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“Thomas Jefferson once said that all men are created equal, a phrase 

that the Yankees and the distaff side of the Executive branch in 

Washington are fond of hurling at us. There is a tendency in this year of 

grace, 1935, for certain people to use this phrase out of context, to 

satisfy all conditions. The most ridiculous example I can think of is that 

the people who run public education promote the stupid and idle along 

with the industrious – because all men are created equal, educators will 

gravely tell you, the children left behind suffer terrible feelings of 

inferiority. We know all men are not created equal in the sense some 

people would have us believe – some people are smarter than others, 

some men make more money than others, some ladies make better cakes 

than others – some people are born gifted beyond the normal scope of 

most men.  

‘But there is one way in this country in which all men are created equal 

– there is one human institution that makes a pauper the equal of a 

Rockefeller, the stupid man the equal of an Einstein, and the ignorant 

man the equal of any college president. That institution, gentlemen, is a 

court. It can be the Supreme Court of the United States or the humblest 

J. P. court in the land, or this honorable court which you serve. Our 

courts have their faults, as does any human institution, but in this 

country our courts are the great levelers, and in our courts all men are 

created equal.  

‘I’m no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and in the 

jury system – that is no ideal to me, it is a living, working reality. 

Gentlemen, a court is no better that each man of you sitting before me 

on this jury. A court is only as sound as its jury, and a jury is only as 

sound as the men who make it up.”  

 

 (Harper Lee, no lindo To Kill a Mockingbird, p. 233) 
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RESUMO 

 

A crescente internacionalização dos mercados de capitais com o avanço tecnológico nas 

comunicações e nos transportes fez com que ocorressem transformações significativas nos 

processos produtivos e na organização societária empresarial. A virtualização da informação 

levou a desterritorialização da produção, com os mercados extrapolando as fronteiras 

nacionais e internacionais. Com a domesticação do direito internacional, o direito criado pelos 

agentes econômicos passa a ocupar espaços entre os ordenamentos jurídicos nacionais sendo 

considerado a gênese do direito global. A estruturação de cadeias globais societárias e de 

suprimentos funda-se em uma nova dinâmica e dialética entre as regras de direito societário 

nacionais. Novos modos de governança global no mercado acionário estruturam-se com 

acordos de cooperação e troca de informações entre as agências reguladoras, causando a 

fricção substancial entre regras jurídicas nacionais e as criadas pelos agentes globais. A maior 

liberdade de escolha permitida aos agentes pavimenta a competição regulatória entre os 

sistemas jurídicos (law shopping), alcançando a efetivação de direitos societários por meio do 

poder judiciário (forum shopping). Concomitantemente, aventa-se a convergência dos sistemas 

jurídicos e até a sua harmonização com a utilização de estratégias regulatórias e de governança 

comuns, fragmentando os direitos nacionais e possibilitando um afrouxamento do direito no 

mercado acionário (race to the bottom). Face concreta recente é o uso abusivo do contencioso 

societário no mercado acionário com o ajuizamento de ações coletivas de classe (multinational 

class action) em um poder judiciário envolvendo companhias, bolsas de valores e investidores 

estrangeiros, as foreign cubed actions. Do ponto de vista do direito societário brasileiro, a 

efetivação de direitos estrutura-se em mecanismos internos e externos. Dentre os mecanismos 

internos essenciais à efetivação dos direitos societários, tem-se a assembleia de acionistas 

como centro normativo da companhia concentrando o seu poder decisório na deliberação 

assemblear e no direito de voto e o conselho de administração, de importância destacada no 

processo decisório interno das companhias com o fenômeno da governança corporativa. Uma 

análise dinâmica frente às características da propriedade acionária concentrada revela nuances 



 
 

relativas ao seu funcionamento, esvaziamento de poder e sistema de responsabilização. Dentre 

os mecanismos externos, tem-se os instrumentos de regulação estatal, que consubstanciam as 

normas legais estatais ou instrumentalizam mecanismos repressivos, a interpretação das 

normas penais em branco, os instrumentos de autorregulação estipulados pelas bolsas de 

valores e os instrumentos judiciais de ações de responsabilidade da companhia, da 

administração ou dos acionistas controladores. A hipótese defendida é que esses mecanismos 

são impactados por instrumentos de direito global, configurando o modo de efetivação de 

direitos societários no mercado acionário brasileiro. Ainda que não seja pacífico o 

entendimento quanto ao formato desse direito global, sem Estado ou sistema jurídico 

estruturado, é possível identificar novos instrumentos globais que tem alterado a efetivação de 

direitos societários no mercado acionário brasileiro com estratégias regulatórias e de 

governança, como cláusulas estatutárias, contencioso societário global, técnicas 

informacionais e reputacionais em segmentos de listagem, em programas de responsabilidade 

social e em índices de negociação, programas de integridade (compliance) e mecanismos de 

autoefetivação de direitos societários. 

 

Palavras-chave: Mercado de capitais. Direito global. Direito societário. Companhias abertas. 

Efetivação de direitos. Governança.  Ações coletivas multinacionais.  
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ABSTRACT 

 

The growing internationalization of the capital market with technological advances in 

communications and transportation has led to significant changes in production processes and 

corporate organization. The virtualization of information has led to deterritorialization of 

production, with markets going beyond national and international borders. With the 

domestication of international law, the law created by economic agents comes to occupy 

spaces between national legal systems being considered the genesis of global law. The 

structuring of global corporate and supply chains is founded on a new dynamic and dialectic 

among domestic corporate law rules. New modes of global governance in the stock market are 

structured through cooperation and information exchange agreements between regulatory 

agencies, causing substantial friction between national legal rules and those created by global 

actors. The greater freedom of choice allowed to agents paves the way for regulatory arbitrage 

among the legal systems (law shopping), achieving the enforcement of corporate rights before 

courts (forum shopping). At the same time, the convergence of legal systems and even their 

harmonization with the use of common regulatory and governance strategies is encouraged, 

fragmenting national rights and allowing for a race to the bottom of the law in the stock 

market. Recently the called foreign cubed actions which means multinational class action 

before a local court involving companies, stock exchanges and foreign investors has revealed 

the misuse of extraterritorial corporate litigation in the stock market. From the point of view of 

Brazilian corporate law, the enforcement of rights is structured on internal and external 

mechanisms. Among the internal mechanisms essential to the enforcement of corporate rights, 

the shareholders’ meeting is the company's normative center, concentrating its decision-

making power on the shareholders' meeting and voting rights, and the board of directors, 

which is essential to the internal decision-making process of the companies according to 

corporate governance phenomenon. A dynamic analysis of the characteristics of concentrated 

ownership reveals nuances regarding its functioning, its lack of power and accountability 

system. Among the external mechanisms, there are public enforcement mechanisms as the 



 
 

state regulatory supervision, which regulates the legal norms, applies repressive sanctions, the 

criminal law enforcement on corporate crimes, the self-enforcement instruments of the stock 

exchanges and private enforcement by corporate litigation. We argue that this local 

enforcement mechanism are impacted by global law instruments, which changes the effective 

way corporate rights are enforced in the Brazilian stock market. Although it is not peaceful to 

understand the format of this global right, without a global state or global legal system, it is 

possible to identify new global instruments that have been applied in the Brazilian stock 

market by means of regulatory and governance legal strategies, such as statutory clauses, 

multilateral class action , disclosure, reputational and deterrence tools in listing segments, 

social responsibility programs and trading index, compliance programs and mechanisms for 

self-enforcement corporate rights. 

 

Keywords: Capital markets. Global law. Corporate law. Publicly traded companies. 

Enforcement of rights. Corporate governance. Multilateral class action. 
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RÉSUMÉ 

 

L'internationalisation croissante des marchés des capitaux avec les progrès technologiques 

dans les communications et les transports a entraîné des changements importants dans les 

processus de production et l'organisation des entreprises. La virtualisation de l'information a 

conduit à une déterritorialisation de la production, les marchés dépassant les frontières 

nationales et internationales. Avec la domestication du droit international, le droit créé par les 

agents économiques vient occuper des espaces entre les systèmes juridiques nationaux 

considérés comme la genèse du droit mondial. La structuration des chaînes mondiales de 

société et d'approvisionnement est fondée sur une nouvelle dynamique et dialectique entre les 

règles nationales du droit des sociétés. De nouveaux modes de gouvernance mondiale dans le 

marché boursier sont structurés à travers des accords de coopération et d'échange 

d'informations entre les agences de régulation, provoquant des frictions substantielles entre les 

règles juridiques nationales et celles créées par les acteurs mondiaux. La plus grande liberté de 

choix accordée aux agents ouvre la voie à une concurrence réglementaire entre les systèmes 

juridiques (law shopping), permettant la réalisation du forum shopping. Dans le même temps, 

la convergence des systèmes juridiques et même leur harmonisation avec l'utilisation de 

stratégies communes de régulation et de gouvernance est encouragée, fragmentant les droits 

nationaux et permettant un assouplissement du droit boursier (race to the bottom). Le visage 

concret récent est l'utilisation abusive des litiges des sociétés en bourse avec le dépôt d'un 

recours collectif multinational dans un système judiciaire impliquant des entreprises, des 

bourses et des investisseurs étrangers, les actions en cubes étrangères. Du point de vue du droit 

des sociétés brésilien, la réalisation des droits est structurée en mécanismes internes et 

externes. Parmi les mécanismes internes indispensables à la réalisation des droits sociaux, 

l'assemblée générale des actionnaires est le centre normatif de l'entreprise, concentrant son 

pouvoir de décision sur l'assemblée générale et les droits de vote, et le conseil 

d'administration, qui revêt une importance particulière dans le processus décisionnel interne 

des sociétés. entreprises avec le phénomène de la gouvernance d’entreprise. Une analyse 



 
 

dynamique des caractéristiques de la propriété concentrée révèle des nuances concernant son 

fonctionnement, l'épuisement du pouvoir et le système de responsabilisation. Parmi les 

mécanismes externes, il y a les instruments de régulation étatiques, qui incarnent les normes 

juridiques étatiques ou instrumentalisent les mécanismes répressifs, l'interprétation des normes 

pénales vierges, les instruments d'autorégulation stipulés par les bourses et les instruments 

judiciaires des actions en responsabilité. actionnaires, dirigeants ou actionnaires de contrôle. 

L'hypothèse défendue est que ces mécanismes sont impactés par des instruments de droit 

mondial, configurant le mode de mise en œuvre des droits des sociétés sur le marché boursier 

brésilien. Bien qu'il ne soit pas pacifique de comprendre le format de ce droit mondial, sans 

État ni système juridique structuré, il est possible d'identifier de nouveaux instruments 

mondiaux qui ont modifié l'application des droits des sociétés sur le marché boursier brésilien 

avec des stratégies de réglementation et de gouvernance, telles que des clauses statutaires, 

contentieux des entreprises à l'échelle mondiale, techniques d'information et de réputation 

dans la cotation des segments, programmes de responsabilité sociale et indices de négociation, 

programmes de conformité et mécanismes d'autoenforcement des droits des entreprises.  

 

Mot-clés: Marchés des capitaux. Global law. Droit des sociétés. Sociétés cotées. Enforcement 

des droits. Gouvernance. Actions collectives multinationales. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação do Tema e sua Delimitação 

 

A presente tese entende haver uma relação dinâmica e dialética entre a 

internacionalização da economia e a efetivação dos direitos societários nas companhias abertas 

brasileiras. Muitas alterações legais, doutrinárias, jurisprudenciais ocorridas no direito 

societário efetivamente aplicado nas companhias abertas brasileiras advêm de novos 

princípios, concepções e até institutos criados a partir de redes transnacionais, que amalgamam 

reguladores nacionais, autorreguladores, agentes econômicos, operadores do direito. Assim, 

instrumentos forjados na emergência de Direito Global que parece se descortinar no mercado 

acionário acabam por ser um elemento essencial no formato atual dos mecanismos de 

efetivação de direito societário efetivamente aplicado às companhias abertas, de influenciar o 

chamado enforcement.  

 

Aqui cabe uma observação preliminar. A tradução do termo enforcement pode 

ser bastante complicada já que não existe uma única tradução para o termo em português
1
. Ele 

compreende significados como dar efetividade, cumprir ordem, decisão judicial, forçar o 

pagamento de débito ou multa, compelir obediência. Não obstante essa multiplicidade de 

significados, o trabalho utilizará a expressão efetivação, mas a expressão em inglês pode ser 

eventualmente utilizada para a clareza da argumentação aqui defendida.  

 

Essa globalização do mercado acionário se evidencia nas cadeias societárias 

globais, no debates quanto à harmonização de regras societárias entre os diversos países, nas 

                                                           
1
  A tradução do termo em inglês enforcement para o português não é pacífica. O conceito em inglês é bastante 

equívoco. O BLACK DICTIONARY define enforce como: “to put into execution; to cause to take effect; to make 

effective; as to enforce a writ, a judgment, or the collection of a debt or fine; to compel obedience to.” Black’s 

Law Dictionary, third ed., St. Paul Min., West Publishing Co., 1933, p. 661. VIVIANE MULLLER PRADO, por 

exemplo, ao tratar do tema em artigo decidiu por utilizar o termo em língua inglesa e justificou  “A efetividade 

das normas está relacionada ao tema do enforcement e segurança jurídica. É escolha deste texto não traduzir a 

expressão enforcement e conferir a ela o sentido de identificação e funcionamento das ações práticas 

necessárias para a implementação das normas jurídicas.” Em “Reflexões sobre enforcement de normas 

societárias”, in Poder Judiciário e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, São Paulo, Saraiva, 

2008, p. 115-116. 
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redes transnacionais entre reguladores de mercado de capitais, nas estratégias de governança e 

regulatórias globais e, mais recentemente, no advento de um contencioso societário global, o 

que parece evidenciar a emergência de Direito Global no mercado acionário. Essa questão de 

fundo é um dos focos de pesquisa da presente tese.  

 

O tema da efetivação no direito acionário tem ganhado cada vez mais a atenção 

de estudiosos. A razão pode ser o foco da regulação setorial em questões de conduta dos 

agentes econômicos, o que, acrescidos de uma aplicação de regras e institutos jurídicos 

calcados em uma interpretação demasiadamente positivista de direito societário referentes às 

companhias abertas, acaba por apresentar questões diretamente relacionadas com a efetividade 

dos institutos jurídicos presentes no direito brasileiro frente a características estruturais do 

mercado acionário brasileiro. Essa pode ser essa a explicação para a percepção cada vez mais 

difundida entre estudiosos e agentes econômicos da pouca efetividade do sistema normativo 

brasileiro aplicável às companhias abertas.  

 

Neste contexto, tem surgidos novos instrumentos de efetivação, muitas vezes 

provenientes de outras experiências jurídicas e até resultantes de um processo de convergência 

das regras de direito societário aplicado em todo o mundo focados na estratégia de controle de 

condutas. Assim, o direito efetivamente aplicado às companhias abertas brasileiras não 

corresponde somente ao direito positivado na legislação doméstica. Novos mecanismos 

provenientes de uma soft law global passam a ser incorporados ao direito interno, podendo 

inclusive subverter propósitos valorativos inicialmente almejados pela tutela do bem jurídico. 

Essa é uma das hipóteses que a tese busca analisar.  

 

2. Importância do Tema 

 

KATHARINA PISTOR e CURTIS J. MILHAUPT, em um trabalho que analisou casos 

de direito societário bastante controversos em vários países ao redor do mundo, mostraram 

que, muitas vezes, mudanças na lei societária ou na sua interpretação somente surgem após 
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escândalos que evidenciam os limites e as ineficiências do direito positivo
2
, inclusive quando 

comparados às realidades societárias de outros países. Talvez essa seja a razão pela qual, nos 

últimos anos, passa-se a debater com maior frequência no Brasil à questão da efetividade de 

regras e institutos de direito societário, notadamente os aplicados às companhias abertas
3
. O 

tema da efetivação já era suficientemente debatido na doutrina especializada estrangeira
4
, mas 

obviamente com enfoque em questões e realidades de outros sistemas jurídicos. Portanto, isso 

demonstrar a evidente a atualidade do tema para o direito societário brasileiro.  

 

Ademais, a importância de estudos entre direito e mercado, que englobam e 

perpassam diversas áreas do conhecimento, tais como o próprio direito, a economia, a 

sociologia e a ciência política, está cada vez mais clara
5
. Nesse sentido, a presente tese entende 

que é preciso adotar um novo enfoque sobre a questão, mais interdisciplinar
6
, que passa pela 

compreensão da influência de instrumentos de caráter global na aplicação dos institutos 

jurídicos de direito societário. Há até que se aventar a transformação do direito societário 

interno por esses instrumentos. Somente com esse enfoque pode se ter uma análise mais 

precisa da questão da efetividade das regras de direito societário aplicadas às companhias 

                                                           
2
 K. Pistor, C. J. Milhaupt, Law & Capitalism – What Corporate Crises Reveal About Legal Systems and 

Economic Development Around the World, Chicago, London, The University of Chicago Press, 2008.  
3
 Cite-se, a título de exemplo, A. R. F. Donaggio, Regulação e Autorregulação no Mercado de Valores 

Mobiliários: o caso dos segmentos especiais de listagem da BM&FBovespa, Tese (Doutorado em Direito) - 

Faculdade de Direito,Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016; G. S. J. Pereira, A efetividade do modelo 

brasileiro de cumprimento forçado de normas civis no mercado de valores mobiliários, Tese (Doutorado em 

Direito) - Faculdade de Direito,Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

4 B. S. Black, Reiner Kraakman, “A Self-Enforcing Model of Corporate Law”. Harvard Law Review, Vol. 109, 

1996, p. 1911-1982.; J. D. Cox, R. S. Thomas, D. Kiku, "Public and Private Enforcement of the Securities 

Laws: Have Things Changed since Enron", Notre Dame Law Review No. 80, 2005, p. 893-908; J. C. Coffee Jr., 

“The Future as History: the Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications: 

The Impact of Enforcement”. Northwestern University Law Review, Vol. 93, No. 3, 1999; J. C. Coffee Jr., 

“Law and the Market: The Impact of Enforcement”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 156, No. 2, 

December 2007, p. 229-311; J. Armour, B. Black, B. R. Cheffins, R. Nolan, “Private Enforcement of Corporate 

Law: An Empirical Comparison of the United Kingdom and the United States”, Journal of Empirical Legal 

Studies, Vol. 6, Issue 4, December 2009; H. E. Jackson; M. J. Roe, “Public and Private Enforcement of 

Securities Laws: Resource-Based Evidence”, Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 93, 2009; R. Gilson; 

H. Hansmann; M. Pardengler, Regulatory Dualism as a development strategy: corporate reform in Brazil, the 

US and the EU, Faculty Scholarship Series, Paper No. 28, March 2010; OCDE, Supervision and Enforcement 

in Corporate Governance, Paris, OECD Publishing, 2013. 
5
 Dentre alguns autores neste sentido é possível citar K. Pistor, C. J. Milhaupt, Law & Capitalism – What 

Corporate Crises Reveal About Legal Systems and Economic Development Around the World, Chicago, 

London, The University of Chicago Press, 2008, p. 17. 
6
 Sobre a interdisciplinariedade no direito societário e seu diálogo com outros ramos jurídicos do direito 

comercial como o direito concorrencial vide C. Salomão Filho, “Capítulo 2 – Interesse Social: a Nova 

Concepção”, in O Novo Direito Societário, 5ª ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2019,  p. 58. 
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abertas. Afinal, como alerta CALIXTO SALOMÃO FILHO: “(é) desnecessário dizer que o 

ordenamento jurídico que desconsidera os dados da realidade está destinado ou à 

incongruência ou à inutilidade”
7
. 

 

3. Considerações Metodológicas 

 

Analisar de forma objetiva fenômenos da vida social é uma atividade 

desafiadora, ainda mais em um mundo em que há dilúvio de informações
8
. A proximidade 

com os fenômenos sociais estudados, a tentativa de fazer uma reconstrução histórica do 

fenômeno, ainda que de caráter histórico-jurídico, pode enevoar a percepção do fenômeno, 

correndo o risco de contaminar os fatos do passado com os juízos de valor do observador, do 

presente
9
. Por isso, conforme ensina MAX WEBER, a ciência fornece métodos e instrumentos 

de disciplina do pensamento
10

. Assim, qualquer trabalho jurídico que se proponha a descrever 

e avaliar uma realidade fática subjacente enfrentará esses desafios e deve estar consciente de 

seus limites.  

 

No caso do presente estudo, a efetividade de instrumentos jurídicos no mercado 

acionário brasileiro e a influência de um Direito Transnacional ou Direito Global sobre a 

efetividade enfrentarão inicialmente a questão quanto à maneira mais precisa de se captar as 

características desse fenômeno complexo, em curso e ainda não suficientemente esmiuçado. 

Para tanto, o presente trabalho fez uma escolha quanto às fontes a serem exploradas na 

pesquisa. A avaliação foi de que a dinamicidade desses fenômenos somente poderia se fazer 

representar pelo uso de uma razão prática, razão em seu uso prático pudesse desempenhar 

alguma função útil para o objetivo de desenvolvimento da tese. 

 

                                                           
7
 F.K. Comparato, C. Salomão Filho O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 6ª ed. rev. e atual., Rio de 

Janeiro, Editora Forense, 2014, p. 238, Nota de Texto 53. 
8 P. Lévy, Cibercultura, Trad. Carlos Irineu da Costa, 3ª edição, São Paulo, Editora 34, 2011, p. 163. 
9
 Como ensina MAX WEBER: “Recorrendo às obras de nossos historiadores, tenho condição de lhes fornecer 

prova de que, sempre que um homem da ciência permite que se manifestem seus próprios juízos de valor, ele 

perde a compreensão integral dos fatos.” Ciência e Política – duas vocações, trad. L. Hegenberg e O. S. da 

Mota, São Paulo, Cultrix, 2011, p. 48. 
10

 M. Weber, Ciência e Política – duas vocações, trad. L. Hegenberg e O. S. da Mota, São Paulo, Cultrix, 2011, 

p. 54-55. 
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Diante disso, não se optou por tentar filtrar essa realidade através da análise de 

julgados da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
11

 ou do poder judiciário brasileiro. 

Essas fontes serão utilizadas para ilustrar raciocínios aqui desenvolvidos, dando-lhes maior 

concretude, e para melhor debater algumas consequências econômicas e legais dos fenômenos. 

Mas não como representação da dinamicidade que estaria ocorrendo nos instrumentos de 

efetivação utilizados no mercado acionário brasileiro. A razão para tanto é que eles parecem 

informar mais a respeito de uma perspectiva histórica do que propriamente uma tendência 

vivenciada no presente e a se consolidar no futuro. 

 

Outro método comumente utilizado em trabalhos que se dedicam a analisar a 

efetividade de normas jurídicas é o método comparativo. Não obstante o presente trabalho 

recorrerá a outros ordenamentos jurídicos e autores estrangeiros de maneira incidental, as 

pesquisas sobre o assunto nos mostraram que uma comparação seca entre ordenamentos 

jurídicos – muitas vezes reduzida à análise da legislação, doutrina jurídica e jurisprudência – 

poderia levar a conclusões não acuradas. A razão é que muitos elementos outros, até 

extrajurídicos (como de ordem econômica), podem influenciar nessa mensuração e levar a 

uma conclusão incorreta sobre a real efetividade ou inefetividade de ordenamentos jurídicos 

em matéria societária. A pesquisa até aqui tem mostrado que os mais diversos países têm 

trajetórias muito particulares na maneira como efetivam o direito societário de suas 

companhias abertas, sendo que muitas estratégias são respostas a crises locais com nuances 

bastante particulares. 

 

Questão sempre bastante debatida no direito empresarial, e consequentemente 

em suas subáreas tais como o direito societário, é as das fronteiras desse campo de estudo. 

Também bastante controvertida é dimensão ética da matéria, se é que essa existiria. Essas 

questões serão eventualmente enfrentadas para delimitar o objeto de estudo da presente tese. 

Isso porque ela se situa em uma intricada realidade que permeia as relações entre mercados 

cada vez mais internacionalizados, direito e governos nacionais. É nesse ambiente que se 

desenrolam as relações societárias. Assim, a exploração do tema requererá a compreensão de 

relações mais gerais do direito com a economia e de direito com o mercado.  

                                                           
11

 Doravante referida como CVM. 
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4. Plano de Trabalho 

 

A tese está estruturada em três partes, além de introdução e conclusão. A Parte 

I é composta por dois capítulos que delinear a internacionalização do mercado acionário e a 

emergência de um direito global em matéria de direito acionário. Buscam trazer os conceitos e 

classificações tipológicas necessárias para as explicações e construção argumentativas das 

partes subsequentes. Assim, o Capítulo 1 objetiva descrever o fenômeno da globalização 

especificamente voltado para o mercado acionário e o Capítulo 2 mostrar os diversos 

fenômenos identificados no direito acionário global como a arbitragem regulatória, a 

competição entre mercados de capitais, o contencioso extraterritorial, que passam a afetar a 

efetivação de direitos societários das companhias abertas.  Ali será apresentada uma 

bibliografia representativa do mercado acionário, Direito Global e direito societário.  

 

A Parte II também é composta por dois capítulos. Essa parte é dedicada a 

evidenciar os principais mecanismos de efetivação de direitos no mercado acionário brasileiro. 

O Capítulo 3 busca mostar os mecanismos de efetivação dos direitos societários considerados 

internos às companhias abertas brasileiras. Parte-se de uma análise normativa do texto legal da 

Lei n.º 6.404/1976, conforme atualizada
12

, aplicável ao funcionamento dos órgãos internos da 

companhia (assembleia de acionistas e conselho de administração) para compreender o seu 

papel na efetivação dos direitos societários. O Capítulo 4 dedica-se aos mecanismos externos à 

sociedade, compreendendo tanto os mecanismos de efetivação de direitos por meio da atuação 

da regulação estatal, quanto os mecanismos da autorregulação e os mecanismos 

tradicionalmente vistos como instrumentos de efetivação
13

, positivados no direito societário 

brasileiro: ações de responsabilidade de administradores e acionistas controladores, ações 

derivadas, ações civis públicas da Lei n.º 7.913/89 e da arbitragem estatutária
14

. 

                                                           
12

 Doravante referida como LSA. 
13

 Cite-se, como exemplo, E. S. Munhoz, “Influência do Patrimonialismo na Sociedade Anônima – Importância 

dos Mecanismos Privados de Efetivação dos Deveres do Acionista Controlador e dos Administradores”, in A. 

Venâncio Filho, C. A. S. Lobo, L.A.C. Rosman, Lei das S.A. em seus 40 anos, Rio de Janeiro, Forense, 2017, 

p. 140. 
14

 Para uma analise critica sobre os limites e tensões envolvendo a arbitragem estatutária no mercado acionário 

brasileiro, vide K. Gemignani, Arbitragem como Forma de Proteção Coletiva de Acionistas no Mercado de 

Capitais. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós Graduação em Direito Comercial. Orientador Calixto 

Salomão Filho, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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Por fim, a Parte III dedica-se a comprovar a hípotese defendida nesta tese de 

que novos instrumentos societários forjados no mercado acionário global passam a modificar a 

efetivação de direito societário nas companhias abertas brasileiras. Esses instrumentos seriam 

provenientes de um mercado acionário cada vez mais globalizado, consoante explicitados na 

Parte I e acabam por transformar os institutos do direito societário nacional esboçados na Parte 

II do trabalho, moldando a efetivação do direito societário no mercado acionário brasileiro. 

Essa nova racionalidade exposta no Capítulo 5 permite tecer análises, ainda que de caráter 

mais especulativo, sobre a dinâmica do direito societário das companhias abertas no futuro. 

 

5. Contribuição Original à Ciência Jurídica Brasileira  

 

A presente tese tem como foco de pesquisa e análise efetividade das regras 

societárias no mercado acionário brasileiro. Defende-se que o entendimento quanto à sua 

racionalidade atualmente passa pela compreensão da dinâmica de funcionamento de um 

direito global acionário. O objetivo é promover uma análise crítica desse fenômeno atual do 

ponto de vista do direito societário brasileiro aplicável às companhias abertas é a principal 

contribuição original da Tese. Não existe no Brasil estudo sistemático e compreensivo a 

respeito desse tema. Assim, a presente tese pretende desvendar sua estrutura, função e analisa 

os impactos desse fenômeno sobre a efetivação de direitos societários no mercado acionário, 

corroborando a sua originalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho buscamos mostrar que os mercados acionários 

no século XX tinham os seus limites circunscritos às fronteiras nacionais. E, em razão disso, 

os Estados nacionais conseguiam controlar vários elementos dos seus mercados internos de 

maneira mais efetiva, fazendo a interface entre economia nacional e economia internacional.  

 

Ao longo do século XX a economia nacional foi se internacionalizando cada 

vez mais, globalizando-se. O surgimento da ideia de globalização muda interpretações do que 

seja internacional, multinacional, transnacional, mundial e planetário. Ocorre também o 

envelhecimento de conceitos forjados em um contexto de atuação estatal em mercados 

acionários estritamente nacionais, ficando descolados da realidade. Uma das transformações 

observadas refere-se aos processos produtivos e os mercados financeiros nacionais. A 

mobilização de recursos financeiros entre as nações se intensifica e com a revolução 

tecnológica, que modificou substancialmente os meios de comunicação e de transportes, a 

relação entre os Estados nacionais, suas economias nacionais e a economia global se 

transforma. 

 

Um traço distintivo desse fenômeno é a virtualização da informação e da 

comunicação a partir da década de 1970. O avanço tecnológico abre a possibilidade de 

desterritorialização de fenômenos humanos, o mercado se globaliza, não precisando mais ficar 

confinado às fronteiras dos Estados nacionais. O sistema financeiro internacional deixa de ser 

a única cola que une as economias nacionais.  

 

Em paralelo, organizações internacionais ou transnacionais como a OCDE 

passam a emitir orientações direcionadas a atuação das empresas multinacionais nas mais 

diversas áreas. Esse alargamento da esfera de atuação dessas entidades abrange a 

normativação e efetivação de regras. Essas entidades objetivam estabelecer cooperação entre 

os seus membros por meio do compartilhamento de informações e outras recomendações, de 

forma a reduzir minimamente a incerteza de seus membros quanto a fenômenos globais cada 

vez mais recorrentes em nível local.  
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A limitada capacidade de instrumentos políticos nacionais para lidar com essa 

nova dinâmica da economia internacionalizada leva ao debate quanto à necessidade de se 

estabelecer mecanismos de governança global de modo a alinhar jurisdições políticas e 

jurídicas nacionais. Nesse novo contexto, é preciso forjar novos institutos já que os criados 

com fundamento na racionalidade jurídica e política nacional não servem para regular ou 

disciplinar esses fenômenos globais. Os problemas e conflitos também se tornam globais não 

sendo mais confinados aos limites territoriais dos países em desenvolvimento. Assim, a 

primeira concepção de um direito transnacional não é suficiente para explicar esses problemas 

globais, que teriam se formado nos espaços políticos internacionais fora de atuação dos 

Estados nacionais e do direito internacional privado e público.  

 

Esses espaços são ocupados por redes globais e, com isso, a centralidade do 

direito nos Estados nacionais se perde. As estratégias regulatórias e de governança das 

autoridades nacionais têm dificuldades de disciplinar essas atividades econômicas que 

extrapolam as fronteiras estatais. Ocorre uma “fricção substancial” entre regras jurídicas 

nacionais e as regras jurídicas criadas por essas redes. A internacionalização da economia 

quebra o monopólio do Estado sobre a produção e a efetivação do direito com a aplicação 

extraterritorial de normas jurídicas nacionais.  

 

Com relação ao direito comercial há que se notar que ele sempre teve um 

caráter cosmopolita. A lex mercatoria é evidência de que o direito comercial sempre buscou 

superar a descontinuidades entre os direitos nacionais, podendo até ser considerado a gênese 

do direito global. Assim, mais do que uma aplicação extraterritorial das leis nacionais em 

cadeias societárias globais, que seria uma perspectiva bastante focada no aspecto territorial da 

questão, o que se tem é que a domesticação do direito internacional levou a sua perda de 

funcionalidade e criou espaços transnacionais de governança para a atuação dos agentes 

econômicos de forma independente dos Estados nacionais. 

 

A diferença para o fenômeno atualmente observado é que essa 

desterritorialização alcançou o processo produtivo dos países. Agentes econômicos passaram a 
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ocupar espaços transnacionais e, a partir daí, a se organizar de forma global, utilizando o 

direito societário dos Estados nacionais para criar um novo modo de governança global, 

muitos instrumentalizados como soft law. Cadeias globais societárias e cadeias globais de 

suprimentos se estruturam com a revolução tecnológica sobre a comunicação e os transportes. 

A diferença é que nessas cadeias globais o elemento Direito (tanto societário quanto 

contratual) é um fator significativo na sua organização. 

 

A interdependência entre ordenamentos jurídicos não surge agora. Há quem 

entenda que a desconexão entre as regras jurídicas existentes e a falta de poder coercitivo local 

advém do passado colonial e do imperialismo que impuseram regras e instituições jurídicas de 

forma externa, sem um desenvolvimento interno dessas instituições, gerando legitimação junto 

aos seus destinatários. 

 

Com relação especificamente ao Brasil há quem anteveja peculiaridade na 

construção do fenômeno histórico da cidadania, que se reflete na forma de construção de 

direitos. O nosso processo legislativo muitas vezes avança em momento de limitação dos 

direitos civis e dos direitos políticos. Com isso, tem-se uma produção normativa voltada 

apenas a certos interesses, faltando-lhe legitimidade, bastante evidenciada na forma de sua 

aplicação. O monopólio presente no passado colonial moldou as instituições jurídicas no 

Brasil de forma a não afetar a distribuição de poder ou renda, drenando recursos da sociedade 

e da sua vida econômica. Assim, o passado colonial fez com que o Brasil apresentasse certas 

particularidades na constituição do seu poder econômico, que influência a forma de criação do 

direito e a sua efetivação. Em razão disso, é preciso ter cautela no transplante de ensinamentos 

quanto a fluxos internacionais, afinal, essas teorias, inclusive as econômicas, não foram 

pensadas tendo em vista certas peculiaridades da realidade brasileira. 

 

A nova relação dinâmica entre economia e direito não seria resultado de um 

plano formulado por agentes políticos ou econômicos unilateralmente estabelecidos sobre o 

processo legal. É uma relação dinâmica e dialética na medida em que direito, economia e 

política influenciam o processo e são por eles limitados. Com os limites entre fronteiras 

nacionais e internacionais mais permeáveis, o relacionamento entre os ordenamentos jurídicos 
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internos passam a ocorre por meio de redes transnacionais entre autoridades públicas. No caso 

do mercado acionário, isso é evidenciado com a celebração de acordos de cooperação entre as 

agências reguladoras do mercado de capitais. Seu foco é inicialmente a troca de informações e 

posteriormente maneiras de efetivar internamente estratégias regulatórias e de governança na 

seara societária tendo em vista a incidência de fenômenos cada vez mais globais. Essas formas 

de cooperação se fortalecem formando instituições internacionais como a IOSCO, que passam 

a influenciar cada vez mais o teor das estratégias internas regulatórias e de governança. 

 

As redes transnacionais de informação acabam por ser a sustentação das demais 

redes transnacionais: a de efetivação e de harmonização. Elas permitem a assistência quanto às 

práticas de enfrentamento de problemas cada vez mais comuns e de caráter global. Com esse 

compartilhamento de experiências em rede se cria a infraestrutura da governança global. 

 

Em paralelo a essa rede transnacional entre agências reguladoras de mercados 

de capitais, passa-se a observar a maior internacionalização do mercado de capitais. Padrões 

mais globais no mercado acionário são difundidos pelo fenômeno da governança corporativa, 

bem como a aplicação extraterritorial do direito consubstanciada a partir do Foreign Corrupt 

Practice Act (FCPA) de 1977 do EUA que se ampliou no mercado acionário com a vedação de 

práticas comerciais proibidas aos emissores sujeitos a Securities Exchange Act de 1934. Esses 

fenômenos evidenciam em certa medida um processo de convergência. E há quem avente até a 

configuração de uma harmonização entre sistemas jurídicos nacionais. 

 

Com a intensificação da internacionalização econômica algumas áreas do 

direito tem sofrido a pressão pela convergência de modelos de sistemas jurídicos. As 

dificuldades de se apreender o processo de convergência deve-se a sua complexidade e sua 

dinâmica informal. Há certa narrativa de que essa padronização se dá em torno de boas 

legislações, mesmo havendo muito subjetivismo sobre o que consiste uma lei boa. Alguns 

entendem que o direito societário ao redor do mundo estaria se padronizando no modelo norte-

americano centrado na maximização de riqueza dos acionistas e na eficiência econômica. Esse 

debate também se desdobra  na reflexão quanto ao papel do direito no desenvolvimento dos 

mercados. 
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A fragmentação dos direitos nacionais e a emergência de cadeias societárias e 

de suprimentos globais propiciam que os agentes econômicos passem a escolher entre os mais 

diversos sistemas jurídicos com ampla liberdade, ocorrendo uma competição regulatória entre 

os diversos sistemas jurídicos (law shopping). A chamada arbitragem regulatória acabou 

colocando em questão se a competição entre sistemas jurídicos não levaria a um abrandamento 

ou afrouxamento (race to the bottom) das regras societárias, assim como controles ambientais 

e sociais, tornando os menos rigorosos. Permitindo a perspectiva da concepção do Direito 

como uma tecnologia que pode ser livremente adotada pelos agentes econômicos como uma 

espécie de comoditização jurídica. 

 

Esse fenômeno de arbitragem regulatória já era observado nos EUA por conta 

do seu federalismo em matéria de direito societário e o protagonismo do estado de Delaware 

em matéria societária, o que fazia com que os agentes econômicos passassem a constituir 

empresas nesse estado para usufruir de sua legislação. O chamado efeito Delaware também 

passa a ser verificado no contencioso societário (forum shopping). Com o mercado global essa 

arbitragem regulatória que passa a acontecer entre os países, fazendo com que empresas e 

investidores passassem a ter acesso a outros poderes judiciários na efetivação de seus direitos 

e, assim, afastar poderes judiciários nacionais da tutela de seus direitos. 

 

Há quem observe certa abusividade no uso do forum shopping no mercado 

acionário com as chamadas foreign cubed actions. Consistem em modalidade de ações 

coletivas de classe no mercado de capitais ajuizadas nos EUA, mas que apresentam 

característica multinacional (multinational class action) por envolverem investidores 

estrangeiros, companhias estrangeiras e bolsas de valores estrangeiras. Essa busca pelo poder 

judiciário dos EUA adviria da maneira como a lei disciplina fraudes no mercado de capitais e 

pelo uso disseminado de class actions.  

 

Todos esses elementos colocam em evidência a necessidade de se estabelecer 

novos consensos entre os Estados nacionais de modo a construir essa cooperação global no 

mercado acionário. A compreensão da complexa estrutura motivacional que influencia os 
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comportamentos humanos e dos agentes econômicos permite pensar o desenho institucional 

necessário para tutelar essa nova realidade complexa.  

 

A compreensão dos mecanismos internos da lei societária para a proteção de 

direitos no mercado acionário passa pela análise de como as regras jurídicas são estruturadas 

de modo a permitir que acionistas no âmbito da sociedade estabeleçam consensos, tendo em 

vista o cumprimento do interesse social. Doravante, em uma perspectiva dinâmica, faz-se 

necessário verificar como os instrumentos legais delineados na LSA são utilizados como meio 

de solução dos desequilíbrios de poder entre acionistas controladores e não controladores e 

como essa diversidade de interesses presentes nas companhias abertas brasileiras é 

acomodada, ou não, considerando as características da estrutura da propriedade acionária. 

 

Na análise dinâmica dos mecanismos internos de direito societário será possível 

notar a predominância de institutos legais que instrumentalizam estratégias de saída por parte 

dos acionistas não controladores com relação a instrumentos de participação. Assim, reforça-

se a utilização de estratégias favoráveis aos acionistas controladores diretamente e as cadeias 

societárias globais indiretamente. Essas estratégias acabam por minar uma menor efetivação 

do direito societário nacional normatizado, já que os institutos como estruturas piramidais, 

participações cruzadas e ações em direito de voto acabam por esvaziar outros direitos 

societários de proteção dos acionistas minoritários. 

 

A lei societária adotou um modelo de estruturação da formação da vontade 

societária por meio de diversos órgãos sociais como a assembleia de acionistas. Considerada o 

centro normativo da companhia, seu formato foi prescrito em lei de forma a assegurar 

institucionalmente o exercício do direito de participação com acesso à informação necessária 

para o exercício do direito de voto, notadamente pelo acionista não controlador. 

 

A dinâmica assemblear é alterada com a institucionalização legal do acionista 

controlador em verdadeiro centro decisório da sociedade. No âmbito da assembleia de 

acionistas é possível observar o esvaziamento do seu poder decisório no âmbito da companhia. 

A conjugação de problemas de ação coletiva e o reforço do exercício do poder pelo acionista 
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controlador acabam por fazer da assembleia mera formalidade. Essa característica foi 

reforçada pela própria estruturação legal dos deveres e responsabilidades do acionista 

controlador previstos no art. 116 da LSA.  

 

O direito de voto, apesar de não ser essencial, ocupa uma centralidade em razão 

da interpretação de conceitos jurídicos legais como: conflito de interesses, abuso de voto, entre 

outros. Nesse contexto, o poder decisório dos acionistas por meio da instrumentalização do 

direito de voto acaba perdendo qualquer significado. A estratégia empresarial das empresas é 

definida fora da assembleia, servindo esse instituto apenas para corroborar as decisões já 

tomadas. Esse esvaziamento do poder decisório das assembleias de acionistas e do exercício 

do direito de voto pelos acionistas não controladores acaba por estimular a utilização de 

estratégias de saída por parte dos acionistas não controladores. 

 

Todas essas disfuncionalidades se mostram em novas versões no âmbito das 

cadeias societárias globais. O exercício do direito de voto e a da decisão assemblear como 

mecanismo interno de efetivação do direito societário apresentam novas problemáticas no 

âmbito dos grupos de sociedades, estruturados de forma piramidal e cada vez mais 

organizados de forma global. 

 

Outro órgão societário importante para compreender os mecanismos internos 

de efetivação de direitos societários nas companhias abertas é o conselho de administração. 

Diante das competências estabelecidas em lei, notadamente a incumbência de definir a 

estratégia de atuação da companhia para a consecução do objeto social, o poder de efetivação 

do direito societário na companhia se desloca para o conselho.  

 

O conselho de administração tem a dupla função de estabelecer os negócios 

sociais e de supervisionar a administração. Essa característica pode levar ao reforço do poder 

do controlador e afastar qualquer tipo de controle por parte do mercado ou de acionistas não 

controladores. 
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A presença dessa dupla função com institucionalização legal do poder do 

acionista controlador nas atribuições do conselho de administração esvazia a potencialidade de 

o instituto dos deveres fiduciários, que serve para aprimorar a atuação dos administradores no 

interesse da companhia e consequentemente da responsabilidade de seus membros. 

 

Essa característica também afetará a independência dos conselheiros para o 

exercício da sua função. Medida considerada importante como instrumento de governança 

corporativa a institucionalização isolada da independência sem a clareza na repartição de 

competências dentro da administração faz com que o conselho de administração dificilmente 

consiga atuar como órgão de fiscalização externa da sociedade, de maneira independente dos 

interesses do acionista controlador e dos insiders.  

 

Ademais, a falta de independência é reforçada pela indelegabilidade de 

competências entre os órgãos da administração, que acaba por servir para fixar uma “rigidez 

para baixo” em que o acionista controlador por meio da assembleia consegue avocar matérias 

de deliberação da diretoria. Assim, é preciso repensar o aclaramento das finalidades do 

conselho e medidas de representação dos conselheiros nos termos da codeterminação alemã 

para que o conselho torne-se um mecanismo interno de efetivação de direitos societários no 

mercado acionário. 

Dentre os mecanismos externos de efetivação dos direitos societários no 

mercado acionário separa-se os mecanismos de efetivação de direitos de iniciativa de 

autoridades públicas como agências reguladoras e o ministério público (o chamado 

enforcement público) e os instrumentos de iniciativa dos particulares (o chamado enforcement 

privado). 

 

O relacionamento entre essas duas modalidades de efetivação externa é objeto 

de estudo na medida em que essas modalidades se alimentam e se inspiram reciprocamente. 

Por conta dessa complementação a separação estanque na análise dos mecanismos parece ser 

insuficiente para a compreensão de toda a sua potencialidade, bem como de suas deficiências. 

A atuação de algumas das autoridades responsáveis pelos mecanismos de efetivação pública 

acaba ficando restrita por limites institucionais domésticos. 
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A regulação estatal utiliza vários instrumentos para efetivar regras jurídicas 

societárias por meio da utilização da estratégia regulatória da transparência (disclosure). A 

efetivação de regras societárias estabelecidas na LSA pela CVM conta com ‘admirável 

plasticidade”. Desde as instruções normativas até instrumentos interpretativos como pareceres 

ou pareceres de orientação podem servir como estratégia de efetivação dos direitos societários 

no mercado acionário. Nesta toada, destaca-se a sua capacidade de fiscalizar os fatos e prover 

os demais mecanismos de provas necessárias para a efetivação de direitos.  

 

As sanções administrativas compreendem diferentes funcionalidades e 

evidenciam o alcance do poder punitivo da CVM, principalmente pelo seu caráter de 

sinalização para inibir condutas deletérias ao mercado por outros agentes econômicos. Assim, 

a utilização de instrumentos mais flexíveis, que permitem a negociação das punições como os 

Termos de Compromisso e dos Acordos Administrativos em Processo de Supervisão, além de 

corrigir irregularidades, podem estabelecer indenizações de modo a não estimular novas 

condutas, devendo também se atentar para a prejudicialidade da abrangência do caráter 

compensatório na efetivação no mercado de capitais. 

 

A estratégia de efetivação de direitos societários por meio de instrumentos 

autorregulatórios é um mecanismo externo híbrido na medida em que utiliza aspectos 

incentivadores próprios da regulação setorial cumulados com a iniciativa de adesão dos 

agentes privados. Ao incluir novos padrões de governança corporativa por meio dos 

segmentos de listagem como Novo Mercado permitiu-se dar maior efetividade à proteção dos 

acionistas não controladores frente aos impasses legislativos. Não obstante, evidenciou-se as 

limitações da efetivação de regras conduzida por agente econômico com atuação no mercado 

(bolsa de valores), levantando questionamentos sobre conflitos de interesse.  

 

O direito penal também parece servir como estratégia de efetivação dos direitos 

societários. Sua capacidade de transmissão de valores, aliada à sua maior eficácia como um 

instrumento de controle social, permite que o direito penal torne-se um meio para disciplinar a 

conduta dos administradores, consubstanciando deveres fiduciários, principalmente em 
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práticas altamente deletérias ao desenvolvimento do mercado como insider trading e 

manipulação do mercado. A estruturação de normas penais em branco nesses crimes faz com 

que a racionalidade hermenêutica do direito penal possa contribuir com novas perspectivas 

para a valoração de conceitos societários. Essa intensa intersecção entre esfera penal e 

administrativa parece ser bastante promissora para fins probatórios, bem como pode contribuir 

para a efetivação do direito societário nas esferas administrativas e civis. 

 

Com relação à efetivação de direitos societários por meio de mecanismos 

externos de efetivação de direitos perante o poder judiciário, é preciso observar a sua forte 

relação com os mecanismos internos de efetivação de direitos e os mecanismos externos de 

efetivação pública. 

 

Há basicamente duas modalidades de efetivação de direitos pela via judicial: as 

chamadas ações derivadas e as chamadas ações diretas. Sua utilização é impactada por 

problemas de ação coletiva que torna bastante oneroso para os acionistas atuarem em nome da 

companhia, sendo necessários estímulos. Esse problema pode ser representado pelas 

complexas discussões envolvendo a questão da legitimidade ativa tanto nas ações derivadas 

(art. 159, §3º e §4º, da LSA), ou em nome dos demais acionistas, seja na ação contra acionista 

controlador (art. 246 da LSA), assim como no caso das ações diretas de acionistas contra a 

sociedade (Lei n.º 7.913/89). Em outros países para superar esse problema foram estruturadas 

as ações coletiva de classe (class action) que baseiam o seu modelo no sistema de 

representação adequada e de honorários advocatícios como forma de estímulo para o 

ajuizamento das ações.  

 

Por fim, a tese busca mostrar o impacto de instrumentos societários de direito 

global sobre a efetivação de direitos no mercado acionário brasileiro. A premissa quanto à 

existência de um direito global não é pacífica na medida em que é difícil conceber a existência 

de um sistema jurídico sem a figura do Estado ou de um sistema jurídico estruturado. A 

hipótese aventada é que novas formas de governança global como redes de reguladores, 

soluções de mercado, responsabilidade social corporativa, espaços transnacionais são aspectos 

desse novo direito global, ainda sem definição precisa.  
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A efetivação dos direitos depende de um amálgama de vários elementos que se 

relacionam e influenciam, tais como acesso à justiça, mecanismos sancionatórios, cultura 

empresarial e ativismo judicial, bem como acaba sendo influenciada por fatores externos como 

a maior atividade econômica. 

 

Esses instrumentos atuam por meio de estratégias regulatórias e estratégias de 

governança. As primeiras prescreveriam os termos substantivos dos direitos que governariam 

problemas de agência, a formação e dissolução de relações societárias. Já as segundas são 

construídas sobre elementos hierárquicos e dependem das características das relações de 

agência existentes. Essas estratégias são balizadas por regras de transparência, maior 

participação dos afetados no processo decisório e crescente responsividade (accountability) 

nesse processo. 

 

A primeira estratégia de governança observada é por meio da técnica 

estatutária. Com base nessa estratégia se escolhe ordenamentos jurídicos que permitem maior 

plasticidade na elaboração das regras estatutárias ou alternativamente se inclui cláusulas 

estatutárias que permitem a modificação do direito societário positivado. Exemplo mais 

eloquente é o caso das cláusulas de proteção à dispersão acionária que foram usadas em 

estatutos sociais. A aplicação dessa técnica forjada em mercado acionário de capital disperso 

nas companhias com controladores definidos acabou por representar disfunções. 

 

A segunda estratégia de governança observada é a utilizada por meio do 

contencioso global no mercado de capitais, notadamente os que utilizam ações coletivas em 

escala global. A forte presença de cadeias societárias e de suprimento globais faz com que haja 

maior interdependência entre os mercados e entre os sistemas jurídicos inclusive em 

decorrência do forum shopping e das foreign-cubed lawsuit já referidos. O ajuizamento de 

class actions em outras jurisdições contra companhias abertas brasileiras fez ressurgir a 

análise quanto à possibilidade de ações coletivas previstas na Lei n.º 7.913/1989, ainda de 

pouca utilização. Ademais, essas class actions colocaram em evidência debates sobre a 
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possibilidade de ações judiciais em decorrência de dano direto por violação ao princípio de 

transparência e a questão do acesso à justiça por parte dos acionistas não controladores. 

 

A terceira estratégia de governança observada é a utilizada por meio da criação 

de segmentos de listagem diferenciados. A ideia subjacente a essa estratégia é incluir novas 

regras por meio da criação de um novo segmento de listagem de modo que possa propiciar a 

escolha dos investidores e fomentar a comparação entre as diversas empresas. Assim, por 

meio de um dualismo regulatório possibilita que companhias abertas com boa governança 

consigam aprimorar os aspectos reputacionais do mercado e assim escapar dos efeitos da 

seleção adversa. 

 

Novos instrumentos fazem com que a estratégia regulatória da transparência 

passe a se focar mais no aspecto de disciplinamento reputacional do que de disponibilização 

da informação. Isso porque na sociedade informacional o “paradoxo do excesso” pode 

impactar a estratégia regulatória da transparência apenas como meio de informar. Com isso, 

volta-se para a questão da qualidade da informação e o papel de quem interpreta a informação. 

Essas técnicas baseadas em elementos reputacionais utilizam instrumentos como certificação, 

marcas e selos. Nesta esteira, surgem também instrumentos focados na responsabilidade social 

corporativa (corporate social responsability), em índices setoriais com apelos reputacionais e 

em instrumentos de “cumpra ou explique-se” (comply or explain) ou “denomine e 

envergonhe” (naming and shaming). 

 

A estratégia dos mecanismos de integridade (compliance) tem por enfoque o 

aprimoramento de controles internos sobre informações financeiras e melhor exposição sobre 

essas informações. Podem ser considerados instrumentos de soft law na medida em que 

utilizam notadamente códigos de conduta e de melhores práticas. Isso também faz com que 

haja bastante desconfiança quanto à sua eficácia para coibir malfeitos na medida em que eles 

podem ser facilmente utilizados como medida de fachada, como foi no caso Siemens, na 

medida em que a empresa, apesar de contar com mecanismos de integridade, praticava atos de 

corrupção de forma sistemática por toda a sua cadeia societária e de suprimentos. Contudo, os 

mecanismos de integridade podem ter impacto substancial sobre a responsabilização pessoal 
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por fornecer meios de prova, em decorrência das suas exigências de procedimentalização e 

formalização. Esse pode ser um fator importante para fins de responsabilidade civil, bem 

como funcionar como balizamento importante para o sopesamento do dever de diligência dos 

administradores. Há quem entenda a sua contribuição para o aprimoramento dos fluxos 

internos de informação e apuração em casos de insider trading. 

 

Por fim, dentre os mecanismos de governança e regulatório pode-se apontar os 

mecanismos de autoefetivação como o caso do Caso do Comitê de Fusões e Aquisições –CAF. 

Inspirado no Takeover Panel britânico, é considerado uma forma de se cumprir regras 

societárias sem recorrer a autoridades oficiais em matéria de operações de fusões e aquisições, 

substituindo os meios de efetivação de direito privado. 

 

Diante desse quadro complexo é prematuro fazer afirmações peremptórias 

sobre o futuro do mercado acionário global. O que se tem por certo é que o direito societário 

brasileiro precisa ficar atento a esse fenômeno, caso contrário, tende a ser levado a reboque 

das transformações econômicas e sociais, com o reducionismo e anacronismo de suas 

discussões e análises. Essa tese defende que a compreensão dessa complexidade é salutar para 

a construção do conhecimento jurídico. Buscou-se um diálogo com outros ordenamentos 

jurídicos, mas sem perder a sua perspectiva de analisar o direito societário brasileiro. Afinal, 

realidade brasileira tem suas peculiaridades, decorrente da sua construção histórica, que 

precisam ser consideradas mas sem perder de vista o caráter cosmopolita do direito comercial, 

pois somente assim é possível compreender a efetivação dos direitos societários nas 

companhias abertas brasileiras e os novos consensos necessários para o seu aprimoramento.  
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