição, não há ofensa à lei, uma vez que ao se aplicar antes
que se tornasse obrigatório o que ela manda, não se desobedecia
norma pré-existente e ainda eficaz. O recorrente não diz qual o
comando legal que, teria sido contrariado. Tornar obrigatório, no
futuro, certa conduta, não implica em impedi-la no presente.
Tendo o Supremo Tribunal, na sua composição plena,
reformulando entendimento anterior, considerado monetariamente
atualizável a dívida resultante da apuração de haveres, superados
estão os precedentes invocados pelo recorrente, inviabilizando o
recurso pela alínea d do permissivo constitucional. RE não
conhecido. RTJ Nº 123, pp. 658-663. Data do Julgamento
30/06/1987.

3.5.3 - Sociedade Anônima. Incorporação. Direito de Retirada.

Tribunal de Justiça de São Paulo. 151

Apelação Cível nº. 37.198-4/2.

Relator: Des. QUAGLIA BARBOSA

Ementa:

Sociedade anônima. Sócio Dissidente. Apuração de haveres.
Ação movida por sócio dissidente de sociedade anônima
pretendendo o reembolso do valor de suas ações – no montante
em que foi apurado em medida cautelar – julgada procedente.
Recurso Extraordinário que se insurge contra o critério utilizado
para determinação do valor patrimonial da ações do sócio
dissidente e o termo inicial da incidência da correção monetária,
alegando negativa de vigência dos artigos 45, § m2º, 183, III e
295, § 1º, a, da Lei nºs 6.404/76 e Leis nºs 5.670/71 e 6.899/81, e
divergência jurisprudencial.Para os efeitos do art. 119, III, a, da
Cosntituição, não há ofensa à lei, uma vez que ao se aplicar antes
que se tornasse obrigatório o que ela manda, não se desobedecia
norma pré-existente e ainda eficaz. O recorrente não diz qual o
comando legal que, teria sido contrariado. Tornar obrigatório, no
futuro, certa conduta, não implica em impedi-la no presente.

151 MESSINA, Paulo de Lorenzo. FORGIONI, Paula A. Sociedades por Ações. Jurisprudência.
Casos e comentários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.290-291.
.
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Tendo o Supremo Tribunal, na sua composição plena,
reformulando entendimento anterior, considerado monetariamente
atualizável a dívida resultante da apuração de haveres, superados
estão os precedentes invocados pelo recorrente, inviabilizando o
recurso pela alínea d do permissivo constitucional. RE não
conhecido.Data do Julgamento: 1998.

3.5.4 - Sociedade Anônima. Direito de Retirada. Valor das Ações. Forma de

Pagamento.

Superior Tribunal de Justiça. 152

Recurso Especial nº. 51.655-RJ.

Relator: Min. COSTA LEITE

Relator para o Acórdão: Min. Nilson Naves

Ementa:

“Sociedade anônima. Direito de Retirada. Valor das Ações Forma
de Pagamento. Não é juridicamente aceitável, nem moralmente
justificável, seja o acionista dissidente compelido a aceitar a oferta
da maioria, mormente em se tratando de oferta irrisória. ‘Se o
direito de recesso for exercido numa situação de absoluta
iniqüidade, como referido nos autos, não há o exercício desse
direito, senão na abstração da fórmula’. Em tal aspecto, o acórdão
recorrido não ofendeu o art. 137 da Lei nº. 6.404/76, ao assim
decidir: ‘Ponto sensível é o modus faciendi quanto a paga do
valor da ação, decorrente do recesso, certo que este, por
representar mensuráveis interesses econômicos, para ser justo,
evitando o enriquecimento da sociedade, assim beneficiando a
maioria, com empobrecimento dos retirantes, a minoria, há de
corresponder aos valores do patrimônio societário próximos, tanto
quanto possível, do real, e não do histórico, quando não
meramente simbólicos, constantes dos lançamentos contábeis.
Recurso Especial não conhecido”. Data do julgamento:
03/12/1996. Data da publicação do acórdão: 03/03/1997.

152 MESSINA, Paulo de Lorenzo. FORGIONI, Paula A. Sociedades por Ações. Jurisprudência.
Casos e comentários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.294.
.
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3.5.5 - Sociedade Anônima. Direito de Recesso. Mudança de Objeto Social.

Supremo Tribunal Federal. 153

Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA

Recurso Extraordinário: RE 104895 RS

Relator para o Acórdão: Min. Carlos Madeira

Ementa:

“Sociedade anônima. Direito de Recesso. Não exige a Lei nº.
6.404/76, artigo 136, inciso V, que a alteração estatutária importe
mudança de objeto essencial da empresa. Basta que prejudiquem
interesses de acionistas minoritários, para dar ensejo ao recesso.
A irresigneção com a alteração estatutária só pode ser
manifestada pelos dissidentes após a publicação da ata da
Assembléia Geral Extraordinária, no prazo de trinta dias, sendo
irrelevante que, concretamente, já tenha se verificado a mudança
do objeto.”. Data do Julgamento: 16/06/1986. Publicação: DJ 12-
09-1986 PP-16425 EMENT VOL-01432-02 PP-00387.

3.5.6 – Mudança de Objeto Social e o Direito de Retirada.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 154

Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis.

Embargos Infringentes nº. 200/94 na Apelação Cívil nº. 5.252/92

Relator: Des. Laerson Mauro

153 BRASIL. Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/STF/IT/RE_104895_RS%20_17.06.1986.pdf.
Acesso em 15/05/2.010.
.
154 PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O Direito de Retirada na Sociedade Anônima. Revista,
atualizada e ampliada – 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 263
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Ementa:

“Direito Comercial. Direito de Recesso. Artigo 136, Inc. V, da Lei
nº 6.404/76. Ao acionista dissidente só é dado manejar o direito
de recesso, na hipótese prevista no inc. V do art. 136 da Lei das
Sociedades Anônimas, quando for efetiva a mudança de objeto da
companhia, como tal não sendo de equiparar-se a simples
redução das atividades antes desenvolvidas, para eliminação de
custos e melhoria de rentabilidade, continuando a empresa a
operar no mesmo ramo negocial, sem qualquer setor novo,
presente ainda a lembrança de que a matéria – direito de recesso
– é restritiva, informada pelo princípio do numerus clausus, não
admitindo exegese por método analógico extensivo. Provimento
dos embargos infringentes.Registro em 11/05/1995.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso país, percebemos uma grande evolução na atual

estrutura de mercado de capitais. Em que pese o sistema da legislação específica

das sociedades anônimas, mas precisamente com relação aos acionistas haver

adotado vários conceitos de natureza institucional, baseia-se ainda nos princípios

contratualistas, que funcionam quase em paralelo com os princípios do liberalismo

político, a saber; o principio da deliberação pela maioria, a enumeração de

determinados direitos essenciais e o controle da legalidade dos atos da

Assembléia Geral e da Administração.

Oportuno as palavras proferidas pelo Dr. Ronaldo Camargo

Veirano, advogado e membro do Conselho de Administração do IBCA – Instituto

Brasileiro de Conselho de Administração, quando de sua exposição no Seminário

Governança Corporativa realizado em 19/10/1998, na Cidade do Rio de Janeiro:

“A Lei prevê que o acionista controlador deve usar o poder com o
fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua
função social e têm deveres e responsabilidades para com os
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e a
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.” 155

Ainda nesse sentido, assim se pronunciou o Dr. Luiz

Leonardo Cantidiano, que inclusive já presidiu a CVM – Comissão de Valores

Mobiliários, no mesmo seminário acima referido:

Outro problema existente é a complexidade da lei em termos de
atuação do minoritário, dos percentuais que existem na lei vis-a-
vis a nossa realidade e que fazem com que seja muito difícil que
se possa ter mecanismos de atuação judicial dos minoritários
porque os percentuais são grandes. Quando existem grandes
minoritários, pode até haver uma discussão, mas para a grande

155 Relatório: Seminário Governança Corporativa, Organização IBGC – Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa. Transcrição das gravações realizadas no Auditório Reginaldo Treiger
(BNDS), Av. República do Chile, 100, Rio de Janeiro, realizado em 19 de outubro de 1998. p. 43

http://www.pdfdesk.com


105

massa dos acionistas é impensável recorrer à justiça, até porque
eles preferem perder o que já tem do que investir dinheiro para
tentar recuperar.” 156

Felizmente, atualmente se vê uma evolução muito grande no

processo de governança corporativa, o que permite termos um mercado de

capitais forte e sadio o que pressupõe o respeito ao acionista minoritário, por

todas as partes envolvidas, quer sejam controladores, autoridades e mesmo

legisladores, garantindo-lhes o acesso às informações da companhia,

especialmente as contábeis, bem como a participação em igualdade de condições

nos resultados com os acionistas majoritários, seja através do lucro gerado pelas

atividades da empresa ou de outras possíveis vantagens que possam advir de

incorporações, cisões, fusões ou atém mesmo da venda do controle da

companhia.

156 Relatório: Seminário Governança Corporativa, Organização IBGC – Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa. Transcrição das gravações realizado no Auditório Reginaldo Treiger
(BNDS), Av. República do Chile, 100, Rio de Janeiro, realizado em 19 de outubro de 1998. p. 53
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