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RESUMO
CUNHA, Lucas Marsili da. Formas de coibir o abuso do poder de controle nas
sociedades anônimas. 2018. 221 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

A inserção da figura do acionista controlador na reforma legislativa de 1976 teve
como escopo o desenvolvimento do mercado de capitais ao acrescer a imposição
explícita de poderes-deveres àquele ou àqueles que exercem o poder efetivo de
direcionar os rumos das companhias. Todavia, mesmo após o advento da Lei
6.404/1976, verificaram-se diversos casos de abuso do poder de controle, que
trazem prejuízo não só para acionistas investidores, mas também para a sociedade.
O presente trabalho tratará sobre o fenômeno do poder de controle e abordará os
casos mais recorrentes em que ocorrem esses abusos. E, depois dessa análise,
será feita uma avaliação se as formas de coibir o abuso do poder de controle
previstas na Lei Societária brasileira são de fato eficientes.

Palavras-chave: Direito Societário. Lei 6.404/1976. Abuso de Poder de Controle.

ABSTRACT
CUNHA, Lucas Marsili da. Ways of curbing the abuse of power of control in corporations.
2018. 221 p. Thesis (Master’s Degree) – Faculty of Law, University of São Paulo, São
Paulo.

The insertion of the figure of the controlling shareholder in the 1976 reform of
corporate legislation aimed at the development of the capital market by adding the
explicit imposition of powers-duties to the one or those who exercise the effective
power to rule the direction of the companies. However, even after de Law 6.404/1976
there have been several cases of abuse of control, which are detrimental not only to
investor shareholders but also to society. The present work will study the
phenomenon of the power of control. It will also address the most recurring cases in
which such abuses occur. And after this analysis will evaluate if the ways to curb the
abuse of control power provided by the Brazilian Corporate Law are effective to curb
this abuses being practiced.

Keywords: Corporate Law. Law 6.404/1976. Abuse of the power of control.
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INTRODUÇÃO

As sociedades anônimas são sem dúvida uma das maiores invenções
reguladas pelo Direito no escopo de agregar os recursos e os meios de produção
necessários para a realização de grandes empreendimentos. Sua importância no
desenvolvimento tecnológico industrial e até urbano da sociedade é inegável.
Esse desenvolvimento potencializa-se, em especial, após a evolução do
mercado de capitais ligado a essas sociedades. Todavia, tamanha concentração de
recursos e de poder possui grande capilaridade no tocante às demais relações
econômicas e sociais, especialmente diante da globalização que se acentuou nos
últimos 30 anos.
Portanto, quando ocorre algum tipo de disfunção no mercado de capitais,
como se deu na crise dos títulos subprime (também chamados de “derivativos
tóxicos”) de 2007/2008, os resultados negativos podem afetar drasticamente a
economia mundial.1 Existem companhias, ainda que em menor proporção aos
eventos relacionados à crise mencionada, que exercem larga influência, sendo
capazes de produzir externalidades negativas e positivas em grande escala.
A título de exemplo, pode-se destacar o impacto gerado por um produto de
uma grande companhia: a ferramenta de pesquisa da Google Inc, que possui a
capacidade de direcionar uma quantidade maciça de informação ao mundo todo,
escolhendo, v.g., que produto ou empresa será vista primeiro e até mesmo aqueles
que serão omitidos. Assim, constata-se que a influência dessa companhia sobre os
consumidores do mundo inteiro é imensa.2
Em função desse poder que determinadas companhias concentram em si,
surge a primeira inquietação que motivou esta pesquisa: quem tem o poder sobre

1

Sobre o mercado de derivativos cf. SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de. Derivativos de bolsa. In:
KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). Temas essenciais de direito empresarial: estudos em
homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 589-606. Sobre a crise de
derivativos tóxicos cf. STOUT, Lynn A. How Deregulating Derivatives Led to Disaster, and Why ReRegulating Them can Prevent Another. Lombard Street, v. 1, n. 7 July, 10, 2009; UCLA School of
Law, Law-Econ Research Paper n. 09-13. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1432654>.
Acesso em: 28 nov. 2017, e também cf. WHALEN, R. Christopher. The subprime crises – cause
effects and consequences. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1113888>. Acesso em: 2 dez.
2017.
2
Importante mencionar também a influência da plataforma Youtube na última década, adquirida pela
Google Inc. em 2006.
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essas grandes companhias? Essa pessoa ou grupo de pessoas (sejam físicas ou
jurídicas) investiram na companhia um valor proporcional a esse poder que detêm?
No Brasil, qual é o tratamento dado aos acionistas controladores? Os detentores
dessa condição se submetem a um regime de deveres efetivamente proporcional
aos poderes à sua disposição? Existem mecanismos eficientes que coíbam as
situações em que ocorre o abuso desse poder?
Os estudos realizados por Adolf Augustus Berle Jr. e Gardiner Coit Means, na
obra The Modern Corporation and Private Property,3 demonstram de forma sólida o
fenômeno da separação entre a propriedade e o capital.4 Em suas pesquisas, que
serão abordadas no decorrer deste trabalho, constatou-se que, quanto maior o
volume do capital disperso em ações, mais ampla se denotava a separação entre a
propriedade desse capital e o controle sobre ele. Esses estudiosos identificaram
uma

independência

entre

os

conceitos

de

“controle”,

“propriedade”

e

“administração”.
Verificou-se, assim, que o poder dentro das companhias ao longo do
desenvolvimento do mercado de capitais foi gradativamente se concentrando nas
mãos de terceiros, e não dos próprios acionistas que nelas investiram seu capital.
Nos Estados Unidos esse poder deslocou-se ao longo do desenvolvimento daquele
país para os administradores.
No Brasil, onde o mercado de capitais era incipiente, após algumas tentativas
frustradas em relação ao seu desenvolvimento, o Estado optou por estabelecer uma
nova legislação regulando as sociedades por ações, que conceituou e deu
tratamento específico à figura do acionista controlador.
A Lei 6.404/1976 pautou-se na realidade societária brasileira, em que o
capital se encontrava (e, em larga medida, ainda se encontra) altamente
concentrado para abarcar a figura do acionista que possui o poder efetivo, fixandolhe poderes-deveres.

3

BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation & Private Property. New
introduction by Murray Weindenbaum & Mark Jensen. New York: Ed. Revista, 1967.
4
Fábio Konder Comparato destaca que Karl Marx anteviu esse fenômeno em sua obra, conforme
trecho a seguir: “A produção capitalista chegou a um ponto em que o trabalho de direção,
completamente separado da propriedade do capital, é por todos admitido, de tal arte que doravante o
capitalista não tem mais necessidade de exercer pessoalmente esta função. Um maestro não precisa
de modo algum ser proprietário dos instrumentos da orquestra que dirige, nem lhe compete tratar do
salário dos seus músicos” (MARX, Karl. Das Kapital, Kritik des politischen Ökonomie. Berlim: J. H.
Dietz Nachfolger, 1929. v. 3, I apud COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macroempresa. São Paulo: RT, 1970. p. 71-72).
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Referida norma delineou-se de forma a projetar inúmeras situações5 que
ainda não faziam parte do mercado de capitais brasileiro. Portanto, além de ser
muito coesa, encontrava-se muito à frente do seu tempo no período de sua
promulgação.
Outrossim, o escopo da Lei foi além e estabeleceu um rol de condutas que
exemplificavam ações abusivas do acionista controlador, preceituando o cabimento
de reparação por danos decorrentes.
A despeito disso, depois de mais de quarenta anos da legislação em vigor,
ainda se verificam de forma recorrente situações de abuso de poder por parte do
acionista controlador, por exemplo, no caso das Empresas “X” de Eike Batista, ou
mais recentemente no escândalo envolvendo a companhia JBS Friboi.
Nesse contexto, o presente trabalho almeja examinar se o ferramental contido
na Lei de Sociedade por Ações (Lei das S.A.), utilizado desde 1976, e as reformas
posteriores se mostram suficientes para coibir as ocorrências de abuso de poder de
controle nas companhias de capital aberto brasileiras.
Essa investigação será realizada por meio da abordagem crítica, com a
aplicação do método dialético (analisando as diferentes posições da literatura
jurídica em destaque acerca do tema).
Nesse sentido, o estudo será dividido em três partes. O primeiro capítulo vai
abordar o conceito e a natureza jurídica do poder de controle.
Para a realização dessa verificação, previamente se mostram necessárias a
análise do contexto histórico do Brasil anterior à elaboração da Lei 6.404/1976, as
motivações empregadas no curso do desenvolvimento do projeto e as expectativas
de seus subscritores Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,
particularmente no que tange à inclusão da figura do controlador.
5

Esses atributos são assinalados pela maioria da doutrina, como é o caso de Nelson Eizirik: “Com
efeito, mediante a promulgação da Lei n.º 6.404/1976, novos e importantes conceitos foram
introduzidos no direito societário pátrio, promovendo um salto qualitativo nas práticas empresariais.
Ademais, a Lei das S.A., ao adaptar ao nosso contexto institutos já consagrados em países com
economias mais desenvolvidas, promoveu um alinhamento de nossa legislação societária com a dos
sistemas jurídicos dos Estados Unidos e de países europeus que haviam, pouco antes, empreendido
importantes reformas em suas leis sobre sociedades anônimas. Com a promulgação da Lei n.º
6.404/1976, institucionalizou-se um sistema de disclousure para as companhias abertas, com
auditoria externa obrigatória; normas de prevenção e repressão ao insider trading foram criadas,
novos valores mobiliários foram introduzidos em nossa prática societária, bem como antigos foram
atualizados (como é o caso das debentures), de modo a aumentar o leque de alternativas para a
captação de recursos por parte das companhias no mercado; disciplinou-se a figura do controlador,
novas responsabilidades foram atribuídas ao administradores das companhias etc.” (EIZIRIK, Nelson.
Reforma das S.A. e do mercado de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 3-4).
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Em seguida, serão tratados o conceito de poder de controle, as posições
doutrinárias acerca desse instituto, bem como as diversas classificações sobre o
controle.
Será ainda abordado o tratamento dado ao poder de controle na Lei das S.A.
Em outras palavras, o modo como se regula esse instituto por meio da figura do
acionista controlador nos termos preceituados no art. 116. Será examinada de
maneira minuciosa a redação desse artigo em relação às exigências impostas para
o exercício desse poder, bem como dos deveres fiduciários impostos ao acionista
controlador no parágrafo único do art. 116. Também será analisado o caráter
institucionalista que atribuiu ao acionista controlador deveres que se estendem para
além daqueles com a companhia, abarcando os demais acionistas, os stakeholders
e a comunidade em que a empresa atua.
Nesse capítulo se fará, ainda, um exame da questão do poder do controle,
sob o ponto de vista das sociedades controladoras.
No segundo capítulo, analisar-se-á o abuso de poder de controle segundo a
doutrina: seu conceito e as perspectivas acerca dos elementos caracterizados da
situação abusiva.
Em seguida, será abordado o tratamento do abuso de poder do acionista
controlador na Lei das S.A., procedendo-se a uma análise detalhada do art. 117 da
Lei Societária e do rol de condutas contido no seu § 1.º. Ademais, verificar-se-á o
tratamento dado pela lei, ao abuso praticado pela sociedade controladora versado
no art. 246.
Após o exame das posições doutrinária e legal a respeito do tema, far-se-á
uma exposição, de caráter exemplificativo, das modalidades mais recorrentes de
abuso do poder de controle, com o resumo de casos paradigmáticos sobre cada
uma dessas modalidades e com o cotejo jurisprudencial.
No terceiro capítulo, serão verificados os instrumentos contidos na Lei
6.404/1976 para coibir o abuso de poder de controle. Neste estudo serão abarcados
os deveres fiduciários impostos ao acionista controlador e ainda as contribuições
trazidas pela Lei Societária e as reformas legislativas que a modificaram no sentido
de aumentar as garantias em relação aos acionistas minoritários.
Ainda nesse capítulo serão examinadas as ações possíveis contra o abuso do
controlador, englobando a restrição de voto no caso de conflito de interesses e a
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utilização do acordo de acionistas como meio de defesa por parte dos acionistas
minoritários.
Outro ponto debatido será o problema da realidade do Poder Judiciário, tanto
em relação à questão da morosidade na solução das demandas quanto à ausência
de capacitação técnica para a realização da análise e julgamento de matérias tão
específicas por parte do órgão estatal. Nessa esteira, será abordada a consequência
desse problema, isto é, a migração dos casos ligados ao direito societário para a
submissão ao julgamento pela via arbitral.
Ainda serão discutidas as normas administrativas impostas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e o dualismo regulatório adotado com o advento do Novo
Mercado6 e o sistema de autorregulação implementado para as companhias, que
voluntariamente optaram por fazer parte desse segmento.
Por fim, serão discutidas as normas administrativas impostas CVM, sua
pertinência e eficácia no que concerne a coibir abusos praticados pelos acionistas
controladores no mercado de capitais.
Após o exame de todas essas questões, serão expostas as conclusões sobre
a eficiência ou não de Lei Societária e dos demais instrumentos, tratados no
presente trabalho, para coibir os abusos por parte dos controladores trazendo
reflexões acerca dos resultados.
Essas conclusões não têm a pretensão de trazer soluções definitivas para os
problemas examinados, mas visam fomentar o debate e a reflexão de pontos
relevantes ligados ao problema do abuso do poder de controle, contribuindo assim
para o estudo desse tema que assume grande relevância tanto no nosso país como
no cenário internacional.

6

Segundo Eduardo Secchi Munhoz, o Novo Mercado trouxe evolução inegável em matéria de
governança corporativa e estimulou de forma inequívoca o desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Para ele: “[...] Exemplo de autorregulação bem-sucedida, o Novo Mercado, ao adotar regras especiais
de governança corporativa, especialmente o princípio de que cada ação corresponde a um voto (one
share – one vote), tornou-se arena principal da evolução do mercado de capitais brasileiro, atraindo
um número expressivo de ofertas públicas primárias de ações (IPOS e follow ons)” (MUNHOZ,
Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 26).
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CONCLUSÕES

No presente trabalho, foi possível verificar que existia um interesse estatal
no sentido de estimular o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro,
proporcionando, assim, a captação de poupança popular para o desenvolvimento
empresarial por outro mecanismo distinto do mercado financeiro.
Para alcançar esse objetivo, após o fracasso ocorrido no chamado boom
bolsista de 1971, formou-se uma comissão para modernizar a nossa legislação
societária glosando elementos do direito continental europeu com as práticas de
mercado consagradas da legislação norte-americana e inglesa. O fruto desse
trabalho foi a Lei 6.404, de 1976, que trouxe uma série de inovações e instituiu a
figura do acionista controlador atribuindo-lhe deveres fiduciários proporcionais aos
poderes que detém.
Nesse sentido, vimos que Lamy e Bulhões, assim como os legisladores que
debateram e chancelaram a Lei, fizeram a opção pela via da instituição da figura do
controlador de modo a refletir a situação fática do País, de controle concentrado na
grande maioria das companhias nos anos 1970.
Para parte da doutrina,340 isso ocorreu porque não se entendia naquele
momento histórico que houvesse maturidade em termos de desenvolvimento de
mercado para se consagrar na legislação uma estrutura de capital difuso. Todavia,
noutro passo, a Lei Societária, apesar de preconizar a figura do controlador, não
previu óbices para o desenvolvimento de outras estruturas, como o desenvolvimento
do Novo Mercado.
Além disso, a Lei 6.404/1976, segundo parte importante da doutrina
examinada neste trabalho, possibilitou a aplicação do controle minoritário, por
exemplo, ao prever que em segunda chamada para a realização da assembleia
geral pode ocorrer a deliberação com qualquer quórum (art. 125).
No tocante às classificações do poder de controle, verificou-se que, apesar
de um intenso debate doutrinário sobre a possibilidade de se conceituar o poder de
controle, consolidou-se na doutrina nacional a posição de Comparato, no sentido de
que o controle se define pelo exercício de um poder de fato, que pode ser realizado
340

Cf. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 54-55 e 93-94.
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por meio dos instrumentos societários (controle interno) ou por meio de uma
influência desvinculada do exercício de direitos dos acionistas (controle externo).
Nessa esteira, também se aferiu que a maioria da doutrina classificou as
manifestações do controle da seguinte forma: (i) controle totalitário; (ii) controle
majoritário; (iii) controle minoritário; e (iv) controle gerencial.
Como visto, no Brasil, em função da manutenção da concentração de
capital, a maioria das companhias ainda é controlada por meio do voto majoritário.
Entretanto, com o surgimento das listagens do Novo Mercado, houve um aumento
exponencial de companhias nesses segmentos de listagem em que se verificam
estruturas de controle mais diluído.
Constatou-se ainda que o abuso do poder de controle caracteriza-se pela
atuação do acionista controlador em violação de seus deveres fiduciários, no escopo
de se beneficiar de modo ilegal. Após o exame do conceito de abuso do poder de
controle, foram evidenciados casos concretos pertinentes àquelas ações contidas no
rol exemplificativo do § 1.º do art. 117 da Lei Societária.
No bojo desse exame, verificaram-se julgados em que ocorreram sanções
compatíveis com o abuso praticado e outros em que a sanção ficou aquém do que
seria proporcional ao dano causado, e ainda outros em que sequer houve sanção.
Também foram analisados julgados em que se demonstrou uma dificuldade do
Poder Judiciário de apreciar questões da matéria societária.
No Capítulo 3 realizou-se um exame dos artigos da Lei 6.404/1976,
destacando alguns pontos de evolução em termos de proteção aos minoritários no
tocante à legislação prévia. Nesse passo, também foram analisadas algumas das
mudanças legislativas posteriores e seu impacto no que concerne a coibir abusos
por parte do controlador.
Pode-se constatar na análise desses artigos em cotejo com a jurisprudência
levantada que, tanto o Poder Judiciário, quanto a CVM, lastreiam suas condenações
em casos de abuso de controle pautados em normas que, até o advento da Lei
6.404, sequer existiam de forma positivada. Apenas para exemplificar com um caso
recente, destaca-se a condenação de Eike Batista na prática de insider trading, que
não era tipificada na legislação anterior.
Também se observou que a Lei 10.303/2001 ampliou as garantias dos
acionistas minoritários com relação ao acesso à informação e às possibilidades de
representação (por exemplo, com a utilização do voto múltiplo).
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Evidentemente que existem pontos na Lei das S.A. que poderiam ser
aperfeiçoados. Nesse sentido, destaca-se a previsão expressa para ação contra a
sociedade controladora (art. 246) sem dispositivo correspondente à pessoa natural.
Nesse ponto, poderia haver procedimento semelhante ao do art. 246 dirigido
a qualquer acionista controlador acrescido em um parágrafo ao final do art. 117, ou,
ainda, com a inclusão de um parágrafo no próprio art. 246 esclarecendo que as
disposições previstas naquele artigo aplicam-se às pessoas naturais que exercem o
controle acionário.
Outro ponto que se mostra carecedor de uma definição é o art. 115 e o
conflito (para parte de doutrina,341 apenas aparente) entre o caput e seus §§ 1.º e
4.º.
Como demonstrado neste trabalho, a interpretação desse artigo traz
divergência entre grandes juristas. E, sem entrar no mérito do debate, poderia o
legislador se definir pelo conflito material, excluindo-se a hipótese de anulabilidade
do § 4.º (interesse conflitante com o da companhia), ou criar duas regras
explicitando em que casos o acionista não poderá votar e em que circunstância será
admitido o voto, podendo ser anulado a posteriori, em hipóteses definidas em rol
taxativo e objetivo.
No tocante à possibilidade de expropriação do controlador em casos de
abuso envolvendo crimes de corrupção, considerando que o arcabouço legal atua de
forma sistêmica na formatação de políticas públicas, e, ainda, que a prática de
corrupção (prática de crime ao abusar do poder) se enquadra em uma espécie do
gênero “abuso de poder de controle”, parece mais adequado que seu tratamento
seja dado pela Lei 12.846/2013 (conhecida como Lei Anticorrupção) pelo critério de
especialidade.
A Lei 6.404 elenca no art. 117, § 1.º, um rol exemplificativo de casos de
abuso, sem prejuízo da aplicação concomitante da Lei Penal e de outras leis
especiais. Assim sendo, parece mais adequada a solução preconizando a
expropriação pela via da inclusão na Lei Anticorrupção de artigo nesse sentido.
No tocante à posição de Calixto Salomão Filho sobre da possibilidade de
expropriação com base no art. 14 da Lei 12.846/2013, essa não se mostra a solução
mais viável. Isso porque a previsão de desconsideração da pessoa jurídica não

341

Vide item 3.4.2 supra.
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parece ser fundamento para a aplicação imediata da pena de expropriação por duas
razões: (i) após a imposição da pena de multa, a execução se dará de modo menos
gravoso ao réu, isto é, se ele possuir bens (distintos de suas ações) para pagar a
multa não haveria justificativa para aplicar o regime da desconsideração – que
possui caráter supletivo apenas nos casos em que a parte não possui patrimônio
para saldar a dívida; (ii) como não existe previsão expressa acerca da expropriação,
dependendo do ponto de vista, ela pode ser considerada pena mais grave (em
especial sob o prisma subjetivo do controlador-réu) e, aplicando os princípios do
direito penal, não se admitiria analogia para piorar a condição do réu.
Em suma, esse instituto deveria ser acrescido de forma específica à lei
especial,342 evitando-se a arguição da violação de preceitos constitucionais pela
tentativa de elastecer uma norma cujas previsões de sanção são distintas.
Nesse sentido, afigura-se muito adequada a sugestão de Ana Frazão343 para
que a possibilidade de expropriação faça parte da negociação dos acordos de
leniência344 (mediante alteração legal).
Outro ponto a se destacar é que a Lei 12.846/2013 preceitua a
“responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira”, portanto restrita às pessoas
jurídicas.
No texto legislativo, menciona-se uma única vez no § 2.º do art. 4.º que:
As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do
respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis
pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral
do dano causado.

Não destaca, porém, sanção específica adstrita à figura do controlador. Além
disso, permanece o problema do controlador pessoa física, que é um reflexo da
omissão da Lei Societária referida supra.
Ainda que a lei referida seja voltada para as pessoas jurídicas, deveria
ocorrer uma construção normativa (ainda que pela via administrativa) no escopo de
342

Outro problema que se evita ao tratar dessa questão sem promover alterações na Lei Societária é
a possibilidade de abuso de minoria, utilizando-se de instituto importante, de forma desnaturada (por
exemplo, em casos em que sequer envolveria a prática de crimes).
343
FRAZÃO, Ana. Os complexos impasses dos acordos de leniência. Valor Econômico, 9 ago. 2017.
Disponível
em:
<http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2017-08-09Os_complexos_impasses_dos_acordos_de_leniencia.jpg>. Acesso em: 10 dez. 2017.
344
Vide item 3.7 supra.
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possibilitar um acordo (com os devidos ajustes), para a exclusão da pessoa natural
respondendo processos decorrentes de abuso do poder de controle, e a
consequente preservação da companhia.
Para ser aplicada, portanto, uma sanção específica para o controlador
relacionada à perda de sua propriedade acionária, parece imprescindível uma
reforma legislativa e que de preferência já contemple a figura de pessoas físicas na
condição de controlador.
No tocante à Lei 6.404/1976, em que pese o fato de ela poder ser
aperfeiçoada, não se podem ignorar sua relevância e amplitude no sentido de
permitir que outras regulações atuem em complemento a suas disposições.
Outro ponto a ser destacado é que não se deve examinar a eficácia ou
ineficácia de um conjunto de normas isoladamente. A edição da Lei 6.404/1976
ocorreu em um período de grande instabilidade econômica que durou décadas.
A inflação que acometia o mercado nacional só se estabilizou no final da
década de 1990 e a efetiva abertura de mercado para investimentos estrangeiros
seguiu nesse mesmo passo. Esses fatores demonstram por que as condições para
o desenvolvimento do Novo Mercado eram mais propícias (e culminaram com seu
desenvolvimento a partir do ano de 2003).
Ainda que existam alguns pontos na Lei das S.A. que mereçam reparo,
qualquer mudança radical pode trazer mais problemas do que soluções. Até porque,
como mostrou o presente trabalho, os órgãos de regulação, como a CVM e a própria
Bolsa Brasil Balcão (B3), possuem regras supletivas para os casos específicos de
abuso do poder de controle.
Referidas normas possuem uma maior maleabilidade no que tange às suas
alterações, o que vai ao encontro do dinamismo exigido nesse mercado.
Existe um movimento dos responsáveis por essa fiscalização nesse sentido,
que pode ser constatado pela edição do “Novo Regulamento”, que entrará em vigor
no ano de 2018, e ainda da Lei 13.506/2017, que alterou dispositivos da Lei 6.385,
aumentando a possibilidade de sanções a serem impostas e estendendo a
tipificação relativa ao delito de insider trading para terceiros envolvidos na conduta
delituosa.
A atenção da CVM no sentido de implementar maior rigidez nessas normas
em casos específicos e de acentuar as demais medidas para promover a maior
transparência possível parece ser a solução mais acertada para se construir um
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cenário de repressão a abusos, sem afetar drasticamente a estabilidade das
relações no mercado de capitais.
Ainda que esse arcabouço normativo possa evoluir, sem nenhuma
pretensão de esgotar esse debate, foi possível identificar uma nítida evolução nas
formas de coibir o abuso de poder de controle após o advento da Lei 6.404/1976. E
a impressão ao final desta investigação, tanto em relação à análise da jurisprudência
como das medidas administrativas que estão sendo tomadas para inibir condutas
abusivas, revelou-se mais positiva do que a expectativa contida no projeto de
pesquisa inicial.
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