
LUCIANA PIRES DIAS 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARÊNCIA COMO ESTRATÉGIA REGULATÓRIA NO 

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS: 

Um estudo empírico das transações com partes relacionadas 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADOR: PROFESSOR CALIXTO SALOMÃO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 

SÃO PAULO 

2014



 

 

LUCIANA PIRES DIAS 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARÊNCIA COMO ESTRATÉGIA REGULATÓRIA NO 

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS: 

Um estudo empírico das transações com partes relacionadas 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada à Banca 

Examinadora da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de Doutora em Direito, sob orientação do 

Prof. Calixto Salomão Filho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 

SÃO PAULO 

2014



 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho se propôs três tarefas: (i) responder algumas perguntas teóricas a 

respeito da transparência como estratégia regulatória no mercado de valores mobiliários; 

para tanto, revisitou a literatura jurídica e econômica sobre o papel da informação nos 

processos de tomada de decisão econômica; (ii) mapear o regime jurídico aplicável a 

transações com partes relacionadas no Brasil, analisando se as estratégias regulatórias 

adotadas são aquelas que seriam mais recomendáveis; para tanto, sistematizou as regras 

legais, regulamentares e os precedentes da Comissão de Valores Mobiliários, comparando-

os ao desenho regulatório mais adequado sob o ponto de vista teórico; e (iii) conduzir um 

teste empírico para averiguar em que medida as reformas realizadas em 2009 no regime de 

prestação compulsória de informações periódicas foram capazes de mudar o 

comportamento dos emissores de valores mobiliários e, consequentemente, contribuir para 

o aperfeiçoamento de sua governança corporativa.  O teste empírico demonstrou que, em 

um período de apenas 3 anos, o número de companhias no mercado brasileiro que adotou 

conduta mais estrita que a prevista em lei para lidar com transações com partes 

relacionadas praticamente dobrou (de 16% para 31,5%).   Esse número é ainda mais 

expressivo nos segmentos especiais de listagem, que são os que mais cresceram nos 

últimos 10 anos.  No Novo Mercado esse número passou de 19,5% para 46% e, no Nível 2, 

de 37% para 62,5%.  No entanto, regras de transparência não parecem ser suficientes para 

lidar com transações com partes relacionadas porque, apesar da mudança de conduta 

percebida, as políticas adotadas pelas companhias ficaram muito aquém daquilo que seria 

recomendável sob o ponto de vista teórico.     

 

Palavras chave: regulação; mercado de valores mobiliários; transações com partes 

relacionadas; conflito de interesses; transparência; informação; busca; seleção; sinalização. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study intends to accomplish three tasks: (i) answering some theoretical questions 

regarding transparency as a regulatory strategy for the securities market; in this regard, it 

has reviewed the legal and economic literature on the role of information in the process of 

making economic decisions; (ii) mapping the Brazilian legal framework for related-party 

transactions, analyzing whether the regulatory strategies currently adopted mach what 

would be recommended from a theoretical stand point; in this regard, it has systematized 

the statutory rules, regulations, as well as the precedents set by the Brazilian Securities and 

Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários), and has compared them to the 

most appropriate regulatory framework from a theoretical standpoint; and (iii) conducting 

an empirical test in order to assess the extent to which reforms carried in 2009 regarding 

periodic reporting were capable of changing the way public companies behave and, 

therefore, improving their corporate governance. The empirical test showed that, within 

only 3 years, the number of Brazilian public companies approaching related-party 

transactions more rigorously than required by law has virtually doubled (from 16% to 

31.5%). The result is more significant among the special listing segments – the ones which 

grew the most during the last ten years. In Novo Mercado, this number jumped from 19.5% 

to 46%, while in Nível 2 it went from 37% to 62.5%. However, transparency rules do not 

seem to be enough when addressing related-party transactions issues because, despite such 

change in behavior, the policies adopted by the companies have lagged well behind what 

would be appropriate from the theoretical point of view. 

 

Keywords: regulation; securities market; related-party transactions; conflict of interest; 

transparency; information; search; screening; signaling. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da adoção de regras 

de transparência como estratégia regulatória no mercado de valores mobiliários.  Procura-

se verificar, sob o ponto de vista teórico e empírico, se a imposição de um regime 

compulsório de prestação de informações é uma medida efetiva para o tratamento jurídico 

de certas condutas. Mais precisamente, deseja-se investigar se obrigar emissores de valores 

mobiliários a divulgar certas informações é capaz de induzi-los a aprimorar seu 

comportamento e políticas internas sem que seja necessária a imposição de uma regra de 

conduta.    

 

Desde 2009, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM vem promovendo 

reformas que aumentam substancialmente a quantidade e qualidade das informações 

prestadas periodicamente por companhias abertas.  Essas reformas, consubstanciadas 

principalmente pelas Instruções CVM nº 480 e 481, de 2009, vigentes a partir de 2010, e 

Audiências Públicas CVM nº 3 e 4, de 2013, ainda não refletidas em regras, mudam 

substancialmente o nível de informação disponível sobre transações com partes 

relacionadas.  As reformas em curso, no entanto, não alteram as regras de conduta exigidas 

das companhias, seus administradores e controladores em relação a tais transações.       

 

Nenhuma mudança legislativa se dá sem custo e as reformas iniciadas em 2009 não 

fogem a essa regra. O recolhimento, tratamento e verificação de informações a serem 

prestadas ao mercado é um processo trabalhoso e contínuo. É preciso treinar pessoas para 

lidar com informações, alocá-las em várias divisões da organização empresarial, mudar as 

estruturas de tomada de decisão, selecionar aquilo que é relevante, aprovar, certificar, 

enfim, montar todo um aparato permanente para cumprir as exigências legais.  As 

reformas, portanto, certamente aumentam as despesas com cumprimento de obrigações 

legais dos emissores de valores mobiliários.  Mas não é só.  O processo compulsório de 

divulgação pode expor movimentos estratégicos das companhias ou expor fragilidades a 

seus concorrentes e credores.  Esses são motivos legítimos pelos quais se torna importante 

uma investigação honesta e um debate isento para entender com maior clareza os limites e 

as virtudes de um regime compulsório de transparência.     
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Assim, a primeira pergunta que este trabalho pretende responder é se vale a pena 

promover essas reformas, em outras palavras, se há fundamento teórico e empírico para 

alargar o regime de transparência das companhias abertas, impondo-lhes custos 

regulatórios significativos.  Para responder essa pergunta, o Capítulo I é dedicado a 

entender como a informação influência as escolhas dos agentes econômicos e em que 

medida exigir a produção de informações dos emissores é uma estratégia regulatória 

robusta no mercado de valores mobiliários. Em especial, deseja-se investigar se regras de 

transparência são capazes de mudar condutas e quando e em que medida elas podem 

substituir a prescrição legal de um comportamento desejável. 

 

Para tanto, o Capítulo I faz uma revisão da literatura jurídica e econômica sobre o 

papel da informação nas decisões econômicas dos indivíduos, tentando identificar os 

principais fenômenos econômicos causados por falhas relativas à informação.  Sempre que 

possível, tentou-se explorar o resultado específico desses fenômenos no mercado de 

valores mobiliários. Nesse sentido, temas como busca, sinalização, seleção e risco moral 

são analisados à luz e no contexto do mercado de valores mobiliários.  Em seguida, esse 

capítulo explora os possíveis mecanismos para diminuir a assimetria informacional, 

inclusive por meio de regulação estatal impondo um regime compulsório de prestação de 

informações, e em que condições a transparência pode ser uma estratégia regulatória 

robusta para induzir comportamentos desejáveis.     

 

Tendo em vista a intenção de promover um teste empírico dos fundamentos 

teóricos expostos no Capítulo I e a dificuldade de enfrentar essa questão de maneira tão 

ampla, o presente estudo limitou sua análise empírica às regras de transparência como 

estratégia regulatória para lidar com transações entre partes relacionadas. 

 

O acordo entre a companhia, de um lado, e alguém a ela ligado ou ligado a um de 

seus administradores ou controladores, de outro lado, é uma transação que expõe a 

companhia a uma situação de vulnerabilidade porque a sua contraparte tem o poder de 

influenciar a decisão sobre o contrato e poderá agir de forma a privilegiar seus interesses 

em detrimento aos da companhia. Por esse motivo, os reguladores de todo o mundo se 

importam com transações com partes relacionadas e tentam enfrentar o conflito de 

interesses inerente a tais contratos por meio de diversas estratégias regulatórias.  
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Embora tais transações impliquem necessariamente um conflito de interesses que 

deve ser enfrentado de alguma forma no processo de tomada de decisão e celebração 

desses negócios, as transações com partes relacionadas são inevitáveis na vida de qualquer 

empreendimento empresarial e são muitas vezes necessárias e benéficas.  Por conta da 

importância dessas transações, em especial em países cuja estrutura de controle é 

concentrada, um dos assuntos mais polêmicos nos fóruns técnicos internacionais dedicados 

à discussão de temas corporativos são as transações com partes relacionadas.     

 

A mesa redonda de governança corporativa organizada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE na Ásia elegeu as transações com 

partes relacionadas como uma das maiores fontes de condutas abusivas no âmbito das 

companhias abertas. As discussões produzidas nesse fórum foram consubstanciadas em um 

documento chamado “Guia de Combate a Transações com Partes Relacionadas Abusivas” 

editado em 2009
1
.   

 

O documento estabelece recomendações a serem refletidas no ambiente legal e 

regulatório dos países asiáticos, levando em conta as características de suas economias, 

para melhorar o tratamento das transações com partes relacionadas.  Tais recomendações 

perpassam diversas estratégias regulatórias.  Assim, há desde recomendações relativas ao 

nível de transparência a ser observado pelas companhias em transações que envolvam 

partes relacionadas, até a adoção de políticas e controles internos, passando por 

mecanismos especiais de aprovação pelas partes desinteressadas em tais transações
2
. 

 

O mesmo tema foi eleito pela mesa redonda sobre governança corporativa 

organizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE na 

América Latina, que vem discutindo o assunto há cerca de cinco anos.  Em dezembro de 

                                                           
1
 OECD, Guide on Fighting Abusive Related Party Transactions in Asia, Corporate Governance Series, 

September 2009, disponível em http://www.oecd.org/dataoecd/39/57/43626507.pdf. (último acesso em 13 de 

janeiro de 2014). 

2
 Vale citar as recomendações do guia: “[t]he Guide recommends that only non-conflicted directors discuss 

and decide on a related party transaction, and this could be included in the company’s policy about a board 

approval procedure. (…) Moreover, the Guide recommends that, where transactions require shareholder 

approval, independent directors may wish to: retain an independent expert to offer professional advice to 

independent directors on the fairness of the transaction; and make a recommendation to shareholder.”, 

OECD, ibidem, pp. 37-38 (último acesso em 13 de janeiro de 2014). 

http://www.oecd.org/dataoecd/39/57/43626507.pdf


12 
 

 

2012
3
, o grupo divulgou uma avaliação de seis países da região, incluindo o Brasil, que 

identificou como tais transações são tratadas por cada um dos regimes jurídicos, bem como 

quais as maiores dificuldades dos reguladores em lidarem com tais transações.  Além desse 

diagnóstico, o documento incluiu recomendações a respeito de como as jurisdições 

analisadas deveriam lidar com transações com partes relacionadas
4
.  

 

Finalmente, ainda no âmbito das iniciativas internacionais para discussão das 

transações com partes relacionadas, em 2011, a Comunidade Europeia, depois de intensas 

discussões em grupo de trabalho ligado ao G20, emitiu um Green Paper
5
 sobre 

Governança Corporativa em que pergunta aos Estados membros se os acionistas 

minoritários precisam de mais proteção em relação às transações com partes relacionadas 

e, se esse for o caso, quais medidas deveriam ser tomadas
6
. A Comissão Europeia ainda 

não divulgou o resultado desse debate. 

 

Com exceção das normas contábeis – em especial a partir de 2008, com a adoção 

dos padrões internacionais de contabilidade (International Financial Report Standards – 

IFRS) –, o ordenamento jurídico brasileiro não se preocupou em tratar das transações com 

partes relacionadas como uma categoria. Assim, não há no direito societário nacional um 

tratamento jurídico específico para esses negócios. Tais transações vêm sendo cuidadas por 

meio dos deveres fiduciários dos administradores, das regras relativas ao exercício abusivo 

                                                           
3
Cf. OECD, Latin American Corporate Governance Roundtable Task Force Report on Related Party 

Transactions, December 2012, disponível em: 

http://www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf  (acesso em 9 de janeiro 

de 2014). 

4
 Vale mencionar alguns dos consensos a que o grupo de discussão chegou: “[a]ll Task Force members 

agreed that the legal/regulatory frameworks throughout the region should continue to provide that the Board 

of Directors bears primary responsibility for ensuring the transparency and fairness of RPTs. In order to be 

effective and credible, the rules for Board review and approval should ensure that conflicted directors are 

excluded from the process. (…)While there is broad consensus within the Task Force that the Board should 

bear primary responsibility for RPT oversight and approval, there was also consensus that instances arise 

where shareholder approval may be appropriate in addition to Board approval because of the special nature 

of the transactions (e.g., mergers and acquisitions) or where circumstances bring into question Board 

independence”, ibidem, pp. 44-45. 

5
 Um Green Paper é o documento oficial da Comunidade Europeia destinado a estimular o debate, no nível 

Europeu, e iniciar um processo de consulta aos diversos Estados membros em relação a determinado tópico.  

Geralmente, um Green Paper apresenta uma série de ideias e é entendido como um convite para as pessoas e 

entidades interessadas contribuírem com informações, opiniões e sugestões a respeito do tema em discussão. 

Um Green Paper pode ser seguido por um White Paper, que é um conjunto de propostas oficiais usado como 

veículo de desenvolvimento de uma nova diretiva. 

6
 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:EN:PDF 

(acesso em 13 de janeiro de 2014). 

http://www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:EN:PDF
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do direito de voto e do conflito de interesses, ou ainda pelos princípios de equidade 

esparsos na lei societária.  Apesar de algumas regras específicas e de evoluções recentes 

nos precedentes da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no regime jurídico brasileiro 

há, portanto, uma flexibilidade imensa para que as companhias determinem como vão 

identificar, analisar e aprovar suas transações com partes relacionadas.  

 

O Capítulo II trata das transações com partes relacionadas.  Primeiro, o trabalho 

explora as possíveis estratégias regulatórias para lidar com os problemas inerentes às 

transações com partes relacionadas e tenta identificar, sob o ponto de vista teórico, quais 

seriam as estratégias mais indicadas para o mercado brasileiro tendo em vista as suas 

características estruturais, tais como nível de concentração do controle e capacidade do 

Poder Judiciário de lidar com questões societárias.  Em seguida, faz-se uma análise do 

regime hoje em vigor no Brasil para lidar com transações com partes relacionadas, levando 

em conta tanto a lei societária, quanto a regulamentação e os precedentes da Comissão de 

Valores Mobiliários. Finalmente, compara-se o regime existente com o que seria 

recomendável sob o ponto de vista teórico.      

 

Diante do cenário teórico estabelecido pelos Capítulos I e II, o Capítulo III realiza 

um teste empírico se propondo a medir o quanto emissores de valores mobiliários 

brasileiros listados em bolsas de valores mudaram de comportamento em virtude das 

reformas iniciadas em 2009.   

 

O item 16.1 no Formulário de Referência trouxe para as companhias abertas 

brasileiras um novo comando de transparência.  A partir de 2010, as companhias 

brasileiras passaram ser obrigadas a descreverem anulamente “as regras, políticas e 

práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas”.  Elas 

não são obrigadas a adotar uma política ou prática, mas, caso adotem, devem descrevê-la.  

A pesquisa mostrou que até 2010, ano de início da vigência da Instrução CVM nº 480, 

somente 16% dos emissores de valores mobiliários adotavam qualquer prática mais estrita 

que a legal ao lidar com transações com partes relacionadas. Em 2013, esse número passou 

para 31,5%. Ou seja, o número de companhias que adotou conduta mais estrita que a 

prevista em lei praticamente dobrou em 3 anos, sem qualquer imposição de regras de 

conduta.   
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A pesquisa demonstra também que os segmentos especiais de listagem são muito 

mais sensíveis às regras de transparência e respondem a elas com alteração de condutas de 

maneira muito mais frequente que o segmento tradicional de listagem.  As companhias do 

Novo Mercado mudaram sua conduta num fator 373% maior que as do segmento 

tradicional (26% contra 5,5%) e superaram em 68% a média geral do mercado (26% contra 

15,5%).  Esse dado confirma que os segmentos de listagem, em especial o Nível 2 e o 

Novo Mercado, são instrumentos efetivos de seleção de companhias com melhores práticas 

de governança corporativa. 

 

Os resultados indicam que as companhias mais líquidas, independentemente do 

segmento de listagem a que pertençam, também respondem de maneira efetiva às normas 

de transparência: 28,5% delas mudaram suas condutas.  Isso significa que as normas foram 

mais efetivas em relação às companhias mais líquidas em um fator 83% superior à média 

do mercado e 9% superior à média do Novo Mercado.   

 

O teste empírico também mediu a sensibilidade das 25% maiores companhias de 

cada segmento. Embora elas tenham começado em patamar inferior à média do mercado 

em 2010, essas companhias foram modificando suas condutas com mais vigor e 

alcançaram o mesmo percentual que a média do mercado em 2013, quando 31,5% de todas 

as companhias analisadas haviam adotado alguma regra de governança para lidar com 

transações com partes relacionadas. 

 

Por fim, a conclusão deste trabalho, além de resumir as principais descobertas 

teóricas e empíricas, tenta comparar o desenho de política pública recomendável para lidar 

com transações com partes relacionadas em um mercado com as características do 

brasileiro vis-à-vis a atual regulamentação dessas operações e os resultados encontrados na 

investigação empírica. 

 

* * * 
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CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho se propôs a realizar três tarefas: (i) responder algumas perguntas 

teóricas a respeito da transparência como estratégia regulatória no mercado de valores 

mobiliários; (ii) mapear o regime jurídico aplicável a transações com partes relacionadas 

no Brasil, analisando se as estratégias regulatórias adotadas são aquelas que seriam mais 

recomendáveis; e (iii) conduzir um teste empírico para averiguar em que medida as 

reformas realizadas em 2009 no regime de prestação compulsória de informações 

periódicas foram capazes de mudar o comportamento dos emissores de valores mobiliários 

a respeito das transações com partes relacionadas e, consequentemente, contribuir para o 

aperfeiçoamento de sua governança corporativa.  

 

Essas tarefas foram cumpridas no decorrer do trabalho.  Nestas notas finais, no 

entanto, merecem destaque duas ideias básicas.   

 

A primeira é a de que impor, aos emissores de valores mobiliários, um regime 

compulsório de prestação de informações é fundamental para a existência e o bom 

funcionamento do mercado de valores mobiliários e encontra fundamentos de ordem 

econômica, prática, redistributiva e empírica. A informação desempenha quatro funções 

essenciais das quais não se pode prescindir: (i) é um mecanismo antifraude; (ii) é elemento 

essencial na formação do preço; (iii) é um mecanismo de efetividade das normas de 

conduta, em especial no monitoramento das estruturas implementadas para lidar com 

conflitos de agência; e (iv) é um indutor de condutas. 

 

Além dessas funções cruciais para o bom funcionamento do mercado, estudos 

empíricos comprovam que se a introdução de regras de transparência não parece contribuir 

para aumentar os retornos médios do mercado, ela auxilia substancialmente os investidores 

a escolher melhor seus investimentos e a errar menos, aproximando seus resultados 

específicos da média de retornos do mercado. Esses estudos comprovam ainda que a 

prestação periódica de informações também é positiva para os emissores porque reduz os 

custos de capital das companhias sujeitas à regra de transparência e ajuda a moldar 

estruturas de governança mais adequadas. 
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Mas, para além dos efeitos conhecidos da transparência, impor um regime 

compulsório de prestação de informações tem sido técnica legislativa comum para induzir 

condutas desejáveis.  Ela tem sido adotada em várias áreas para lidar com riscos novos, até 

que a sociedade tenha tido oportunidade de discutir quais são os padrões de 

comportamento desejáveis, e para lidar com problemas que são muito dispersos e cuja 

solução varia de local para local ou de caso para caso.  

 

A prestação compulsória de informações, assim como outras estratégias 

regulatórias, é usada para induzir uma mudança de comportamento, alinhando-o àquilo que 

a política implementada entendeu ser de interesse público. No entanto, para que a 

divulgação de informações seja capaz de mudar a conduta dos indivíduos e organizações e, 

portanto, seja uma estratégia efetiva para estimular um comportamento desejável, é preciso 

que a informação gerada pela norma seja absorvida numa complexa cadeia de 

compreensão, interpretação, ação e resposta tanto de quem produz quanto de quem usa 

essa informação.  

 

Em outras palavras, para que a transparência seja bem sucedida nessa missão de 

mudar condutas, o usuário tem que integrar a informação recebida no seu processo 

rotineiro de decisão e o provedor da informação, percebendo isso, tem que alterar seu 

comportamento. Essa cadeia de absorção é possível no mercado de valores mobiliários por 

conta da atuação de uma série de agentes que funcionam como intermediários da 

informação, a exemplo de analistas, auditores e investidores qualificados, traduzindo os 

dados que emissores divulgam em mensagens e sinais compreensíveis para investidores 

comuns.  

 

Além de todos os argumentos teóricos em favor de um regime compulsório de 

prestação de informações, o teste empírico empreendido demonstrou que em um período 

muito curto, de 2010 a 2013, o número de companhias no mercado brasileiro que adotou 

conduta mais estrita que a prevista em lei para lidar com transações com partes 

relacionadas praticamente dobrou (de 16% para 31,5%). Quando se consideram os 

resultados dos segmentos especiais de listagem, que são os que mais crescem (nos últimos 

10 anos, cerca de 95% das ofertas iniciais de ações ocorreram nesses segmentos), há 

motivos para ser ainda mais otimista do que se depreende do desempenho médio do 

mercado.  No Novo Mercado, esse número foi de 19,5% para 46% e, no Nível 2, de 37% 
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para 62,5%. Assim, os segmentos que mais crescem são os mais sensíveis e ágeis para 

reagir às regras de transparência com alteração de condutas. 

 

Ou seja, um regime compulsório de prestação de informações não é somente 

justificável do ponto de vista teórico, como explorado no Capítulo I, mas também é 

comprovadamente efetivo no mercado de valores mobiliários brasileiro como um indutor 

de condutas, uma vez que promove uma melhora significativa no nível de adoção de 

políticas de governança. 

 

Dito isso, a segunda grande anotação que merece ser feita no encerramento deste 

trabalho é a de que provavelmente todos os esforços empreendidos nas reformas de 2009 

no sentido de aumentar o nível de transparência sobre as estruturas que lidam com 

transações com partes relacionadas, embora representem um grande passo para a 

identificação e o monitoramento dessas transações, talvez não sejam suficientes para 

enfrentar, de forma adequada, o problema do conflito de interesses inerente a tais 

transações.   

 

Isso porque, dentre as companhias que alteraram suas políticas de transações com 

partes relacionadas, 78% fizeram do conselho de administração o órgão responsável por 

aprovar e supervisionar tais transações. Essa medida por si só, embora saudável, não 

endereça o problema do conflito, uma vez que permite que administradores ligados à parte 

interessada na transação decidam sobre os termos e condições do contrato e efetivamente a 

aprovem, desde que não tenham um interesse pessoal em referida transações.  Apenas 5 

companhias transferiram a decisão sobre transações com partes relacionadas para partes 

desinteressadas, algumas para conselheiros independentes, outras para comitês específicos. 

Quando o fizeram, foi somente no nível do conselho de administração; apenas 2 

companhias submeteram transações com partes relacionadas à aprovação da assembleia 

geral.     

 

Conforme explorado no Capítulo II, sob o ponto de vista teórico, o desenho 

regulatório mais adequado para o Brasil, tendo em vista as características do mercado de 

capitais e de outros aspectos estruturais importantes na adjudicação de direitos, passa por 

um forte componente informacional, tanto nas informações contábeis quanto naquelas 

utilizadas pelos acionistas para exercício do direito de voto; e pela transferência da decisão 
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sobre tais transações para os sujeitos desinteressados, ou seja, a depender da relevância da 

deliberação, administradores desinteressados ou acionistas desinteressados. 

 

Nos últimos cinco anos o regime informacional relacionado às transações com 

partes relacionadas foi sensivelmente aprimorado e se aproxima daquilo que é 

recomendado pelo modelo teórico.  Merece menção a adoção do IFRS e a edição das 

Instruções CVM nº 480 e 481, de 2009, bem como as Audiências Públicas CVM nº 3 e 4, 

ambas de 2013, que ainda serão transformadas em norma.   

 

No entanto, quando se comparam as condutas exigidas pelo regime jurídico 

brasileiro em conjunto com os avanços obtidos voluntariamente por meio de regras de 

transparência àquilo que se exige no Chile e nos Estados Unidos, jurisdições analisadas 

nesse trabalho, ou às recomendações extraídas dos estudos que analisam estratégias 

regulatórias para lidar com transações com partes relacionadas, ainda há um longo 

caminho a percorrer. 

 

Há importante lacuna que permite que a maior parte dessas transações, mesmo as 

mais relevantes, seja aprovada sem qualquer crivo ou controle de partes desinteressadas ou 

sem qualquer outro cuidado que assegure a essas transações uma negociação independente 

e comutativa.  Isso porque o regime atual permite que os diretores e conselheiros, inclusive 

aqueles ligados aos acionistas interessados na transação, decidam a seu respeito, 

independentemente da relevância da operação. Ao acionista que se sinta prejudicado nessas 

transações resta recorrer ao art. 245, que determina que se “observem condições 

estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado”; mas não há na 

Lei nº 6.404, de 1976, a imposição de qualquer cuidado adicional para a aprovação dessas 

transações.   

 

Embora seja desejável que a administração da companhia permaneça como o 

núcleo principal de análise e negociação dos contratos celebrados pela companhia – afinal, 

eles são as pessoas mais bem informadas e mais capazes para desempenhar tal tarefa, além 

de estarem vinculados a deveres fiduciários –, é importante revisitar esses órgãos e os 

conceitos de independência e conflito para assegurar que as decisões sejam tomadas por 

sujeitos que não tenham interesses paralelos aos da companhia. É relevante debater 
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também se algumas transações não mereceriam, por sua relevância e pelo conflito que lhes 

é inerente, ser submetidas à decisão dos acionistas desinteressados.  

 

Mesmo sobre as raras operações que chegam à assembleia de acionistas, porque são 

tão relevantes que chegariam ainda que realizadas entre partes independentes, encontram-

se posições doutrinárias divididas e precedentes da CVM oscilantes, o que impõe certa 

ameaça à importante evolução que se deu em 2010, quando a CVM confirmou que 

acionistas estariam impedidos de votar, a priori, nas quatro hipóteses do art. 115, §1º, da 

lei.  

 

Finalmente, apesar da importante evolução que o Parecer de Orientação nº 35, de 

2008, representou para a melhora da qualidade das negociações das operações de 

incorporação de controladas, o regime especial criado pelo art. 264 parece estar muito 

aquém do ideal. O direito de recesso, tal como construído pelo art. 137, inciso II, é mera 

proteção para falta de liquidez, enquanto o perigo de uma transação com parte relacionada 

é de real expropriação.  

 

Assim, apesar de parte significativa das companhias terem repensado os seus 

processos internos para lidar com transações com partes relacionadas e de as técnicas de 

governança adotadas terem evoluído substancialmente nos últimos anos, há espaço para 

debater reformas adicionais ao regime jurídico que trata dessas transações – em especial, 

mudanças nas regras de condutas que cuidem para que transações sejam decididas por 

administradores que não tenham interesses paralelos aos da companhia; quem sabe, 

revisitar aquilo que seria adequado submeter ao crivo de acionistas desinteressados por sua 

relevância e rever o regime de operações societárias com partes relacionadas, submetendo-

as à aprovação dos acionistas desinteressados, uma vez que a proteção dada por lei parece 

inadequada.   

 

* * * 
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