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RESUMO 

O presente trabalho visa a estudar a regulamentação existente a respeito da 

relação de substituição de ações em operações de incorporação de sociedades e 

incorporação de ações. Para tanto, serão abordados os dispositivos legais, as posições 

doutrinárias e as interpretações da jurisprudência sobre o assunto no Brasil e em Direito 

Comparado. No primeiro capítulo, são estudados os institutos da incorporação e da 

incorporação de ações, analisando-se a natureza jurídica dessas operações e os 

procedimentos para realização de cada uma delas. No segundo capítulo, examina-se 

propriamente a relação de substituição de ações e sua natureza jurídica para, na sequência, 

analisarmos o arcabouço legal em que se insere a determinação da relação de troca de 

ações. Nesse contexto, são abordados os critérios, parâmetros e requisitos que norteiam a 

sua definição, bem como os mecanismos legais previstos pela legislação societária para 

compor os diferentes interesses envolvidos, notadamente aqueles dos acionistas 

minoritários e do controlador. O terceiro capítulo analisa algumas especificidades relativas 

às operações de incorporação que envolvem companhias abertas, operações de 

incorporação englobando sociedades sob controle comum, diferentes relações de 

substituição de ações entre ações de diferentes espécies e classes e, por fim, entre ações da 

mesma espécie e classe. Finalmente, a conclusão arremata as principais ideias discutidas ao 

longo deste trabalho. 

Palavras-chave: Incorporação, incorporação de ações, relação de troca, princípio da 

realidade do capital social, interesse social, valor justo, tratamento equitativo, deveres 

fiduciários, abuso de poder de controle. 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims at analyzing the existing regulation regarding the share 

exchange ratio in mergers and merger of shares (incorporação de ações). For this purpose, 

this work will examine the legal provisions, the different doctrinal positions and case law 

understandings relating to this matter under Brazilian Law and Comparative Law. The first 

chapter of this paper presents the concepts of the merger and merger of shares and analyzes 

the nature of such transactions and the procedures necessary for their performance. The 

second chapter examines the share exchange ratio and its nature, followed by an analysis 

of the legal environment in which such share exchange ratio is determined. In this sense, 

this paper analyzes the criteria, parameters and requirements that drive the determination 

of the share exchange ratio, as well as the legal provisions established by Corporate Law to 

assure that all interests involved in such transactions are addressed, mainly those of 

minority shareholders as opposed to those of the controlling shareholders. The third 

chapter analyzes certain special situations concerning mergers and mergers of shares that 

involve publicly held corporations or corporations under common control. This chapter 

also analyzes special cases regarding the establishment of different share exchange ratios 

between different types and classes of shares and between shares of the same type and 

class. Finally, the conclusion of this work summarizes the main ideas discussed herein. 

Key-words: Merger, merger of shares (incorporação de ações), exchange ratio, veracity of 

the corporate capital (realidade do capital social), interest of the company (interesse 

social), fair value, equal treatment of shareholders, fiduciary duties, abuse of control. 
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INTRODUÇÃO 

É sabido que os institutos da incorporação e da incorporação de ações alteram 

significativamente a estrutura das sociedades e a situação de seus acionistas,1 gerando, 

muitas vezes, situações de conflito de interesses por parte do acionista controlador ou dos 

administradores que se traduzem em abuso de poder de controle ou quebra de deveres 

fiduciários da administração e do controlador. Por essa razão, existe na nossa lei societária, 

notadamente na Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), extensa 

regulamentação sobre tais operações, justamente com o intuito de tentar garantir o 

equilíbrio entre os diversos interesses das partes envolvidas, principalmente entre 

controladores e minoritários.2 

 
                                                           
1 R. KRAAKMAN et. al traduziram muito bem essa problemática dizendo: “The relationships among the 

participants in the firm can be revolutionized by a merger. A shareholder‟s ownership stake can be 

diluted, transformed, or, in some jurisdictions, cashed out. A preferred stockholder‟s accrued dividend 

may be wiped out. A shareholder in a widely-dispersed firm can find itself a shareholder in a controlled 

firm. A shareholder in a firm with no antitakeover protections can wake up a shareholder in a firm that is 

effectively takeover-proof. A shareholder in a privately-held company can end up a shareholder of a 

public-held company or vice-versa. The overwhelming problems, however, are related to price: a 

shareholder can miss the opportunity to sell its shares at a high price or be forced to sell at too low 

price” (The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach, 2. ed., New York: 

Oxford University Press, 2009, p. 197). A citação é particularmente interessante para este trabalho 

porque também demonstra que os maiores problemas no contexto de uma operação de incorporação 

estão ligados à questão do “preço” de tais operações, o que, sob o direito brasileiro, traduz-se na relação 

de troca de tais operações como discutiremos adiante. No mesmo sentido, G. FERRI diz que 

“indubbiamente la compenetrazione in unica organizzazione di più organizzazioni autonome importa 

sempre uma modificazione essenziale nella posizione del socio singolo, e ciò non soltano perchè questa 

posizione è relativa a uma organizzazione più ampia e quindi il peso dela partecipazione si modifica; 

non soltanto perchè in fusione del rapporto di cambio il peso della partecipazione può ulteriormente 

ridursi, ma anche perchè questa posizione si determina in uma società che può avere um diverso oggeto 

e uma diversa struttura organizativa” (Le società, 2. ed., Torino: Utet, 1985, p. 690). 
2 Cf. afirma L. G. P. B. LEÃES, o ordenamento jurídico tem por intuito a tutela de interesses e as normas 

que o integram pressupõem sempre uma ponderação entre os interesses em jogo e se orientam no 

sentido de compô-los na melhor maneira possível. Isso não significa que a cada norma corresponda um 

único interesse, pois um único interesse pode ser tutelado por um grupo de normas, enquanto uma única 

norma pode tutelar vários interesses simultâneos. Em específico, a sociedade anônima constitui um 

ordenamento jurídico autônomo (derivado, evidentemente), caracterizada por um feixe de normas que 

visa a compor uma gama de interesses que se cruzam na organização societária: interesses particulares 

dos acionistas, dos credores, da companhia e até da comunidade. Como nos outros ordenamentos, a 

tutela de tais interesses pode ser feita por normas materiais, que geram direitos e deveres, e normas 

instrumentais, que cuidam de um desenvolvimento ordenado na atividade empresarial objeto da 

sociedade. As reorganizações societárias fazem parte do horizonte da vida das sociedades e afetam 

brutalmente a sua estrutura. Natural, portanto, que sejam alvo de normas tanto materiais, que criam 

direitos e obrigações, como instrumentais, que ditam o procedimento a ser seguido para que se consiga 

tutelar os interesses afetados, as quais serão foco deste estudo (Incorporação de companhia controlada, 

Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, n. 94, São Paulo: RT, 1994, p. 87-88).  
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Na concretização das operações de incorporação,3 é geralmente necessário 

determinar a relação de substituição que se dará entre as ações dos acionistas da empresa 

incorporada, no caso de incorporação de sociedades, ou dos acionistas que têm suas ações 

incorporadas, no caso de incorporação de ações, e as novas ações da incorporadora que 

serão atribuídas a tais acionistas. A determinação dessa relação de substituição, ou relação 

de troca de ações como é também denominada, é sempre um ponto crítico e delicado, pois 

é ela que determinará a distribuição entre os acionistas do novo patrimônio social – fruto 

da junção dos patrimônios das empresas envolvidas –, bem como definirá a distribuição 

dos poderes políticos entre tais acionistas. Não por outra razão, a relação de troca foi 

considerada a pedra angular das operações de incorporação.4 

Dada sua importância, entre as diversas questões atinentes às operações de 

incorporação, o presente trabalho tem por escopo estudar a regulamentação existente para a 

determinação da relação de troca de ações em operações de incorporação envolvendo 

sociedades anônimas.  

Com esse intuito, no primeiro capítulo, serão brevemente estudados os 

institutos da incorporação de sociedades e da incorporação de ações, analisando a natureza 

jurídica e o procedimento a ser seguido na implementação de cada uma dessas operações. 

Essa análise é fundamental para determinar a natureza de cada instituto com o intuito de 

definir o feixe de regras aplicáveis sobre cada um deles, bem como para contextualizar a 

questão da relação de substituição de ações e entender onde se inserem os problemas que 

com ela se relacionam.  

Em seguida, no segundo capítulo, pretende-se desenvolver o conceito da 

relação de substituição de ações, demonstrar a sua importância e explorar algumas 

especificidades relativas exclusivamente à relação de troca em si, como, por exemplo, sua 

natureza jurídica, as diferentes contraprestações admitidas em outras legislações e o 

 
                                                           
3 Neste trabalho, usaremos a expressão “operações de incorporação” ou o termo “incorporações” para nos 

referir, genericamente, tanto às operações tradicionais de incorporação de sociedades como às 

incorporações de ações, diferenciando-as expressamente quando for o caso.  
4 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A Lei das S.A. (pressupostos, elaboração, aplicação), Rio 

de Janeiro: Renovar, 1992, p. 679. A. PÉREZ TROYA completa dizendo que “la determinación del tipo de 

canje continue constituyendo para los socios el „teatro de todos los peligros‟, a la vez que genera 

inseguridad en torno a la realización misma de determinadas fusiones” (La determinación del tipo de 

canje en la fusión de sociedades, Madrid: Marcial Pons, 1998, p. 23). 



9 
 

 

 

tratamento legislativo conferido às frações de ações. Na sequência, o capítulo analisará 

também o arcabouço legal em que se insere a determinação da relação de substituição, 

abordando os critérios, parâmetros e requisitos que norteiam sua definição, bem como os 

mecanismos legais previstos pela legislação societária para composição de todos os 

interesses envolvidos, notadamente aqueles dos acionistas minoritários.  

Feita a análise geral dos parâmetros legais que balizam a determinação da 

relação de substituição de ações, será também estudada a regulação aplicável a casos 

especiais de determinação da relação de troca de ações. Nesse sentido, o terceiro capítulo 

analisará algumas especificidades atinentes às operações de incorporações que envolvam 

companhias abertas, operações de incorporação englobando sociedades sob controle 

comum, relação de substituição entre ações de diferentes espécies e classes e, por fim, 

relações de troca diferenciadas entre ações da mesma espécie e classe.  

Em todo o trabalho, além do estudo das leis existentes, da jurisprudência e das 

diferentes posições doutrinárias a respeito do tema, será também imprescindível considerar 

as estratégias de regulação praticadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)5 por 

meio de suas instruções normativas e decisões administrativas, haja vista a importância 

cada vez maior da autarquia como agente regulador e de prevenção e punição dos agentes 

de mercado em operações de incorporação. Exemplificativamente, a CVM se pronunciou 

sobre aspectos de incorporação e incorporação de ações de sociedades em dois pareceres 

de orientação, o Parecer de Orientação CVM n. 34, de 18 de agosto de 2006 (PO CVM 34) 

e o Parecer de Orientação CVM n. 35, de 1.º de setembro de 2008 (PO CVM 35), os quais 

serão também especificamente analisados neste trabalho. 

Este estudo recorrerá também à análise da legislação, doutrina e jurisprudência 

do direito estrangeiro quando essas puderem auxiliar na resolução das questões surgidas no 

direito pátrio ou na análise de estratégias alternativas de regulação. Especificamente, serão 

estudadas as legislações dos países da Europa Continental, da Inglaterra, dos Estados 

 
                                                           
5 Instituída pela Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a CVM é uma autarquia com poderes para 

disciplinar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários, inclusive 

as companhias abertas. 
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Unidos (mais precisamente o Estado de Delaware) 6 e da Argentina. Mais do que realizar 

uma análise estanque e segmentada da doutrina e da legislação estrangeira, pretende-se 

inserir o contraponto do direito estrangeiro ao longo dos capítulos e apenas quando tais 

discussões puderem ser proveitosas para mostrar soluções alternativas às questões que 

serão aqui discutidas.  

Como primeira limitação ao nosso tema, este trabalho se restringirá à análise 

das sociedades anônimas por três motivos principais: a enorme quantidade de operações de 

incorporação envolvendo sociedades anônimas abertas que ocorreram no mercado 

acionário brasileiro nos últimos anos,7 o fato de a regulação das incorporações ter sido, 

desde o princípio, voltada às sociedades anônimas8 e a maior convergência dos institutos 

de direito comparado para esse tipo societário, quando comparado com as sociedades de 

pessoas das diferentes legislações.9 

Além disso, dada a vasta extensão da matéria a respeito de incorporação de 

sociedades e a incorporação de ações, este estudo tomará como pressuposto as definições 

já assentadas pela doutrina e jurisprudência sobre o tema e tentará analisar a natureza 

jurídica e o procedimento de tais operações apenas na medida necessária para permitir a 

discussão do tema da relação de substituição das ações. 

O trabalho também se limita a tratar das incorporações como institutos 

societários, embora saibamos que o fenômeno das concentrações empresariais não se 

 
                                                           
6 A multiplicidade legislativa norte-americana e a grande amplitude regulatória conferida aos diferentes 

estados faz com que o estudo de uma regulação norte-americana de âmbito nacional torne-se menos 

acurada e proveitosa. Por essa razão, o foco de análise será a legislação do Estado de Delaware por sua 

importância e por servir de ponto de referência na resolução de inúmeros conflitos societários. Em 

publicação distribuída pelo governo de Delaware em 2007, consta que mais da metade das companhias 

listadas na Fortune 500 eram constituídas em Delaware. Cf. L. S. BLACK, Why Corporations Choose 

Delaware, 2007, disponível em: <http://corp.delaware.gov/whycorporations_ web.pdf>, acesso em: 12 

fev. 2012, p. 1. 
7 A própria característica do tipo societário adotado em que, na maior parte das vezes, os recursos 

aportados são mais importantes do que as contribuições pessoais dos sócios, facilita as operações de 

reestruturação societária nas sociedades anônimas (R. SZTAJN, Fusão, incorporação e cisão de 

sociedades: formas de reorganização da estrutura societária na Lei n. 9457/97, in: W. BULGARELLI 

(Coord.), Reforma da Lei das Sociedades por Ações, São Paulo: Pioneira, 1998, p. 132). 
8 Até a promulgação do Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), dada a inexistência de 

normas em outros diplomas legais, todas as incorporações, mesmo aquelas envolvendo apenas as 

sociedades de pessoas, eram regradas pela Lei das S.A. 
9 Nesse sentido, vide C. M. TOMAZELLA, Proteção de acionistas e credores nas operações de 

incorporação envolvendo Sociedades Anônimas, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 3. 
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esgota nesse campo do direito, ou mesmo na área jurídica e, por isso, não serão 

completamente ignoradas as demais vertentes quando elas forem fundamentais para o 

entendimento dos institutos previstos pela lei societária.10  

Por fim, não será especificamente estudado o instituto da fusão. Primeiramente, 

porque a sua utilização pelos agentes do mercado é remota, sendo largamente substituído 

pelas incorporações.11 Em segundo lugar, porque as questões aqui discutidas para as 

incorporações de sociedades valeriam também para o instituto da fusão dadas a semelhança 

dos procedimentos nessas operações e a equivalência do resultado final, qual seja, a 

unificação de duas sociedades.12 

  

 
                                                           
10 Embora saibamos dos reflexos existentes em diversas esferas, a princípio, este estudo não analisará as 

implicações das operações de incorporação no direito concorrencial, tributário, consumidor, trabalhista 

etc. (vide em sentido semelhante, R. SZTAJN, Fusão, incorporação e cisão... cit., p. 135). 
11 A maior utilização das incorporações em comparação com as fusões decorre de algumas vantagens 

trazidas por aquelas, entre elas, preservação da personalidade jurídica de pelo menos uma das 

sociedades (em geral, a que é de maior dimensão e reputação no mercado) ou de ambas, no caso das 

incorporações de ações; redução das formalidades quando comparada à constituição de uma nova 

companhia e redução da necessidade de averbação da unificação das empresas nos registros públicos de 

propriedade dos bens. Além disso, a legislação tributária permite um melhor aproveitamento dos 

prejuízos fiscais na incorporação, enquanto na fusão há total perda de tais prejuízos (vide N. EIZIRIK, A 

Lei das S/A comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. 3, p. 245; e I. MUNIZ; A. CASTELLO 

BRANCO, Fusões e aquisições – aspectos fiscais e societários, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 180 e 

ss.). As fusões, em geral, somente ocorrem quando as empresas a serem fundidas são de dimensões 

semelhantes e nenhum dos grupos empresariais aceita ser formalmente absorvido pelo outro (nesse 

sentido, vide A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (Coord.), Direito das companhias, Rio de 

Janeiro: Forense, 2009, v. 2, p. 1746). 
12 Não por outra razão, em várias legislações estrangeiras, os institutos de fusão e incorporação são 

tratados como um único negócio, com duas modalidades: fusão propriamente dita, correspondente à 

nossa fusão, e fusão imprópria, ou por absorção, correspondente ao que a Lei das S.A. chamou de 

incorporação (cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (Coord.), Direito das companhias, v. 2., 

cit., p. 1745). A unificação dos dois institutos também se justifica sob o argumento de que as diferenças 

entre a fusão e a incorporação não afetam a essência do instituto e devem ser relegadas a aspectos 

secundários (cf. A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação e a cisão na lei de sociedade por 

ações, Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, n. 23, São Paulo: RT, 1976, p. 

74; C. TOMAZELLA, Proteção de acionistas e credores... cit., p. 8; R. SZTAJN, Fusão, incorporação e 

cisão... cit., p. 143  e J. GARRIGUES; R. URIA, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas, Madrid: 

Instituto de Estudios Politicos, 1953, t. II, p. 651-652). Por essa razão, algumas referências feitas às 

“fusões” neste trabalho quando tratamos da legislação estrangeira devem ser entendidas como também 

aplicáveis às incorporações. 
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4 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto ao longo deste trabalho, faremos abaixo um arremate das 

principais teses aqui defendidas referentes à determinação da relação de substituição de 

ações: 

i) as operações de incorporação de sociedade e de incorporação de ações são negócios 

jurídicos contratuais societários típicos que se formam pelo encontro de vontades 

de duas sociedades, as verdadeiras partes da operação, e que se diferenciam de 

outros institutos societários como aumento de capital, dissolução ou liquidação de 

sociedades, muito embora se utilizem ou se aproximem deles em algum momento;   

ii) a natureza jurídica da relação de troca, mais do que corresponder a uma mera sub-

rogação real de bens, identifica-se com a substituição de uma participação social 

por outra, tendo como pressuposto a manutenção do status socii dos acionistas da 

sociedade incorporada ou daqueles que têm suas ações incorporadas; essa 

manutenção do status socii decorre da dependência existente entre as antigas e as 

novas participações dos sócios e do caráter de continuidade das suas posições 

jurídicas no contexto de uma operação de concentração empresarial que se realiza 

entre sociedades e que não equivale, portanto, a troca individuais de participações 

societárias entre acionistas; 

iii) a relação de troca se diferencia tanto de um preço privado negociado 

individualmente pelas partes como de uma mera declaração das sociedades cujo 

conteúdo e forma de apuração já esteja previamente disciplinado pela legislação; 

existe, sim, uma margem de negociação pelas companhias que reflete o próprio 

aspecto contratual típico da natureza jurídica dessas operações; 

iv) a liberdade contratual existente na determinação da relação de substituição de ações 

é reforçada, inclusive, pelas normas que regulam os requisitos que devem constar 

no protocolo, notadamente a ampla liberdade na escolha dos critérios utilizados 

para determinar as relações de substituição, bem como pelas regras que tratam 
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sobre a avaliação do patrimônio ou das ações a serem incorporadas ou sobre a 

manifestação dos peritos e conselheiros fiscais; 

v) essa margem considerável de liberdade para a determinação da relação de 

substituição de ações foi conferida pela Lei das S.A. com base no pressuposto de 

que, tratando-se de companhias com controladores diversos, as operações de 

incorporação se resolvem como resultado de negociações em que os vários aspectos 

em jogo são livremente ponderados e que os administradores e acionistas 

controladores de cada uma das sociedades buscarão negociar os termos da operação 

da maneira mais conveniente para os seus interesses, simultaneamente protegendo o 

interesse dos acionistas minoritários; apesar disso, ainda que sem retirar essas 

características da Lei das S.A., entendemos que a regulação em torno da 

determinação da relação de troca poderia ter sido mais cuidadosa nos moldes do 

que existe hoje na legislação europeia, que regula com muito mais minúcia as 

regras do protocolo, das avaliações e o papel dos administradores e dos peritos 

especificamente na determinação, avaliação e justificação da relação de substituição 

de ações, sem, no entanto, retirar a margem de negociação da relação de troca pelas 

sociedades;   

vi) embora exista liberdade na determinação da relação de substituição de ações, há 

ainda uma série de outras balizas legais que delimitam as fronteiras da sua livre 

negociação, uma vez que não se trata de um negócio puramente privado, mas sim 

de um negócio contratual-societário que se passa dentro do ordenamento jurídico 

das sociedades anônimas e que deve, portanto, observar as regras que visam à 

composição de uma série de outros interesses jurídicos que não apenas aquele do 

acionista controlador que aprova a operação;  

vii) muitas vezes mencionado como um delimitador da relação de troca de ações, o 

princípio da realidade do capital social pouco auxilia na efetiva determinação do 

número de ações que será atribuído a cada acionista e, portanto, na proteção contra 

diluições injustificadas dos acionistas tanto da incorporadora quanto da incorporada 

(ou da sociedade cujas ações incorporadas), pois não se aplicam as regras de preço 

de emissão previstas no § 1.º do art. 170 da Lei das S.A. ao aumento de capital da 

incorporadora usualmente existente em tais operações; 
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viii) a figura do interesse social funciona como alicerce de qualquer deliberação 

societária e, no caso das operações de incorporação, ajuda a definir um intervalo 

dentro do qual diferentes relações de substituição podem ser negociadas, mas sob a 

condição de que, em qualquer caso, chegue-se a uma maximização da rentabilidade 

do acionista com a concretização da operação de incorporação, seja pela 

expectativa de obter melhores resultados em termos de fluxos de caixa, lucros ou 

dividendos decorrentes das sinergias advindas da operação, seja pelo aumento da 

sua quota proporcional de participação na sociedade resultante da operação; nesse 

contexto, defendemos também que a relação de troca deveria sempre considerar as 

sinergias resultantes da operação de incorporação e sua forma de distribuição entre 

os acionistas, em vez de decorrer simplesmente da exata comparação entre os dois 

patrimônios das sociedades envolvidas (opusemos assim, o conceito de uma relação 

de troca “negocial” com uma relação de troca “pura”); em vista disso, tampouco 

seria obrigatória a manutenção de um determinado valor ao acionista de acordo 

com um critério preestabelecido, desde que fique demonstrado pela administração 

que a operação se presta à maximização da rentabilidade do acionista;  

ix) o conceito de valor justo, geralmente mencionado como algo a ser perseguido na 

relação de troca, tem pouca serventia para efetivamente regular a relação de 

substituição de uma operação de incorporação, dadas as diferentes acepções que se 

atribuem a esse termo e a subjetividade do conceito; na realidade, o conceito de 

justiça pode corresponder a certo eixo de equivalência dentro do qual os 

administradores podem negociar diferentes relações de troca, desde que respeitem 

os princípios informadores do statuo viae (princípio da identidade e da tutela do 

investimento); além disso, essa ideia de justiça de uma operação pode estar 

associada mais à forma de negociação de uma operação, quando ela for similar ao 

que seria negociado entre partes independentes em um processo sem conflitos de 

interesses, do que efetivamente a um valor de relação de troca que seja 

intrinsecamente justo; 

x) o significado do que seja tratamento equitativo, bem como a extensão de sua 

aplicabilidade nos casos de incorporação são bastantes controvertidos; não obstante, 

entendemos que a regra de tratamento equitativo – entendido como tratamento 

igualitário para acionistas da mesma espécie e classe de ações – deve ser seguido 
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nas operações de incorporação, pois (a) dificilmente se conseguiria comprovar a 

necessidade de um tratamento não equitativo como condição para se atingir os 

ganhos decorrentes das operações de incorporação e alcançar o interesse social; e 

(b) a própria natureza jurídica de tais operações e da relação de troca impede um 

tratamento não equitativo na medida em que as novas participações devem respeitar 

o status socii anterior, sendo inválida a atribuição de participações como se 

houvesse negociações e trocas individuais de ações realizadas pelos sócios, os quais 

têm um papel secundário nessas operações;  

xi) em defesa dos acionistas também está a obrigatoriedade dos administradores e dos 

controladores observarem seus deveres fiduciários, propondo e aprovando apenas 

operações que atendam ao interesse social de forma a maximizar a rentabilidade do 

acionista; os administradores também estão obrigados a tomar todas as diligências 

na negociação das operações, incluindo a correta avaliação da companhia e escolha 

dos critérios que determinarão a relação de troca enquanto o acionista controlador 

está obrigado a defender os interesses de todos os acionistas nesse processo; 

xii) também vigem em favor de todos os acionistas regras que regulam a divulgação de 

informações e asseguram a diligência do processo como forma de fundamentar a 

relação de troca e conferir maiores garantias aos acionistas, permitindo que a 

relação de troca seja examinada e eventualmente contestada; ainda assim, 

entendemos que o nível informacional conferido ao acionista nos termos da Lei das 

S.A. é bastante baixo e deveria ser aprimorado, ainda mais quando comparado a 

outras legislações em solo europeu;  

xiii) as operações de incorporação que envolvem companhias abertas têm 

particularidades além daquelas aplicáveis às demais companhias que são impostas, 

principalmente, pela ICVM 319; entre essas preocupações está a exigência de um 

maior nível de informações que devem ser colocadas à disposição dos acionistas, 

cuja importância, aliás, defendemos ao longo deste trabalho (por exemplo, 

divulgação dos benefícios esperados a serem obtidos com a operação, a estimativa 

dos custos de realização da operação e as razões pelas quais a operação é 

considerada equitativa); maiores mudanças ainda são aguardadas quando for 
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publicada a instrução que reformará a ICVM 319 nos termos do Edital de 

Audiência Pública SDM n. 04/2013; 

xiv) operações de incorporação envolvendo sociedades sob controle comum necessitam 

de regulação especial dada a inexistência de duas maiorias distintas para negociar 

os termos da operação; essa regulação especial, tratada pelo art. 264 da Lei das 

S.A., exerce uma dupla função: (a) oferecer aos acionistas não controladores 

informação adicional sobre a avaliação da incorporadora e sobre uma relação de 

troca teórica baseada na comparação direta dos patrimônios das sociedades; e (ii) 

servir como critério alternativo para o cálculo do valor de reembolso aos acionistas 

dissidentes;  

xv) a regulação especial prevista no art. 264 da Lei das S.A. em nada altera o 

entendimento sobre a obrigatoriedade de que a relação de troca atenda ao interesse 

social na forma descrita neste trabalho, pois, embora se baseie em uma relação de 

troca “pura”, isso não significa que se está abrindo mão da obrigatoriedade da 

maximização da rentabilidade do acionista como requisito de validade das 

operações; além disso, nesses casos, muitos autores recomendam que a relação de 

troca de ações não se distancie muito da relação de troca “pura”, justamente por 

faltar a independência das partes na negociação que poderia levar a uma relação de 

troca “negocial” que seja ao mesmo tempo justa porque negociada entre partes 

independentes; 

xvi) de maneira geral, o art. 264 oferece proteção limitada aos acionistas, pois, 

combinado com uma legislação que permite ampla margem de negociação na 

relação de troca, não atinge os dois principais problemas das operações de 

incorporação entre sociedades sob controle comum, que são a possibilidade de 

aprovação pelo controlador de uma relação de troca prejudicial nas assembleias e a 

influência de tal acionista na administração das sociedades envolvidas, além de 

pouco resolver a questão da insuficiência do direito de recesso; 

xvii) as ações preferenciais (ou ainda, cada uma das ações de espécie e classe distinta) 

podem ter relações de troca diferenciadas de forma que, além de uma paridade 

relativa entre as ações ordinárias, deverá ser estabelecida também uma paridade 
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especial em relação às ações preferenciais; essa possibilidade existe porque, em tais 

casos, o princípio da igualdade entre todos os sócios pode ser afastado para permitir 

a diferenciação entre as diferentes espécies e classes de ações como uma exigência 

natural de refletir os diversos direitos incorporados às ações a fim de reconstruir, na 

sociedade que recebe os acionistas, o equilíbrio que existia entre os sócios antes da 

realização da operação; essa possibilidade, inclusive, está em linha com a ideia de 

reconstrução do mesmo status socii que existia na sociedade original e do caráter de 

continuidade das participações sociais; 

xviii) para respeitar a paridade “interna” e promover a diferenciação entre as ações de 

diferentes espécies e classes, os administradores deveriam estimar, de modo 

analítico e objetivo, o conteúdo dos direitos patrimoniais atribuíveis às diversas 

categorias de ações (ordinárias, de um lado, e preferenciais, do outro); entretanto, 

como tais procedimentos comportam escolhas subjetivas e chegam a um resultado 

final dificilmente comprovável, a solução privilegiada na prática consiste em 

determinar os valores das diversas espécies de ações em proporção aos respectivos 

preços de bolsa apurados, portanto, por uma avaliação realizada por todo o mercado 

(mas desde que a cotação em bolsa reflita adequadamento o valor das ações);  

xix)  a atribuição de uma relação de troca diferenciada entre ações da mesma espécie e 

classe com base no argumento de que as ações do acionista controlador são 

merecedoras de um prêmio é ilegal; em primeiro lugar, porque as operações de 

incorporação em tudo se distinguem das alienações de poder de controle em que 

esse prêmio é reconhecido, sendo inviável alegar a existência de um sobrevalor para 

o controlador nas operações de incorporação; essa inviabilidade decorre, aliás, da 

própria natureza jurídica da incorporação como negócio entre sociedades em que a 

figura do acionista (controlador ou não) é secundária e não deveria interferir na 

determinação da relação de substituição de ações; a inadmissibilidade dessa prática 

deveria ser ainda constatada em função da quebra do tratamento equitativo entre os 

acionistas da mesma espécie e classe de ações em desrespeito ao art. 109, § 1.º, da 

Lei das S.A., desrespeito ao princípios da identidade e da tutela do investimento 

informadores do statuo viae, criação de classe de ações ordinárias em companhias 

abertas e por abuso de poder de controle e quebra dos deveres fiduciários da 

administração, inclusive por não atendimento ao interesse social; e 
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xx) tanto o PO CVM 34 quanto o PO CVM 35 foram criados para lidar 

substancialmente com o mesmo problema, i.e., o conflito entre controladores e 

minoritários na aprovação da relação de substituição das ações, mas adotam 

estratégias de regulação substancialmente diferentes, sendo o primeiro baseado 

principalmente no impedimento de voto do controlador e o segundo basicamente no 

detalhamento dos deveres fiduciários da administração, sugerindo a criação de 

comitês independentes que aproximem a negociação da operação ao que ocorreria 

entre partes independentes; embora a forma de regulação proposta pelo PO CVM 

35 nos pareça superior quando comparada ao PO CM 34, ambos os pareceres criam 

mecanismos que têm sua legalidade e eficácia bastante controvertidas e que pouco 

se adaptam à estrutura da nossa Lei das S.A.; além disso, os pareceres em questão 

não atacam de frente o problema fundamental que é a contraprestação recebida pelo 

acionista seja na relação de troca de ações ou no seu direito de saída da companhia; 

é hora, portanto, de pensar em soluções alternativas para o problema, como um 

enrobustecimento dos mecanismos de saída por valor justo com base nos appraisal 

rights do direito americano e submissão de tais operações a um mecanismo de peer 

review como já vem sendo proposto pelo CAF. 
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