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RESUMO 

 

Pela primeira vez em sua história o mercado de capitais nacional lida com uma real, 

ainda que localizada, tendência de dispersão da titularidade acionária e com certo nível de 

popularização do investimento em companhias abertas, estimulados por um crescimento 

econômico, de consumo e de investimento estrangeiro também sem precedentes.  

 

A última década foi, de fato, um período fascinante para os entusiastas do direito 

societário; um período de crescente complexificação e especialização no ambiente 

societário nacional, que, em conjunto com o desenvolvimento recente das tecnologias de 

comunicação, vem desafiando os fundamentos da Lei das Sociedades por Ações, de 1976, 

e testando a capacidade de adaptação das instituições legais e regulatórias brasileiras. 

 

Nesse contexto, o estudo dos mecanismos de exercício do direito de voto, dos pedidos 

públicos de procuração e para o voto e participação à distância nas assembleias, mostrou-se 

um meio efetivo de contribuição para a construção de uma ponte entre o antigo e o novo 

mercado de capitais brasileiro. 

 

Para tanto, são três as contribuições principais pretendidas por este estudo. 

 

A primeira consiste na análise sistematizada inaugural, na doutrina nacional, da 

legislação e da regulação aplicáveis aos pedidos públicos de procuração, voto e 

participação à distância nas assembleias gerais. 

 

Essa análise conclui pela necessidade da realização de determinados ajustes na 

regulação do mercado de capitais brasileiro. 

 

Entre esses ajustes, estão (i) a construção de uma disciplina para a inclusão de propostas 

de acionistas no material de pedidos públicos de procuração da administração e (ii) a 

elaboração de normas que regulem o exercício do direito de voto e a participação à 

distância nas assembleias gerais, normas essas que devem pressupor ambos como direitos 

legalmente garantidos aos acionistas e que devem prever a possibilidade de implementação 
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escalonada das correspondentes obrigações das companhias, de acordo com a evolução dos 

meios tecnológicos disponíveis. 

 

A segunda contribuição consiste na reflexão, também seminal no cenário brasileiro, a 

respeito dos efeitos da dissociação entre a titularidade da ação e o exercício do direito de 

voto no mercado de capitais contemporâneo, bem como dos efeitos decorrentes da 

correlata defasagem entre a compreensão doutrinária do direito de voto e a compreensão 

doutrinária do exercício desse direito. 

 

A desatualização da legislação, da regulação e principalmente da doutrina brasileira em 

relação às normas em vigor nos mercados mais desenvolvidos, no que diz respeito à 

assimilação do desenvolvimento tecnológico e dos instrumentos financeiros pelo direito 

societário, é agravada pelo fato de que as transações realizadas no mercado local já 

envolvem os mais modernos e complexos instrumentos financeiros utilizados globalmente. 

 

O consequente descolamento entre o direito e a realidade, verificados concretamente em 

casos como o aluguel de ações, o uso de derivativos e a venda do voto, por exemplo, 

desestabiliza as bases para responsabilização pelo cometimento de abusos no exercício do 

direito de voto, na medida em que a relação entre a titularidade da ação e o exercício do 

direito de voto já não é mais tão clara. 

 

Este trabalho procura trazer à superfície essas questões e realinhar o entendimento 

científico a respeito do exercício do direito de voto com as práticas atuais do mercado. 

 

A terceira contribuição consiste no questionamento por este estudo da capacidade da Lei 

das Sociedades por Ações de enfrentar uma nova realidade, em que deixa de ser certa a 

existência da polarização de poder entre um controlador majoritário e acionistas 

minoritários atomizados, e na qual necessidades históricas de fisicalidade e concomitância 

deixam de ser pressupostos obrigatórios na construção de conceitos relacionados ao 

relacionamento entre acionistas, administradores e a companhia. 

 

O trabalho constata que a Lei das Sociedades por Ações não está inteiramente preparada 

para uma realidade em que nem sempre haverá um acionista controlador definido e em que 

o acionista minoritário nem sempre será um pequeno e pouco informado investidor, mas 
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eventualmente um investidor institucional, com escala e recursos suficientes para 

efetivamente processar as informações divulgadas pela companhia e interferir em sua 

gestão. 

 

No mesmo passo, constata-se também que a ideia da realização de assembleias que 

deixem de ser delimitadas no espaço e no tempo, e que não mais dependam da interação 

física e simultânea de seus participantes, perfeitamente aceitável na atual dimensão das 

interações sociais, está ainda longe de ser consistentemente recepcionada pela legislação 

societária nacional. 

 

Uma análise abrangente dos efeitos para o mercado Brasileiro dos limites de uma 

magistral, mas já trintária lei societária, em contraste com o impacto do desenvolvimento 

financeiro e tecnológico experimentado pelo mundo em anos recentes, já era, assim, mais 

do que devida.  

 

Este estudo procura, assim, fazer frente a essa necessidade ao identificar alguns dos 

sinais de defasagem da lei societária e colocá-los em discussão. 

 

 

* 
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ABSTRACT 

 

For the first time in history the country is dealing with a real, although restricted, 

tendency of corporate dispersion, and a certain level of popularization of the investment in 

listed companies, all stimulated by an unprecedented expansion of the economy, 

consumption, and foreign investments.  

 

It has been indeed a fascinating period for the corporate law enthusiasts; a period of 

growing complexity and specialization in the national corporate environment, which, 

altogether with the new communication technologies, has been challenging the foundations 

of the Brazilian Corporation Law, enacted in 1976, and testing the capacity of adaption of 

Brazilian legal and regulatory institutions. 

 

In this scenario, studying the mechanisms of voting, proxy solicitation, and remote 

voting and participation in shareholders’ meetings, seemed to be the most natural way to 

contribute to build a bridge between the old Brazilian market and the new one. 

 

The main contributions expected from the thesis are threefold: 

 

First, an inaugural analysis of the new legislation and regulation applicable to proxy 

voting, remote voting and participation in Brazil. 

 

The analysis concluded for the necessity of certain adjustments on the Brazilian 

regulation, e.g. (i) the construction of a discipline for the inclusion of shareholders 

proposals in the management proxy material, and (ii) the enactment of rules governing 

remote voting and participation that assumes them as a right of the shareholder, while 

consenting to the companies certain flexibility of implementation connected to the 

development of the technologies available. 

 

Second, a thorough and also seminal study on the effects of the decoupling of shares 

ownership and exercise of voting rights in the contemporary market, and a contribution to 

update the scientific comprehension of the act of voting in corporate law, rather than 

simply the comprehension of the right to vote.  
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While the Brazilian law and regulation are in certain aspects still trying to catch up with 

modern markets regulation, concerning the assimilation of new communication and 

financial technologies by the corporate legal framework, the local transactions already 

involve the most updated and complex financial instruments. 

 

The legal gap created, and concretely identified in cases as the lending of stocks, the use 

of derivatives instruments, and the sale of votes, puts in risk the stability of the market and 

destabilizes the discipline of liability for the abusive use of voting power as Brazilian law 

and courts are used to know, as the link between share ownership and vote are not as clear 

as before. 

 

The study seeks to bring to light these issues and to realign the scientific comprehension 

of voting with the current market’s practices. 

 

Third, a first questioning of the Brazilian Corporation Law capacity to face a reality 

where there may be no power polarization between an absolute controlling shareholder and 

small minority shareholders, and where historical necessities of physicality and 

concomitance are, as a consequence of the new means of communication, no longer 

mandatory elements of the concepts connected to the relationship among shareholders, 

management, and the company. 

 

The study verifies that Brazilian Corporation Law is not prepared for a reality where 

there may be no clear controlling shareholders anymore and where minority shareholders 

may not be an uninformed small investor, but a resourceful hedge fund. 

 

On the same token, the idea of a shareholder meeting that is not delimited in space and 

time, and that does not depend on the physical and simultaneous interaction between 

parties, perfectly acceptable by our current society, is still far from any consistent reception 

by the corporation legal framework. 

 

A comprehensive analysis on the effects for the Brazilian markets of the limits of a 

great but old law, in contrast with the impact of recent years’ financial and technological 

development, were more than due. 
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This study aims to fulfill this scientific gap, identifying some of the items in need of 

updating and starting discussion over them.  

 

 

* 
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INTRODUÇÃO 

   

 Propõe-se, nesta tese, explorar integralmente o exercício do direito de voto do 

acionista, assim como esse direito se encontra inserido no sistema jurídico e na realidade 

empresarial brasileira, desembocando na análise de suas mais modernas corporificações, 

que são os pedidos públicos de procuração, o voto e a participação em assembleias à 

distância. 

 

 Esses temas serão tratados em pouco mais de 150 itens, divididos em 8 capítulos. 

 

 O primeiro capítulo tratará introdutoriamente do direito de voto. O segundo do 

exercício desse direito diretamente pelo acionista. No terceiro capítulo serão discutidas as 

formas de transferência do poder ou de parte do poder para exercer o direito de voto do 

acionista. O quarto capítulo tratará especificamente dos pedidos públicos de procuração no 

direito comparado, enquanto que o quinto capítulo discorrerá sobre o tema no direito e na 

realidade nacional. O sexto capítulo examinará o voto e a participação em assembleias à 

distância em seus aspectos práticos, legais e regulatórios, no direito comparado. No sétimo 

capítulo a mesma análise se repetirá, para o caso brasileiro. No último capítulo serão 

aduzidas as considerações finais deste trabalho e sua conclusão. 

 

 Optou-se, como se denota pelo título, por olhar o fenômeno do direito de voto nas 

companhias a partir de seu exercício. Não é o objetivo primordial deste estudo, portanto, 

atacar o assunto por sua natureza, histórico ou pela constituição do próprio direito de voto. 

Ao contrário, busca-se compreender e explicar o viés mais prático do direito de voto, que é 

a forma de materialização desse direito por seus possuidores, ou seja, seu próprio e efetivo 

exercício. 

 

 A ressalva é de extrema importância. Com ela, sabe-se de onde parte e para onde vai o 

texto que se seguirá. Desde o início, sabe-se que a análise partirá do direito de voto posto e 

formado, sem perfuncções a respeito de origem dogmática, e caminhará apenas em frente, 

procurando abordar as questões do dia-a-dia com as quais se deparam acionistas, 

administradores e aplicadores do direito em situações societárias quotidianas. 
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 Antes de explorar o que é o direito de voto, portanto, o propósito deste estudo é o de se 

descobrir a que serve esse direito e, principalmente, como se pode dele se servir. 

 

 A escolha dessa abordagem, e do próprio tema, fundamenta-se em três razões 

principais. 

 

 Em primeiro lugar – e essa é uma razão formal – teses e obras diversas já trataram do 

direito de voto, nas quais sempre se lidou subsidiariamente com o exercício desse direito. 

Poucos estudos, no entanto, colocaram o exercício do voto do acionista como seu 

protagonista, sistematizando-se toda uma obra em torno exclusivamente do exercício desse 

direito. Com a abordagem escolhida, portanto, tanto se deseja evitar repetições 

desnecessárias, utilizando-se como base aquilo de melhor que já foi escrito sobre o 

assunto, quanto se busca reservar mais esforço para reflexões inéditas, o que é, aliás, a 

essência de uma tese de doutoramento. 

 

 A segunda razão decorre da convicção pessoal do autor de que os fundamentos 

teóricos são pressupostos essenciais, enquanto que a manifestação prática dos institutos de 

direito devem ser o objeto de preocupação por excelência das obras jurídicas. Nesse 

sentido, a análise do exercício do direito de voto mostra-se lógica e evidentemente como 

uma alternativa mais além na escala de concretude do que o puro estudo do direito de 

votar. 

  

 Não há, de fato, outra forma de se bem compreender o direito, e fazê-lo evoluir, senão 

pelo reconhecimento de que o direito advem e retorna para seus objetivos concretos. A 

teoria é e deve se manter como instrumento a serviço do que busca o mundo de fato
1
. 

  

 Por fim, e essa é uma imposição da realidade, o desenvolvimento tecnológico recente 

e o modo como os agentes da economia têm se relacionado, em um contexto em que os 

negócios são globais, virtuais e extremamente velozes, fez com que a compreensão 

científica do exercício do direito de voto se descolasse do exame dos fundamentos teóricos 

desse direito. 

                                                           
1
 “No domínio do direito nada existe senão pelo fim e para o fim; todo o direito não é mais que uma criação 

do fim (...)” (IHERING, Rudolf Von, A evolução do direito, Livraria Progresso, Salvador, 1950, p. 350). 
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 Em outras palavras, por imposição dos fatos, o nível de entendimento a respeito do 

exercício do voto repentinamente defasou-se em relação ao entendimento sobre o direito de 

voto. 

 

 Com a tecnologia, passou a ser possível a participação ao vivo de acionistas em 

assembleias que ocorrem em outro continente. Com o desenvolvimento econômico, e isso 

é novidade para o Brasil, o mercado engrenou-se numa tendência de dispersão acionária 

que poderia nunca ter chegado ao país
2
. 

 

 Ambos os fatos, e as demais complexificações das relações econômicas a eles 

associados, trouxeram diversos novos dilemas para a teoria societária, especialmente para a 

disciplina do voto e da participação dos acionistas nas assembleias gerais
3
. 

 

 Juntamente com os novos dilemas, caminha a necessidade da adaptação da legislação, 

da regulação e da aplicação do direito.  

 

 Esse é o caso, por exemplo, do pedido público de procuração. Uma matéria prevista 

desde a redação original da Lei das Sociedades por Ações, em seu art. 126, que aguardou 

mais de 30 anos, latente, até encontrar o momento propício para geminar em toda sua 

complexidade e utilidade para o mercado de capitais. 

 

 É o caso também da nova redação do parágrafo 2º do art. 100 e dos novos parágrafos 

únicos dos arts. 121 e 127, os quais, no entanto, foram introduzidos apenas em 2011, pela 

                                                           
2
 De acordo com o Anuário de Governança Corporativa, de 2013, da revista Capital Aberto, entre as 100 

companhias com ações mais negociadas na bolsa de valores, 47% apresentam controle minoritário ou 

compartilhado, 42% apresentam controle majoritário e 11% são consideradas companhias com capital 

pulverizado. 
3
 De alguns poucos anos para cá, o direito societário nacional tem visto com otimismo e grata surpresa o 

surgimento, por exemplo, de frequentes disputas entre acionistas minoritários por vagas destinadas a eleição 

em separado em conselhos de administração e fiscal, fato esse que traduz com precisão o significado 

concreto dessa evolução quantitativa e qualitativa do mercado de capitais brasileiro. Também de se notar, no 

mesmo sentido, a manifestação de um grupo de acionistas realizada publicamente, em 12 de junho de 2012, 

na sede da Comissão de Valores Mobiliários, por ocasião do julgamento do processo CVM n.º 27/2005, 

envolvendo a Laep Investments Ltd.. Parece ter sido o primeiro protesto público, inteiramente societário, a 

atingir fisicamente as premissas da autarquia, o que também demonstra o desenvolvimento do mercado de 

capitais se embrenhando e eclodindo por diversas caldeiras da estrutura da sociedade civil brasileira (a 

respeito, ver a reportagem do jornal o Estado de São Paulo, disponível eletronicamente em 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,julgamento-da-parmalat-na-cvm-termina-em-discussao-

,885668,0.htm).   
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Lei n.º 12.431, e que instituem o direito do acionista de participar e votar à distância nas 

assembleias gerais
4
. 

 

 E, com efeito, é no exame dos aspectos da utilização do pedido público de procuração 

e dos mecanismos de participação e voto à distância que se desvendam o efetivo direito do 

voto, a sua função, a relação com a proteção dos demais direitos do acionista, bem como a 

materialização de seu investimento, diante do funcionamento político da organização 

formada a partir da conjunção dos interesses de todos os elementos que gravitam em torno 

da estrutura societária. 

 

 Essas são as razões pelas quais se decidiu por enfrentar o tema escolhido para este 

estudo, com a abordagem proposta. Espera-se que sejam razões legítimas e que atinjam 

seus objetivos. 

 

 

* 

  

                                                           
4
 O art. 136, § 2º, também merece ser mencionado por prever, desde 1976, a possibilidade de redução do 

quorum qualificado para a aprovação de determinadas matérias, em companhias com o capital social 

disperso. De modo semelhante, o art.137, inc. II e alínea “b”, com redação dada pela reforma de 2001 da lei 

societária, restringe o direito de retirada dos acionistas em companhia cujas ações apresentem liquidez e 

disperssão no mercado. 
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CAPÍTULO VIII. – CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

 De início, este trabalho teve como horizonte a análise da disciplina legal brasileira 

aplicável aos pedidos públicos de procuração e às assembleias virtuais. Alguma tendência 

de dispersão acionária alardeada no âmbito do Novo Mercado e as inovações normativas 

representadas pela Instrução CVM n.º 481/09 e pela modificação dos arts. 100, 121 e 127, 

impulsionaram e confirmaram a utilidade da referida análise. 

 

 O aprofundamento no estudo preparatório para o trabalho logo mostrou, no entanto, 

não apenas que o correto exame a respeito do tema proposto poderia se beneficiar de uma 

reflexão mais ampla a respeito de todo o processo de exercício do direito de voto, como 

também essa reflexão ampla poderia vir a ser ainda mais proveitosa para os fins 

acadêmicos e práticos a que se destinaria toda a análise. 

 

 Com efeito, e muito em razão das significativas alterações nas rotinas de interação 

social e profissional entre as pessoas provocadas pelos avanços tecnológicos na área de 

telecomunicações, ficou claro que não se estava lidando meramente com duas novas 

ferramentas societárias inauguradas no quadro normativo nacional, mas sim com todo um 

quadro de transição, dentro do qual aquelas novas ferramentas mal se apercebiam como 

primeiros passos elementares de toda uma transformação necessária. 

 

 A compreensão do que deverá ser essa transformação, no futuro, passa, 

necessariamente, pelo entendimento integral do que foi o objeto de estudo em seu passado, 

como evoluiu e o que tem sido em seu presente. Passa, também, por uma análise em uma 

dimensão não histórica, mas atual e qualitativa, que examina os principais aspectos em que 

o objeto do estudo se desdobra lateralmente. 

 

 Assim, o trabalho reorientou-se para o exame inicial perfunctório do exercício do 

direito de voto, como fundação para a construção, em seguida, da análise sobre os pedidos 

públicos de procuração, voto e participação à distância nas assembleias. 

 

 Essa reorientação mostrou-se acertada, na medida em que: gerou uma excelente 

oportunidade de observação completa do fenômeno societário, pela perspectiva do 
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exercício do direito de voto; propiciou o atingimento de reflexões principiológicas e 

conclusões específicas, algumas delas inéditas, sobre temas nucleares e limítrofes do tema; 

permitiu, em consequência, a criação de alguma expectativa quanto à utilidade deste estudo 

para o avanço do direito societário nacional. 

 

 O percuso de análise do estudo procurou não localizar um ponto de referência fixo na 

lei societária – muito embora tenha eleito os arts. 121 e 126 como suas principais escalas –, 

mas sim atravessar uma linha por toda a lei, extraindo dela o que se relacionava ao 

exercício do direito de voto em toda sua longitude. Inseriu-se, vertical e metaforicamente, 

um tubo de análise na lei e nele extraiu-se, em sua retirada do solo societário, amostras dos 

mesmos sedimentos que compõem o direito de voto, presentes em distintas camadas da 

organização legal da estrutura societária, cada qual de uma época, cada qual submetida a 

elementos e aspectos diversos da atuação teórica e prática do direito societário.  

 

 Com isso, obteve-se uma visão funcional ampla dos mecanismos do exercício do 

direito de voto e dos pontos da organização societária para os quais aquele leva suas 

terminações.  

 

 A análise isolada de cada específico setor em que está presente e atua o direito de voto 

e seu exercício, dentro da organização societária, produziu tanto conclusões localizadas em 

cada tema, quanto um mosaico de reflexões que, vistos da perspectiva adequada, compõem 

um interessante desenho e uma útil lâmina de observação do fenômeno societário como um 

todo, pela perspectiva do exercício do direito de voto. 

 

 O primeiro importante conjunto de contribuições do estudo desenvolvido consistiu na 

análise sistematizada inaugural, na doutrina nacional, da legislação e da regulação 

aplicáveis aos pedidos públicos de procuração, voto e participação à distância em 

assembleias, no país. 

 

 Essa análise concluiu pela necessidade da realização de determinados ajustes na 

regulação do mercado de capitais brasileiro. 

 

Entre esses ajustes, estão (i) a construção de uma disciplina para a inclusão de 

propostas de acionistas no material de pedidos públicos de procuração da administração e 
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(ii) a elaboração de normas que regulem o exercício do direito de voto e a participação à 

distância nas assembleias gerais, normas essas que devem pressupor ambos como direitos 

legalmente garantidos aos acionistas e que devem prever a possibilidade de implementação 

escalonada das correspondentes obrigações das companhias, de acordo com a evolução dos 

meios tecnológicos disponíveis. 

 

A segunda contribuição consistiu na reflexão, também seminal no cenário brasileiro, a 

respeito dos efeitos da dissociação entre a titularidade da ação e o exercício do direito de 

voto no mercado de capitais contemporâneo, bem como dos efeitos decorrentes da 

correlata defasagem entre a compreensão doutrinária do direito de voto e a compreensão 

doutrinária do exercício desse direito.  

 

A desatualização da legislação, da regulação e principalmente da doutrina brasileira 

em relação às normas em vigor nos mercados mais desenvolvidos, no que diz respeito à 

assimilação do desenvolvimento tecnológico e dos instrumentos financeiros pelo direito 

societário, é agravada pelo fato de que as transações realizadas no mercado local já 

envolvem os mais modernos e complexos instrumentos financeiros utilizados globalmente. 

 

O consequente descolamento entre o direito e a realidade, verificados concretamente 

em casos como o aluguel de ações, o uso de derivativos e a venda do voto, por exemplo, 

desestabiliza as bases para responsabilização pelo cometimento de abusos no exercício do 

direito de voto, na medida em que a relação entre a titularidade da ação e o exercício do 

direito de voto já não é mais tão clara. 

 

Este trabalho procurou trazer à superfície essas questões e realinhar o entendimento 

científico a respeito do exercício do direito de voto com as práticas atuais do mercado. 

 

A terceira contribuição consistiu no questionamento por este estudo da capacidade da 

Lei das Sociedades por Ações de enfrentar uma nova realidade, em que deixa de ser certa a 

existência da polarização de poder entre um controlador majoritário e acionistas 

minoritários atomizados, e na qual necessidades históricas de fisicalidade e concomitância 

deixam de ser pressupostos obrigatórios na construção de conceitos relacionados ao 

relacionamento entre acionistas, administradores e a companhia. 
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O trabalho constatou que a Lei das Sociedades por Ações não está inteiramente 

preparada para uma realidade em que nem sempre haverá um acionista controlador 

definido e em que o acionista minoritário nem sempre será um pequeno e pouco informado 

investidor, mas eventualmente um investidor institucional, com escala e recursos 

suficientes para efetivamente processar as informações divulgadas pela companhia e 

interferir em sua gestão. 

 

No mesmo passo, constatou-se também que a ideia da realização de assembleias que 

deixem de ser delimitadas no espaço e no tempo, e que não mais dependam da interação 

física e simultânea de seus participantes, perfeitamente aceitável na atual dimensão das 

interações sociais, está ainda longe de ser consistentemente recepcionada pela legislação 

societária nacional. 

 

Uma análise abrangente dos efeitos para o mercado Brasileiro dos limites de uma 

magistral, mas já trintária lei societária, em contraste com o impacto do desenvolvimento 

financeiro e tecnológico experimentado pelo mundo em anos recentes, já era, assim, mais 

do que devida.  

 

Este estudo procurou, assim, fazer frente a essa necessidade ao identificar alguns dos 

sinais de defasagem da lei societária e colocá-los em discussão. 

 

 Tratou-se, enfim, de um projeto de preparação, pesquisa, organização, montagem e 

reflexão com efeitos pessoais gratificantes. O esforço foi intenso e o aprendizado, 

proporcional. 

 

 A satisfação do autor será tão mais completa, no entanto, quanto mais útil for este 

trabalho para aqueles que estudam e aplicam o direito societário, e quanto mais de seu 

próprio aprendizado possa ser partilhado com estes últimos. 

 

   

* 
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