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RESUMO 

Este estudo busca aprofundar a análise dos mecanismos de proteção disponíveis no direito 

pátrio para a proteção dos interesses de acionistas não controladores e credores, inclusive 

aqueles titulares de debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias, das sociedades 

envolvidas em uma operação de incorporação. Para tanto, são abordados os dispositivos 

legais, as interpretações jurisprudenciais e as posições doutrinárias no direito pátrio e no 

direito comparado. A primeira parte do trabalho apresenta o instituto da incorporação 

envolvendo sociedades anônimas e a sua importância no contexto econômico brasileiro. A 

segunda parte do trabalho expõe um panorama sobre os mecanismos utilizados para a 

proteção dos interesses dos acionistas não controladores, com relação a eventuais abusos 

por parte da administração ou da acionista controladora, nas operações de incorporação 

envolvendo sociedades anônimas. A terceira parte do trabalho aborda os mecanismos 

utilizados para a tutela dos credores nas operações de incorporação de sociedades 

anônimas, com relação aos arbítrios da administração e dos acionistas da companhia. 

 

Palavras-chave: Incorporação; Acionistas; Credores; Sociedades Anônimas; Relação de 

troca; Direito de recesso; Deveres fiduciários; Direitos dos minoritários; Abuso de poder 

de controle; Lei das S.A. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper aims to deepen the analysis of the mechanisms provided by Brazilian Law to 

protect non-controlling shareholders and creditors, including those who are holders of 

bonds, warrants and share certificates, of companies involved in a merger transaction. For 

this purpose, this work examines the legal provisions, case law understandings and 

doctrinal positions in Brazilian Law and Comparative Law. The first part of this paper 

presents the merger institute involving corporations and its importance in the current 

Brazilian economy. The second part of this paper provides an overview of the mechanisms 

used to protect the interests of non-controlling shareholders, with respect to possible 

abuses by the management or the controlling shareholder in mergers. The third part of this 

paper deals with the mechanisms used to protect creditors in the mergers of corporations 

against the whims of the company’s management and shareholders. 

  

Keywords: Merger; Shareholders; Creditors; Corporations; Exchange ratio; Appraisal 

rights; Fiduciary duties; Rights of minorities; Abuse of control; Lei das S.A. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é estudar o instituto da incorporação envolvendo 

sociedades anônimas, especialmente no que se refere à proteção que a legislação 

societária1 brasileira confere a acionistas e credores diretamente atingidos por tal operação. 

No Brasil, o principal instrumento normativo de regulamentação de sociedades 

anônimas é a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). É sabido que a Lei 

das S.A. é singular pela quantidade de interesses, sejam estes gerais ou particulares, que 

procura proteger, compor e hierarquizar ao regulamentar as sociedades anônimas.2 Por 

exemplo, para citar os dois centros de interesse relacionados a esse estudo: a lei busca (i) 

garantir aos acionistas a sua participação nos lucros da companhia e a preservação do valor 

dos seus direitos; e (ii) garantir aos credores a proteção e realização de seus créditos. 

A Lei das S.A. costuma dispensar atenção ainda mais especial à garantia do 

equilíbrio entre os interesses de todas as partes que podem ser atingidas por uma 

incorporação, considerando que tal operação costuma alterar significativamente a estrutura 

das sociedades envolvidas, gerar impactos financeiros expressivos e ser realizada com 

pouca frequência durante a existência de uma companhia, além de potencialmente envolver 

situações de conflito de interesses. 

Este estudo procura revisitar as medidas que a Lei das S.A. utiliza para garantir tal 

equilíbrio, verificando se são suficientes para a proteção de acionistas e credores. É 

                                                 
*  Algumas citações a juristas pátrios também farão referência ao prenome por extenso do autor, o que 

ocorrerá sempre que tais autores forem assim conhecidos na comunidade científico-jurídica. Cf. E. C. S. 
MARCHI, Guia de Metodologia Jurídica, Lecce: Del Griffo, 2004, p. 202. 

1 É lógico que as normas aplicáveis às sociedades anônimas não estão adstritas apenas à lei de sociedade 
por ações; por exemplo, são aplicáveis às sociedades anônimas, normas tributárias, trabalhistas, 
concorrenciais. No entanto, neste estudo, salvo ressalva expressa, os termos “legislação societária”, 
“normas societárias” e outros termos semelhantes englobam apenas as leis de matéria estritamente de 
direito societário que regulamentam a sociedade anônima e o instituto da incorporação de sociedades 
anônimas nas diversas jurisdições. 

2 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, 25 anos da CVM, Revista da CVM, n. 35, p. 7-8, Rio de Janeiro, 2003; e J. L. 
BULHÕES PEDREIRA, Sistema jurídico da companhia, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 1, p. 171-172. 
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importante ter em mente que a regulamentação aplicável à incorporação, assim como a 

outros institutos societários destinados à reorganização das sociedades anônimas, objetiva 

contribuir para que essas sociedades tenham a necessária flexibilidade para permanecer 

empresas eficientes e competitivas no mercado.3 

No que diz respeito à proteção de acionistas, serão analisados os mecanismos de 

proteção existentes para as operações de incorporação em geral e, em seguida, para 

situações em que a operação de incorporação tem características que podem tornar os 

mecanismos tradicionais insuficientes para proteger os acionistas. 

Com relação à proteção de credores, o estudo analisa como se procura proteger 

credores, inclusive aqueles titulares de debêntures, bônus de subscrição e partes 

beneficiárias, que podem ter seus direitos e garantias afetados pela incorporação de 

sociedades anônimas.4 

Para que estes pontos possam ser compreendidos, além da análise de correntes 

doutrinárias, será abordada a jurisprudência com relação à incorporação. Também será de 

especial importância a análise dos instrumentos normativos e decisões administrativas da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM,5 que tem tido papel central na prevenção e 

punição de abusos de acionistas controladores e administradores nas operações de 

incorporação envolvendo companhias abertas. 

Tem papel fundamental neste estudo a análise dos mecanismos existentes para a 

proteção de acionistas e credores na incorporação no direito comparado. Por isso, 

recorremos constantemente à análise da legislação, doutrina e jurisprudência também no 

                                                 
3 Pode ser dito que a sociedade anônima é a mais típica sociedade da grande empresa. Nas palavras de F. 

GALGANO, “[l]’origine della società per azioni coincide, storicamente, con le origini della grande 
impresa”. Cf. La società per azioni, le altre società di capitali, le cooperative, 3. ed., Bologna: Zanichelli, 
1978, p. 6. 

4 Ressalte-se que a legislação de sociedades anônimas apenas proporciona a proteção de credores com 
relações a aspectos que são exclusivos às operações envolvendo tais sociedades. Os demais aspectos são 
regidos pela lei comum – e não serão abordados neste estudo.  

5 A CVM é uma autarquia instituída pela Lei nº 6.385, de 07.12.1976, que tem poderes para disciplinar e 
fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários, inclusive as companhias 
abertas. 
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direito estrangeiro, em especial nos países da Europa Continental, Reino Unido, Estados 

Unidos6 e Argentina. 

Como será notado, além de a conceituação do instituto da incorporação ser 

semelhante entre os países escolhidos,7 também há similaridades nas medidas previstas nas 

respectivas legislações para a defesa de interesses dos acionistas e credores.8  

O estudo é concentrado na análise das sociedades anônimas. Isso ocorre por três 

motivos principais: a multiplicação do número de operações de incorporação envolvendo 

sociedades anônimas abertas no Brasil nos últimos anos; a maior convergência de institutos 

no direito comparado com relação a esse tipo societário;9 e a abundância de material de 

pesquisa sobre a incorporação na Lei das S.A., que, até a promulgação do Código Civil 

brasileiro,10 era a única norma de direito societário aplicável à incorporação de quaisquer 

tipos de sociedades. 

Por fim, é importante ressaltar as limitações deste estudo. Em primeiro lugar, 

como a incorporação de sociedades é matéria extensa, principalmente se consideradas 

                                                 
6 Apesar da multiplicidade legislativa norte-americana, o foco de comparação é a legislação do Estado de 

Delaware, por sua importância. Ao que consta em publicação distribuída pelo governo de Delaware, em 
2007, mais da metade das companhias listadas na Fortune 500 eram constituídas em Delaware. Cf. L. S. 
BLACK JR., Why Corporations Choose Delaware, 2007, disponível em: 
<http://corp.delaware.gov/whycorporations_ web.pdf>, acesso em: 9 jan. 2010, p. 1. 

7 Especialmente quando se considera como suas características principais a extinção da sociedade 
incorporada e a transferência de seus direitos e obrigações à sociedade incorporadora. Cf. C. SANTAGATA, 
La fusione tra società, Napoli: Morano, 1964, p. 7; e G. TANTINI, Transformazione e fusione delle società, 
in: F. GALGANO, Tratatto di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova: Cedam, 
1985, v. 8, p. 275-276. Esse último autor faz referência aos países da Europa continental, mas tal 
afirmação também pode ser ampliada para as demais legislações. 

8 Conforme aponta R. F. P. da CUNHA, nota-se forte convergência na unificação de institutos jurídicos. Para 
o autor, é visível a tendência na adoção de padrões semelhantes e princípios comuns nas diversas 
jurisdições. Cf. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas – Hierarquia e conflitos, São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 23. No mesmo sentido, H. HASMANN – R. KRAAKMAN, The End of History of 
Corporate Law, in Georgetown Law Journal, v. 89, n. 2, 2001, p. 439-468, disponível em: 
<http://www.law.harvard.edu/ programs/olin_center/papers/280_hansmann_kraakman.php>, acesso em: 9 
jan. 2010, p. 1 e ss.; e K. J. HOPT, Comparative Company Law, in M. REIMANN et al., The Oxford 
Handbook of Comparative Law Oxford, 2006, p. 1.161-1.191, disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=980981>, acesso em: 30 dez. 2009, p. 1.174 e ss. 

9 É inegável que as sociedades anônimas, principalmente as de capital aberto, são mais similares entre si nas 
diversas jurisdições do que os diferentes tipos de sociedades de pessoas, por exemplo. 

10 O Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002) regulamenta as operações de transformação, incorporação, 
fusão e cisão de qualquer outro tipo societário brasileiro, que não as sociedades anônimas, nos artigos 
1.113 a 1.122. No entanto, até a sua promulgação, mesmo as operações que envolviam unicamente 
sociedades de pessoas eram regidas pela legislação específica de sociedades anônimas. 
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todas as discussões históricas sobre sua natureza, esta dissertação terá como pressuposto as 

definições já assentadas pela doutrina e jurisprudência que forem a ele aplicáveis, dando 

ênfase à proteção de interesses de acionistas e credores diretamente afetados por essas 

operações. 

Em segundo lugar, o trabalho limita-se a tratar da incorporação como instituto 

societário.11 É sabido, no entanto, que o fenômeno das concentrações empresariais não se 

esgota no campo do direito societário, especialmente com relação à proteção de credores, 

ou mesmo na área jurídica, por isso não serão completamente ignoradas as demais 

vertentes quando elas forem fundamentais para o entendimento dos institutos previstos 

pela Lei das S.A. 

                                                 
11 Apesar de sua importância, o estudo não analisará especificamente os reflexos das operações de 

incorporação em outros ramos do direito, como o direito concorrencial, tributário, trabalhista, falimentar 
etc. 
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I. 

INCORPORAÇÃO 

O intuito deste Capítulo é apresentar o instituto da incorporação envolvendo 

sociedades anônimas, de modo a fornecer os conceitos necessários para a compreensão da 

sistemática da proteção dos acionistas e credores atingidos por essa operação. Além disso, 

tentaremos demonstrar a importância do instituto da incorporação no contexto econômico 

brasileiro e introduzir o tema de proteção de acionistas e credores na incorporação. 

1.1  Operação de incorporação 

De acordo com a Lei das S.A., a incorporação é a operação12 pela qual uma 

sociedade, a incorporada, é absorvida por outra, a incorporadora, que lhe sucede em todos 

os direitos e obrigações. 13  A transmissão de todo o patrimônio 14  da incorporada à 

incorporadora, com a sucessão universal, acarreta a extinção da sociedade incorporada15 

sem que ela seja submetida ao procedimento de liquidação.16 

                                                 
12 De acordo com J. L. BULHÕES PEDREIRA, operação é “palavra que significa ato ou efeito de operar, fazer, 

realizar ou agir, e é empregada para representar conjuntos de atos interligados, processos ou 
procedimentos, que conduzem a determinado resultado”. Cf. Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. 
BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 2, p. 1737. 

13 Lei das S.A.: “Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas 
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. [...]”. 

 Nesse dispositivo, a Lei das S.A. repetiu o mesmo conceito já utilizado no Decreto-lei nº 2.627, de 
26.09.1940: “Art. 152. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas 
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. [...]”. 

14 De acordo com o seu conceito jurídico, patrimônio é uma universalidade de direito que abrange os 
direitos e obrigações pecuniárias de uma pessoa, formando o ativo os bens corpóreos e incorpóreos de 
que é titular, e constituindo o passivo as obrigações de que é devedora. Cf. ERASMO VALLADÃO DE A. E 
N. FRANÇA, A proteção aos credores e acionistas nos aumentos de capital social, Temas de direito 
societário, falimentar e teoria da empresa, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 234. 

15 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações e cisões de sociedades, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 
107; e G. TANTINI, Transformazione e fusione... cit., p. 288-289.  

 No mesmo sentido, STJ, 1ª Turma, REsp nº 653.171/PE (2004⁄0057373-6), rel. Min. José Delgado, DJ 
21.11.2006. 

16  Lei das S.A.: “Art. 219. Extingue-se a companhia: I – pelo encerramento da liquidação; II – pela 
incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades”. 
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Essa definição não é exclusiva da Lei das S.A. Por ser um instituto jurídico 

tipificado, a incorporação é regulada de modo substancialmente análogo em praticamente 

todas as legislações que expressamente a previram.17 

Com relação às partes, a incorporação pode ser realizada entre sociedades de tipos 

iguais e diferentes,18 desde que sejam respeitadas as normas aplicáveis aos respectivos 

tipos societários na aprovação da incorporação. Além disso, a incorporação também pode 

envolver sociedades em liquidação, desde que elas ainda tenham algum patrimônio para 

ser unificado com a outra sociedade participante da operação.19 

Pela própria definição de incorporação apresentada no início deste Capítulo, seus 

principais efeitos com relação às sociedades envolvidas podem ser percebidos tanto no 

âmbito jurídico como no social. 20  No entanto, não é a ausência de um dos efeitos 

tradicionais da operação de incorporação que a descaracteriza como tal;21 para que uma 

operação seja classificada como incorporação, basta que dela decorra a extinção da 

                                                 
17 A título exemplificativo, definição semelhante consta: (i) no artigo 3(1), da Diretiva 78/855/CEE, de 

09.10.1978 (“Terceira Diretiva”), da União Europeia; (ii) artigos 22 e 23(1), da Ley 3/2009, de 
03.04.2009, da Espanha; (iii) artigos 97(1) e 112, do Código das Sociedades Comerciais, de Portugal; 
(iv) artigos L236-1 e L236-3(i) do Code de Commerce, da França; e (v) artigo 82, da Ley nº 19.550 
(“Ley de Sociedades Comerciales”), da Argentina. Na Itália, a incorporação também gera a extinção das 
sociedades incorporadas, mesmo isso não estando expresso no Codice Civile, cf. F. SCARDULLA, La 
transformazione e la fusione delle società, Milano: Giuffrè, 1989, p. 316 e ss.; com relação à sucessão, a 
previsão consta no artigo 2.504-bis, do Codice Civile. 

18 Lei das S.A.: “Art. 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos 
iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos 
ou contratos sociais. [...]”.  

19 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 140-141; e Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 
26.12.1996, DOU 09.01.1997. 

 O mesmo pode ser dito com relação aos países da União Europeia, já que o artigo 3(2) da Terceira 
Diretiva prevê que somente podem participar da operação de incorporação sociedades em liquidação 
cujos ativos ainda não tenham começado a ser partilhados aos acionistas. 

20 Os autores costumam classificar os fenômenos jurídicos com maior ou menor detalhamento, mas 
concordam que, na essência, os efeitos são os apresentados neste estudo. Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, 
Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 
1751-1752; A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Incorporação de controladora, A nova Lei das 
S.A. – Parte III – Pareceres, 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1996, v. 2, p. 595-596; A. LAMY FILHO; J. L. 
BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser incorporada, A nova Lei... cit., 
p. 560; e W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 52. 

21 Alguns autores já chegaram a afirmar que, na ausência de qualquer um desses efeitos, não se teria uma 
operação de incorporação, mas outra operação assemelhada. Cf. W. BULGARELLI, Fusões, 
incorporações... cit., p. 67. 
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sociedade incorporada e a transferência de seu patrimônio à sociedade incorporadora, sem 

necessidade de liquidação. 

Como um primeiro efeito jurídico, há a modificação dos sistemas jurídicos 

particulares que organizam as sociedades incorporadora e incorporada: por um lado, no 

contrato social da incorporadora, normalmente há o acréscimo de posições jurídicas de 

sócios22 (ações, quotas ou quinhões) que substituirão as posições existentes no contrato 

social da incorporada e serão assumidas pelos sócios desta; por outro, há a extinção do 

contrato da incorporada.  

Esse acréscimo também pode gerar um efeito no plano social, já que normalmente 

ocorre a unificação de grupos e organizações sociais até então distintas, passando os sócios 

da incorporada a ser sócios da incorporadora. 

Cumpre estabelecer que normalmente haverá o acréscimo de posições jurídicas de 

sócios da incorporada na incorporadora e normalmente haverá a unificação de grupos, 

porque tal afirmação não é sempre válida. Apesar de no Brasil esses efeitos serem 

naturalmente gerados em virtude de a única contraprestação admitida aos acionistas da 

incorporada ser a atribuição de ações da incorporadora, alguns países admitem que essa 

contraprestação seja feita em dinheiro, outros títulos mobiliários ou ações de outras 

sociedades.23 Além disso, mesmo no Brasil, é possível que a incorporação não gere um 

acréscimo de posições jurídicas de sócio. Isso ocorre, por exemplo, na incorporação de 

subsidiárias integrais. 

O segundo efeito jurídico é a consolidação dos patrimônios da incorporada e da 

incorporadora com sucessão universal, por esta última, de todos os direitos e obrigações da 

incorporada. Essa sucessão universal implica a transferência automática de quaisquer 

                                                 
22 Quando utilizada neste estudo, a expressão “sócio” terá sempre o significado daquele que é titular de 

participações societárias em determinada sociedade, seja ela anônima ou qualquer outro tipo societário. 
A expressão “acionista”, no entanto, referir-se-á unicamente ao titulares de ações em uma sociedade 
anônima. 

23 Vide, por exemplo, a legislação de Delaware. Cf. CARLA M. TOMAZELLA; LÍVIA MARIZ, A proteção dos 
acionistas nas operações de fusão, incorporação e cisão no Brasil e no direito comparado, in: ERASMO 
VALLADÃO DE A. N. FRANÇA (org.), Direito societário contemporâneo I, São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 223. 
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obrigações e direitos que a incorporada tenha perante terceiros, sem a necessidade de 

expressa anuência desses, para a incorporadora.24 

Por fim, o último efeito jurídico é a extinção da incorporada, como pessoa 

jurídica, sem necessidade do procedimento de liquidação.25 

1.1.1  Relação entre incorporação e fusão 

A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 

sociedade nova, que lhes sucede em seus direitos e obrigações.26  

Em ambas as operações de incorporação e fusão o resultado é a união de duas ou 

mais sociedades em uma só, com a compenetração dos diversos grupos sociais nessa única 

sociedade, transmissão do patrimônio, mediante sucessão universal, para a sociedade 

resultante ou remanescente, e a extinção de sociedade independentemente do procedimento 

de liquidação. 27  Ou seja, em ambas as operações há a compenetração de sociedades 

mediante a sua reorganização.28 

Por esses aspectos comuns, quase todas as legislações estrangeiras29 consideram a 

fusão como um instituto do qual se desdobra a fusão propriamente dita e a incorporação.30 

                                                 
24 A sucessão universal não pode ser afastada contratualmente. Por lei, todas as obrigações da incorporada 

são transferidas para a incorporadora e é dela que os credores devem cobrar o adimplemento. O 
instrumento particular celebrado entre as sociedades, seus administradores, acionistas e outros 
interessados na operação fixando contratualmente a responsabilidade de outra pessoa que não a 
incorporadora pelo adimplemento de determinada obrigação não gera efeitos sobre o vínculo jurídico 
com os credores, a não ser que haja concordância expressa sobre esse ponto. Cf. STF, 6ª Turma, REsp nº 
252.867/SP (2000⁄0028097-6), rel. Min. Vicente Leal, DJ 16.11.2000. 

25 A Lei das S.A. exterminou todas as dúvidas com relação à ausência do procedimento de liquidação da 
incorporada na operação de incorporação em seu artigo 219, já transcrito. 

26 Lei das S.A.: “Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. [...]”. 

27 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 51; A. DE A. GONÇALVES NETO, Direito de 
empresa, 2. ed. rev. e atual., São Paulo: RT, 2008, p. 507-508; Idem, A fusão, a incorporação e a cisão 
na lei de sociedade por ações, Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, nº 23, v. 
XV, p. 74, São Paulo: RT, 1976. 

28 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1745-1747. 

29 Por exemplo, adotam o conceito de instituto único a Itália, Espanha, França, Portugal, Reino Unido, 
Alemanha e Argentina. Entre as exceções, há a legislação de Delaware, que, no § 251 e ss. da Delaware 
General Corporation Law (“DGCL”), distingue merger como incorporação e consolidation como fusão. 
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Além disso, na esteira de suas legislações, a doutrina desses países também vem estudando 

a incorporação como espécie de fusão, sob o argumento de que a análise de ambos 

demonstra que as diferenças entre a fusão e a incorporação não afetam a essência do 

instituto e devem ser relegadas a aspectos secundários.31 

No entanto, esse sistema não prevaleceu na Lei das S.A.,32-33 assim como no 

Decreto nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, que foi seu antecessor, principalmente 

porque corrente majoritária da doutrina brasileira entende que o aspecto fundamental 

dessas operações é a constituição de nova sociedade, na fusão, e o aumento de capital por 

subscrição em bens da incorporadora, na incorporação.34 

Essa posição é discutível. Embora seja possível pensar nas operações de 

incorporação e fusão como aumento de capital e constituição de nova sociedade, 

respectivamente, essa interpretação deixaria de lado o aspecto mais importante dessas 

operações, que é justamente a compenetração de entidades distintas em uma só.  

De qualquer forma, de maneira semelhante às leis estrangeiras que preveem o 

sistema único, a Lei das S.A. também contém normas comuns a ambos os institutos, como, 

exemplificativamente, o modo de aprovação da operação pelas sociedades envolvidas, a 

                                                                                                                                                    
30 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 69. 
31 Cf. A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 74; e A. MENEZES CORDEIRO, Manual 

de direito das sociedades, 2. ed., Coimbra: Almedina, 2007, v. 1, p. 959 e ss. 
32 Cf. F. K. COMPARATO, Incorporação de companhia aberta, subsequente à aquisição de seu controle 

acionário por operação registrada em Bolsa de Valores – Exceção ao regime especial do art. 264 da Lei 
de Sociedades por Ações – Ilegitimidade dos acionistas da incorporada para pleitear judicialmente a 
anulação da assembleia da incorporadora, Novos ensaios e pareceres de direito empresarial, Rio de 
Janeiro: Forense, 1981, p. 205-206; e T. DE MIRANDA VALVERDE, Sociedade por Ações, v. 3, Rio de 
Janeiro: Forense, 1959. 

33 Infelizmente, para alguns, como FRAN MARTINS. Cf. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 2. 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 3, p. 109-110. 

34 Cf. F. K. COMPARATO, Incorporação de companhia aberta... cit., p. 205-206. No mesmo sentido, A. DE A. 
GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 75, que, por sua vez, ressalva que “com determinar, 
especificamente em relação à companhia, que se atendam às disposições sobre aumento de capital, a lei 
nada mais fez do que exigir, por via torta, a observância das normas previstas para a constituição de nova 
sociedade”, já que o aumento de capital por entrada de novos valores pede que sejam observadas, no que 
couberem, disposições referentes à constituição de companhia.  
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necessidade de apresentação de protocolo e justificação aos acionistas previamente a tal 

aprovação e as providências relacionadas à proteção de acionistas e credores.35 

De qualquer modo, a fusão é um tipo de operação praticamente em desuso 

atualmente, já que a esmagadora maioria das operações de unificação de sociedades é 

efetivada principalmente mediante incorporação.36 

Essa preferência se dá porque a incorporação apresenta significativas vantagens 

operacionais em virtude da preservação da personalidade jurídica de uma das sociedades. 

Em primeiro lugar, na fusão é necessária a avaliação dos patrimônios líquidos de todas as 

sociedades envolvidas, enquanto na incorporação basta a avaliação do patrimônio da 

sociedade a ser incorporada.37 Em segundo, a atualização de cadastros de uma sociedade 

perante órgãos públicos costuma requerer menos formalidades do que a inscrição de uma 

nova sociedade. Ainda, por normalmente a sociedade incorporadora já possuir os cadastros 

necessários, as atividades podem continuar a ser desenvolvidas, sem qualquer solução de 

continuidade, enquanto são finalizados os registros necessários de incorporação. Por fim, a 

sobrevivência de uma das sociedades reduz o número de averbações de registros públicos, 

e os custos a ele relacionados, com relação, por exemplo, à transferência de propriedade 

dos bens.  

Sendo assim, as fusões são raras e, em regra, somente ocorrem quando as 

sociedades a serem fundidas não aceitam ser formalmente absorvidas uma pela outra.38  

                                                 
35 O que não se distancia muito das legislações que tratam como espécies diferentes do mesmo instituto. 

Por exemplo, não obstante a lei italiana as trate unitariamente, apenas as relações entre a sociedade e os 
credores, que pela identidade de situações e de interesses, são submetidas a uma disciplina unitária. Cf. 
W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 73. 

36 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1746; e F. ULHOA COELHO, Curso de direito comercial – Direito de 
empresa, 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 494. Com relação à Itália, o cenário é o mesmo, cf. G. 
TANTINI, Transformazione e fusione… cit., p. 276.  

37 No Brasil, isso só deixa de ser verdade nas operações envolvendo sociedades sob controle comum, que 
serão abordados no item 2.2.1 adiante. 

38 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1746. 
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1.1.2  Regulamentação pela legislação de direito societário 

A necessidade de prever a possibilidade de companhias se reorganizarem tomou 

corpo aos poucos nos diversos países. Em uma primeira fase, a possibilidade de alteração 

da estrutura societária era mencionada apenas escassamente, concentrando-se 

principalmente na possibilidade de ser realizado um aumento ou uma redução de capital 

social.39 

Em uma segunda fase, começaram a aparecer referências à fusão e à 

transformação nos códigos comerciais do final do século XIX. 40  Nessa ocasião, a 

legislação preocupava-se mais em garantir os interesses dos credores das sociedades 

envolvidas nas operações do que, propriamente, em definir o fenômeno da fusão em si.41 

A título de exemplo, temos nessa época os códigos comerciais suíço de 1881, 

italiano de 1882 e português de 1888. No Brasil, foi o Decreto nº 434, de 4 de julho de 

1891, que se referiu ao instituto da fusão pela primeira vez – embora nos usos dos 

comerciantes o instituto de reunião de sociedades já existisse antes –, e apenas com relação 

à fusão, para dizer que ela deveria obedecer às normas relacionadas à constituição de 

sociedades. 

Foi somente em uma terceira fase, mais recente, que a incorporação passou a ser 

detalhadamente regulamentada e prevista nas legislações de diversos países,42 inclusive do 

Brasil. Aqui, a promulgação do Decreto nº 2.627/1940, inaugura essa fase da legislação. 

Atualmente, ao que se sabe, a incorporação é operação prevista na legislação de 

todos os países ora estudados, que, normalmente, estabelecem procedimentos semelhantes 

para sua concretização. Além disso, a regulamentação de incorporação envolvendo 

companhias de capital aberto também é feita por autarquias ou entidades independentes 

especializadas. 

                                                 
39 Cf. A. MENEZES CORDEIRO, Manual... cit., v. 1, p. 952. 
40 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 115-117. 
41 Cf. A. MENEZES CORDEIRO, Manual... cit., v. 1, p. 960. 
42 Cf. Idem, ibidem, p. 952. 
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Assim, no âmbito da União Europeia, desde 9 de outubro de 1978, vigora a 

Diretiva 78/855/CEE, de 9 de outubro de 1978, conhecida como Terceira Diretiva, que 

logicamente influenciou a regulamentação dos demais países membros: Codice Civile, na 

Itália; Ley 3/2009, na Espanha; Code de Commerce, na França; Código de Sociedades 

Comerciais, em Portugal; Companies Act, no Reino Unido; Loi sur la fusion, na Suíça, 

para citar alguns. Em Delaware, nos Estados Unidos, a incorporação é regulamentada pela 

Delaware General Corporation Law e pelas decisões jurisprudenciais. 

No Brasil, como se sabe, a incorporação envolvendo sociedades anônimas é 

atualmente regulada pela Lei das S.A. e, no caso das companhias abertas, também por 

instrumentos normativos promulgados pela CVM, tais como instruções e pareceres de 

orientação. O principal deles é a Instrução CVM nº 319, de 3 de dezembro de 1999,43 que 

traz disposições adicionais sobre a divulgação de informações ao mercado, as relações de 

substituição das ações dos acionistas não controladores, a obrigatoriedade de auditoria 

independente das demonstrações financeiras, entre outras. 

1.1.2.1 Procedimento de incorporação envolvendo sociedades anônimas 

A legislação societária, ao fixar um procedimento e criar formalidade para 

considerar validamente celebrado o contrato de incorporação, também exerce a função de 

proteger acionistas e credores. Apesar de, como será abordado nos próximos dois 

Capítulos, a legislação impor normas com a função específica de proteger acionistas e 

credores, as regras procedimentais também são importantes para essa proteção. 

Tem-se buscado, mediante a imposição de procedimento legal composto por 

etapas minuciosamente reguladas para a formação e execução do negócio de incorporação, 

                                                 
43  ICVM nº 319/1999: “Art. 1º. São regulados pelas disposições da presente Instrução, relativamente às 

operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta: I - a divulgação de informações; 
II - o aproveitamento econômico e o tratamento contábil do ágio e do deságio; III - a relação de 
substituição das ações dos acionistas não controladores; IV - a obrigatoriedade de auditoria independente 
das demonstrações financeiras; V - o conteúdo do relatório da administração; VI - hipóteses de exercício 
abusivo do poder de controle; e VII - o fluxo de dividendos dos acionistas não controladores. §1º  O 
disposto nesta Instrução aplica-se, independentemente da respectiva forma societária, às sociedades 
comerciais que façam parte das operações de que trata o caput deste artigo. §2º  Para os efeitos desta 
Instrução, equiparam-se às companhias abertas as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de 
incentivos fiscais registradas na CVM, e as demais sociedades cujas ações sejam admitidas à negociação 
nas entidades do mercado de balcão organizado, nos termos da Instrução CVM nº 243, de 1º de março de 
1996.” 



13 

evitar os problemas que as mudanças geradas pela operação podem trazer às sociedades 

envolvidas, especialmente a seus acionistas e terceiros.44 De outro lado, é necessário que 

tais procedimentos não imponham formalidades excessivas e custosas que possam 

dificultar a utilização do instituto na prática.45 

O procedimento tradicional para a incorporação de sociedades pode ser dividido 

em três fases, semelhantes no direito pátrio e direito comparado.46  

Na primeira delas, os protagonistas são os representantes 47  das sociedades 

interessadas na incorporação. Assim, há a negociação e definição das condições do negócio 

por eles mediante a elaboração de instrumento que contenha todas as condições propostas 

para tal operação, chamado projeto ou protocolo de incorporação.  

Também com relação a essa fase, costuma ser exigida a elaboração de outros 

documentos necessários para conferir aos acionistas e, em alguns casos, a terceiros que 

possam vir a ser afetados pela operação, o perfeito conhecimento dos termos da 

incorporação proposta. Entre esses documentos, há o relatório em que são expostas as 

justificativas que recomendam a realização da incorporação, pareceres elaborados por 

terceiros sobre os termos da operação, bem como outros que forem entendidos necessários, 

como, por exemplo, demonstrações financeiras das sociedades envolvidas.  

Nesse sentido, os artigos 224 e 225 da Lei das S.A. preveem a necessidade de os 

órgãos da administração ou os sócios de cada uma das sociedades interessadas na operação 

                                                 
44 Cf. A. MENEZES CORDEIRO, Manual... cit., v. 1, p. 962; e J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. 

LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 1747.  
45 Cf. W. BULGARELLI, A fusão, incorporação e cisão de Sociedades Anônimas, na Lei Nova das 

Sociedades por Ações, Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, nº 23, v. 15, p. 
44, 1976. 

46 Cf. F. GALGANO, Diritto commerciale – Le società, 4. ed., Bologna: Zanichelli, 1992, p. 436-437; A. 
LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Incorporação de controladora, A nova Lei... cit., p. 596; e J. L. 
BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das 
companhias cit., v. 2, p. 1746-1747; e W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 119-120; A. S. 
LAZZARESCHI NETO, Lei das sociedades por ações anotada, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 567. 

47 Veremos no item 2.1.1 adiante que é comum que a legislação societária preveja que esses representantes 
são membros da administração da sociedade, embora não necessariamente aqueles com poder de 
representação perante terceiros (considerando que a negociação e definição dos termos da incorporação 
não vincula a sociedade, isso não seria um problema). No Brasil, a maior parte da doutrina entende que 
essa negociação também poderia ser conduzida por acionistas da sociedade.  
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celebrarem em conjunto um protocolo, com os termos da operação a ser proposta, e uma 

justificação, na qual serão expostos os motivos que recomendam a operação.  

Além disso, é também nessa fase que costumam ser contratados os peritos48 que 

avaliarão o patrimônio líquido da incorporada, conforme exigido pelo artigo 226 da Lei das 

S.A., apesar de essa contratação ficar sujeita à ratificação da assembleia dos acionistas da 

incorporadora. Essa avaliação tem como objetivo declarar que o patrimônio líquido da 

incorporada a ser vertido para a incorporadora, caso aprovada a incorporação, é pelo 

menos igual ao montante do capital da incorporadora a ser realizado. 

Essa primeira fase termina com a divulgação dos termos da operação proposta aos 

acionistas e a convocação da assembleia geral que deverá aprovar a operação. 

Na segunda fase, os protagonistas são aqueles que devem aprovar o negócio 

jurídico de incorporação. Aqui ocorre a apresentação e aprovação do protocolo contendo 

os termos da incorporação pelos acionistas reunidos em assembleia geral. Nessa fase 

também pode ser exigida pela legislação a obtenção da aprovação de certas categorias 

especiais de credores, bem como podem ser exercidos outros mecanismos de proteção a 

terceiros, como o direito de oposição de credores.49 

No Brasil, o artigo 227 da Lei das S.A. prevê a necessidade de realização de 

assembleias pelas sociedades incorporadora e a ser incorporada.50  

A assembleia geral da incorporadora deverá deliberar, na forma prevista para a 

alteração do seu estatuto social, a aprovação do protocolo de incorporação e o aumento de 

                                                 
48 A avaliação deverá ser feita por três peritos ou empresa especializada, em conformidade com a Lei das 

S.A. Utilizaremos a expressão perito para referência genérica a qualquer um desses. 
49 Veremos no item 3.3.2.1 que as legislações societárias da Itália, Espanha e Portugal, para citar alguns, 

preveem um período de tempo entre a aprovação da incorporação pelos acionistas e a sua efetivação para 
que eventuais credores prejudicados se oponham à operação. Esse não é o sistema vigente pela Lei das 
S.A., no entanto. 

50 Vale aqui uma nota sobre o que ocorre na prática. Apesar de, em princípio, a lei exigir a realização de 
duas assembleias gerais pela incorporadora (a primeira, para aprovação do protocolo e nomeação de 
peritos; e a segunda para aprovação do laudo dos peritos e, consequentemente, da incorporação) e uma 
assembleia geral para a incorporada, é usual que as duas assembleias gerais da incorporadora sejam 
substituídas por uma, realizada quando já disponível o laudo de avaliação elaborado por peritos 
escolhidos pela administração. Assim, a assembleia geral da incorporadora apenas ratifica a indicação 
dos peritos pela administração. 
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capital a ser realizado pela incorporadora mediante versão do seu patrimônio líquido.51 

Além disso, deverá ratificar a nomeação dos peritos que avaliaram o patrimônio líquido da 

incorporada e aprovar o laudo de avaliação. 

A assembleia geral da incorporada, por sua vez, deverá deliberar, também na 

forma prevista para alteração de seu estatuto social, a aprovação do protocolo de 

incorporação e autorizar seus administradores a praticarem os atos necessários à 

incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. 

Além disso, o artigo 231 do mesmo diploma prevê a necessidade de aprovação da 

operação pela assembleia de debenturistas, caso a companhia incorporada seja emissora de 

debêntures em circulação e não seja assegurado aos debenturistas o direito de resgatar as 

debêntures de que forem titulares.  

É também nessa fase que são exercidos os direitos de recesso oferecidos por 

algumas legislações societárias aos acionistas que não concordaram com a realização da 

incorporação, mediante o reembolso de suas ações. O artigo 230 da Lei das S.A. não prevê 

expressamente a partir de que momento o direito de recesso pode ser exercido pelos 

acionistas – sendo razoável que isso ocorra a partir do encerramento da deliberação –, mas 

apenas o término do prazo. 

Por fim, na terceira fase, há a execução de atos necessários para implementar a 

operação, tal qual o registro e a publicação de atos societários. Nessa fase, alguns países 

exigem que seja celebrado um contrato entre as sociedades envolvidas pelos seus 

representantes, em conformidade com aquilo que foi aprovado pelos acionistas.52  

A Lei das S.A., § 2º do artigo 223, prevê que nessa fase final os acionistas das 

sociedades incorporadas receberão, diretamente da companhia emissora, as ações que lhes 

                                                 
51  Se a incorporação gerar um aumento de capital. Como mencionamos, o aumento de capital social na 

incorporadora não é efeito necessário da incorporação; há casos em que a incorporação não gera 
qualquer aumento de capital. 

52 Cf. European Communities Commission, Report on the Draft Convention on the International Merger of 
Sociétés Anonymes, 29.06.1973, disponível em: <http://aei.pitt.edu/5613/01/002317_1.pdf>, acesso em: 
19 jul. 2010, p. 53. 
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couberem. 53  Além disso, há o registro e publicação dos documentos relacionados à 

incorporação pela administração da incorporadora, conforme o § 3º do artigo 227. Esses 

registros são importantes para que eventuais credores possam buscar a proteção de seus 

interesses, conforme prevê o artigo 232 da Lei das S.A. 

Finalizando essa fase, há as providências para a averbação da transferência dos 

bens e direitos da incorporada. De acordo com o artigo 234, da Lei das S.A., a certidão de 

arquivamento da incorporação perante o registro do comércio é documento hábil para a 

averbação, nos registros públicos competentes, da sucessão, decorrente da operação, em 

bens, direitos e obrigações.  

1.1.3  Natureza jurídica 

Muito já se discutiu com relação à natureza jurídica da incorporação, tanto no 

direito pátrio como estrangeiro, e ainda hoje a questão não é pacífica. 

Na Europa, a doutrina se debateu em resolver se a incorporação de sociedades era 

um negócio societário ou contratual. Seguindo vertente societária, URIA afirma que a 

preponderância é dos atos intrassocietários das sociedades participantes, já que simples 

contratos não serviriam para explicar os efeitos gerados pela incorporação.54 No entanto, 

não se pode admitir que apenas deliberações tomadas na esfera interna de cada uma das 

sociedades gerem efeitos, por si só, na outra sociedade participante. 

Já seguindo a vertente contratual, FERRI e BRUNETTI entendiam que a 

incorporação é um negócio corporativo que se realizaria em virtude de um contrato, que é 

capaz de influir sobre a estrutura interna de cada sociedade, mesmo que as vontades sociais 

resultem de um procedimento complexo e da colaboração de vários órgãos sociais.55 

                                                 
53 O ato jurídico de subscrição na incorporação não é praticado pelos acionistas da incorporada, mas sim 

pela diretoria dessa sociedade. A diretoria, nesse caso, tem poderes de representação dos acionistas ex 
lege. Cf. N. EIZIRIK, Incorporação de ações: aspectos polêmicos, in W. J. WARDE JUNIOR, Fusão, cisão, 
incorporação e temas correlatos, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 87. 

54 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 79-80. 
55 Cf. Idem, ibidem. Esta também parece ser a opinião de F. SCARDULLA. Cf. La transformazione... cit., p. 

310. 



17 

Adotando posição mista, GARRIGUES afirma que a incorporação é uma relação 

jurídica complexa, que combina um contrato entre duas sociedades e um ato interno de 

caráter societário em cada uma delas. Embora o negócio primordial seja um contrato, 

ocorre que, por se tratar de um contrato que deve repercutir sobre a estrutura das 

sociedades, torna-se necessário que seja sancionado pelas suas respectivas assembleias 

gerais e de acordo com os requisitos exigidos pela lei.56 

Os aspectos societário e contratual se complementariam para atingir o fim visado, 

qual seja, a compenetração de sociedades numa só. Ou seja, o que a concepção mista faz é 

considerar num mesmo instituto os dois elementos essenciais à formação e eficácia do 

negócio corporativo.57 

Então, têm-se os pactos ou protocolos de fusão, tratados como um acordo prévio, 

que fixam as bases da incorporação, firmado usualmente pela administração das sociedades 

envolvidas. Esses apenas têm como compromisso, a priori, submeter tais documentos à 

deliberação da assembleia geral.58 Seria somente com essa aprovação, coincidente em seus 

termos, pela assembleia geral de cada uma das sociedades envolvidas, que se teria o 

contrato de fusão e, consequentemente, se efetivaria a incorporação. 

A busca da definição da natureza jurídica da incorporação em território brasileiro 

começou com foco no aspecto contratual, provavelmente em virtude da falta de previsão 

legal sobre o instituto da incorporação no Brasil.  

Na vigência do Decreto nº 434/1891, CARVALHO DE MENDONÇA59 defendia que a 

ausência de previsão legal do instituto da incorporação não significava que essa operação 

era proibida, mas sim que não era mais que uma compra e venda ou uma cessão de 

estabelecimento, cujo preço seria pago em ações emitidas pela sociedade incorporadora, 

em vez de ser pago em dinheiro. Para ele, não havia necessidade de disciplina especial 

                                                 
56 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 81. 
57 Cf. Idem, ibidem, p. 81-93. 
58 Por isso, o protocolo de fusão não pode ser encarado como um contrato preliminar, já que não há 

qualquer compromisso futuro em realizar a incorporação; há apenas a obrigação de apresentar tal 
documento à assembleia, que, aí sim, poderá formalizar o contrato de incorporação. 

59 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 4. ed., Rio de Janeiro/São 
Paulo: Freitas Bastos, 1946, v. 4, p. 197. 
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porque os interessados teriam à sua disposição os contratos de direito comum e os 

credores, por sua vez, já manteriam todos os seus direitos em face deste ato. Para 

CARVALHO DE MENDONÇA, a incorporação de sociedades nada mais seria do que um modo 

cômodo, econômico e rápido para liquidação e extinção da incorporada.60  

Essa interpretação logo foi afastada pela doutrina e jurisprudência, sendo afirmado 

que a incorporada nada vende, mas se extingue, passando o seu patrimônio a pertencer, a 

título de sucessão universal, à incorporadora, que a absorve. Assim, sob o aspecto 

econômico, em relação aos sócios dá-se apenas a substituição de ações de uma sociedade 

por ações de outra.61 

Já mencionamos que a doutrina pátria costuma encarar a incorporação por um 

ponto de vista simplificado, entendendo que ela seria uma forma de dissolução das 

sociedades incorporadas e de aumento de capital da sociedade incorporadora, com a 

integralização em bens,62 e que entendemos que encará-la desse modo seria ignorar seus 

pontos essenciais.63 Além disso, quando decidem pela operação de incorporação, as partes 

não têm interesse em extinguir uma sociedade, mas sim de combinar e aproveitar o que já 

existe.64 

Sendo assim, seguindo a opinião de W. BULGARELLI, entendemos que a 

incorporação como um negócio societário que, como todos os negócios societários, 

envolve a combinação entre contrato e formalidades legais de cunho interno e externo. É 

                                                 
60 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito... cit., p. 197-198. 
61 Cf. C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade por ações, v. 5, São Paulo: Saraiva, 1972-73, p. 21.  

 Na jurisprudência, TJBA, Ac. no Agr. nº 508, rel. Des. Santos Cruz, RF 177/301, 1958 (apud C. F. DA 
CUNHA PEIXOTO, Sociedade por ações... cit., p. 39); STJ, 2ª Turma, REsp nº 79.557/PE (95/0059586-9), 
rel. Min. Hélio Mosimann, DJ 01.06.1999; STJ, 1ª Turma, REsp nº 689.896/ES (2004⁄0134136-2), rel. 
Min. José Delgado, DJ 15.03.2005; STJ, 1ª Turma, REsp nº 948.311/RJ (2007⁄0097835-3), rel. Min. 
José Delgado, DJ 20.11.2007; REsp nº 1.072.529/PE - rel. Min. Luiz Fux, DJ 26.05.2009; entre outros. 

62 Cf. A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 76; e M. DE S. B. Comentários à Lei de 
Sociedades Anônimas, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, v. 4, t. I, p. 275. Como já alertou a CVM, tal 
concepção não é absolutamente correta, pois há casos em que não há aumento de capital social. Neste 
sentido, vide Parecer CVM/SJU nº 016, de 24.04.1985. 

63 Cf. P. C. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação de controlada: a disciplina do art. 264 
da Lei 6.404/76, in: D. KALANSKY; L. PEYSER (org.), Direito empresarial: aspectos atuais de direito 
empresarial brasileiro e comparado, São Paulo: Método, 2005, p. 346; e C. SANTAGATA, La fusione... 
cit., p. 82-83. 

64 Cf. A. MENEZES CORDEIRO, Manual... cit., v. 1, p. 964. 
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importante que se note que tanto o elemento contratual como as formalidades corporativas 

são aspectos do mesmo fenômeno e, portanto, o instituto é uno e de natureza societária.65 

1.2  Importância da incorporação na atualidade 

Vimos que a incorporação é uma operação que resulta na unificação de duas 

sociedades, gerando concentração empresarial.66 

Por ser uma operação de unificação de sociedades, a incorporação é um instituto 

fundamental num momento em que, tal como nas últimas décadas, é percebida uma 

diminuição do grau de pulverização empresarial e um aumento do número de 

macroempresas em importantes setores da economia mundial.67 

O mercado globalizado demanda que a atividade industrial, comercial e financeira 

seja exercida por empresas 68  de grande porte para que estas possam ser viáveis e 

competitivas.69 Os motivos para isso são diversos: necessidade de altos investimentos para 

exploração do mercado, presença de significativas economias de escala na produção de 

bens e serviços, a indispensabilidade da integração vertical com vistas a assegurar o 

suprimento de matérias-primas em condições vantajosas, a necessidade de diluir elevados e 

continuados dispêndios em tecnologia, entre outros fatores.70 

                                                 
65 Cf. W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 98 e ss. Parece seguir no mesmo sentido: J. L. 

BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das 
companhias cit., v. 2, p. 1747; e OSMAR BRINA C. LIMA, Incorporação...cit., p. 20-21. 

66 De acordo com A. MENEZES CORDEIRO, a incorporação de sociedades é uma das formas jurídicas mais 
perfeitas para dar corpo ao fenômeno de concentração econômica. Cf. Manual... cit., v. 1, p. 959. 

67 Cf. P. A. FORGIONI, A evolução do direito comercial – Da mercancia ao mercado, São Paulo: RT, 2009, 
p. 158-159; e FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 108. 

68 Como pode ser notado facilmente na rotina empresarial, são as sociedades que normalmente dão corpo 
jurídico às empresas. Cf. A. MENEZES CORDEIRO, Manual... cit., v. 1, p. 951. 

69 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases and materials on corporations, 7. ed., New 
York: Aspen Publishers, 2008, p. 29-30. Micro e pequenas empresas costumam ter maior sucesso no 
segmento de comércio e serviços em que é exigido menor volume de investimento. Cf. As micro e 
pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil 2001, Rio de Janeiro: IBGE, 2003, disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/microempresa/microempresa2001.pdf>, acesso em: 
10 jan. 2010, p. 23. 

70 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 214-219. 
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É verdade que essa concentração empresarial pode ocorrer por diferentes 

instrumentos.71 De um lado, ela pode ser efetivada mediante a participação de empresas 

como sócias de sociedades empresárias72 – por exemplo, por meio de grupo de sociedades 

– ou, ainda, por meio da celebração de contratos de longa duração entre tais empresas.73 

Por outro lado, essa concentração empresarial também pode se dar pela 

compenetração de duas ou mais sociedades, com a modificação de seus aspectos 

estruturais.74 Nesse ponto, a incorporação não é o único instituto que a Lei das S.A. prevê 

para a concentração de empresas pela reestruturação societária. A título de exemplo, nessas 

categorias, também podem ser citadas a fusão, a cisão e a incorporação de ações. Além 

disso, a concentração empresarial pode ocorrer por meio da aquisição de ações do 

controle.75 

Durante diferentes momentos da história brasileira no último século, o governo 

implementou medidas buscando favorecer o fortalecimento das empresas nacionais 

mediante a concentração do poder empresarial.76 No entanto, isoladamente, a incorporação 

                                                 
71 Cf. Idem, ibidem, p. 231. De acordo com BULGARELLI, “do ponto de vista econômico, pode-se 

considerar que há concentração de empresas sempre que existem liames de natureza econômica entre as 
empresas, acarretando uma unidade maior ou menor, mais ou menos intensa, conforme o grau e a forma 
de tais liames (cf. A fusão, incorporação... cit., p. 39). 

72 Como, por exemplo, por meio dos grupos de sociedades e das holdings. 
73 Usualmente, contratos de execução continuada. Sobre a utilização de contratos híbridos como alternativa 

às participações societárias, vide P. A. FORGIONI, A evolução... cit., p. 158-167. 
74 Cf. A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 72; F. ULHOA COELHO, Curso... cit., p. 

493; N. EIZIRIK, Incorporação de ações... cit., p. 78. 
75 À semelhança da incorporação, as operações de fusão e cisão podem afetar a personalidade jurídica de ao 

menos uma das sociedades envolvidas e, em maior ou menor grau, gerar mudanças fundamentais no 
organismo das sociedades e a concentração empresarial (no caso da cisão, a concentração ocorre quando 
a parcela cindida é incorporada à sociedade já existente). Já as operações de incorporação de ações e 
alienação de controle são destinadas a reorganizar sociedades sem afetar a sua personalidade jurídica, 
mudando apenas o quadro de acionistas da sociedade-alvo. 

76 Os primeiros instrumentos legais destinados a incentivar o desenvolvimento da economia nacional 
mediante concentração surgiram dentro dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, conhecidos como 
PND. Entre eles, o Decreto-Lei nº 1.182, de 16.07.1971, e o Decreto-Lei nº 1.346, de 25.09.1974, que 
concediam estímulos às fusões, às incorporações e à abertura de capital da empresa. Logo depois, foram 
promulgadas a Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e a Lei das S.A., que tinham por objetivo criar o mercado de 
ações sem dispensar a figura do acionista controlador. Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 214-
219. 
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era pouco usada nas operações de transferência de controle acionário; o mercado parecia 

preferir as aquisições de ações propriamente ditas para atingir tal objetivo.77  

Um dos motivos para isso é que, ao contrário da incorporação, a alienação de 

ações dispensa a manifestação formal da assembleia geral, bastando apenas a concordância 

do titular das ações. A acionista controladora deixa a sociedade e aufere um prêmio por 

essa transferência de controle. Nesses casos, a única exigência destinada à proteção dos 

demais acionistas é a obrigação da oferta de aquisição das ações com direito a voto desses 

últimos pelo adquirente pelo preço mínimo de oitenta por cento do valor pago por ação do 

bloco de controle.78  

Já na incorporação é exigida a aprovação dos acionistas e, em princípio, todos os 

acionistas, inclusive aqueles sem direito a voto, são beneficiados pela operação 

proporcionalmente à participação detida, sem o recebimento de um prêmio de controle.79 

Também nessa última, como já mencionado, o acionista controlador da incorporada não 

deixa a sociedade, apenas passa a fazer parte da sociedade adquirente. 

Em tese, a aquisição de ações dispensa diversos procedimentos e formalidades 

impostos pela lei para operação de incorporação, como laudos de avaliação elaborados por 

terceiros.80 Além disso, a incorporação de sociedades, no direito brasileiro, dá ao acionista 

                                                 
77 Cf. C. A. J. SIQUEIRA, Transferência do controle acionário – interpretação e valor, apud 

Memo/SRE/GER-1/Nº 214/2008, apresentado no Processo CVM nº RJ/2008-7849, DJ 17.09.2008. 
78 Lei das S.A.: “Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente 

poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer 
oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da 
companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago 
por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. § 1º Entende-se como alienação de controle 
a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações 
vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, 
cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários 
conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. § 2º A 
Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que 
verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. § 3º Compete à Comissão de 
Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. § 4º O 
adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a 
opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre 
o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle”.  

79 Exceções a essa regra serão tratadas no item 2.2.4. 
80 Uma exceção no que se refere à alienação de ações do controle é se ele for adquirido por companhia 

aberta. Nesse caso, o artigo 256 da Lei das S.A. prevê a necessidade de elaboração de laudos da 
companhia adquirida e ratificação pela assembleia geral da companhia adquirente. 
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dissidente da sociedade incorporada o direito de se retirar da sociedade, mediante o 

reembolso de suas ações. 

Essa preferência maciça, no entanto, vem sendo alterada. Nos últimos meses, 

diversas operações envolvendo aquisições de companhias abertas têm sido efetuadas por 

meio do instituto da incorporação ou da incorporação de ações.81  

Há vários fatores que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, a crise 

econômica mundial – as companhias não têm caixa suficiente para pagar o preço de uma 

concorrente ou não têm interesse em se endividar em vista do custo elevado do crédito e da 

imprevisibilidade do mercado.82  

Também é entendido que cláusulas de poison pills 83  não são acionadas em 

operações de incorporação, mesmo quando ocorre a troca de controle da incorporadora.84 

As poison pills, que se tornaram verdadeira febre nos estatutos sociais das companhias 

abertas brasileiras nos últimos três anos, procuram incentivar e proteger a dispersão 

acionária das companhias ao elevar consideravelmente os custos para se realizar vendas de 

montante significativo de ações para uma mesma pessoa; no entanto, nos últimos dois 

anos, elas se tornaram verdadeiros empecilhos à realização de operações de aquisição de 

ações que eram interessantes às sociedades que as previam em seus estatutos. 

No entanto, a operação de incorporação tem sua importância também em outros 

aspectos, o que fez com que ela fosse largamente utilizada desde que foi tipificada pela 

legislação. 

                                                 
81  Sobre os motivos para a popularidade das incorporações de sociedades no Brasil nos últimos anos, vide 

Alguém pode explicar..., Revista Capital Aberto, nº 73, p. 28, set. 2009. 
82 Voltamos a lembrar que, no Brasil, as incorporações não podem envolver qualquer contraprestação em 

dinheiro, e sim somente em ações da incorporadora. 
83 As Poison Pills são cláusulas previstas nos estatutos sociais de companhias abertas com o intuito de 

proteger a dispersão acionária; tais cláusulas obrigam o investidor que adquirir determinado percentual 
das ações em circulação da companhia a realizar uma oferta pública de compra das ações remanescentes. 
Cf. Parecer de Orientação nº 36, de 23.06.2009, da CVM. 

84 Cf. reconhecido no Memorando de 14.04.2009 sobre Poison Pills apresentado ao Colegiado da CVM 
pelos diretores Marcos Barbosa Pinto e Otávio Yazbek. No mesmo sentido, M. A. PAPERA MONTEIRO, 
Um estudo sobre a utilização de “poison pills” no Brasil, 2008, dissertação (Mestrado) – Universidade 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro, disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/port/infos/Disserta%C3%A7%C3% A3o%20Poison%20Pills.pdf>, acesso em: 
13 jan. 2010, p. 48. 
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Com relação à redução dos custos, as operações de incorporação podem ser 

extremamente proveitosas, porquanto são capazes de simplificar e reduzir os custos do 

procedimento de transferência dos direitos e obrigações de uma sociedade para outra.85 

Essas operações permitem que, mediante a realização de uma única operação, sejam 

transferidos diversos bens e direitos, que ordinariamente demandariam a elaboração e 

registro de um instrumento para a transferência de cada tipo de direito e obrigação, bem 

como o dispêndio de valores consideráveis para o pagamento dos emolumentos e taxas 

envolvidas.86 

Além disso, as operações de incorporação têm grande importância na 

reestruturação de grupos de sociedades e conglomerados econômicos, pois possibilita a 

reorganização de setores produtivos e o planejamento tributário de atividades econômicas, 

além da simplificação da estrutura societária.87 

1.3  Proteção de acionistas e credores na incorporação de sociedades anônimas 

Tendo sido abordados os principais conceitos aplicáveis à operação de 

incorporação e tendo sido esclarecida a sua importância no atual momento da economia 

nacional, cabe agora introduzir o cerne deste trabalho. 

                                                 
85 A título exemplificativo, no Brasil, vide Lei das S.A.: “Art. 234. A certidão, passada pelo registro do 

comércio, da incorporação, fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação, nos registros públicos 
competentes, da sucessão, decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações”.  

 Sendo assim, as transmissões de bens imóveis, por exemplo, serão averbadas no competente Ofício de 
Registro de Imóveis mediante apresentação de certidão do ato societário registrado na Junta Comercial.  

 Além disso, sobre a transferência de bens imóveis em virtude de incorporação não incide imposto de 
transmissão em conformidade com o artigo 36, inciso II, do Código Tributário Nacional: “Art. 36. 
Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos 
referidos no artigo anterior: [...] II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa 
jurídica por outra ou com outra”. 

86 Cf. R. J. GILSON; B. S. BLACK, The law and finance of corporate acquisitions, 2. ed., New York: 
Foundation Press, 1995, p. 642; e L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades, in: 
R. URÍA; A. MENÉNDEZ; M. OLIVENCIA (org.), Comentario al régimen legal de las sociedades 
mercantiles, Navarra: Aranzadi, 2008, t. IX, v. 2º, p. 63-64. 

87 Cf. P. MATTAR FILHO, O sistema de proteção aos credores nas operações de incorporação, fusão e cisão, 
in R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização societária, São Paulo: Quartier Latin, 
2005,  p. 310. 
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Nos próximos dois capítulos será apresentado um panorama sobre os principais 

mecanismos de proteção aos acionistas e credores presentas na operação de incorporação. 

Antes de passar a essa análise, no entanto, cabe tecer alguns comentários sobre os motivos 

que demandam o reforço da proteção dos acionistas e credores na ocorrência de uma 

incorporação. 

Via de regra, as características atribuídas pela legislação societária88 à sociedade 

anônima conduzem à centralização do poder de direção dos negócios sociais aos 

administradores e aos acionistas, mais especificamente aos acionistas controladores. 89 

Respeitadas as esferas de competência da assembleia geral e dos órgãos de administração, 

são os administradores e o acionista controlador que definem a vontade social. 

Para evitar que a estrutura societária seja utilizada por esses titulares de poder 

societário de modo abusivo ou oportunista, a legislação societária busca regulamentar a 

atuação dos administradores e acionistas.90-91 É nesse feixe de normas que se encontram as 

                                                 
88 É lógico que as normas aplicáveis às sociedades anônimas não estão adstritas apenas à lei de sociedade 

por ações; por exemplo, são aplicáveis às sociedades anônimas, normas tributárias, trabalhistas, 
concorrenciais. No entanto, neste estudo, salvo ressalva expressa, os termos “legislação societária”, 
“normas societárias” e outros termos semelhantes englobam apenas as leis de matéria estritamente de 
direito societário que regulamentam a sociedade anônima e o instituto da incorporação de sociedades 
anônimas nas diversas jurisdições. 

89  São consideradas as principais características das sociedades anônimas: (i) personalidade jurídica distinta 
de seus membros; (ii) responsabilidade limitada de seus acionistas; (iii) divisão do seu capital social em 
ações transferíveis; (iv) centralização da administração, não necessariamente formada por integrantes do 
quadro acionário; e (v) distribuição de competências entre órgãos sociais, com a consagração do 
princípio majoritário. Naturalmente, essas características conduzem à centralização do poder de direção 
dos negócios sociais aos administradores e aos acionistas, mais especificamente, aos acionistas 
controladores. 

 De acordo com T. ASCARELLI e O. WILLIAMSON, todas as características aqui mencionadas são 
conseqüências dos requisitos ou prerrogativas dos princípios fundamentais da responsabilidade limitada 
e divisão do capital em ações.  Cf., respectivamente, Princípios e Problemas das Sociedades Anônimas, 
Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 319; e 
The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes, in Journal of Economic Literature, v. XIX, 
1981, disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2724566>, acesso em: 08 jan. 2010, p. 1538. 

  Ainda sobre esse assunto, H. HANSMANN; R. KRAAKMAN, What is corporate law?, in: R. KRAAKMAN 
et. al., Anatomy of corporate law, New York: Oxford, 2004, p. 1-2; H. HASMANN; R. KRAAKMAN, The 
end of history…cit., p. 1-2; e R. F. P. DA CUNHA, Estrutura de Interesses… cit., p. 43-44. 

90 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 938. 
91  A norma societária procura eliminar ou minimizar os conflitos entre os centros de interesses combinados 

na estrutura societária (i.e., dos acionistas, dos administradores, dos credores e até mesmo da economia 
em geral), estruturando-os sistematicamente, mediante a sua compatibilização e hierarquização. Cf. A. 
LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Introdução, Direito das Companhias, v. I, Rio de Janeiro, 
Forense, 2009, p. 22; A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A Lei das S/A.: pressupostos, 
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regras que buscam proteger acionistas, especialmente minoritários, e credores.  A 

legislação societária não pode se furtar a proteger os credores das sociedades envolvidas 

em uma operação de incorporação, já que a previsão de mecanismos de proteção reduz os 

riscos e os custos envolvidos para os diversos centros de interesse envolvidos. 92 

Tradicionalmente, essa regulamentação é feita por meio da previsão de incentivos, regras 

ou diretrizes para a atuação dos administradores, acionistas e, especialmente, acionistas 

controladores, de modo a diminuir a sua discricionariedade. 

No entanto, esses mecanismos podem se mostrar insuficientes em situações que 

envolvem (i) provável existência de conflito de interesses entre o convencional titular do 

poder decisório e a companhia, (ii) consequências de natureza financeira significativas para 

a sociedade, seus acionistas e terceiros, (iii) modificações estruturais que afetam os 

diversos centros de interesse de determinada sociedade anônima e (iv) excepcionalidade de 

sua ocorrência.93  

Nessas ocasiões, há mais incentivos para que acionistas controladores e 

administradores desrespeitem essas diretrizes e aproveitem a estrutura societária em 

benefício próprio e em detrimento dos interesses da sociedade, dos acionistas não 

controladores e de terceiros. Por isso, a legislação societária costuma reforçar essas 

                                                                                                                                                    
elaboração, aplicação, Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 104; e R. F. P. DA CUNHA, Estrutura de 
Interesses… cit., p. 66 e 298.  

 De acordo com R. F. P. DA CUNHA, citando R. CLARK, a expansão e a heterogeneidade de grupos 
políticos conduz à noção de concentração sociopolítica e de hierarquia. São três as principais correntes 
doutrinárias que explicam essa hierarquia social: (i) para a primeira, a hierarquia serviria para a 
perpetuação do interesse das elites; (ii) para a segunda, a hierarquia serviria como solução para 
minimizar os conflitos de interesse entre os participantes; e (iii) para a terceira, a hierarquia serve para 
facilitar a cooperação entre os envolvidos, indispensável em empreitadas de grande porte. 

92 Cf. J. WINTER et. al., Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory 
framework for company law in Europe, disponível em: <http://ec.europa.eu/internal_market/company/ 
docs/modern/report_en.pdf >, acesso em: 8 jan. 2010, 2002, p. 30. A necessidade de regulamentar a 
proteção de credores está expressamente declarada no preâmbulo da Terceira Diretiva, da União 
Europeia. 

93 Com relação à provável existência de conflito de interesses que recomendam proteção adicional na 
incorporação, vide E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant corporate actions, in: R. KRAAKMAN 
et al., Anatomy of corporate law, New York: Oxford, 2004, p. 131-132. Com relação à presença de 
consequências da transferência do patrimônio que recomendam proteção especial na incorporação, vide 
W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., p. 159. Com relação às modificações estruturais que 
recomendam proteção especial na incorporação, P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, 
Incorporação de controlada... cit., p. 345. Com relação ao seu caráter excepcional e modificações 
estruturais que recomendam proteção especial na incorporação, vide R. F. P. da CUNHA, Estrutura de 
interesses… cit., p. 310. 
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diretrizes e aumentar, em caráter excepcional, os poderes dos acionistas e credores no 

âmbito societário, de modo a obter o equilíbrio entre os interesses de todas as partes que 

podem ser atingidas pela incorporação.94  

A operação de incorporação é justamente uma dessas situações. 

Em primeiro lugar, a incorporação apresenta um potencial conflito de interesses 

entre a companhia e sua administração, tanto da incorporadora como da incorporada. 

Administradores da incorporadora podem atuar a favor da operação somente porque, por 

vaidade, têm interesse em administrar uma companhia maior. Administradores da 

incorporada podem atuar a favor da incorporação porque lhes foram assegurados pela 

incorporadora vantagens particulares, como manutenção de seu cargo após a conclusão da 

operação; ou, ao contrário, podem decidir não levar adiante a incorporação por receio de 

perder seu cargo.95  

Em segundo lugar, considerando que incorporação representa a própria extinção 

da sociedade incorporada, ela trará impactos significativos para as bases do investimento96 

dos acionistas da sociedade extinta, muitas vezes resultando em uma alteração radical. Já 

para os acionistas da incorporadora, a incorporação normalmente gera uma diluição do 

percentual de sua participação societária em virtude do ingresso dos acionistas da 

incorporada no quadro social da incorporadora, sem que lhes seja garantido o direito de 

preferência. 

                                                 
94 Cf. P. DAVIES, Introduction... cit., p. 119-122. O autor faz referência a estas estratégias especificamente 

tratando da relação de agência, pela qual é enxergada a relação existente entre administradores e 
acionistas, controladores e minoritários e companhia e credores. Apesar de no Brasil as relações entre 
esses diversos centros de interesse não poderem ser vistas como relações de agência (agency 
relationship) – visto que administradores e acionistas controladores devem primeiramente agir no 
interesse da companhia e, apenas secundariamente, no interesse dos acionistas –, a análise de tais 
estratégias faz sentido mesmo considerando a lei societária brasileira ou de outros países da Europa 
Continental. 

95 “[P]ara quem depende do emprego, a ameaça de perdê-lo tende a ser mais convincente do que um 
eventual ganho o seria para quem pode prescindir de tal ganho, justamente por deter participações 
expressivas em outras sociedades.” Cf. Processo CVM nº RJ/2007/3453, rel. dir. Sergio Weguelin, DJ 
02.10.2007. 

96  As bases essenciais do investimento são aquele conjunto de características da companhia e das ações a 
serem negociadas que são determinantes para a decisão do investidor de investir ou não na companhia. 
Por exemplo, objeto social, preferências e vantagens de ação, grupo controlador, etc. Cf. M. G. NUNES, 
O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização 
societária cit., p. 268-269. 
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No que concerne aos credores das sociedades envolvidas na incorporação, nem 

sempre a compenetração de patrimônio e a sucessão universal os colocam em melhor 

posição. Ao contrário, o novo cenário de concorrência entre credores dentro da sociedade 

incorporadora após a operação pode gerar uma diminuição de suas garantias; no caso dos 

credores da incorporada, gera ainda alteração da pessoa do devedor.97 

Por fim, por se tratar de operação complexa do ponto de vista financeiro, os 

acionistas ficam muito dependentes da expertise dos representantes da sociedade na 

avaliação e negociação desse tipo de transação e das informações por eles divulgadas para 

formar o seu juízo de valor sobre a conveniência da incorporação.98  

Ou seja, considerando que todas essas características podem estar presentes na 

incorporação, a proteção dos acionistas e credores é reforçada pela legislação societária. 

Os pontos abordados nos próximos dois capítulos tratarão da regulamentação 

adotada no direito comparado e no direito pátrio. No entanto, considerando o foco deste 

estudo, a análise do direito comparado estará mais concentrada na comparação com os 

mecanismos previstos no direito brasileiro. 

Finalmente, não se pretende esgotar todos os mecanismos previstos na legislação 

societária para a proteção dos acionistas ou credores, mas concentrar-se em dar um 

panorama sobre mecanismos que têm um papel central nas operações de incorporação para 

a proteção dos acionistas. 

 

                                                 
97 Cf. R. VENTURA, Fusão... cit., p. 169-170. 
98 Como, por exemplo, para apurar se há operação trará uma valorização da companhia em virtude de 

sinergia, qual o valor dessa sinergia para as sociedades envolvidas, se há outras operações mais 
vantajosas para a companhia. Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 938-939. 
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II. 

PANORAMA DE PROTEÇÃO DOS ACIONISTAS 
 

Este Capítulo tem a finalidade de analisar os mecanismos utilizados para a 

proteção dos interesses dos acionistas não controladores no âmbito das operações de 

incorporação envolvendo sociedades anônimas com relação a eventuais abusos por parte 

da administração ou da acionista controladora da companhia. 

Para tanto, em primeiro lugar serão analisados os mecanismos de proteção 

existentes para as operações de incorporação em geral, e em seguida para situações em que 

a operação de incorporação tem alguma característica especial que pode fazer com que os 

mecanismos tradicionais sejam considerados insuficientes para a proteção dos acionistas. 

Por fim, será feita breve reflexão sobre os mecanismos oferecidos pela legislação pátria 

para a proteção dos acionistas nas operações de incorporação. 

2.1  Mecanismos de proteção aos acionistas 

Nas operações de incorporação de sociedades anônimas a legislação societária 

procura impor mecanismos de proteção aos acionistas que atuam em dois patamares 

diferentes. Em um primeiro patamar há a preocupação, principal, de proteger os acionistas 

com relação à atuação dos administradores; e em um segundo, de proteger os acionistas 

não controladores com relação aos titulares do controle acionário. 

Como é sabido, os administradores, principalmente aqueles das companhias cujo 

capital é pulverizado, detêm grande parte do poder empresarial. Isso porque, nessas 

companhias, por conta do absenteísmo dos acionistas, o verdadeiro poder acaba sendo 

exercido na administração da companhia e não na assembleia geral.99 Por isso, o primeiro 

foco da legislação societária, sobretudo em países que têm como característica 

                                                 
99 Cf. L. A. DE SAMPAIO CAMPOS, Deveres e responsabilidades, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES 

PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 1, p. 1085; e E.S. MUNHOZ, Desafios do direito 
societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: avaliação dos sistemas de controle diluído e 
concentrado, in: W. J. WARDE JUNIOR, Fusão, cisão, incorporação e temas correlatos, São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p. 126. 
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predominante sociedades com capital disperso, costuma ser a proteção dos acionistas 

diante dos administradores. 

Isso não afasta a necessidade de proteção da minoria acionária com relação ao 

abuso do poder da maioria. Assim, a legislação societária também busca proteger os 

acionistas uns dos outros, especialmente os minoritários, da discricionariedade do acionista 

controlador, de modo que esse último não possa obter vantagens particulares em 

detrimento dos demais acionistas. 

No Brasil, em que predominam sociedades com o controle concentrado100, as 

normas societárias tendem a dar maior atenção à proteção dos acionistas minoritários 

frente aos acionistas controladores, embora isso não dispense a necessidade da 

regulamentação da atuação dos administradores – já que a presença de um acionista 

controlador é refletida também no controle deste sobre os órgãos de administração. 

Abaixo veremos que os mecanismos de proteção dos acionistas ora atuam de 

forma indireta, indicando como devem atuar os titulares do poder societário – 

prescrevendo normas, por exemplo, sobre a negociação dos termos da operação –, ora 

atuam de forma direta – conferindo, por exemplo, o direito de recesso. No caso dos 

acionistas, ainda, a maioria dos mecanismos de tutela é aplicável antes que a operação seja 

concretizada. 

2.1.1  Negociação e divulgação dos termos da incorporação 

Vimos no Capítulo I que o procedimento preparatório de uma operação de 

incorporação costuma envolver a elaboração de diversos documentos preliminares que 

deverão ser apresentados para a análise dos acionistas antes da realização da assembleia 

geral que aprovará a operação. 

                                                 
100  Conforme levantamento realizado em 2001 pela Born/Ferry International McKinsey & Company foi 

apurado que no Brasil 61% das ações ordinárias pertenciam, em média, a um único acionista. Cf. E. 
OIOLI, Oferta pública de aquisição do controle de companhias abertas, dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 36 e ss. e p. 180. 
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Entre esses documentos, há aqueles que são denominados pela legislação 

societária como projeto de incorporação e relatório de administração101 e, no caso da Lei 

das S.A. especificamente, protocolo de incorporação e justificação da operação.102 São eles 

que contêm todos os termos e condições propostos para a realização do negócio de 

incorporação. 

O protocolo de incorporação é elaborado e firmado pelos representantes das 

sociedades envolvidas para ser submetido aos órgãos sociais competentes para aprovação 

da operação.103 Em outras palavras, é no protocolo que é formalizado o consenso entre os 

representantes das sociedades envolvidas sobre os termos da operação proposta.104 

No Brasil, o protocolo de incorporação foi previsto pela primeira vez pelo artigo 

224105 da Lei das S.A. O Decreto nº 2.627/1940, diploma antecessor, previa apenas que a 

sociedade anônima incorporadora deveria aprovar as “bases da operação”; na prática, o que 
                                                 
101 Vide: (i) seguindo a orientação dos artigos 5 e 9, da Terceira Diretiva, (a) Portugal – artigo 98º, Código 

das Sociedades Comerciais, (b) Espanha – artigos 30, 31 e 33, da Ley 3/2009, (c) Itália – artigos 2501-
ter, 2501-quater e 2501-quinquies, do Codice Civile, (d) França – artigos L-236-6 e L-239-9, do Code de 
Commerce, (e) Suíça – artigos 12, 13 e 14, da Legge federale sulla fusione, la scissione, la 
trasformazione e il trasferimento di patrimonio, de 3.10.2003 (“Loi sur la fusion”), e (e) Reino Unido – 
§ § 905 e 908, do Companies Act 2006; (ii) Delaware – § 251 (b), da DGCL; e (iii) Argentina – artigo 
83, 1, da Ley de Sociedades Comerciales. Ressalta-se apenas que, no caso de Delaware, a justificação da 
operação não é necessária. 

102 Neste estudo, adotaremos a nomenclatura utilizada pela legislação pátria.  
103 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 

Direito das companhias cit., v. 2, p. 1755. 
104 É importante que se note, desde já, a natureza do protocolo de incorporação. Deixando de lado as 

discussões históricas, atualmente se entende que ela é de proposta de negócio jurídico. O protocolo 
somente vincula as sociedades envolvidas na operação de incorporação se for aprovado por deliberação 
dos órgãos sociais competentes, que, no caso brasileiro, vimos que é a assembleia geral. A simples 
assinatura do protocolo pelos órgãos da administração da sociedade ou mesmo por seus sócios não 
vincula a companhia a um desses negócios, nem cria para ela a obrigação de contratá-lo. Cf. A. LAMY 
FILHO e J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser incorporada, A 
nova Lei... cit., p. 561. 

105 “Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente 
constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que 
incluirá: I – o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de 
sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição; II – os 
elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão; III – os critérios 
de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação, e o tratamento das variações 
patrimoniais posteriores; IV – a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das 
sociedades possuídas por outra; V – o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou 
redução do capital das sociedades que forem parte na operação; VI – o projeto ou projetos de estatuto, ou 
de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para efetivar a operação; VII – todas as demais 
condições a que estiver sujeita a operação. Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão 
indicados por estimativa.” 
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era apresentado aos acionistas para cumprir esse requisito eram documentos redigidos de 

forma vaga e imprecisa.106 

A elaboração de um protocolo de incorporação costuma ser a primeira providência 

contemplada nas diversas legislações societárias ora estudadas ao regulamentar as 

operações de incorporação. Principalmente ao tratar de operações realizadas entre 

sociedades por ações, tais legislações contemplam até mesmo o conteúdo mínimo desse 

protocolo. 

Percebe-se, no entanto, que a atuação dos representantes das sociedades 

envolvidas se inicia em momento anterior à celebração do protocolo. Este não é elaborado 

sem a existência de negociações prévias entre tais representantes,107 podendo inclusive 

envolver a celebração de outros instrumentos, como, por exemplo, memorandos de 

entendimentos entre as partes ou a realização de auditorias financeiras e jurídicas nas 

sociedades interessadas.108 A predominância de aspectos negociais e a pouca probabilidade 

de que tais negociações gerem prejuízos aos acionistas e terceiros das sociedades 

envolvidas justificam a existência de poucas regras aplicáveis a essa fase inicial. 

Normalmente, essas regras versam sobre a utilização de informações privilegiadas.109 

Com relação ao relatório da administração ou justificação, este é elaborado pelos 

representantes de cada sociedade para ser apresentado aos acionistas, informando sobre o 

negócio regulado no protocolo, especialmente no que se refere aos motivos e fins da 

operação. A justificação não tem, como o protocolo de incorporação, natureza de 

                                                 
106 Cf. W. BULGARELLI, A fusão, incorporação... cit., p. 44.  

 Nas palavras de M. CARVALHOSA, prevalecia a plena liberdade aos administradores das sociedades 
envolvidas. Cf. Comentários... cit., p. 241. 

107 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 90; e P. LUCARELLI, La 
nuova disciplina delle fusioni e scissione: una modernizzazione incompiuta, Rivista Delle Società, ano 
49, fasc. 6, p. 1352-1355, Milano: Giuffrè, 2003. 

108 Na dificuldade de enumerar especificamente os atos praticados durante essa fase preliminar, a doutrina 
costuma apontar apenas as suas principais características: (i) confidencialidade; (ii) preponderância do 
aspecto financeiro sob o aspecto jurídico; (iii) ausência de regulamentação específica; e (iv) variedade e 
complexidade dos problemas a serem resolvidos. Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão, transformação de 
sociedades: comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Coimbra: Almedina, 3ª reimp. da 1. ed. 
de 1990, 2006, p. 59. 

109 No direito pátrio, a CVM entende que “o início das negociações deve ser divulgado ao mercado 
imediatamente, como fato relevante, a menos que o interesse social exija que a operação seja mantida em 
sigilo”. Cf. Parecer de Orientação nº 35, de 01.09.2008. 
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instrumento de negócio jurídico, mas pode influir na interpretação das estipulações do 

protocolo. 110  É na justificação que é evidenciado o interesse social na realização da 

operação.111 

No Brasil, a necessidade de apresentação da justificação da operação e o seu 

conteúdo mínimo estão previstos no artigo 225 da Lei das S.A.112 Apesar de essa lei, ao 

referir-se ao protocolo e à justificação, fazer referência a documentos separados, na prática 

costuma-se elaborar um único documento denominado protocolo e justificação da 

incorporação. 

Além disso, a legislação societária, principalmente a dos países europeus, prevê 

uma gama de outros documentos que devem ser preparados e disponibilizados como 

anexos a, ou em conjunto com, o protocolo e justificação de incorporação, como, por 

exemplo, as demonstrações financeiras das sociedades envolvidas e pareceres sobre a 

operação elaborados por terceiros. No Brasil, é exigido apenas que sejam disponibilizados, 

em conjunto com o protocolo e justificação elaborado pela administração, o laudo de 

peritos que avaliou o patrimônio líquido da incorporada. 

                                                 
110 A função da justificação é fornecer às assembleias gerais das sociedades interessadas informações que 

permitam aos acionistas avaliar se a operação é do interesse social e se há justificativa para a 
modificação dos direitos das ações preferenciais, quando prevista. A exigência legal de detalhar na 
justificação a composição, após a operação, do capital das sociedades que deverão emitir ações em 
substituição às extintas facilita aos acionistas formar juízo sobre as modificações dos seus direitos de 
participação. A rigor, o quadro que informa essa composição pode ser organizado a partir da composição 
do capital das sociedades que participam do negócio e das estipulações constantes do protocolo, mas a 
exigência da justificação dispensa cada acionista de organizá-lo. O valor do reembolso, cuja divulgação 
na justificação também é obrigatória nos casos em que há direito de retirada dos acionistas dissidentes, é 
informação importante para que o acionista decida seu voto na deliberação que aprova a operação. Cf. J. 
L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das 
companhias cit., v. 2, p. 1760. 

111 Cf. I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, Fusões e aquisições: aspectos fiscais e societários, São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 127; e A. PÉREZ TROYA, La determinación del tipo de canje en la fusión de 
sociedades, Madrid: Marcial Pons, 1998, p. 49-50. 

112 “Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da assembleia-
geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão expostos: I – os motivos ou fins 
da operação, e o interesse da companhia na sua realização; II – as ações que os acionistas preferenciais 
receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se prevista; III – a composição, após a 
operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em 
substituição às que se deverão extinguir; IV – o valor de reembolso das ações a que terão direito os 
acionistas dissidentes.” 
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Embora a definição dos termos que devem constar no projeto, das partes que a ele 

devem ter acesso, dos prazos e dos meios para sua divulgação sofra variações nos diversos 

países aqui estudados, a previsão de um protocolo e justificação de incorporação pela 

legislação societária, assim como de seus documentos acessórios, tem em todos esses 

países os mesmos objetivos. 

O primeiro deles é assegurar que os termos e condições para a realização da 

incorporação sejam negociados por aqueles que têm conhecimento e experiência na 

avaliação e negociação desse tipo de operação.113  

O segundo é prever que as informações divulgadas sejam suficientes para (i) que 

os acionistas das sociedades envolvidas possam entender a importância que a incorporação 

tem para o interesse social e a repercussão que a sua concretização terá sobre sobre os seus 

direitos114 e (ii) asseverar a coincidência entre as operações que serão aprovadas por cada 

uma das sociedades envolvidas, obrigando os redatores do protocolo a negociarem os seus 

principais termos, dirimindo dúvidas que poderiam dificultar a sua concretização caso não 

houvesse um entendimento preliminar formalizado sobre o assunto.115 

Por isso, nos tópicos adiantes iremos analisar como a legislação societária 

costuma regulamentar a negociação e divulgação dos termos da operação para que esses 

objetivos sejam atingidos. 

                                                 
113 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 938-939. 
114 Cf. consta na própria Exposição de Motivos da Lei das S.A. Nesse sentido também J. L. BULHÕES 

PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias 
cit., v. 2, p. 1763; e W. BULGARELLI, A fusão, incorporação... cit., p. 46; European Communities 
Commission, Report... cit., p. 45; L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... 
cit., p. 91; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores sociales ante los procesos de fusión y escisión de 
Sociedades Anónimas: instrumentos de protección, Navarra: Aranzadi, 2007, p. 189-190. 

115 Nas palavras de F. SCARDULLA, “[i]l progetto di fusione non há quindi soltanto la finalità di delineare i 
termini delle delibere di fusione, ma soprattutto di superare gli eventuali conflitti di interessi delle 
singole società che si prospettano la fusione, che si sono manifestati nei precedenti incontri tra gli 
amministratori; incontri reiterati fino all’elaborazione dello schema definitivo della delibera di fusione” 
(La transformazione... cit., p. 347). No mesmo sentido, L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 
191-192; e FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 116. 
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2.1.1.1 Negociação e elaboração do protocolo e justificação de incorporação 

Com relação à competência para a elaboração de um protocolo de incorporação e 

a maneira como sua alocação atende à proteção dos acionistas, deve ser analisado quem 

tem competência para elaborá-lo, quem pode modificá-lo e quem pode exigir a sua 

elaboração.  

O mais comum é que as administrações das sociedades envolvidas na operação de 

incorporação sejam responsáveis por elaborar e apresentar um protocolo e justificação de 

incorporação aos acionistas.116 

A principal racionalidade para isso é que os administradores têm mais 

conhecimento e expertise sobre a sociedade e suas atividades do que os acionistas, além de 

possuírem formação especializada para avaliação e negociação desse tipo de transação em 

melhores condições para a sociedade. 117  Por administrarem efetivamente a sociedade, 

operações propostas pelos administradores são consideradas mais coerentes e consistentes 

com as políticas e estratégias comerciais da companhia e, consequentemente, mais aptas a 

atenderem ao interesse social.118 

Ainda, ao prever a iniciativa dos órgãos da administração para a propositura do 

protocolo de incorporação aos acionistas que, por sua vez, são competentes para aprová-lo 

em assembleia geral, cada um desses órgãos sociais terá oportunidade de corrigir os erros 

do outro.119  

Ou seja, se os membros da administração efetivamente negociarem com os 

representantes da outra sociedade envolvida os termos da incorporação, eles irão explorar 

                                                 
116 Vide, exemplificativamente: (i) seguindo a orientação dos artigos 5(1) e 9, da Terceira Diretiva, (a) 

Portugal – artigo 98º-1, Código das Sociedades Comerciais, (b) Espanha – artigo 30-1, da Ley 3/2009, 
(c) Itália – art. 2501-ter, do Codice Civile, (d) Suíça – artigos 12 e 14, da Loi sur la fusion, e (e) Reino 
Unido – § 905, (1), do Companies Act 2006; e (ii) Delaware – § 251 (b), da DGCL.  

117 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 939-940; e L. A. BEBCHUK, The case 
for increasing shareholder Power. Harvard Law Review, v. 118, nº 3, p. 881, disponível em: 
<http://www.law.harvard.edu/programs/ olin_center/papers/pdf/Bebchuk_500.pdf>, acesso em: 23 dez. 
2009. 

118 Cf. L. A. BEBCHUK, The case... cit., p. 882. 
119 Cf. E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 139. 
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várias opções, avaliar os seus benefícios e desvantagens, fazer ofertas e contraofertas, 

identificando assim, entre outras coisas, uma operação que atenda ao interesse social de 

suas respectivas companhias e atribua uma relação de troca justa para os acionistas. Os 

acionistas das sociedades envolvidas apenas fariam uma “escolha binária” de aceitar ou 

rejeitar a operação.120 

A posição mais restrita nesse sentido é a adotada por Delaware. 121  Nessa 

jurisdição os acionistas não teriam poderes para elaborar uma proposta de incorporação, 

solicitar a modificação de um protocolo submetido à sua aprovação ou mesmo exigir que a 

administração negocie uma operação de incorporação. A autoridade da sociedade anônima 

em Delaware está centrada no conselho de administração e não na assembleia dos 

acionistas; por isso as competências outorgadas a essa última são bastante restritas.122 

Se, por outro lado, é assumido que os acionistas estão mais aptos a tomarem 

decisões no interesse social do que os administradores, não haveria qualquer objeção a 

permitir que a assembleia geral sugira modificações para o protocolo elaborado pela 

administração ou mesmo inicie operações de incorporação. 

Talvez isso explique por que Espanha, França, Alemanha e Reino Unido 

permitem que acionistas aprovem operações de incorporação sem o apoio da 

administração. 123 - 124  Apesar de a administração, em conformidade com as diretrizes 

                                                 
120 Sendo presumido que operações desleais ou altamente prejudiciais seriam rejeitadas pelos acionistas. Cf. 

G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts. The Yale Law Journal, v. 115, p. 2, disponível em: 
<http://www.yalelawjournal.org/pdf/115-1/Subramanian.pdf>, acesso em: 13 nov. 2010, p. 50-51; e J. H. 
CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 939. 

121 Em Delaware, dos precedentes Smith v. Van Gorkom (Del. Supr., 488 A.2d 858 (1985)) e Sealy Mattress 
Co. v. Sealy, Inc. (Del. Ch., 532 A.2d 1324 (1987) entende-se que: “A director may not abdicate his 
fiduciary duty to act in an informed and deliberate manner in determining whether to approve an 
agreement of merger before submitting the proposal to the stockholders by leaving to the stockholders 
alone the decision to approve or disapprove an agreement”. Inclusive, o administrador não poderia 
abdicar de exercer tal função, de acordo com o precedente Paramount Communications, Inc. v. Time Inc. 
(Del. Supr., 571 A.2d 1140 (1989)). Cf. Department of State, Delaware Corporation Laws Annotated, 
Dover: Michie, 1997, p. 165.  

122 Cf. R. B. THOMPSON; P. H. EDELMAN, Corporate voting. Vanderbilt Law Review, v. 62, disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=1156901>, acesso em: 14 ago. 2010, p. 137; e L. A. BEBCHUK, The case... cit., 
p. 844. 

123 Cf. E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 140; e L. A. BEBCHUK, The case... cit., p. 
849. 

124 A legislação da Itália contém disposição curiosa com relação à propositura de modificações ao protocolo 
de incorporação, prevendo que é possível sua modificação pela assembleia geral desde que tais 
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europeias, ser responsável por elaborar o protocolo e justificação de incorporação, é 

possível que os acionistas sugiram modificações ao projeto, mesmo que isso resulte no 

retorno da administração à mesa de negociação.125 Além disso, a inclusão de matérias para 

deliberação na ordem do dia de assembleias gerais, inclusive uma incorporação, é 

facilitada se comparada à Delaware, por exemplo.126 

Na verdade, o importante não é necessariamente quem redige o projeto, mas quem 

irá assumir a responsabilidade por seus termos.127 Aliás, esse é um ponto crucial no que se 

refere à competência para elaboração de um protocolo e justificação de incorporação. É 

preciso que a legislação societária preveja mecanismos de atribuição de responsabilidade 

àqueles com poderes para apresentar operações dessa magnitude aos acionistas. 

As legislações societárias de direito comparado ora estudadas impõem deveres de 

conduta aos administradores com relação à companhia, aos acionistas e a terceiros, 

estipulando padrões de conduta gerais e abstratos a serem contrastados com a atuação deles 

em cada caso concreto. Entre os deveres usualmente previstos sobressaem os de diligência 

e lealdade.128 O dever de diligência exige que se aja de forma prudente e informada na 

                                                                                                                                                    
modificações não afetem direitos dos acionistas ou de terceiros. A dificuldade da doutrina está em 
encontrar situações em que essas modificações seriam possíveis e em a quem atribuir a responsabilidade 
pelos danos causados por tais modificações. Sobre esse assunto, vide A. VICARI, Progetto di fusione e 
approvazione dell’assemblea dei soci, Rivista di Diritto Civile, p. 379-434, Cedam, 1995.  

125 Vide disposições expressas nesse sentido: (i) Portugal – artigo 102º-2 e 3, do Código das Sociedades 
Comerciais, e (ii) Espanha – artigo 40-1, da Ley 3/2009. 

126 Inclusive, em Delaware é possível que o conselho de administração abandone a realização de uma 
incorporação apesar de ela já ter sido aprovada pelos acionistas. Cf. L. A. BEBCHUK, The case... cit., p. 
847. 

127 A European Communities Commission reconhece que a exigência de apresentação de justificação pela 
administração aos acionistas é mais direcionada a fazer com que essa administração assuma a 
responsabilidade pelos termos da incorporação, especialmente pela relação de troca negociada. Cf. 
Report... cit., p. 49. No mesmo sentido, L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 195; e A. 
VICARI, Progetto di fusione... cit., p. 391.  

 É comum que seja exigido que todos os administradores assinem o projeto de incorporação. Isso implica, 
à semelhança da exigência de assinatura dos administradores nas demonstrações financeiras, a assunção 
da autoria e da responsabilidade com relação aos termos do documento apresentado. Pode ser tido como 
um ato individual de concordância com os termos do documento, a não ser que haja menção expressa à 
discordância. Essa expressa discordância (e não tácita, pelo simples não assinatura do documento) é 
necessária para complementar as informações apresentadas aos acionistas. Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, 
Los acreedores... cit., p. 195-196. 

128 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A Lei das S/A.: pressupostos, elaboração, aplicação, Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992, p. 235. No mesmo sentido, M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil dos 
administradores de S/A e as ações correlatas, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 119-120. 
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condução dos negócios sociais, atuando-se segundo padrões identificados – padrões esses 

que costumam variar, a depender da interpretação vigente em cada país.129 O dever de 

lealdade, por sua vez, requer que o administrador pratique atos de boa-fé no que é o melhor 

interesse da companhia em sua opinião.130 

Ao negociar o protocolo, os administradores devem atender aos deveres de 

diligência e lealdade que a lei lhes atribui, defendendo os interesses da companhia que 

administram e de seus acionistas, sob pena de responsabilização. Desse modo, a 

observância dos deveres fiduciários pelos administradores permite que não sejam 

apresentadas para aprovação dos acionistas operações em desacordo com os interesses 

sociais. É por isso que a interferência dos administradores na operação é tão importante. 

Vejamos agora a situação no direito pátrio. No Brasil, a Lei das S.A. tem uma 

redação bastante ampla sobre quem seria competente para elaboração do protocolo e 

justificação de incorporação, em virtude de o artigo 224 mencionar que o protocolo de 

incorporação é “firmado pelos órgãos da administração ou sócios das sociedades 

interessadas”. 

Esta redação deu margem à discussão na doutrina brasileira sobre quem teria a 

competência para propor a operação de incorporação para a aprovação da assembleia geral. 

Sem dúvida, e é mais comum que assim ocorra na prática, a administração das sociedades 

envolvidas tem competência para negociar os termos da incorporação e elaborar o 

protocolo e justificação da operação, considerando todo o fundamento de melhor 

conhecimento e formação profissional para tanto exposto nos parágrafos anteriores. A Lei 

das S.A. prevê que os administradores devem seguir no exercício de seu cargo gama de 

deveres fiduciários, incluindo os deveres de diligência e lealdade, 131  e, em caso de 

descumprimento desses deveres, há a possibilidade de sua responsabilização por danos 

                                                 
129 Na lição de M. V. VON ADAMEK: (i) na Itália, adota-se a diligência requerida pela natureza das funções e 

competência específica; (ii) na Alemanha, adota-se o critério da diligência de administrador de empresa 
consciencioso; (iii) em Portugal, o critério é do gestor criterioso e ordenado; (iv) na Argentina, o critério 
é a diligência de um bom homem de negócios; (iv) no Reino Unido, o grau de diligência deve ser aquele 
que pode ser esperado de pessoa com aquele grau de experiência e conhecimento; e (v) nos Estados 
Unidos, o grau de diligência que um diretor ordinariamente prudente deveria razoavelmente exercer 
considerando sua situação e posição. Cf. Responsabilidade civil... cit., p. 121-123. 

130 Cf. P. DAVIES, Introduction to company law, New York: Oxford, 2002, p. 159. 
131  Vide os artigos 153 a 157, da Lei das S.A. 
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causados diretamente à companhia e, como é mais comum no caso de incorporação, ao 

acionista.132-133 

Com relação ao trecho “sócios das sociedades interessadas”, parte da doutrina, 

como M. CARVALHOSA, entende que o protocolo de incorporação na sociedade anônima 

apenas pode ser elaborado pela administração e que a menção legal aos sócios seria 

aplicável às sociedades de pessoas, como sociedades limitadas e simples, cuja operação de 

incorporação, até a promulgação do Código Civil, também era regida pela Lei das S.A.134 

Por outro lado, uma segunda corrente, capitaneada por J. L. BULHÕES PEDREIRA, 

defende que uma interpretação sistemática da legislação brasileira demonstraria que não há 

empecilho para que os acionistas iniciem esse tipo de operação,135 já que se houvesse 

                                                 
132  Lei das S.A.: “Art. 159. [...] § 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou 

terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador”. Vide também os artigos 158 e 159, da Lei 
das S.A.   

 Dentre os exemplos de condutas que podem levar à responsabilização dos administradores perante os 
acionistas, por atos que lhe venham a causar prejuízos diretos, M. V. VON ADAMEK cita “o erro na 
determinação da relação de troca de ações na operação de fusão”. Cf. Responsabilidade civil... cit., p. 
203. 

 O prazo de prescrição para buscar essa indenização é de três anos. Lei das S.A.: “Art. 287. Prescreve: 
[...] II – em 3 (três) anos: [...] (b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, 
fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso 
de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: [...]. 2 – para os acionistas, 
administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço 
referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido; [...]. 

133  Sobre esse ponto, W. BULGARELLI critica a Lei das S.A. por não ter resolvido como farão os ex-
acionistas da incorporada para responsabilizar os administradores da incorporada após a efetivação da 
operação. Cf. Fusões, incorporações... cit., p. 224. 

 O problema levantado por W. BULGARELLI não está presente na legislação européia.  A Terceira Diretiva 
requer que a legislação societária dos seus estados membros regulamente a responsabilidade civil de 
administradores da incorporação com relação aos acionistas da incorporada decorrentes das 
irregularidades cometidas por essas pessoas na preparação e realização da incorporação no exercício de 
suas funções. 

 Entendemos que o mais lógico seria que o prazo de prescrição fosse contado da data que aprovar o 
balanço da incorporadora do exercício em que ocorreu a incorporação. 

134 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 248. No mesmo sentido, P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER 
DE LIMA, Incorporação de controlada: a disciplina do art. 264 da Lei 6.404/76, in: D. KALANSKY; L. 
PEYSER (org.), Direito empresarial: aspectos atuais de direito empresarial brasileiro e comparado, São 
Paulo: Método, 2005, p. 347; A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 77; e W. DE 
S. CAMPOS BATALHA, Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. III, Rio de Janeiro: Forense, 
1977, p. 1054. 

135 Cf. Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 
2, p. 1756. No mesmo sentido, ERASMO VALLADÃO DE A. E N. FRANÇA, Conflito de interesses de 
administrador na incorporação de controlada, Temas... cit., p. 360; e L. L. CANTIDIANO, Incorporação de 
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intenção em limitar a competência para elaboração do protocolo a Lei das S.A. teria feito 

menção apenas aos “órgãos de administração das sociedades”.136 

De fato, a Lei das S.A. e a regulamentação da CVM contêm vários dispositivos 

que permitem a um acionista apresentar propostas para serem deliberadas em assembleia 

geral. A própria CVM reconhece que seria também possível que acionistas exijam que a 

administração negocie a modificação do protocolo de incorporação – embora isso 

signifique que o projeto anterior tenha sido rejeitado.137 

Assim, é cabível, em princípio, que os acionistas convoquem assembleia geral e 

solicitem a negociação de operação de incorporação com determinada sociedade aos seus 

representantes. Também entendemos que é possível que os acionistas proponham 

alterações ao protocolo e justificação de incorporação, desde que os representantes da 

sociedade voltem às tratativas com as outras sociedades interessadas para compatibilizar os 

interesses e, assim, apresentem um único projeto de incorporação a ser aprovado pelas 

assembleias de todas elas.  

Apesar de a afirmação de que os administradores possuem maiores informações 

sobre os negócios ou maior expertise sobre a companhia ser dificilmente contestada, o fato 

de existir a possibilidade de acionistas iniciarem operações de incorporação não 

necessariamente significa que eles o farão ou que operações desvantajosas para a 

companhia serão aprovadas.138  

Com relação à negociação e elaboração de um protocolo e justificação de 

incorporação, no entanto, entendemos que esses atos somente poderiam ser assumidos por 

                                                                                                                                                    
sociedades e incorporação de ações, in: R. R. M. DE CASTRO; L. A. N. DE M. AZEVEDO (coord.), Poder de 
controle e outros temas de direito societário e Mercado de Capitais, São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 
156. 

136 Além disso, já mencionamos que a simples proposta de operação de incorporação à assembleia não cria 
qualquer obrigação para a companhia de aceitar a operação. Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, 
Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 
1756. 

137 Cf. voto de Marcelo Fernandes Trindade, proferido no Processo CVM RJ2004/5494, rel. Dir. Wladimir 
Castelo Branco Castro, DJ 16.12.2004. No mesmo sentido, M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 248. 

138 Sobre os benefícios da concessão de direito de iniciativa aos acionistas, vide L. A. BEBCHUK, The case... 
cit. 
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um acionista com status de controlador, conforme parece sugerir a própria regulamentação 

da CVM.139  

São essencialmente três os motivos pelo qual sustentamos essa posição. Em 

primeiro lugar, os acionistas controladores normalmente não estão em desvantagem no que 

se refere ao conhecimento da companhia ou expertise na negociação deste tipo de operação 

em relação aos membros dos órgãos administrativos.  

É inegável que acionistas controladores costumam ter uma vantagem 

informacional sobre a companhia que controlam se comparados aos acionistas não 

controladores. Eles têm incentivos econômicos suficientes para monitorar e absorver 

informações disponíveis da companhia que controlam, além de estarem constantemente 

influenciando os rumos da companhia – seja pelo exercício de voto em assembleias ou 

mesmo por sua influência sob a maior parte da administração.140  

Em segundo lugar, são justamente esses incentivos econômicos que tornam 

provável que um acionista empenhe tempo e fundos para promover a análise da situação de 

sociedade interessada em firmar um protocolo de incorporação com a companhia que 

controla, negociar os termos dessa operação e contratar assessores para auxiliar a 

elaboração dos documentos necessários.141 

Por fim, mais importante que os motivos anteriores é o fato de a Lei das S.A. e a 

regulamentação da CVM reconhecer a influência da acionista controladora e, ao contrário 

                                                 
139 ICVM nº 361/1999: “Art. 3º. O protocolo, a justificação, bem como os pareceres jurídicos, contábeis, 

financeiros, laudos, avaliações, demonstrações financeiras, estudos, e quaisquer outras informações ou 
documentos que tenham sido postos à disposição do controlador ou por ele utilizados no planejamento, 
avaliação, promoção e execução de operações de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia 
aberta, deverão ser obrigatoriamente disponibilizados a todos os acionistas desde a data de publicação 
das condições da operação (art. 2º). [...]” (grifos nossos). 

140 Ou seja, nesse ponto, dificilmente pode ser argumentado que os acionistas controladores irão propor 
operações incoerentes com os planos da administração para a sociedade – a chamada teoria do back-seat 
driving. 

141 Vimos que, apesar de a legislação societária iniciar a regulamentação da operação de incorporação com o 
protocolo de incorporação, a negociação dela começa muito tempo antes – é necessário proceder da 
mesma forma que a aquisição de uma sociedade por outros meios, como, por exemplo, conduzindo 
auditoria, trocando informações e negociando instrumentos de confidencialidade, exclusividade e assim 
por diante. 
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do que acontece na maioria das jurisdições ora estudadas, sujeitá-lo a regras específicas de 

responsabilidade perante os demais acionistas. 

Entre as situações em que a Lei das S.A. reconhece o abuso de poder de controle 

encontra-se justamente promover a incorporação da companhia, com o fim de obter, para si 

ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham 

na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia.142 Do 

mesmo modo, a ICVM nº 319/1999 prevê diversas hipóteses exemplificativas de exercício 

abusivo de poder de controle na incorporação.143-144 

                                                 
142 Lei das S.A.: “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com 

abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: [...] b) promover a liquidação de 
companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de 
obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham 
na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; [...] § 2º No caso da 
alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o 
acionista controlador. § 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem 
também os deveres e responsabilidades próprios do cargo”. 

143  ICVM nº 319/1999: “Art. 15. Sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares, são hipóteses 
de exercício abusivo do poder de controle: I – o aproveitamento direto ou indireto, pelo controlador, do 
valor do ágio pago na aquisição do controle de companhia aberta no cálculo da relação de substituição 
das ações dos acionistas não controladores, quando de sua incorporação pela controladora, ou nas 
operações de incorporação de controladora por companhia aberta controlada, ou de fusão de 
controladora com controlada; II – a assunção, pela companhia, como sucessora legal, de forma direta ou 
indireta, de endividamento associado à aquisição de seu próprio controle, ou de qualquer outra espécie 
de dívida contraída no interesse exclusivo do controlador; III – o não reconhecimento, no cálculo das 
relações de substituição das ações dos acionistas não controladores estabelecidas no protocolo da 
operação, da existência de espécies e classes de ações com direitos diferenciados, com a atribuição de 
ações, com direitos reduzidos, em substituição àquelas que se extinguirão, de modo a favorecer, direta ou 
indiretamente, uma outra espécie ou classe de ações; IV – a adoção, nas relações de substituição das 
ações dos acionistas não controladores, da cotação de bolsa das ações das companhias envolvidas, que 
não integrem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação em bolsas de 
futuros; V – a não avaliação da totalidade dos dois patrimônios a preços de mercado, nas operações de 
incorporação de companhia aberta por sua controladora, ou desta por companhia aberta controlada, e nas 
operações de fusão entre controladora e controlada, para efeito da comparação prevista no art. 264 da Lei 
nº 6.404/76 e no inciso VI do art. 2º desta Instrução; e VI – a omissão, a inconsistência ou o 
retardamento injustificado na divulgação de informações ou de documentos que tenham sido postos à 
disposição do controlador ou por ele utilizados no planejamento, avaliação, promoção e execução de 
operações de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta”. 

144  Na Lei das S.A., o prazo de prescrição para o acionista prejudicado buscar essa indenização é de três 
anos, conforme o já transcrito artigo 287, II, b, 2. Considerando que a sociedade incorporada estará 
extinta, entendemos que o prazo deveria ser contado da data que aprovar o balanço da incorporadora do 
exercício em que ocorreu a incorporação, como defendemos na nota 133. 

 Além disso, no caso de a incorporação envolver companhias abertas, o descumprimento das normas 
aplicáveis à incorporação é considerado infração grave e pode sujeitar o infrator (a companhia aberta, os 
membros dos conselhos de administração e fiscal, e da diretoria, os integrantes de seus órgãos técnicos 
ou consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a 
infração) à (i) suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia 
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Assim, considerando que existem regras de atribuição de responsabilidade e 

imposição de padrões de conduta aos acionistas controladores, não deveria causar prejuízo 

para os demais envolvidos na operação a atribuição de competência pela Lei das S.A. para 

que os acionistas controladores celebrem o protocolo e justificação da incorporação. Como 

vimos, a possibilidade de responsabilização é o ponto crucial da atribuição de competência 

para a negociação da operação.  

Além disso, ainda que os acionistas controladores negociem e elaborem o 

protocolo e justificação da operação, cabe lembrar que a Lei das S.A. dá oportunidade para 

que a administração se pronuncie sobre o assunto, em defesa dos acionistas não 

controladores. 

O conselho fiscal, se instalado, deve opinar sobre a proposta de incorporação a ser 

submetida à deliberação assemblear,145 como veremos no item 2.1.1.2. Também o conselho 

de administração, a depender de previsão estatutária, tem competência para manifestar-se 

previamente sobre certos atos ou contratos a serem celebrados pela companhia.146 

Ainda que não exista previsão estatutária de manifestação prévia sobre assuntos 

encaminhados à deliberação da assembleia por acionistas, entendemos que, de forma a 

evitar qualquer atribuição de responsabilidade solidária,147 caso o administrador entendesse 

                                                                                                                                                    
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou 
registro na Comissão de Valores Mobiliários; (ii) inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, 
para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior; (iii) suspensão da autorização ou registro para o 
exercício das atividades no mercado de valores mobiliários; (iv) cassação de autorização ou registro, 
para o exercício das atividades no mercado de valores mobiliários; (v) proibição temporária, até o 
máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema 
de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores 
Mobiliários; e (vi) proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em 
uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.  Vide artigos 17, da ICVM nº 
319/1999, e 11, da Lei nº 6.385/1976. 

145 Lei das S.A.: “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: [...] III – opinar sobre as propostas dos órgãos da 
administração, a serem submetidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão 
de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de 
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; [...]”. 

146 Lei das S.A.: “Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] VI – manifestar-se previamente 
sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; [...]”. 

147 Lei das S.A.: “Art. 117. [...] § 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato 
ilegal responde solidariamente com o acionista controlador”. 

 É verdade que esse dispositivo costuma ser invocado quando o administrador efetivamente pratica um 
ato em conluio com o controlador e não por inércia. 
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que a operação de incorporação é contrária ao interesse social, ele deveria buscar 

manifestar-se sobre o assunto. 

2.1.1.2  Informação sobre os termos da operação 

Nenhum mecanismo de tutela previsto pela legislação societária seria eficiente se 

não fossem as normas de publicidade e divulgação de informações. 148  No caso da 

incorporação, especificamente, é necessária a garantia de ampla informação aos acionistas 

das sociedades envolvidas como meio de instrumentalizar o exercício dos demais direitos a 

eles conferidos.149 

É importante, então, que os termos da operação sejam divulgados com veracidade, 

clareza e objetividade e dentro do prazo estabelecido pela regulamentação. Qualquer 

deficiência informacional é sancionada com a responsabilização dos responsáveis por 

divulgá-la.150  

Por isso, há três aspectos importantes a serem analisados que impactam no direito 

de informação dos acionistas na incorporação: o modo de divulgação, o momento de 

divulgação e o conteúdo a ser divulgado. 

Primeiramente, cabe analisar o modo e momento que os termos da operação 

devem ser divulgados aos acionistas. 

A diretiva europeia prevê a divulgação dos termos da operação com um mês de 

antecedência da realização de assembleia, em diferentes níveis: a publicação ou o registro 

em órgão público do protocolo de incorporação e a disponibilização aos acionistas do 

                                                 
148  Cf. P. DAVIES, Introduction… cit., p. 122; e T. ASCARELLI, Princípios e Problemas... cit., p. 323. 
149  Cf. L. S. DE ARAGÃO, Dever de informar e operações de reorganização societária – procedimento 

preparatório e as informações assimétricas, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, 
Reorganização societária, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 82. 

150  Qualquer omissão, inconsistência ou retardamento injustificado na divulgação de informações ou de 
documentos que tenham sido postos à disposição do controlador ou por ele utilizados no planejamento, 
avaliação, promoção e execução de operações de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia 
aberta é considerando abuso de poder de controle, pelo artigo 15, da ICVM nº 319/1999 (transcrito na 
nota 143). 
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protocolo e de seus anexos, como pareceres e a justificação.151 Ressalvadas pequenas 

adaptações ao sistema de publicidade adotado por cada país, as legislações societárias dos 

países europeus ora estudadas requerem a divulgação do protocolo e justificação de 

incorporação nos moldes e prazos previstos na diretiva. O intuito é garantir que os 

acionistas tenham amplo acesso aos termos da operação com tempo suficiente para analisá-

los até que tenham que exercer o seu direito de voto em assembleia. 

Em Delaware, uma cópia do protocolo deve ser enviada a todos os acionistas, 

inclusive aqueles sem direito a voto, em conjunto com a convocação para deliberar sobre a 

incorporação, com pelo menos vinte dias de antecedência da data marcada para a 

assembleia.152 

No Brasil, entende-se que a principal função do protocolo de incorporação é 

fornecer informações aos acionistas.153 Por isso, não é exigido que o protocolo ou qualquer 

outro documento sobre os termos da incorporação sejam registrados ou publicados, mas 

apenas disponibilizados aos acionistas na data da veiculação do primeiro edital de 

convocação da assembleia que irá deliberar a operação. Assim, nas sociedades anônimas 

abertas, os documentos que refletem os termos da operação deverão ser disponibilizados 

com quinze dias de antecedência da assembleia, e na companhia fechada, com oito dias.154 

                                                 
151 Vide artigos 6 e 11, da Terceira Diretiva. 
152 Vide § 251 (c), da DGCL. 
153 Ao contrário da legislação societária europeia, que entende que a divulgação ampla do protocolo é 

necessária também para a informação de terceiros, no Brasil a função do protocolo de informar terceiros 
é apenas acessória. 

154 Lei das S.A.: “Art. 135. [...] § 3º Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral 
extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da 
publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia-geral”. 

 “Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, 
além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação 
da matéria. § 1º A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita: I – na companhia fechada, 
com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não 
se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias; II – na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação 
será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias. [...].” 
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No caso das companhias abertas, além do envio dos documentos à bolsa de 

valores em que as ações da companhia são negociados,155 a regulamentação da CVM exige 

ainda que seja publicado o fato relevante contendo basicamente as mesmas informações 

exigidas no protocolo pela Lei das S.A., com pelo menos quinze dias de antecedência.156 

                                                 
155 Lei das S.A.: “Art. 124. [...] § 6º As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa de 

valores deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação da assembleia, à bolsa de 
valores em que suas ações forem mais negociadas, os documentos postos à disposição dos acionistas 
para deliberação na assembleia-geral”. 

 ICVM nº 361/1999: “Art. 3º. O protocolo, a justificação, bem como os pareceres jurídicos, contábeis, 
financeiros, laudos, avaliações, demonstrações financeiras, estudos, e quaisquer outras informações ou 
documentos que tenham sido postos à disposição do controlador ou por ele utilizados no planejamento, 
avaliação, promoção e execução de operações de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia 
aberta, deverão ser obrigatoriamente disponibilizados a todos os acionistas desde a data de publicação 
das condições da operação (art. 2º). Parágrafo único. As companhias abertas que divulgarem, no exterior, 
informações, demonstrações financeiras ou quaisquer outros documentos adicionais, ou que, por 
qualquer motivo, tiverem conteúdo diverso em relação aos requeridos pela legislação societária e pelas 
demais normas expedidas pela CVM, acerca das operações tratadas nesta Instrução, deverão, 
simultaneamente, divulgá-los no país e disponibilizá-los aos acionistas, mediante aviso publicado nos 
jornais utilizados habitualmente pela companhia, e comunicá-los à CVM e às bolsas e entidades do 
mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam 
admitidos à negociação.  

 Art. 4º. Os laudos definitivos deverão ser disponibilizados aos acionistas assim que finalizados, mediante 
aviso publicado nos jornais utilizados habitualmente pela companhia, até a data de publicação do 
anúncio de convocação da assembléia geral que irá deliberar sobre os mesmos”. 

156 ICVM nº 361/1999: “Art. 2º. Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM nº 31, de 8 de fevereiro de 
1984, as condições de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta deverão ser 
comunicadas pela companhia, até quinze dias antes da data de realização da assembleia geral que irá 
deliberar sobre o respectivo protocolo e justificação, à CVM e às bolsas de valores ou entidades do 
mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam 
admitidos à negociação, assim como divulgadas na imprensa, mediante publicação nos jornais utilizados 
habitualmente pela companhia. § 1º A comunicação e a divulgação a que se refere o caput deste artigo 
deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: I – os motivos ou fins da operação, e o interesse 
da companhia na sua realização, destacando-se, notadamente: a) os benefícios esperados, de natureza 
empresarial, patrimonial, legal, financeira e quaisquer outros efeitos positivos, bem como os eventuais 
fatores de risco envolvidos; b) se for o caso, e nos termos da legislação tributária, o montante do ágio 
que poderá ser amortizado a título de benefício fiscal e as condições de seu aproveitamento pela 
companhia; e c) a quantificação estimativa, razoavelmente discriminada em itens, dos custos de 
realização da operação. II – a indicação dos atos societários e negociais que antecederam a operação; III 
– o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócio que se 
extinguirão, os critérios utilizados para determinar as relações de substituição e as razões pelas quais a 
operação é considerada equitativa para os acionistas da companhia; IV – a comparação, em quadro 
demonstrativo, entre as vantagens políticas e patrimoniais das ações do controlador e dos demais 
acionistas antes e depois da operação, inclusive das alterações dos respectivos direitos; V – as ações que 
os acionistas preferenciais receberão, as razões para a modificação dos seus direitos, se houver, bem 
como eventuais mecanismos compensatórios; VI – se for o caso de incorporação de companhia aberta 
por sua controladora, ou desta por companhia aberta controlada, ou de fusão de controladora com 
controlada, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da 
controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados 
os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, para efeito da 
comparação prevista no art. 264 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; VII – os elementos ativos e 
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Por fim, é comum que as legislações societárias regulamentem o conteúdo 

mínimo do protocolo e justificação de incorporação, assim como dos documentos que 

deverão acompanhá-lo, como forma de proporcionar o perfeito conhecimento da operação 

por aqueles que irão aprová-la. 157  Assim, esses documentos funcionariam como uma 

espécie de exposição do acordo preliminar entre as sociedades envolvidas que deverá 

servir como base para a discussão e deliberação.  

Veremos a seguir os principais pontos que devem ser divulgados aos acionistas, 

tomando por base a regulamentação brasileira, em um protocolo e justificação de 

incorporação. 

i)  Informações sobre a avaliação do patrimônio, atribuição de ações aos acionistas da 

incorporada e composição do capital social da incorporadora 

Considerando que a principal característica da operação de incorporação é a 

concentração de duas ou mais sociedades, unificando seus respectivos patrimônios e 

                                                                                                                                                    
passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão; VIII – os critérios de avaliação do 
patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais 
posteriores; IX – a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades 
possuídas por outra; X – o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do 
capital das sociedades que forem parte na operação; XI – a composição, após a operação, segundo 
espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que 
se deverão extinguir; XII – o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, 
se for o caso; XIII – o detalhamento da composição dos passivos e das contingências passivas não 
contabilizadas a serem assumidas pela companhia resultante da operação, na qualidade de sucessora 
legal; XIV – a identificação dos peritos ou da empresa especializada, cuja nomeação será submetida à 
aprovação da assembleia geral, para avaliar o patrimônio líquido da companhia, com a declaração da 
existência ou não, em relação aos mesmos, de qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou 
potencial, com o controlador da companhia, ou em face de acionista(s) minoritário(s) da mesma, ou 
relativamente à outra sociedade envolvida, seus respectivos sócios, ou no tocante à própria operação; XV 
– se a operação foi ou será submetida à aprovação das autoridades reguladoras ou de defesa da 
concorrência brasileiras e estrangeiras; XVI – todas as demais condições a que estiver sujeita a operação, 
bem como outras informações relevantes referentes a planos futuros na condução dos negócios sociais, 
notadamente no que se refere a eventos societários específicos que se pretenda promover na companhia; 
e XVII – a indicação dos locais onde estarão disponíveis o projeto ou projetos de estatuto, ou de 
alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para se efetivar a operação, e a discriminação dos 
demais documentos colocados à disposição dos acionistas da companhia para exame e cópia, a partir da 
data de publicação das informações a que se refere este artigo, observado o disposto no art. 3º desta 
Instrução, sendo obrigatório o envio de cópia dos documentos de que trata o presente inciso à CVM e às 
bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de 
emissão da companhia estejam admitidos à negociação. § 2º Os valores sujeitos à determinação serão 
indicados por estimativa”. 

157 Como pode ser notado, no direito pátrio, pela transcrição dos artigos 224 e 225, da Lei das S.A., e artigo 
2º, da ICVM nº 361/1999 (vide notas 105, 112 e 156 acima). 
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membros em uma só sociedade, é fundamental que o protocolo contenha informações 

sobre a avaliação do patrimônio da incorporada que será transferido à incorporadora, bem 

como sobre a contraprestação a ser atribuída aos acionistas em substituição às ações que se 

extinguirão na operação.  

Nesse contexto, as legislações europeias, seguindo a diretiva, exigem que sejam 

disponibilizadas como anexo ao protocolo demonstrações financeiras das sociedades 

envolvidas dos últimos três exercícios, bem como balanço patrimonial recente.158 

O que se procura assegurar é que as informações apresentadas permitam aos 

acionistas confirmarem que os métodos aplicados foram adequados para obtenção da 

relação de substituição na operação proposta.159 

A Lei das S.A. exige que sejam apresentadas aos acionistas as seguintes 

informações: (i) o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição 

dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as 

relações de substituição;160 (ii) os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que 

se refere a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores; 161  (iii) a 

solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades 

                                                 
158 Vide artigo 11, da Terceira Diretiva. 
159 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 136. 
160 Tal previsão consta no artigo 224, I, da Lei das S.A. 

 Informações semelhantes são exigidas no direito comparado. Vide: (i) Portugal – artigo 98º-1(e) e 3, do 
Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 31-2, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigo 2501-
ter, (3), do Codice Civile; (iv) Reino Unido – § 905-2(b), do Companies Act 2006; (v) Delaware – § 251, 
(b), (5), da DGCL, não exigindo, no entanto, que o projeto vá além de informar a relação de troca, sem 
necessariamente informar os critérios utilizados; e (vi) Argentina – artigo 83-1, c, da Ley de Sociedades 
Comerciales. Os estados membros acima citados seguem o artigo 5-2(b), da Terceira Diretiva. 

161 Tal previsão consta no já citado artigo 224, III, da Lei das S.A. e no artigo 2º, § 1º, VIII, da ICVM nº 
319/1999. 

 Informações semelhantes são exigidas no direito comparado. Vide, exemplificativamente: (i) Portugal – 
artigo 98º-1(d) e 3, do Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 33, da Ley 3/2009; (iii) 
Itália – artigo 2501-quater, (3), do Codice Civile; (iv) Reino Unido – § 908, (2) (b), do Companies Act 
2006; e (v) Argentina – artigo 83-1, b, da Ley de Sociedades Comerciales. As legislações dos países 
membros da União Europeia acima citados foram mais descritivas com relação a essa exigência do que a 
Terceira Diretiva; de acordo com o seu artigo 9, a administração de cada uma das sociedades envolvidas 
deve redigir um relatório explicando o projeto em que deverá constar as bases econômicas da operação. 
Não requer esse tipo de especificação a DGCL, de Delaware.  
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possuídas por outra;162 e (iv) o valor do aumento do capital das sociedades que forem parte 

na operação; a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do 

capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão 

extinguir. Também devem ser identificados os peritos responsáveis por avaliar o 

patrimônio líquido da companhia.163 

Apesar de não estar expresso na Lei das S.A., entendemos que, seguindo técnica 

do direito comparado, também deveria ser nele informado qualquer dificuldade que foi 

encontrada no processo de avaliação. Considerando que em alguns casos pode ser admitida 

que a relação de troca seja composta, ainda que parcialmente, por parcela em dinheiro, essa 

informação também deve constar no projeto.164 

Os direitos das ações a serem atribuídas aos acionistas da incorporada são 

definidos pelas estipulações do negócio de incorporação acordado entre as sociedades 

envolvidas e não necessariamente pelos direitos que seriam aplicáveis às ações extintas. 

Ou seja, a extinção das ações da incorporada causa a extinção dos direitos de participação 

que eram conferidos por elas.165 Por isso, é importante que conste do projeto as espécies e 

classes de ações que irão compor o capital da incorporadora após a operação, especificando 

os direitos que tais espécies e classes conferem, especialmente com relação à participação 

nos lucros.166 

                                                 
162 Tal previsão consta no artigo 224, IV, da Lei das S.A. Além do Brasil, apenas Portugal, no artigo 98º-

1(c), do Código das Sociedades Comerciais, exige que conste essa informação no projeto.  

 No entanto, a regulamentação sobre o tratamento dessas ações está presente nas demais legislações. 
Vide, exemplificativamente, entre os países que regulamentam expressamente que tais ações não 
deverão ser consideradas: (i) Portugal – artigo 104-3, do Código das Sociedades Comerciais; (ii) 
Espanha – artigo 26, da Ley 3/2009, prevê que tais ações deverão ser amortizadas; (iii) Itália – artigo 
2504-ter, do Codice Civile; (iv) França – artigo L236-3, II, do Code de Commerce; e (v) Reino Unido – 
§ 914, do Companies Act 2006, todos em consonância com o artigo 19-2 da Terceira Diretiva. 

163 Conforme artigo 2º, § 1º, XIV, da ICVM nº 319/1999, aplicável às companhias abertas, embora essa 
especificação costume ser adotada também pelas companhias fechadas. 

164 Todos os países cuja legislação vem sendo citada neste estudo, com exceção do Brasil e Argentina, 
possuem expressamente a previsão legal da possibilidade de atribuição em moeda como parte da 
contraprestação pelas ações extintas. Delaware, seguindo tradição norte-americana, tem norma ainda 
mais permissiva, permitindo que sejam atribuídos outros bens como contraprestação às ações extintas.  

165 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1765. 

166 Especialmente com relação à participação nos lucros, vide no direito comparado: (i) Portugal – artigo 
98º-1(m), do Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 31-4 e 6, da Ley 3/2009; (iii) 
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Por fim, a ICVM nº 319/1999 exige que demonstrações financeiras que servirem 

de base para a negociação da incorporação envolvendo companhia aberta sejam auditadas 

por auditores independentes.167 

ii)  Projeto de estatuto social da incorporadora  

Considerando que as necessidades empresariais e as relações entre acionistas 

podem ser substancialmente alteradas, provocando a necessidade de rediscussão da 

estrutura estatutária da sociedade incorporadora, é costume que integre o projeto também a 

proposta de estatuto social a ser adotado pela incorporadora se aprovada a operação.168 

Assim é que a Lei das S.A. exige que conste do protocolo de incorporação “o projeto ou 

projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para efetivar a 

operação”.169 

Via de regra, conforme já discutido, a incorporação provocará a alteração da 

cláusula de capital social da incorporadora. Contudo, a incorporação também poderá 

demandar outras alterações no estatuto social da incorporadora, como, por exemplo, a 

                                                                                                                                                    
Itália – artigo 2501-ter, (5), do Codice Civile; e (iv) Reino Unido – § 905-2(d), do Companies Act 2006, 
todos em consonância com o prescrito no artigo 5-2 (d), da Terceira Diretiva. 

 No Brasil, apesar de a relação de troca ser prevista no protocolo, essas informações também devem 
constar no instrumento de justificação, conforme artigo 225, III, da Lei das S.A. A exigência da 
divulgação de tais informações também está prevista na ICVM nº 319/1999, em seu artigo 2º, § 1º, III, 
IV e XI, com maior amplitude. 

167 ICVM nº 319/1999: “Art. 12. As demonstrações financeiras que servirem de base para operações de 
incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta deverão ser auditadas por auditor 
independente registrado na CVM. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos casos de 
incorporação de ações previstos no art. 252 da Lei nº 6.404/76”. 

 “Art. 13. As demonstrações financeiras referidas no artigo anterior deverão ser elaboradas de acordo com 
as disposições da legislação societária e normas da CVM e observarão, ainda, os critérios contábeis 
idênticos aos adotados pela companhia aberta, independentemente da forma societária da outra sociedade 
envolvida.” 

168 Cf. I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, Fusões e aquisições... cit., p. 124. 
169 No Brasil, tal previsão consta no artigo 224, VI, da Lei das S.A.  

 No direito comparado, vide: (i) Portugal – artigo 98º-1(f), do Código das Sociedades Comerciais; (ii) 
Espanha – artigo 31-8, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigo 2501-ter, (2), do Codice Civile; (iv) Delaware – 
§ 251, (b), (3), da DGCL, sendo que o diploma exige inclusive que, se a incorporação não provocar 
qualquer mudança no estatuto social (certificate of incorporation), isso deverá ser declarado 
expressamente no projeto; e (v) Argentina – artigo 83-1, d, da Ley de Sociedades Comerciales. 

 No Brasil, tal previsão consta no artigo 224, VI, da Lei das S.A. 
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inclusão de outras atividades no objeto social, a alteração das regras de administração da 

sociedade ou a previsão de outras classes de ações.170 

A aprovação do projeto de novo estatuto apresentado no protocolo de 

incorporação está vinculado à aprovação do próprio protocolo de incorporação e, 

consequentemente, da incorporação em si.171 Ou seja, a operação de incorporação não 

poderia ser aprovada desvinculada da proposta de novo estatuto social. 

iii)  Motivos para realização da operação: o interesse social 

Os proponentes da incorporação deverão apresentar aos acionistas as justificativas 

que recomendam a realização da operação e como isso atenderia ao interesse da 

sociedade.172 A exceção dentre as jurisdições com relação à apresentação desses motivos 

que recomendam a operação é Delaware.173 

É fundamental que a justificativa esteja alinhada com o interesse social da 

sociedade e que isso esteja expressamente demonstrado pelos redatores da justificação. É a 

própria validade da operação que está vinculada a essa justificação. Caso a incorporação 

não esteja alinhada com o interesse social, sua implementação dará ensejo à 

responsabilização dos administradores, por descumprimento do dever de diligência e 

lealdade, e da acionista controladora, por abuso do poder de controle. 

É a exposição ex ante dos motivos para a operação e o modo como esses se 

alinham ao interesse social que dará oportunidade para o acionista dissidente contestar ex 

                                                 
170 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 64. 
171 Vide artigo 7(3), da Terceira Diretiva.  

 De acordo com R. VENTURA, ao considerar que a alteração do estatuto é parte do projeto de 
incorporação, essa simplificação é refletida na própria convocação da assembleia para aprovação da 
incorporação. Cf. Fusão, cisão... cit., p. 69. 

172 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1760. 

173 De acordo com Newman v. Warren (Del. Ch., 684 A.2d 1239 [1996]): “While a board may formulate a 
statement of reasons for recommending a merger under subsection (b) [§ 251, DGCL], it does not have 
an obligation to do so, nor must it disclose the grounds of the board members’ judgments for or against a 
proposed shareholder action. The law requires only a full and candid disclosure of the material facts”.  
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post judicialmente a validade da operação pela quebra dos deveres fiduciários dos 

administradores e da controladora.174 

Em cada país, no entanto, diferencia-se qual a extensão dessa justificação e em 

que instrumento ela é apresentada.175 No Brasil, já mencionamos que tais motivos constam 

como item a ser apresentado na justificação da incorporação, conforme artigo 225, I, da 

Lei das S.A., e é comum que a justificação da incorporação seja celebrada no mesmo 

instrumento que o protocolo. 

As motivações que devem ser apresentadas aos acionistas dependem do caso 

concreto,176 mas, em princípio, cada uma delas deveria individualizar o seu interesse social 

na operação – por exemplo, a justificação da incorporada deveria expor porque ela é a 

sociedade que está sendo extinta.177  

Também devem ser expostas as razões para a modificação dos direitos dos 

acionistas, se prevista. Usualmente, tal modificação não é abusiva, visto que a atribuição 

de ações de classe já existente da incorporadora aos acionistas com direitos especiais na 

                                                 
174 Cf. A. PÉREZ TROYA, La determinación... cit., p. 50. 
175 A Terceira Diretiva, em seu artigo 9, exige que seja elaborado um relatório pela administração de cada 

uma das companhias envolvidas que aborde as bases econômicas e jurídicas que expliquem o projeto de 
incorporação, em especial a relação de troca. Ou seja, apesar de exigir uma espécie de justificação dos 
dados técnicos apresentados no projeto, nada menciona expressamente sobre os motivos para 
incorporação. Essa mesma redação foi refletida de alguns países membros: (i) Itália – artigo 2501-
quinquies, do Codice Civile; e (ii) Reino Unido – § 908-2(b), do Companies Act 2006. 

 Tal redação é criticada pela doutrina espanhola que defende que “a fin de que el proyecto de fusión 
quede debidamente justificado deberán acreditarse, como mínimo los beneficios de la fusión, 
cuantificando, si es posible, su alcance y repercusiones positivas sobre los resultados de la sociedad, así 
como también que la fusión es una medida proporcional, lo que exige, en particular, contrastar los 
efectos positivos esperados de la fusión con sus efectos negativos, y que se razone por qué las ventajas 
previsibles compensan sus inconvenientes”. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de 
sociedades... cit., p. 136, citando também outros autores com a mesma opinião. O autor cita a 
Umwandlungsgesetz (§ 8), da Alemanha, como exemplo de legislação em que tal justificação é prevista. 

176 As motivações a serem expostas podem ser as mais variadas, podendo ser destacados os benefícios 
esperados de natureza empresarial, patrimonial, legal, financeira, bem como quaisquer outros efeitos 
positivos ou fatores de risco envolvidos. 

177 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 63. 

 No entanto, é certo que, pelo menos no Brasil, as justificações apresentadas para recomendar a aprovação 
da incorporação costumam ser vagas e genéricas. A título exemplificativo, é comum o uso dos seguintes 
motivos, com pequenas modificações: “a operação permitirá a exploração de potenciais sinergias entre 
as companhias e a simplificação da estrutura societária e, consequentemente, a redução de custos 
administrativos”. 
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incorporada costuma ser baseada na intenção de promover a liquidez no mercado de tais 

ações. 178  De qualquer forma, devem ser específicas em detalhe as justificativas para 

tanto.179  

No que cabe às companhias abertas brasileiras, também deveriam ser descritos na 

justificação (i) a existência de ágio na operação e (ii) a quantificação estimada dos custos 

para realização da operação.180 

iv)  Valor de reembolso para os acionistas dissidentes 

Veremos no item 2.1.4 que a previsão do direito de recesso aos acionistas 

dissidentes na incorporação é medida excepcional entre as legislações societárias ora 

estudadas, apesar de ser um dos principais meios de tutela do acionista não controlador na 

Lei das S.A.  

De qualquer modo, sendo o direito de recesso aplicável, o protocolo e justificação 

deve informar o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes 

da operação.181 A exigência da definição do valor de reembolso está em permitir que o 

acionista minoritário possa melhor avaliar se lhe interessa continuar na sociedade, 

                                                 
178 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 

Direito das companhias cit., v. 2, p. 1765-1766. 
179 No Direito Comparado: (i) Portugal – artigo 98º-1(j) do Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha 

– artigo 31-4, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigo 2501-ter, (7), do Codice Civile; e (iv) Reino Unido – § 
905, (2)(f), do Companies Act 2006. Tais estados membros seguem o artigo 5-2 (f), da Terceira Diretiva. 

 No Brasil, conforme artigo 225, II, da Lei das S.A., em que é previsto que essas informações constam do 
instrumento de justificação, e no artigo 2º, § 1º, V, da ICVM nº 319/1999. 

180 É o que consta no artigo 2º, § 1º, I, da ICVM nº 319/1999, ao prescrever o que deve informado aos 
acionistas: “Os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização, destacando-
se, notadamente: (a) os benefícios esperados, de natureza empresarial, patrimonial, legal, financeira e 
quaisquer outros efeitos positivos, bem como os eventuais fatores de risco envolvidos; (b) se for o caso, 
e nos termos da legislação tributária, o montante do ágio que poderá ser amortizado a título de benefício 
fiscal e as condições de seu aproveitamento pela companhia; e (c) a quantificação estimativa, 
razoavelmente discriminada em itens, dos custos de realização da operação”.  

181 No Brasil, conforme artigo 225, III, da Lei das S.A., em que é previsto que essas informações constam 
do instrumento de justificação, e no artigo 2º, § 1º, XII, da ICVM nº 319/1999. 

 Veremos que a outorga do direito de retirada não é medida protetiva muito comum no direito comparado 
em caso de incorporação de sociedades. 
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comparando a composição do capital social da sociedade resultante e o valor do direito de 

recesso.182 

v)  Parecer do conselho fiscal ou de peritos 

As legislações europeias preveem a necessidade de manifestação do conselho 

fiscal ou mesmo de terceiros sobre os termos da operação.183 

A atribuição dos conselheiros fiscais e de peritos nessas legislações é elaborar 

relatório que justifique se a relação de troca fixada no protocolo e justificação elaborado 

pela administração é razoável para a operação proposta, bem como se os métodos 

utilizados para a avaliação das sociedades interessadas foram adequados. 

O envolvimento de conselheiros fiscais ou peritos é importante para cumprir a 

função de analisar, de forma imparcial, a viabilidade dos termos e condições da operação, 

bem como mitigar o potencial risco de a contraprestação ser determinada com base em 

critérios injustos, porém imperceptíveis aos acionistas que não tenham conhecimentos 

técnicos suficientes para compreendê-los.184 

No Brasil, a Lei das S.A. prevê que o conselho fiscal, se instalado, deve 

manifestar-se sobre a operação de incorporação.185 Nesse parecer, o conselho fiscal deve 

restringir a sua manifestação à parte técnica da operação, sua legalidade e regularidade, 

sem entrar no mérito do ato ou negócio ou examinar a sua conveniência e oportunidade.186 

Essa atribuição de manifestação prévia do conselho fiscal pela Lei das S.A. 

enquadra-se no âmbito de fiscalização legal da gestão e se assemelha à função de um 

                                                 
182 Cf. I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, Fusões e aquisições... cit., p. 131. 
183 Os países europeus preveem a manifestação de peritos, em conformidade com o artigo 10 da Terceira 

Diretiva. A legislação de Portugal prevê ainda a necessidade de manifestação do conselho fiscal sobre a 
operação de incorporação proposta.  

184 Cf. CARLA M. TOMAZELLA; LÍVIA MARIZ, A proteção dos acionistas nas operações de fusão, 
incorporação e cisão no Brasil e no direito comparado, in: ERASMO VALLADÃO DE A. N. FRANÇA (org.), 
Direito societário... cit., p. 224. 

185 Vide nota 145. 
186  Cf. J. W. LUCENA, Das sociedades anônimas – comentários à lei, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, v. 2, p. 

727. 
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comitê interno da companhia. Como o conselho fiscal é obrigado a opinar antes da 

deliberação dos acionistas, suas considerações deveriam influenciar a assembleia.  

Além disso, a Lei das S.A. prevê que laudo de avaliação deve ser elaborado por 

perito para atestar o valor do patrimônio líquido da incorporada. No entanto, a atuação dos 

peritos exigida pela lei no direito pátrio na incorporação é muito mais limitada que aquela 

prevista nas legislações europeias. Por isso, o parecer do conselho fiscal é de importância 

capital no regime da Lei das S.A. para prover os acionistas das companhias brasileiras com 

opiniões técnicas sobre os termos da operação negociados pelos representantes da 

companhia. 

vi)  Outras informações a serem divulgadas 

O rol que tratamos nos itens anteriores sobre as informações que devem ser 

divulgadas aos acionistas não é exaustivo. Tanto o conteúdo do protocolo e justificação 

pode, e deve, ser ampliado para prever outros aspectos importantes daquela operação 

específica,187 como outros documentos devem ser disponibilizados para melhor atenderem 

ao direito de informação do acionista das sociedades envolvidas. 

Com relação ao protocolo de incorporação, é óbvio que poderão ainda constar do 

projeto outras cláusulas complementares ou especiais do negócio de incorporação, desde 

que estas não contrariem, suprimam ou substituam, ainda que parcialmente, os elementos 

considerados pela lei como essenciais ao protocolo.  

Assim, no protocolo de incorporação também deveria ser indicada qualquer 

situação especial que as sociedades envolvidas estejam sujeitas, como, por exemplo, 

estarem em liquidação ou estado falimentar;188 ou o tratamento a ser dado aos titulares de 

outros valores mobiliários emitidos pelas sociedades envolvidas, tais como debêntures, 

bônus de subscrição, partes beneficiárias. Poderiam ainda ser previstas também cláusulas 

regulando a administração da companhia enquanto a operação não for concretizada ou 

devidamente rejeitada ou prevendo providências a serem tomadas após a operação. 

                                                 
187 Cf. PAS CVM RJ 2002/1415, rel. Diretor Marcelo Trindade, DJ 17.02.2005; PAS CVM 10/00, rel. 

Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, DJ 08.07.2004. 
188 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 63. 
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No direito europeu, exige-se que seja previsto no projeto de incorporação 

qualquer vantagem a ser atribuída aos peritos e administradores em virtude da aprovação 

da incorporação. 189  Para esses fins, seria considerada uma vantagem qualquer 

contraprestação que seja diferente daquelas ordinariamente atribuídas a tais pessoas pelo 

desempenho de suas funções e que tenha fundamento na concretização da operação, como, 

por exemplo, a atribuição de compensação pecuniária aos administradores da incorporada 

pela perda do cargo após a operação.190  

No Brasil, é exigido nas operações envolvendo companhias abertas que seja 

declarado no protocolo se os peritos têm qualquer conflito ou comunhão de interesses, 

atual ou potencial, com os acionistas, as sociedades envolvidas ou a própria operação,191 

não havendo qualquer exigência expressa nesse sentido com relação aos administradores 

ou outros assessores envolvidos na operação.  

Por fim, discute-se ainda até que ponto vai a obrigação de informar dos 

representantes das sociedades aos acionistas das sociedades envolvidas. No direito 

comparado, é entendido que devem ser disponibilizadas informações sobre a operação que 

sejam suficientes para fornecer embasamento sob o ponto de vista jurídico e negocial para 

a deliberação dos acionistas.192 

                                                 
189 Seguindo o artigo 5-2 (g), da Terceira Diretiva: (i) Portugal – artigo 98º-1(l), do Código das Sociedades 

Comerciais; (ii) Espanha – artigo 31-5, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigo 2501-quater, (8), do Codice 
Civile, somente com relação aos administradores; e (iv) Reino Unido – § 908-2 (g), do Companies Act 
2006.  

190 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 156-157. 
191 Conforme artigo 2º, § 1º, XIV, da ICVM nº 319/1999.  No mesmo sentido, o anexo 21 da ICVM nº 

481/2009. 
192 Na Europa: “Let us bear in mind – even though these comments cannot be regarded as reflecting 

categorical instructions concerning the structure of the report and the items to be included – that the 
document must not be vague or summary, and that it must furnish explanations and justification, both of 
a legal nature (e.g. concerning the organs and the functioning of the acquiring company once the 
acquisition has taken place) and economic (e.g. enlightening shareholders as to the company’s potential 
and outlets, once the merger has taken place)” (European Communities Commission, Report... cit., p. 
48).  

 Em Delaware, o precedente Arnold v. Society for Savs. Bancorp., Inc. (Del. Supr., 678 A.2d 533 [1996]) 
estabelece que: “This section [§ 251, DGCL] and § 252 of this title do not explicitly require a company 
to inform stockholders of all material facts; the duty of disclosure is a judicially imposed fiduciary duty 
which applies as a corollary to the statutory requirements” (Cf. Department of State, Delaware 
Corporation Laws Annotated, Dover, Michie, 1997, p. 164).  
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No Brasil, a preocupação com a disponibilização de informações fez com que a 

CVM optasse por prever na ICVM nº 319/1999 um rol de elementos mínimos que devem 

ser divulgados ao mercado. Além disso, é considerado abuso de poder de controle a 

omissão, a inconsistência ou o retardamento injustificado na divulgação de informações ou 

de documentos que tenham sido postos à disposição do controlador ou por ele utilizados no 

planejamento, avaliação, promoção e execução de operações de incorporação, fusão ou 

cisão envolvendo companhia aberta.193  

2.1.2  Aprovação da incorporação pelos acionistas 

Vimos que, nos procedimentos de incorporação de sociedades, é comum que seja 

exigida que a aprovação da operação seja submetida à deliberação dos acionistas. 

Observadas algumas exceções no direito comparado, os termos negociados pelos 

representantes das sociedades interessadas não cria qualquer vínculo obrigacional para 

essas sociedades sem a aprovação dos seus acionistas. No Brasil, a necessidade de 

aprovação pela assembleia de acionistas está prevista nos parágrafos do artigo 227 da Lei 

das S.A.194  

O principal fundamento que demanda a intervenção dos acionistas em uma 

incorporação é a mudança significativa que essa operação provoca nas bases essenciais do 

investimento deles. 195  Além disso, requerer a aprovação dos acionistas, como 

                                                 
193 Cf. L.S. DE ARAGÃO, Dever de informar e operações de reorganização societária – Procedimento 

preparatório e as informações assimétricas, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, 
Reorganização societária, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 93-96. 

194  Lei das S.A.: “Art. 227. [...] § 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo 
da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante 
versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão. § 2º A sociedade que houver de 
ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos 
necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. § 3º 
Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a 
incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação”. 

195 A doutrina mais tradicional fundamentava a necessidade de aprovação da incorporação pelos acionistas 
em virtude de a operação ser uma modificação do contrato ou estatuto social.  

  Atualmente, considerando as exceções legais que foram sendo previstas, tanto para exigir a aprovação de 
acionistas como para atribuir competência para os órgãos administrativos (essas exceções serão tratadas 
no decorrer deste item e do item 2.2.1.4), em especial no direito comparado, a aprovação dos acionistas 
passou a ser necessária em caso de mudanças significativas nas bases essenciais de seu investimento, 
seja elas consequência de alteração nos atos constitutivos da sociedade ou não. Vide, nesse sentido, M. 
G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, 
Reorganização societária cit., p. 265-272; e A. PÉREZ TROYA, La determinación... cit., p. 31. 
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mencionamos no item 2.1.1, fará com que eles rejeitem operações prejudiciais impostas 

pela administração. Assim, quer a legislação coloque a assembleia de acionistas como 

órgão soberano da sociedade, como ocorre na maior parte dos países da Civil Law, quer 

coloque o conselho de administração, como ocorre nos países da Commom Law, é exigida 

a aprovação dos acionistas para a concretização de uma incorporação.  

Esta aprovação deve ser dada em única deliberação, que terá por objeto todos os 

termos da operação; isso inclui a aprovação do protocolo da incorporação e outros 

documentos, como propostas de alterações de estatutos sociais, por exemplo.196 

Atualmente, as legislações societárias ora estudadas exigem que a incorporação 

seja aprovada por um quorum qualificado de acionistas reunidos em assembleia geral. Os 

países europeus, seguindo a diretiva, costumam exigir que dois terços dos acionistas 

presentes aprovem a incorporação ou, caso mais da metade do capital esteja presente à 

assembleia, a maioria dos presentes.197 Delaware, por sua vez, exige que a incorporação 

seja aprovada pela maioria das ações com direito a voto.198 

Considerando o quorum exigido para a aprovação da incorporação, percebe-se 

que, na maior parte das vezes, hodiernamente, a exigência de aprovação pelos acionistas 

atende mais ao interesse de proteger o acionista da discricionariedade da administração das 

sociedades do que dos acionistas controladores. 

Nem sempre foi assim. Tem havido uma tendência para diminuição sistemática 

dos quoruns necessários para aprovação de mudanças significativas na estrutura das 

                                                 
196 Cf. C. SANTAGATA, La fusione tra società, Napoli, Morano, 1964, p. 180; e F. SCARDULLA, La 

transformazione... cit., p. 354. 
197 Vide: (i) Portugal – artigos 386-3 e 383-2, do Código de Sociedades Comerciais, que exige a aprovação 

por 2/3 dos presentes; (ii) Espanha – artigo 199, b, do Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
que exige a aprovação de 2/3 do capital social; (iii) França – artigo L225-96, do Code de Commerce, que 
exige a aprovação por 2/3 dos presentes; (iv) Itália – artigo 2368, do Codice Civile, que exige a 
aprovação por 2/3 dos presentes, em caso de companhia aberta, ou maioria se fechada; (v) Suíça – artigo 
18-1, a, da Loi sur la fusion, que exige aprovação de 2/3 dos presentes ou de maioria do capital social; e 
(vi) Reino Unido – § 907, do Companies Act 2006, que exige aprovação de 75% de cada classe de ações. 
A Terceira Diretiva, da União Europeia, em seu artigo 7-1, prevê que o quorum para aprovação deverá 
ser de 2/3 dos presentes ou, caso mais de 50% do capital votante estiver presente, de maioria. 

198 Vide § 251 (c), da DGCL. 
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sociedades comerciais, em especial das sociedades anônimas. 199  No século XIX, por 

exemplo, as legislações societárias costumavam exigir que operações como a de 

incorporação fossem aprovadas pela unanimidade dos acionistas das sociedades 

envolvidas. 

A partir do século XX, passaram a ser previstos quoruns mais flexíveis. Com a 

adoção desses quoruns mais flexíveis se procurou buscar um equilíbrio entre a proteção 

das minorias e a prevenção de abusos de poder, já que quoruns muito elevados permitem 

que os minoritários arbitrariamente impeçam a ocorrência de operações que seriam 

interessantes para a sociedade. 

Atualmente, por influência de interpretações econômicas, o quorum de 

deliberação tem sido diminuído de modo a facilitar operação que, embora não beneficie 

todos os acionistas, represente um benefício para as sociedades envolvidas. Ou seja, se a 

maior parte dos acionistas é favorável à operação, os ganhos daqueles que a aprovam são 

maiores do que as perdas do que as reprovam e, portanto, haverá um ganho.200  

Assim, na maior parte das legislações societárias ora estudadas o acionista não 

controlador raramente influencia a aprovação da operação, a não ser que se trate de 

sociedade com o controle disperso. 

Em alguns casos, há diferenças no que se refere às exigências para a aprovação da 

incorporação na incorporada e na incorporadora. 

Em primeiro lugar, no direito comparado, há algumas situações previstas pela 

legislação societária em que é dispensada a aprovação dos acionistas da sociedade 

incorporadora. A dispensa nessas situações específicas é sugerida pela diretiva europeia e 

adotada por Reino Unido e Delaware.201 

                                                 
199 Cf. R. J. GILSON; B. S. BLACK, The law... cit., p. 642-643. 

 Isso também é verdade no Brasil. Do Código Comercial de 1850 para a regulamentação prevista na Lei 
das S.A. foram diminuídas as matérias em que era exigido o quorum de unanimidade dos acionistas. 

200 Cf. R. J. GILSON; B. S. BLACK, The Law... cit., p. 643. 
201 Com relação a Delaware, vide § 251(f), da DGCL, que prevê, por exemplo, que a aprovação da 

assembleia geral de acionistas da incorporadora não é necessária caso a incorporadora emita, em virtude 
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Além disso, quando a aprovação pela assembleia geral não é formalmente 

dispensada, os quoruns exigidos para a aprovação podem ser menores na assembleia da 

incorporadora do que na incorporada.202 

Essa diferença de tratamento, logicamente, reflete o impacto que a incorporação 

representa para cada um desses grupos de acionistas. Para os acionistas da incorporadora, 

se é inegável que a incorporação causa a diluição do percentual de sua participação 

societária em virtude do ingresso dos acionistas da incorporada no quadro social da 

incorporadora, sem que lhes seja garantido o direito de preferência, também é passível de 

afirmação que, sob o ponto de vista interno da incorporadora, a operação é uma aquisição 

de ativos seguida de aumento de capital que está sendo estruturada como uma incorporação 

por motivos fiscais, por exemplo.203 

Por sua vez, para os acionistas da incorporada, a operação significa a própria 

extinção da sociedade da qual eles eram membros, resultando em uma completa alteração 

das bases essenciais de seu investimento. Além disso, há maior razão em buscar a 

aprovação dos acionistas com relação à decisão tomada pelos administradores: esses 

últimos podem estar em situação de conflito de interesses com relação à sociedade e aos 

acionistas, já que a concretização da operação provavelmente causará a destituição deles 

dos respectivos cargos.204 

No Brasil, a Lei das S.A. também faz essa diferenciação e exige quorum 

qualificado apenas dos acionistas da sociedade a ser incorporada. Assim é que seu artigo 

                                                                                                                                                    
da incorporação, novas ações representando menos de 20% do total de ações existentes antes da 
operação. 

 Com relação ao Reino Unido, vide § 918, do Companies Act 2006, que prevê a dispensa da realização da 
assembleia da incorporada caso condições de publicidade sejam cumpridas e desde que nenhum 
acionista titular de mais de 5% do capital votante exija a sua realização. 

202 Um exemplo é a legislação argentina, que exige a aprovação da maioria dos presentes, para a 
incorporadora, e maioria do capital votante, para a incorporada. Vide artigo 234, 4, da Ley de Sociedades 
Comerciales. 

203 “The fact that shareholders of acquiring companies must often authorize mergers (even if there is no 
alteration of their charters) suggests that corporate law is less concerned with formal legal identity than 
with the sheer size of these transactions, and the possibility that they can radically alter the power and 
composition of the acquiring corporation’s management”. (E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, 
Significant... cit., p. 134-135). 

204 Cf. R. B. THOMPSON; P. H. EDELMAN, Corporate voting, cit., p. 141; J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. 
J. GILSON, Cases... cit., p. 938; e E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 133, nº 7. 
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136, IV, requer que a incorporação seja deliberada pela assembleia geral da incorporada 

com aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a 

voto.205 Já para a aprovação de incorporação pela assembleia da incorporadora é exigido 

somente quorum da maioria dos acionistas presentes. Em ambos os casos, no entanto, é 

necessário que a assembleia seja instalada em primeira convocação com dois terços dos 

presentes. 

Não é demais ressaltar que, além disso, para que a aprovação da incorporação seja 

válida e eficaz, devem ser obedecidas as regras de convocação da assembleia, assim como 

de exercício de voto pelos acionistas.206 Ou seja, na operação de incorporação os acionistas 

estão obrigados a votar de modo que seja atingido o interesse social da companhia da qual 

fazem parte.  

Esse ponto é especialmente importante no papel do acionista controlador. Vimos 

no item 2.1.1.1 que a Lei das S.A. impõe deveres de conduta ao acionista controlador, 

prevendo que ele deverá exercer seu poder de controle nas diversas instâncias de decisão 

societária de modo que a companhia consiga cumprir sua função social, e será considerado 

abuso de poder de controle implementar uma operação de incorporação visando a obter 

vantagens particulares.207 Caso a acionista controladora não exerça seu voto no interesse 

social, mas em interesse próprio, ela poderá ser responsabilizada pelos demais acionistas. 

No direito comparado, costuma ser exigida também a aprovação dos acionistas 

titulares de categorias especiais de ações, por votação em separado de cada categoria, ainda 

que eles não tenham direito a voto.208 Em alguns casos, no entanto, essa aprovação por 

                                                 
205 “Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com 

direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam 
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: [...] IV – fusão da 
companhia, ou sua incorporação em outra; [...].” 

206 De modo que seja obtida a legítima vontade social, desde a instalação da assembleia até o exercício do 
direito de voto são regidos por diversos princípios. A assembleia geral deve seguir procedimento 
regulado na Lei das S.A. para assegurar a participação de todos os acionistas na reunião e no debate das 
matérias submetidas à deliberação. Além disso, com relação ao direito de voto em si, princípios como a 
proibição de voto plural ou da cessão de votos são aplicáveis, assim como o dever do acionista de 
exercer seu voto no interesse social. 

207 Vide artigos 116 e 117, da Lei das S.A. 
208 Essa previsão de necessidade de aprovação em assembleia especial de acionistas sem direito a voto ou 

com voto restrito existe também em outras situações que não tratem da incorporação de sociedade. 
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assembleia especial somente seria necessária caso a incorporação afete direitos, 

preferências e privilégios dessas categorias especiais.209 

Na Itália e Espanha, a exigência de aprovação é condizente com o princípio da 

continuidade da condição de acionista apesar da realização de incorporação e, por isso, 

somente é necessária a obtenção da aprovação dessas classes especiais de acionistas no 

caso de a operação trazer modificações a suas preferências e direitos. 210  Assim, é 

necessária a votação em separado, quando a incorporação afete formalmente a atribuição 

ou conteúdo de algum direito, como, por exemplo, atribui-se ações preferenciais com 

dividendos fixos reduzidos. Também seria necessária a votação em separado quando a 

incorporação venha causar um prejuízo indireto aos acionistas de determinada classe de 

ações, como, por exemplo, apesar de ser mantido o direito a um dividendo mínimo fixado 

em relação ao capital social, mas esse ser menor do que o da sociedade anterior. 

No entanto, a doutrina desses dois países diverge sobre a necessidade de 

aprovação das categorias especiais de acionistas se as alterações causadas são decorrentes 

da necessidade de compenetração dos grupos de acionistas, como, por exemplo, a 

diminuição de direitos políticos em virtude da diluição da participação dessa classe de 

ações no capital social. A doutrina italiana entende que sim; a doutrina espanhola entende 

que essas modificações seriam inevitáveis e por isso essa assembleia especial não seria 

obrigatória.211  

No Brasil, a Lei das S.A. não faz referência expressa à necessidade de realização 

de assembleia especial de classes de ações em caso de incorporação, o que mereceu críticas 

                                                 
209 Apenas exige a aprovação, sem menção a qualquer modificação de direitos: (i) Portugal – artigo 103º-3, 

do Código de Sociedades Comerciais; (ii) França – artigo L236-9, do Code de Commerce, que exige a 
aprovação por 2/3 dos presentes; e (iii) Reino Unido – § 907, do Companies Act 2006.  

 A Terceira Diretiva, da União Europeia, em seu artigo 7-2, por sua vez, prevê que deverá ser obtida 
aprovação por votação em separado por cada classe de acionistas afetados pela operação. 

210 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 292. 
211 C. SANTAGATA defendia que “[n]on vi sarà pregiudizio nella solla ipotesi che sussista perfetta 

corrispondenza di disciplina per le diverse categorie esistenti nella società participanti alla fusione, 
restando al contempo inalterato il rapporto preesistente tra le categorie delle singole società” (La 
fusione... cit., p. 269. Em sentido contrário, L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de 
sociedades... cit., p. 293-294). 
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por parte da doutrina.212 No entanto, há previsão de realização de assembleia especial na 

Lei das S.A. nas situações em que é, por exemplo, aprovada a alteração nas preferências, 

vantagens de uma ou mais classes de ações preferenciais.213 

Assim, questiona-se se acionistas titulares de ações preferenciais teriam o direito 

de aprovar a incorporação em assembleia especial caso a operação gere modificação aos 

seus direitos. Parte da doutrina parece contrária a essa posição, entendendo que o acionista 

titular de ações sem direito a voto teria como alternativa o exercício do direito de 

recesso.214  

Não concordamos com essa posição, no entanto. Entendemos que, em 

conformidade com o que defende a doutrina espanhola, deveria ser conferido o direito de 

aprovação por votação em separado, em assembleia especial, para os acionistas que 

tivessem os direitos e privilégios conferidos às suas ações afetados em virtude de 

modificações implementadas com a incorporação que não fossem de direta decorrência da 

estrita necessidade de unificação dos quadros de acionistas em uma única sociedade.215 

Assim, por exemplo, seria necessária a aprovação dos acionistas titulares de ações 

preferenciais caso, em decorrência da incorporação, fossem atribuídas a eles ações 

                                                 
212 Cf. W. BULGARELLI, A fusão, incorporação... cit., p. 51; e W. BULGARELLI, Fusões, incorporações... cit., 

p. 224. 
213 Lei das S.A.: “Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das 

ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não 
estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: I – criação 
de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção 
com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; II – 
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de 
ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; [...] § 1º Nos casos dos incisos I e II, a 
eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um 
ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em 
assembleia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei. [...] § 4º 
Deverá constar da ata da assembleia-geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e II, se não 
houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela assembleia 
especial prevista no § 1º” (grifos nossos). 

214 Neste sentido, FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 121-122; e M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 
256-257. 

215 A favor dessa interpretação, D. A. MIRANDA JÚNIOR, Breves comentários à Lei de Sociedades por Ações, 
São Paulo: Saraiva, 1977, p. 307; T. DE MIRANDA VALVERDE, Sociedade por ações, Rio de Janeiro: 
Forense, 1959, v. 3, p. 82; e C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade por Ações, 5º volume, São Paulo: 
Saraiva, 1972-73, p. 21. 



63 

ordinárias da incorporadora, a não ser que houvesse prévia autorização estatutária para a 

conversão dessas ações preferenciais em ações ordinárias.216 

Por fim, a CVM entende que os acionistas titulares de ações ordinárias que forem 

titulares de ações preferenciais podem participar e votar nas assembleias gerais de 

preferencialistas.217 

2.1.3  Fixação da relação de troca de ações 

Conforme abordado no Capítulo I, um dos principais efeitos da incorporação é a 

extinção de ações emitidas pela incorporada e sua substituição por ações da incorporadora. 

Por força da operação, dois patrimônios distintos integram-se num único patrimônio, sob a 

titularidade da incorporadora. Exceto em casos específicos – por exemplo, se a 

incorporação estiver sendo realizada entre sociedade e sua subsidiária integral, essa 

unificação em uma única sociedade exige que sejam substituídos os direitos de 

participação das ações extintas da incorporada por ações emitidas pela incorporadora, 

consequentemente modificando o percentual de participação no capital social dos 

acionistas desta última. 

Por serem justamente as características e o percentual das ações detidas que 

definem a extensão do exercício de direitos patrimoniais e políticos pelo acionista dentro 

de uma companhia, os dispositivos da legislação societária regulamentando a fixação da 

relação de troca de ações são de fundamental importância para a defesa dos interesses dos 

acionistas das sociedades envolvidas na incorporação. Enquanto os acionistas da sociedade 

incorporadora parecem ser protegidos pelas regras de avaliação do patrimônio da 
                                                 
216 Em sentido contrário, Processo nº CVM RJ2004/2274, rel. SEP, DJ 20.04.2004, em que foi entendido 

que a incorporação de ações com a atribuição de ações ordinárias da incorporadora aos acionistas 
titulares de ações preferenciais da incorporada não exigiria a aprovação pela assembleia especial, já que 
a incorporadora possuía única espécie e classe de ações. 

 Entendemos que para a conversão de ações preferenciais em ordinárias deveriam ser aplicáveis os 
mesmos procedimentos e as mesmas exigências que são aplicáveis no caso de conversão de ações fora 
de uma operação de incorporação. Assim, na ausência de autorização estatutária prévia para a conversão 
de ações preferenciais em ações ordinárias, deve a conversão ser submetida à aprovação ou ratificação 
da assembleia especial de acionistas preferencialistas. Tratando sobre esse ponto na conversão de ações 
de ações preferenciais em ações ordinárias, vide Processo CVM RJ2007/0947, rel. Dir. Marcelo 
Fernandez Trindade, DJ 22.05.2007. 

217 Cf. Processo CVM nº RJ 2007/0947, rel. Dir. Marcelo Fernandez Trindade, DJ 22.05.2007; e Processo 
CVM nº RJ2006/6785, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Souza, DJ 25.09.2006. 
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incorporada, os acionistas da incorporada o são pelos parâmetros impostos para fixação da 

relação de substituição de ações. 

As legislações societárias, no entanto, podem regulamentar a fixação de relação de 

troca de diferentes maneiras. A determinação da relação de troca pode ser considerada fora 

da autonomia contratual das sociedades e constituir uma declaração, cuja maioria do 

conteúdo está disciplinada pela legislação, ou, em sentido diametralmente oposto, pode ser 

considerada um dos elementos estritamente negociais da operação, tal qual o preço de uma 

aquisição implementada por um contrato de compra e venda.218 

A maior parte das legislações societárias adota uma posição intermediária, em que 

são reconhecidos critérios ou procedimentos para a fixação da relação de troca que dão 

espaço para a admissão de certa subjetividade, reconhecendo a interferência de elementos 

econômicos e não econômicos, como, por exemplo, a habilidade de negociação dos 

representantes das sociedades envolvidas.  

Essa é a posição prevista na diretiva da União Europeia. De acordo com esse 

diploma, apesar de ser competência dos administradores a negociação da relação de troca 

das ações, eles deverão disponibilizar aos acionistas relatório justificando os aspectos 

jurídicos e econômicos que levaram à fixação daquela relação de troca, inclusive 

detalhando os critérios de avaliação utilizados e por que esses critérios foram considerados 

os mais aptos para avaliar as sociedades envolvidas. Além disso, como vimos no item 

2.1.1.2, a diretiva europeia exige que seja disponibilizado aos acionistas relatório 

preparado por peritos que justifiquem se a relação de troca fixada no protocolo e 

justificação elaborado pela administração é razoável para a operação proposta, bem como 

se os métodos utilizados para a avaliação das sociedades interessadas foram adequados.219  

                                                 
218 Cf. A. PÉREZ TROYA, La determinación... cit., p. 23-25. 
219 Vide artigos 9 e 10, da Terceira Diretiva. 



65 

Ou seja, os administradores têm ampla liberdade para escolher os métodos que 

utilizarão para a fixação da relação de troca, desde que eles estejam devidamente 

justificados e sejam atestados como adequados pelos peritos independentes.220 

Essa regulamentação é adotada por todos os países europeus ora estudados, com 

pequenas variações. 221  A legislação societária espanhola e a suíça são exemplos de 

regulamentação que preveem mais restrições à liberdade de contratar no que se refere à 

fixação da relação de troca: é expressamente prevista a necessidade de a relação de troca 

ser baseada no valor real do patrimônio das sociedades envolvidas e de os acionistas da 

incorporada receberem ações da incorporadora em proporção com a sua participação na 

incorporada. 222  Já a regulamentação da França prevê que os patrimônios de todas as 

sociedades envolvidas deverão ser avaliados, utilizando-se métodos homogêneos e critérios 

idênticos.223 

Assim, na Europa, o principal mecanismo de proteção aos acionistas minoritários 

na incorporação de sociedades é a regulamentação da fixação de troca, dando menor 

margem a comportamentos oportunistas e discricionários por parte dos administradores e 

do acionista controlador.224 Apesar de ser reconhecido que a relação de troca é semelhante 

à fixação do preço nas aquisições em geral, considerando que na incorporação são os 

administradores que negociam esse preço por todos os acionistas, entende-se que o único 

ponto de convergência possível para que essa imposição seja válida, principalmente aos 

                                                 
220 É comum que os peritos estabeleçam um número mínimo e máximo para que a relação de troca seja 

considerada adequada.  
221 Vide: (i) Portugal – artigos 98º-3 e 99º, Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigos 33 e 

34, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigos 2501-quinquies e 2501-sexies, do Codice Civile; (iv) França – 
artigos L-239-9 e L-236-10, do Code de Commerce; (v) Suíça – artigos 14 e 15, da Loi sur la fusion; e 
(vi) Reino Unido – § § 908 e 909, do Companies Act 2006. 

222 Vide: (i) Espanha – artigos 24-1 e 25-1, da Ley 3/2009; e (ii) Suíça – artigo 7, da Loi sur la fusion. 

 Apesar de não expressamente previsto na legislação portuguesa, a doutrina entende que a participação 
atribuída ao acionista da incorporada na incorporadora também deve ser proporcional ao que ele possuía 
no capital social da incorporada. Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 81. 

223 Cf. M. GERMAIN; L. VOGEL, in: G. RIPERT; R. ROBLOT, Traité de droit commercial, 17. ed., Paris: LGDJ, 
1998, t. 1, p. 1438. 

224 Cf. A. PÉREZ TROYA, La determinación... cit., p. 21. 
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acionistas dissidentes, é se essa fixação da relação de troca for obtida com base no valor 

real das participações.225  

Os métodos para a obtenção desse “valor real” ficam a critério dos 

administradores. No entanto, peritos independentes devem emitir parecer indicando se 

consideram os critérios adotados pelos administradores são adequados. 226  Ainda, 

administradores e peritos podem ser responsabilizados pelos prejuízos causados aos 

acionistas por atuação com dolo ou culpa.227  

Além disso, apesar de ser fundamental que sejam atribuídas ações da sociedade 

incorporadora aos acionistas da incorporada, a diretiva europeia prevê a possibilidade de 

atribuição de montante equivalente a dez por cento das ações emitidas em dinheiro. É 

interpretado que essa faculdade serve para facilitar a aplicação da relação de troca das 

ações, quando não é possível a obtenção de números inteiros de ações – apesar de isso 

somente estar expresso no texto do diploma espanhol.228 

Por sua vez, em Delaware a fixação de troca na incorporação é deixada 

exclusivamente a critério da administração das sociedades, que devem negociar toda a 

operação. Não é exigido que a contraprestação atribuída aos acionistas das sociedades 

incorporadas seja composta por ações da sociedade incorporadora.229 Assim, é possível que 

a incorporação resulte na extinção do investimento do acionista da incorporada, podendo 

                                                 
225 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 77-79. 
226  Vide artigo 10, da Terceira Diretiva. 
227  Vide artigos 20 e 21 da Terceira Diretiva. 
228 Vide artigo 25-2, da Ley 3/2009. 

 Por exemplo, nesse sentido, Conseil Fédéral Suisse, Message concernant la loi fédérale sur la fusion, la 
scission, la transformation et le transfert de patrimoine, 13.06.2000, disponível em: 
<http://www.admin.ch/ch/f/ff/2000/3995.pdf>, acesso em: 30 set. 2010, p. 4056, sobre a legislação 
suíça; e RAÚL VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 85-86, sobre a legislação portuguesa.  

229 Vide § 251(b)(5), do DGCL, que prevê que os acionistas da incorporada podem receber como 
contraprestação à extinção de suas ações tanto ações da sociedade incorporadora quanto títulos de dívida, 
ações de emissão de outras sociedades, dinheiro em espécie ou qualquer outro tipo de bem. 

 Até o final dos anos 60, no entanto, somente era admitido que fossem atribuídos ações e outros valores 
mobiliários da sociedade incorporadora. A partir dessa época, foi ampliada nas diversas jurisdições 
americanas a permissão para incluir também dinheiro em espécie ou qualquer outro tipo de bem, 
incluindo ações de outras sociedades. Cf. S. H. SCHULMAN; A. SCHENK, Shareholders’ voting and 
appraisal rights in corporate acquisition transactions, 38 Bus Law, 1982-1983, disponível em: 
<http://heinonline.org>, acesso em: 27 jun. 2010, p. 1531-1532. 
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ser atribuídas ações de outras sociedades, outros valores mobiliários e, até mesmo, dinheiro 

em espécie. 

Também não é exigida a interferência de peritos na legislação para avaliar 

qualquer aspecto da operação. No entanto, em virtude do posicionamento da 

jurisprudência, é comum que ainda assim sejam contratados pareceres de auditores ou 

bancos de investimento para embasar a negociação conduzida pelos administradores.230 

Nessa jurisdição, a proteção dos acionistas se dá pela atuação dos 

administradores, que têm o dever de buscar, de modo informado e com boa-fé, o que 

acreditam ser o melhor para os acionistas da companhia que administram. 231  Os 

administradores da incorporada devem procurar obter o melhor preço para as ações da 

incorporada, o que costuma ser verificado com base em dois componentes: (i) a 

administração teve informação suficiente para apurar o real valor da companhia e (ii) a 

operação foi estruturada de modo que o valor de aquisição da companhia incorporada se 

aproximou o máximo possível do valor apurado.232  Além disso, há a necessidade de 

tratamento equânime entre os acionistas não controladores e a acionista controladora, que, 

por sua vez, terá poder para vetar a operação.233 

No Brasil, a Lei das S.A. não prescreve a necessidade de avaliação do patrimônio 

da incorporadora e incorporada, bem como quaisquer outros critérios para a fixação da 

relação de troca. Sobre essa matéria, o principal diploma societário brasileiro somente 

                                                 
230 Cf. E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 135.  

 As cortes de Delaware já decidiram que a negociação de venda de uma companhia sem a elaboração de 
um laudo de avaliação é infringência ao dever de diligência dos administradores, ainda que o preço final 
tenha sido adequado ou vantajoso. Vide Smith v. Van Gorkom, Del. Supr., 488 A.2d 858 (1985); e Sealy 
Mattress Co. v. Sealy, Inc., Del. Ch., 532 A.2d 1324 (1987). 

231 Cf. Smith v. Van Gorkom, Del. Supr., 488 A.2d 858 (Del. 1985). No mesmo sentido, M. V. VON 
ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 129. 

232 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 998-999. Essas obrigações podem ser 
estendidas aos administradores da incorporadora caso a operação resulte na modificação do controle da 
companhia, seja pelo aparecimento de um acionista controlador ou pela troca de um acionista 
controlador por outro. 

233 “Transactions undertaken by uncontrolled companies ordinarily treat all shareholders identically, and 
thus minority shareholders are automatically protected through the basic ‘shared returns’ rewards 
strategy” (E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 139). No mesmo sentido, ROBERT 
CLARK apud N. J. PARENTE, Maioria não basta, Revista Capital Aberto, São Paulo, Capital Aberto, fev. 
2007, p. 52.  
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exige que (i) sejam atribuídas ações da incorporadora em troca das ações da incorporada 

aos seus acionistas, (ii) a relação de troca e os critérios para sua determinação estejam 

previstos nos protocolos de incorporação e (iii) peritos atestem que o valor do patrimônio a 

ser vertido para a formação de capital social da incorporadora é, ao menos, igual ao 

montante do capital a realizar.  

Ou seja, a Lei das S.A. deixou as sociedades livres para convencionar a relação de 

substituição de ações, assim como o valor a ser atribuído ao patrimônio líquido da 

sociedade a ser incorporada.234  

Somente para as companhias abertas a ICVM nº 319/1999 impõe algumas 

diretrizes adicionais para a fixação da relação de substituição.235 Em primeiro lugar, deve 

ser reconhecida a existência de espécies e classes de ações com direitos diferenciados no 

cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas, sendo vedado favorecer, 

direta ou indiretamente, espécie ou classe de ações. Em segundo lugar, é vedada a adoção, 

nas relações de substituição das ações, da cotação de bolsa das ações das companhias 

envolvidas, salvo se essas ações integrarem índices de liquidez e dispersão. Por fim, nas 

operações de incorporação de companhia aberta por sua controladora, ou desta por 

companhia aberta controlada, o cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas 

deverá excluir o saldo do ágio pago na aquisição da controlada.236 O não cumprimento 

                                                 
234 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser 

incorporada, A nova Lei... cit., p. 562. 
235 ICVM nº 319/1999: “Art. 9º Nas operações de incorporação de companhia aberta por sua controladora, 

ou desta por companhia aberta controlada, o cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas 
não controladores deverá excluir o saldo do ágio pago na aquisição da controlada. Parágrafo único. O 
disposto no caput deste artigo também se aplica às operações de fusão de controladora com controlada.  

 Art. 10. No cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, que se 
extinguirão, estabelecidas no protocolo da operação, deve ser reconhecida a existência de espécies e 
classes de ações com direitos diferenciados, sendo vedado favorecer, direta ou indiretamente, uma outra 
espécie ou classe de ações.  

 Art. 11. É vedada a adoção, nas relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, nas 
operações de que trata esta Instrução, da cotação de bolsa das ações das companhias envolvidas, salvo se 
essas ações integrarem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação em 
bolsas de futuros.” 

236 Com relação a esse último ponto, a proibição tem sido evitada “nos casos em que a companhia aberta 
para a qual o ágio seria transferido é holding controladora de companhias abertas. Na ‘nova’ 
reestruturação, primeiro, faz-se a transferência do ágio para a sociedade holding, seguido de 
transferência do ágio para a sociedade operacional. A sociedade holding, então, compra o crédito do 
controlador contra a companhia operacional. Essa operação é mais danosa do que a incorporação direta 
do ágio com a emissão de ações, pois no caso original não havia desembolso de caixa. Apesar dessa 
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dessas diretrizes pode levar à responsabilização de administrares e acionistas controladores 

de companhias abertas, de acordo com o ICVM nº 319/1999.237 

Fora isso, também há ampla liberdade da administração das sociedades 

interessadas na incorporação para a escolha dos critérios de avaliação do patrimônio da 

companhia incorporada e a determinação da relação de troca, desde que essa escolha esteja 

devidamente fundamentada.238 Apesar de as recentes modificações implementadas na Lei 

das S.A. darem espaço para que a CVM estabeleça critérios especiais para a avaliação e 

contabilização da operação quando esta envolver companhia aberta, 239  essa 

regulamentação ainda não foi feita. 

Conforme já mencionado, no direito pátrio entende-se que os representantes das 

sociedades interessadas na operação de incorporação têm ampla autonomia para a 

avaliação do negócio e são livres para contratar os critérios de avaliação que mais lhe 

parecerem adequados para as sociedades que representam.  

Importa agora analisar como são protegidos os interesses dos acionistas não 

controladores no que se refere à fixação da relação de troca em incorporações de 

sociedades anônimas brasileiras. 

Os acionistas da sociedade incorporadora são protegidos da diluição de sua 

participação no capital social pela exigência de apresentação de laudo de avaliação 

elaborado pelos peritos. Assim, na incorporação, a assembleia geral da incorporadora 

nomeia, ou mais comumente ratifica, a nomeação feita pelos administradores dos peritos 

que avaliarão o patrimônio líquido da sociedade a ser incorporada, de modo semelhante ao 

que ocorre na integralização de aumento de capital com bens.240 Para que a incorporação 

                                                                                                                                                    
brecha, a regra da Instrução 319/99 foi, quanto a esse aspecto, aplicada satisfatoriamente a muitas 
companhias”. Trecho do voto Pedro Oliva Marcilio de Sousa, nos Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº 
RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 17.10.2006. 

237  Conforme o já transcrito artigo 15, da ICVM nº 319/1999. 
238 Cf. Processo CVM nº RJ2007/8844, rel. SEP, DJ 23.07.2007. 
239 Lei das S.A.: “Art. 226. [...] § 3º A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de 

avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam 
companhia aberta. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)”. 

240 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser 
incorporada, A nova Lei... cit., p. 562-563. 
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possa ser realizada, conforme prevê o artigo 226 da Lei das S.A.,241 este laudo de avaliação 

dos peritos deve confirmar que o patrimônio líquido da incorporada é, ao menos, igual ao 

montante do capital a realizar na incorporadora. 

Isso significa que os acionistas da incorporadora sofrem uma redução de 

participação relativa no capital da incorporadora, por conta da absorção do patrimônio da 

incorporada e consequente atribuição de ações aos acionistas recepcionados na 

incorporadora, mas se essa atribuição é feita, estritamente, de acordo com o resultado da 

avaliação do patrimônio pelos peritos, a diluição é inevitável, porém justificada. 

Vale lembrar que a Lei das S.A. reconhece que o acionista pode intentar ação 

contra os peritos pela má-avaliação do patrimônio da incorporada,242  

No entanto, se a função dos peritos, ao contrário do que ocorre na União 

Europeia, pode estar limitada a determinar o valor do patrimônio líquido da incorporada 

para declarar que este é, ao menos, igual ao montante do capital a realizar,243 isso significa 

que os administradores das sociedades envolvidas podem atribuir valor igual ou menor do 

que aquele obtido pelos peritos.244 Também não há impedimento legal à utilização de 

                                                 
241 Lei das S.A.: “Art. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas 

condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios 
líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a 
realizar. [...].” 

242 Lei das S.A.: “Art. 8º. [...] § 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os 
acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem 
prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a 
responsabilidade dos subscritores é solidária” (grifos nossos). 

 O prazo de prescrição para buscar essa indenização é de um ano. Lei das S.A.: “Art. 287. Prescreve: I – 
em, 1 (um) ano: a) a ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver reparação civil pela 
avaliação de bens, contado o prazo da publicação da ata da assembleia-geral que aprovar o laudo; [...]”. 

243 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser 
incorporada, A nova Lei... cit., p. 563-564; e J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY 
FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 1778-1779. 

244 Cf. MEMO/PFE-GJU-2/Nº186/04, de 03.08.2004, da Procuradoria Federal Especializada da CVM; e 
voto do diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no Processo CVM nº RJ2007/4933, rel. SEP, DJ 
19.06.2007. No mesmo sentido, A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio 
líquido de sociedade a ser incorporada, A nova Lei... cit., p. 563. 
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critérios distintos para a fixação das relações de troca e na determinação do aumento de 

capital social da incorporadora.245 

Como são protegidos, então, os acionistas não controladores da sociedade 

incorporada no direito brasileiro?246 

Na falta de previsão de regras mais precisas pela legislação societária brasileira, a 

proteção dos acionistas não controladores na fixação da relação de troca é obtida apenas 

pela obediência dos representantes da sociedade aos deveres fiduciários impostos pela Lei 

das S.A.  

 Em primeiro lugar, a liberdade de negociar a relação de substituição de ações 

estaria limitada pelo dever dos acionistas controladores e administradores de exercerem 

seu poder no interesse social247 e pela obrigação deles de agirem com lealdade com o 

acionista minoritário. A liberdade de contratar os termos da operação é equilibrada pela 

necessidade de justificar os termos negociados aos acionistas. Por isso, a relação de troca 

deve assegurar um tratamento equitativo aos acionistas e qualquer redução de sua 

participação no capital da companhia deve ser devidamente comprovada e justificada.248 

Em segundo lugar, deve ser respeitado o princípio de equidade entre todas as 

ações de mesma espécie e classe. Ou seja, seria assegurado aos acionistas não 

controladores ingressar no capital social da incorporadora em igualdade de condições com 

o acionista controlador, desde que eles fossem titulares de ações da mesma espécie e 

classe. Como resultado, os acionistas não controladores estariam protegidos na fixação da 

                                                 
245 Cf. Processo CVM RJ2007/8844, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 23.07.2007. 
246 Comentando sobre os critérios exigidos pela Lei das S.A. para o cálculo da relação de troca, a CVM já 

manifestou no passado que “[p]ode-se entender, não há dúvida, que o procedimento estabelecido não 
protege os interesses dos minoritários”. Parecer CVM/SJU/Nº 016, de 24.04.1985. 

247 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1763. 

248 Cf. voto do dir. Luiz Leonardo Cantidiano, no Processo CVM nº RJ 2003/12770, rel. SEP, DJ 
26.12.2003. No mesmo sentido, N. J. PARENTE, Maioria... cit., p. 52. 
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relação de troca pelo interesse do controlador em aprovar a melhor relação para suas 

ações.249 

Além disso, a divisão das ações emitidas pela companhia incorporadora entre os 

acionistas da incorporada deve observar a participação de cada acionista no capital da 

incorporada,250 em conformidade com as normas para a participação no acervo social. 

Caso a fixação da relação de troca não obedeça a esses princípios, os acionistas 

prejudicados podem procurar obter em juízo a definição da relação de substituição de 

ações que preserve o tratamento equitativo.251 

Por fim, cabe analisar como deverá ser feito o tratamento no direito pátrio do 

acionista em caso de atribuição de fração de ações, já que não há previsão expressa de 

atribuição de outros bens, que não ações, da incorporadora.  

A Lei das S.A. apenas faz referência à fração de ações ao tratar da emissão de 

ações novas por capitalização de lucros ou reservas, no § 3º do artigo 169.252 Nesse caso, 

prevê o diploma que as ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista 

serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos 

                                                 
249 Cf. P. C. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 346; e W. BULGARELLI, 

Fusões, incorporações... cit., p. 164. 
250 Cf. N. EIZIRIK, Incorporação de companhia por sua subsidiária integral. Extinção de acordo de acionistas. 

Inaplicabilidade do artigo 264 da Lei das S.A. Prevalência do interesse social e do abuso de direito. 
Temas de direito societário, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 324. Em sentido semelhante, A. LAMY 
FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A relação de substituição de ações na incorporação de subsidiária, in A 
nova Lei... cit., p. 582. 

251  Cf. voto do dir. Luiz Leonardo Cantidiano, no Processo CVM nº RJ 2003/12770, rel. SEP, DJ 
26.12.2003. 

 Vide também TJSP, Ap. Cível nº 510.984-4/8/SP e Ap. Cível nº 516.357-4/0, 4ª Câm. Direito Privado, 
rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, DJ 26.06.2008, reconhecendo o direito dos acionistas de 
receberem pagamento pela incorporadora do equivalente em dinheiro correspondente às ações não 
entregues. 

252 Lei das S.A.: “Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração 
do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento, entre 
acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. [...] § 3º As ações que não puderem ser 
atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, 
proporcionalmente, pelos titulares das frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 
30 (trinta) dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação”. 

 O dispositivo também é aplicável às companhias fechadas, de acordo com o Parecer CVM/SJU nº 
114/78, de 14.12.1978. 
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titulares das frações, desde que esses acionistas não transfiram essas frações de ações em 

período anterior. 

Nas raras manifestações da CVM sobre o assunto, foi entendido que não poderiam 

ser desconsideradas as frações de ações resultantes da fixação da relação de troca.253 Na 

prática, percebe-se que as companhias têm optado por seguir os preceitos do § 3º do artigo 

169, pagando aos acionistas titulares das frações de ações o equivalente em dinheiro, após 

a venda de conjunto delas em leilão.254 Também é admitido que os acionistas controladores 

atribuam suas respectivas frações de ações para possibilitar a atribuição de uma ação 

inteira pelos minoritários.255 

2.1.4  Outorga de direito de recesso 

O direito de recesso é o principal mecanismo que a Lei das S.A., bem como as 

legislações de Delaware e da Argentina, utiliza para proteger os acionistas minoritários da 

sociedade incorporada nas operações de incorporação envolvendo sociedade anônima.  

Sua popularidade, no entanto, parece ser exclusiva a esses países dentre os ora 

estudados. Nas últimas décadas, o direito de retirada vem sendo retirado da legislação 

aplicável à sociedade anônima pelos países europeus, ressalvadas certas situações 

especiais.256 

                                                 
253 Cf. Processo CVM nº 2001/6951, rel. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 01.11.2001. 
254 A título exemplificativo, vide “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Maeda 

S.A. Agroindustrial pela Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais 
S.A.”, de 07.12.2010; “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da 
Companhia Leste Paulista de Energia na CPFL Energia S.A.”, de 28.10.2009; “Protocolo e Justificação 
de Incorporação do Banco do Estado do Piauí S.A. pelo Banco do Brasil S.A.”, de 10.11.2008; 
“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Eleva Alimentos S.A. pela Perdigão 
S.A.”, de 13.11.2007; e “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Companhia 
Brasileira de Petróleo Ipiranga pela Ultrapar Participações S.A.”, de 09.11.2007.  

255 Vide, por exemplo, “Protocolo e Justificação de Incorporação da Isar Holding Ltda.” celebrado com a 
Porto Seguro S.A., em 10.11.2009.  

 Essa hipótese parecia estar sendo admitida pela CVM no julgamento do Processo CVM nº 2001/6951, 
rel. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 01.11.2001. 

256 A Terceira Diretiva, da União Europeia, não contém disposição, nem faz qualquer menção, que atribua 
os acionistas que não aprovem a operação de incorporação o direito de se retirarem da sociedade quando 
trata de operações com controladores distintos. 
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Por sua definição tradicional, o direito de retirada mediante reembolso consiste no 

oferecimento de um direito de saída ao acionista minoritário discordante de determinadas 

decisões tomadas pela maioria dos acionistas.257 Nesse caso, esse acionista dissidente tem 

o direito de exigir que a totalidade de suas ações seja adquirida pela própria companhia, 

por preço predeterminado ou determinável, retirando-se do quadro acionário. 

Atualmente, essa definição tradicional costuma ser parcialmente correta, já que há 

hipóteses de outorga de direito de recesso não relacionadas a uma decisão da maioria dos 

acionistas. Por isso, é mais adequado dizer que o direito de recesso costuma ser conferido 

aos acionistas discordantes em situações em que são alteradas significativamente as bases 

de seu investimento na companhia, como é justamente o caso da incorporação de 

sociedades.258 

É importante ressaltar que o direito de recesso não é conferido ao acionista como 

uma reparação a algum ato ilícito praticado pela maioria dos acionistas, pela administração 

da sociedade ou terceiros. 259  O direito de recesso é oferecido na aprovação de uma 

                                                                                                                                                    
 Isso não significa que nos países europeus a previsão de direito de retirada sempre tenha sido estranha às 

operações de incorporação. As leis italiana (de 1882) e espanhola (de 1951) costumavam prever o direito 
de retirada na incorporação, mas isso foi alterado em ambas com a adaptação à Terceira Diretiva. 

 Atualmente, esse direito é apenas regulado na legislação portuguesa e suíça, mas mesmo neste caso é 
esclarecido que ele somente é aplicável caso tenha sido conferido pelo estatuto social, leis específicas ou 
por decisão das sociedades interessadas na operação. Vide: (i) Portugal – artigo 105º, do Código de 
Sociedades Comerciais; e (ii) Suíça – artigo 8, da Loi sur La fusion. 

257 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 326. 
258 De acordo com M. G. NUNES, “[o]s potenciais investidores, ao estudar a viabilidade de um investimento, 

verificam um conjunto de características da companhia e das ações a serem negociadas determinantes 
para a decisão de investir ou não. Essas características são as ‘bases essenciais’ de seu investimento 
(objeto social da companhia, integração a um determinado grupo econômico, preferências e vantagens de 
ação etc.) e, apesar de não constarem necessariamente do estatuto social (v.g. o nome do controlador), 
são os alicerces sobre os quais se fundamenta a decisão de aquisição da participação acionária” (O 
direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização 
societária cit., p. 268-269). 

 No mesmo sentido, H. SCHULMAN; A. SCHENK, Shareholders’... cit., p. 1531. 
259 Cf. F. K. COMPARATO, O novo direito de retirada do acionista nos casos de fusão e incorporação, Revista 

de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, nº 116, v. XXXVIII, p. 11, São Paulo: 
Malheiros, 1999; J. A. TAVARES GUERREIRO. Direito de retirada: um limite ao princípio majoritário na 
Sociedade Anônima, Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, nº 151/152, v. 
XLVIII, p. 15, São Paulo: Malheiros, 2009; e P. DAVIES, Introduction... cit., p. 229.  

 Na jurisprudência, vide Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva 
Marcilio de Sousa, DJ 17.10.2006; e, em Delaware, Rapid-American Corp. v. Harris, Del. Supr., 603 
A.2d 796 (1992). 
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operação de incorporação legítima, em que há mudança das bases de investimento sem a 

ocorrência de prejuízo particular aos acionistas ou benefício particular a determinado 

acionista.260 

Pela própria definição exposta do direito de recesso é possível perceber como ele 

pode proteger os acionistas não controladores em uma incorporação. 

Em primeiro lugar, o direito de retirada funciona como um contrapeso à 

possibilidade de alteração das bases essenciais do investimento inicialmente feito pelo 

acionista pela incorporação. Já vimos no item 2.1.2 que as legislações societárias vêm 

reduzindo o quorum de deliberação necessário para a alteração das bases estruturais da 

sociedade pela assembleia geral. Historicamente, o direito de recesso vem como uma 

moeda de troca a essa diminuição. Assim, se, por um lado, a inserção do instituto do direito 

de recesso permite que os acionistas dissidentes não sejam obrigados a permanecer em 

uma sociedade diferente daquela na qual eles inicialmente haviam investido, por outro 

lado, a redução do quorum de deliberação permite que a sociedade realize as operações de 

seu interesse mesmo sem a aprovação de todos os acionistas.261 

O direito de recesso também protege os acionistas da companhia e mesmo a 

própria companhia ao prever um valor mínimo de reembolso ou critérios para apurá-lo. Por 

isso, para os acionistas dissidentes e para a companhia, o direito de recesso diminui os 

riscos de uma perda incalculável. Há a garantia de recebimento de certo valor fixado pela 

lei ou estatuto, sendo esse valor calculado sem considerar os reflexos que a operação teve 

                                                 
260 Cf. Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 

17.10.2006. 
261 Cf. W. J. CARNEY, Mergers and Acquisitions: cases and materials, Nova York: Foundation Press, 2000, 

p. 19; CHARLES R.T. O’KELLEY; ROBERT B. THOMPSON, Corporation and other business associations: 
cases and materials, 3. ed., Nova York: Aspen Publishers, 1999, p. 679-680; M. CARVALHOSA, 
Comentários... cit., p. 326; P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 346; A. L. 
G. E A. PRISCO PARAÍSO, O direito de retirada na sociedade anônima, Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1985, p. 122-123; e M. B. LOPES, A cisão no direito societário, São Paulo: RT, 1980, p. 
237. 

 Na jurisprudência, vide TJRS, 6ª Câmara, AC 70006803084, rel. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, 
DJ 17.12.2003. No direito comparado, vide Heilbrunn v. Sun Chem. Corp., Del. Supr.150 A.2d 755 
(1959); Salomon Bros. v. Interstate Bakeries Corp., Del. Ch., 576 A. 2d 650 (1989); e Cede & Co. v. 
Technicolor, Inc., Del. Supr., 684 A.2d 289 (1996), entre outros. 
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ou terá sobre a avaliação da sociedade.262 Além disso, a definição prévia de um valor de 

reembolso aos dissidentes confere às ações da companhia um valor que, ao menos em tese, 

deve servir como parâmetro de comparação com a relação de troca das ações negociadas 

pelos representantes da sociedade.263 

O direito de recesso também alinha os interesses da minoria e da maioria ao 

desincentivar a propositura pelos representantes de sociedade, bem como a aprovação 

pelos acionistas controladores, de operações de incorporação impopulares. Se exercido o 

direito de recesso em massa, operações de conveniência duvidosa podem se tornar 

inviáveis devido ao custo vinculado ao pagamento do reembolso de todos os acionistas 

dissidentes.264 

No entanto, a utilização do direito de recesso como o principal meio de proteção 

aos acionistas na incorporação tem merecido diversas críticas. 

Mencionamos que os países europeus vêm abandonando o direito de recesso 

como meio de proteção ao acionista não controlador nas incorporações envolvendo 

sociedades anônimas. Esses países entendem que a outorga do direito de recesso é 

insuficiente para a proteção dos acionistas se comparada aos outros mecanismos existentes, 

como a determinação de critérios objetivos para a fixação de relação de troca e o 

atendimento do interesse social, ao mesmo tempo em que o pagamento de reembolso pode 

causar um passivo significativo para a companhia, representando grave ameaça à sua 

estabilidade patrimonial e eventualmente inviabilizando o exercício de suas atividades.265 

                                                 
262 Cf. F. K. COMPARATO, Valor do reembolso das ações do acionista dissidente. Direito empresarial: 

estudos e pareceres, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 227; F. H. EASTERBROOK; D. R. FISCHEL, The 
economic structure of corporate law, Cambridge: Harvard University Press, 1996, p. 145 e ss. Nas 
palavras desses últimos autores: “Appraisal gives investors the worth their shares had before the 
transaction in question, excluding elements created and destroyed by the deal”. 

263 Cf. F. H. EASTERBROOK; D. R. FISCHEL, The economic... cit., p. 145 e ss. Nas palavras dos autores: “It 
puts under a firm’s price a floor ensuring that corporate control transactions increase value”. 

264 Cf. E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, Significant... cit., p. 140. 
265 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Direito de retirada e a vigência da Lei nº 7.958/89, A Lei 

das S/A.... cit., p. 562-563; e A. PÉREZ TROYA, La determinación... cit., p. 27-28. 

 Aliás, as legislações societárias que concedem o direito de recesso são justamente aquelas que confiam 
na liberdade de contratar para a fixação da relação de troca. 
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Além disso, como veremos adiante, o exercício do direito de recesso para o 

acionista não controlador também pode ser inviabilizado pelos custos a ele associados 

quando comparados com seus benefícios. Os procedimentos para exercício do direito de 

recesso costumam ser consideravelmente burocratizados e lentos, muitas vezes 

demandando que o acionista dissidente seja assessorado por consultores jurídicos e 

financeiros.  

Por fim, nem sempre o direito de reembolso reflete o valor real das ações do 

acionista dissidente, em especial do direito pátrio. Aliás, um dos principais problemas da 

Lei das S.A. é confiar demasiadamente na outorga do direito de recesso para a proteção 

dos acionistas. A utilização do direito de recesso no sistema previsto pela Lei das S.A. 

falha ao proteger o acionista dissidente porque o valor de reembolso é muito inferior ao 

valor de mercado daquelas ações, não compensando o investimento feito por esse 

acionista. 

2.1.4.1  Legitimidade para exercício de direito de recesso 

Cabe analisar brevemente em que situações o acionista tem direito de recesso no 

direito comparado, antes de passarmos à análise da matéria no direito pátrio. 

Em Delaware o direito de retirada mediante reembolso, chamado de appraisal 

right, é conferido aos acionistas da incorporada com direito a voto que manifestarem a sua 

discordância com relação à operação de incorporação e postularem o recesso previamente à 

realização da assembleia geral.266 

Na Argentina o direito de recesso também é outorgado aos acionistas da 

incorporada com direito a voto, que votaram contrariamente à operação, abstiveram-se de 

votar ou não compareceram à assembleia.267 

A justificativa para somente ser conferido o direito de recesso àqueles acionistas 

cujas ações têm direito a voto é baseada na suposição de que, se o direito de voto não é 
                                                 
266 Vide § 262 do DGCL. O acionista não precisa votar contra a operação para ser considerado “dissidente”, 

mas apenas seguir os procedimentos de reembolso. 
267 Vide artigos 78, 85 e 245 da Ley de Sociedades Comerciales. Vide também A. L. G. E A. PRISCO 

PARAÍSO, O direito... cit., p. 36. 



78 

considerado necessário para proteger esses acionistas, ele pode ser assumido com relação 

ao direito de reembolso. 268  De modo semelhante às justificativas apresentadas para a 

exigência de quoruns qualificados, como tratamos no item 2.1.2, o direito de recesso é 

apenas conferido aos acionistas da incorporada com o fundamento que os acionistas da 

incorporadora não sofrem uma alteração significativa das bases essenciais do seu 

investimento, mas apenas uma diluição justificada de sua participação societária.  

Ainda, em ambas as jurisdições, a possibilidade de exercício do direito de recesso 

pelo acionista da incorporada também depende das características de liquidez da ação que 

esse acionista é titular.269 

Em Delaware não é admitido o exercício do direito de recesso por aquele que seja 

titular de ações que tenham liquidez e dispersão. São consideradas ações com liquidez 

aquelas cuja classe seja negociada em bolsa de valores de âmbito nacional. São 

consideradas ações com dispersão aquelas cuja classe tenha ações espalhadas por mais de 

dois mil acionistas. A exclusão do direito de reembolso das ações negociadas no mercado 

também é prevista, com variações, na legislação argentina.270 

A restrição do direito de reembolso ocorre nesses casos porque as ações do 

acionista dissidente já possui um mercado em que podem ser vendidas com certa facilidade 

por seu titular, sem necessidade de onerar a companhia.271 No entanto, a previsão dessa 

exceção conflita com a função do direito de reembolso de alinhar os interesses dos 

acionistas não controladores com os da administração e dos acionistas controladores. Ao 

retirar o ônus do pagamento do direito de reembolso da companhia, os titulares do poder 

decisório da companhia perdem um desincentivo para aprovar operações impopulares. 

Além disso, considerando que os acionistas tomam conhecimento da proposta de 

incorporação junto com o mercado em geral, o preço de negociação das ações no mercado 

                                                 
268 Cf. R. J. GILSON; B. S. BLACK, The law... cit., p. 653. 
269 Há também outras especificidades caso a contraprestação oferecida ao acionista da incorporada seja 

diferente de ações da incorporadora, por exemplo. Essas especificidades são consideradas de menor 
importância neste estudo considerando que no direito pátrio apenas é prevista a atribuição de ações da 
incorporadora ao acionista da incorporada. 

270 Vide artigo 245 da Ley de Sociedades Comerciales. 
271 Cf. F. H. EASTERBROOK; D. R. FISCHEL, The economic... cit., p. 149-150.  
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já refletirá eventual valorização ou depreciação pela operação proposta. Ou seja, essa 

exceção também conflita com a garantia de pagamento de um valor mínimo ao acionista. 

Por fim, cabe mencionar que a jurisprudência de Delaware admite que o acionista 

exerça o direito de recesso com apenas parte de suas ações, podendo, portanto, o acionista 

aprovar a incorporação com parte de suas ações e solicitar o reembolso da outra parte.272 

Vejamos agora a legitimidade para exercício do direito de recesso na incorporação 

no Brasil, onde, inclusive, ele é considerado um direito fundamental do acionista.273 

Conforme previsto nos artigos 137, 223 e 230 da Lei das S.A.,274 o direito de 

recesso é outorgado ao acionista da incorporada em duas situações: (i) caso a incorporação 

seja aprovada em assembleia geral e esse acionista tenha votado contrariamente, abstido de 

votar ou estado ausente à assembleia; e (ii) caso a incorporada, que era companhia aberta, 

tenha sido incorporada por sociedade que não seja aberta e não promova a abertura de seu 

capital em até cento e vinte dias após a aprovação da operação.  

Ao contrário das regulamentações de Delaware e Argentina, a nossa Lei das S.A. 

acertadamente confere o direito de recesso também aos acionistas da sociedade 

incorporada sem direito a voto. A possibilidade de exercício do direito de recesso para o 

acionista titular de ações preferenciais é importante porque, apesar de as bases de seu 

investimento serem alteradas do mesmo modo que aquelas dos titulares de ações 

ordinárias, a eles não é garantido o direito de contribuir com a aprovação assemblear.275 

                                                 
272 Cf. Colonial Realty Corp. v. Reynolds Metals Co., Del. Ch., 185 A.2d 754 (1962), aff’d, Del. Supr., 190 

A.2d 752 (1963). 
273 Essa é a estratégia que foi utilizada de modo preferencial na Lei 6.404/1976, no seu texto original, e 

mesmo após as reformas legislativas. O direito de retirada do acionista é refletido, além das hipóteses 
previstas no artigo 137 da Lei das S.A., também no direito de venda conjunta em caso de alienação 
onerosa de controle (artigos 254 e 255 originais e atual 254-A, da Lei das S.A.) e na necessidade de 
oferta pública em caso de cancelamento de registro de companhia aberta (artigo 4˚, § 4˚) e aumento de 
participação de acionista controlador (artigo 4º, § 5º). Cf. Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº 
RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 17.10.2006. 

274 À semelhança do que já ocorria no artigo 107 do Decreto-lei nº 2.627/1940. 
275 Cf. R. J. GILSON; B. S. BLACK, The Law... cit., p. 651. Os autores comentam que “ironically, this gives 

the sole approval right to precisely those who have an incentive to favor themselves at the expense of the 
preferred”. 
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Por outro lado, assim como no direito comparado, o direito de recesso não é 

outorgado aos acionistas da incorporadora – da mesma forma que em relação aos quoruns 

de deliberação, entende-se que não há um impacto tão significativo ao acionista da 

incorporadora a ponto de justificar a outorga desse direito.276-277 

Também inspirada na regulamentação de Delaware, a Lei das S.A. exclui a 

possibilidade de exercício do direito de recesso pelo acionista dissidente da incorporada em 

virtude das características de liquidez e dispersão das suas ações no mercado.278 O artigo 

137, II, da lei exige, atualmente, que esses critérios sejam apresentados cumulativamente 

para que o direito de recesso possa ser excluído.279 

No direito pátrio há liquidez quando a espécie, classe ou respectivo certificado da 

ação integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à 

negociação no mercado de valores mobiliários, e há dispersão quando o acionista 

controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem 

menos da metade da espécie ou classe de ação. O conceito de dispersão utilizado no Brasil 

é problemático por se basear apenas na quantidade de ações detidas pelos controlados – se 

por um lado, milhares de minoritários podem proporcionar mercado para a negociação de 

quarenta e cinco por cento de determinada classe de ações, enquanto o controlador é titular 

dos cinquenta e cinco por cento restantes; por outro, dois pares de investidores podem ser 

                                                 
276 Cf. C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade por Ações cit., p. 23. 
277 Ponto interessante de ser notado é que o direito de recesso é conferido aos acionistas da incorporadora 

em caso de incorporação de ações – vide artigo 252, § 1º, da Lei das S.A. Se é entendido que a 
incorporação não causa impacto suficiente aos acionistas da incorporadora para justificar o direito de 
recesso, uma incorporação de ações, em que não há a confusão de patrimônios e a sucessão universal, 
causa menor impacto ainda.  

 Considerando, como temos sustentado neste estudo, que operações que produzem os mesmos efeitos 
devem estar sujeitas à mesma regulação, fica a questão de saber se o direito de recesso deveria ser 
estendido aos acionistas da incorporadora na incorporação ou ser retirado da incorporação de ações. 
Concordamos com Pedro Oliva Marcilio de Sousa, que entende que a previsão de direito de recesso aí 
foi um descuido do legislador. Cf. Processo CVM nº RJ/2007/3453, de 18.04.2007. 

 Vide também sobre esse ponto, M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. 
MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 274-276. 

278 Para F. K. COMPARATO, são as ações da incorporadora que devem ter liquidez e dispersão. Cf. O novo 
direito... cit., p. 15.  

279 Antes da reforma da Lei das S.A. promovida pela Lei nº 10.303/2001, os critérios eram alternativos e as 
definições de liquidez e dispersão receberam diversas críticas da doutrina. Vide F. K. COMPARATO, O 
novo direito... cit., p. 14-15; e M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO 
CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 276-278. 
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titulares de sessenta por cento de determinada classe de ações sem que haja mercado para 

negociá-la, ainda que o controlador apenas possua quarenta por cento.280 

Mencionamos que a Lei das S.A. prevê uma segunda hipótese de possibilidade de 

exercício de direito de recesso pelos acionistas da incorporada: 281  se a incorporação 

envolve companhia aberta, as sociedades que a sucederem deverão obter o registro de 

companhia aberta e, se for o caso, promover a admissão das suas ações à negociação no 

mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias contados da data da 

assembleia geral que aprovou a operação. O descumprimento do preceito dará ao acionista 

direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, desde que o 

reclame à companhia nos trinta dias seguintes ao término do prazo de cento e vinte dias 

mencionado.282-283 

Na verdade, essa segunda hipótese de direito de recesso não decorre da operação 

de incorporação propriamente dita, mas sim da não abertura do capital das sociedades 

sucessoras dessas operações e busca proteger o direito de liquidez do acionista. A 

existência dessa segunda oportunidade de saída, nos casos de incorporação de companhias 

abertas, é importante por permitir que o acionista minoritário escolha se exerce o direito 

em razão da incorporação, com base no reembolso da companhia aberta incorporada, ou 

                                                 
280 Cf. M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE 

ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 278-279. 
281 Essa hipótese foi incluída pela reforma promovida na Lei das S.A. pela Lei nº 9.457/1997. 
282 “Art. 223. [...] § 3º Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a 

sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a 
admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias, 
contados da data da assembleia-geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes 
baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. § 4º O descumprimento do previsto no parágrafo 
anterior dará ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações 
(art. 45), nos trinta dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos § § 1º e 4º 
do art. 137.” 

283 A CVM vinha, antes da reforma, interpretando que, na incorporação de companhia aberta, a sociedade 
sucessora deveria ser também companhia aberta. Cf. F. A. M. MÜSSNICH, Reflexões sobre o Direito de 
Recesso na Lei 6.404/76, in J. LOBO (coord.), Reforma da Lei das Sociedades Anônimas, Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 302; e CARLA M. TOMAZELLA; LÍVIA MARIZ, A proteção dos acionistas nas operações 
de fusão, incorporação e cisão no Brasil e no direito comparado, in: ERASMO VALLADÃO DE A. N. 
FRANÇA (org.), Direito societário... cit., p. 222. 
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procede a permuta de ações e, num segundo momento, exerce o direito pela não abertura 

de capital, com base no reembolso da companhia fechada incorporadora.284 

Discute-se a possibilidade de exercício de direito de recesso parcial no direito 

pátrio. Parte da doutrina que se posiciona contrária a essa possibilidade entende que o 

exercício do direito de recesso parcial seria incompatível com o conceito de resilição e de 

dissidência em assembleia geral.285 Outra parte da doutrina entende que não há nada de 

ilegítimo ou abusivo no exercício do direito de recesso parcial: tendo em vista a 

modificação das bases de seu investimento, o acionista entende pertinente a realização de 

parte do seu investimento; por outro lado, a companhia é beneficiada pela diminuição do 

montante a ser reembolsado.286 A CVM já manifestou no passado que entendia cabível o 

exercício do direito de recesso parcialmente.287 

Nesta linha, seria admissível que o acionista titular de diferentes espécies ou 

classes de ações da mesma sociedade possa exercer o direito de recesso apenas com 

relação a uma dessas classes ou espécies.  

2.1.4.2 Procedimento para exercício do direito de recesso 

No Brasil, Delaware e Argentina o procedimento para exercício do direito de 

recesso se inicia com a apresentação do pedido de retirada pelo acionista dissidente da 

incorporada e termina com o pagamento do reembolso pela companhia incorporadora. 

Além disso, há mais divergências do que semelhanças com relação aos procedimentos 

previstos nesses três locais. 

Em Delaware, os acionistas interessados em exercer o recesso devem requerê-lo 

por escrito à companhia antes da votação para aprovação da operação pela assembleia. 

Todos aqueles que forem titulares de ações com direito a voto da incorporada até o início 
                                                 
284 Cf. M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE 

ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 279. 
285 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 907. Criticando a Lei das S.A. por entender que não é 

admitido o recesso parcial, M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO 
CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 271. 

286 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Direitos dos acionistas, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA 
(org.), Direito das companhias cit., v. 1, p. 373-374.  

287 Cf. Parecer CVM/SJU nº 50/1979, de 22.02.1979; e Parecer CVM/SJU nº 66/1979, de 30.04.1979. 



83 

da votação da matéria em assembleia podem solicitar o reembolso com relação à parte ou 

totalidade das suas ações.288 Caso não se chegue a um acordo sobre o valor das ações do 

acionista dissidente, o procedimento deve ser levado ao judiciário, que decidirá qual o 

valor justo das ações antes da realização da operação.  

Na Argentina, os acionistas interessados em exercer o direito de recesso devem 

manifestar-se em até cinco dias após a realização da assembleia ou, caso não tiverem 

comparecido, em até quinze dias do encerramento dela. Em princípio, a lei não exige 

qualquer formalidade para a dissidência, mas a doutrina recomenda que declaração nesse 

sentido seja feita. O acionista receberá o reembolso do valor de suas ações, calculado de 

acordo com o último balanço aprovado.289 

No Brasil, de acordo com o previsto na Lei das S.A., o acionista dissidente deve 

apresentar comunicação por escrito sobre sua opção por exercer o direito de retirada, 

requerendo o reembolso de suas ações, no prazo de até trinta dias contados da publicação 

da ata da assembleia geral que aprovou a incorporação da sociedade ou, no caso de não 

abertura de capital, até trinta dias contados do primeiro dia útil subsequente ao término do 

prazo de cento e vinte dias que a companhia resultante da reorganização tinha para obter o 

registro de companhia aberta ou, se for o caso, para ter admitida as novas ações no 

mercado secundário.290 

O acionista deve solicitar o reembolso das ações de que era titular na data da 

primeira publicação do edital de convocação ou da divulgação da operação, o que ocorrer 

antes, desde que as espécies ou classes dessas ações não se enquadrem nos critérios de 

liquidez e dispersão mencionados. No caso do exercício do direito de retirada pela não 

abertura de capital, há quem defenda que o acionista somente poderá exercer o recesso 

                                                 
288 Ainda que esse acionista tenha adquirido ações após a divulgação dos termos da operação de 

incorporação, como, por exemplo, o protocolo de incorporação. Cf. Salomon Bros. v. Interstate Bakeries 
Corp., Del. Ch., 576 A. 2d 650 (1989). 

289 Cf. A. L. G. E A. PRISCO PARAÍSO, O direito... cit., p. 36. 
290 Neste caso, não há assembleia que acione o direito de recesso, mas o transcurso do prazo de 120 dias 

para abertura do capital. No entanto, não é conferido o direito de recesso pela não obtenção do registro 
de abertura de capital e a consequente negociação dos valores mobiliários em bolsa ou mercado de 
balcão no prazo de 120 dias em virtude da demora da análise do setor competente da CVM, de acordo 
com o MEMO/CVM/GJU-1/Nº 133/98. Cf. Processo CVM nº RJ 2002/6487, rel. Dir. Wladimir Castelo 
Branco Castro, DJ 08.01.2003. 
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com relação àquelas ações que adquiriu em virtude da incorporação,291 mas entendemos 

que seria mais lógico que o acionista possa solicitar o reembolso de todas as ações de que 

for titular na data em que foi dada como definitiva a não obtenção, ou a impossibilidade de 

obtenção, do registro de companhia aberta da incorporadora.  

A Lei das S.A. nada fala sobre a quem deve ser solicitado o reembolso das ações, 

mas a doutrina pátria entende que solicitação deve ser dirigida aos órgãos de administração 

da sociedade incorporadora, tendo em vista que a incorporada já está considerada extinta. 

O reembolso somente será pago ao acionista dissidente após a efetivação da 

operação. Nesse sentido, cumpre destacar que a legislação brasileira prevê a possibilidade 

de se convocar assembleia da sociedade para ratificar ou cancelar a deliberação que tenha 

causado um volume de pedidos de retirada capaz de colocar em risco a estabilidade 

financeira da sociedade.292 

Caso os órgãos da administração da companhia incorporadora entendam que o 

pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o 

direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa, eles podem em até 

dez dias depois de findo o prazo de exercício do direito de recesso convocar assembleia 

para reconsiderar ou ratificar a operação. Nesse caso, a operação quedaria sem efeito. 

O valor que deve ser pago ao acionista dissidente deve ser aquele fixado no 

estatuto social da sociedade incorporada, e caso este nada disponha, o valor patrimonial 

                                                 
291 Cf. M. G. NUNES, O direito de recesso nas incorporações, in: R. R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE 

ARAGÃO, Reorganização societária cit., p. 284. Para esse autor, as ações adquiridas depois da operação 
o foram com a consciência de serem participação de companhia de capital fechado e não podem ser 
objeto da retirada. 

292 Lei das S.A.: “Art. 137. [...] § 3º Nos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os 
incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembleia-geral 
ou da assembleia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a 
assembleia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço 
do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a 
estabilidade financeira da empresa”. 
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contábil de tais ações. De qualquer forma, o valor do reembolso somente pode ser inferior 

ao valor patrimonial contábil das ações caso tenha sido apurado o seu valor econômico.293 

É inevitável comparar a diferença no regime de proteção aos acionistas na Lei das 

S.A gerada pela previsão da hipótese de exercício de direito de recesso em caso de não 

abertura de capital. Caso a incorporada, companhia aberta, tivesse que cancelar o seu 

registro como companhia aberta antes da incorporação por companhia fechada, seria 

obrigatória a realização de oferta pública para aquisição da totalidade das ações em 

circulação no mercado por preço justo.294 Ao contrário, ao permitir que uma companhia 

aberta seja incorporada por outra companhia fechada, no caso de incorporação, a Lei das 

S.A. confere ao acionista não-controlador apenas o direito de recesso.295 

Esta diferença de tratamento é resultado dos critérios previstos pela Lei das S.A. 

na avaliação de ações para fins de pagamento de reembolso.  

Como já mencionamos, o valor patrimonial das ações – que geralmente é utilizado 

para a apuração do valor de reembolso – dificilmente reflete o valor real das ações do 

acionista dissidente e esta é uma das principais falhas da utilização do direito de recesso 

como principal meio de proteção ao acionista pela Lei das S.A.  

                                                 
293 Lei das S.A.: “Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga 

aos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia-geral o valor de suas ações. [...] § 1º O estatuto 
pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser 
inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia-geral, 
observado o disposto no § 2º, se estipulado com base no valor econômico da companhia, a ser apurado 
em avaliação (§ § 3º e 4º). § 2º Se a deliberação da assembleia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias 
depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com 
o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. Nesse caso, a 
companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado com base no 
último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data da deliberação da assembleia-geral. § 3º Se o estatuto determinar a avaliação da ação para 
efeito de reembolso, o valor será o determinado por três peritos ou empresa especializada, mediante 
laudo que satisfaça os requisitos do § 1º do art. 8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo 
artigo. § 4º Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sêxtupla ou tríplice, 
respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela 
Assembleia-geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em 
branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. [...]”. 

294  Vide artigo 4º e 4º-A da Lei das S.A. sobre a oferta pública para fechamento de capital. 
295  A CVM já se pronunciou sobre o assunto, dizendo que a incidência dos §§ 3º e 4º do artigo 223 da Lei 

das S.A., afasta, por evidente, a incidência da norma genérica do artigo 4º, § 4º, da mesma lei. Vide 
Processo CVM nº RJ 2005/5203, DJ 24.06.2005. 
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2.2 Mecanismos de proteção em situações especiais 

Em algumas situações, no entanto, os mecanismos que abordamos nos itens 

anteriores parecem insuficientes para a proteção adequada dos acionistas não controladores 

em uma operação de incorporação. 

Por isso, a seguir iremos analisar eventuais medidas especiais de tutela quando a 

incorporação é realizada entre sociedades sujeitas ao mesmo acionista controlador, entre 

sociedades de tipos societários diferentes, envolvendo sociedade com patrimônio líquido 

negativo ou, ainda, quando há relações de troca diferenciadas. 

2.2.1  Incorporação envolvendo sociedades sob controle comum 

A proteção dos acionistas não controladores nas incorporações envolvendo 

sociedades sob controle comum são bastante problemáticas, especialmente no Brasil296 e, 

nos últimos anos, em Delaware.297  

Em nossa opinião, os problemas são recorrentes nessas jurisdições em virtude da 

ampla liberdade de contratar os termos da operação que é conferida às sociedades nela 

interessadas, inclusive para a fixação da relação de substituição das ações. 

Essa ampla liberdade de contratar revela a fragilidade da proteção do acionista 

não controlador em três principais pontos. Em primeiro lugar, há a certeza de aprovação da 

operação pela assembleia geral, considerando que há a presença da mesma acionista 

controladora em ambas as sociedades envolvidas. Na incorporação de sociedades sob 

controle comum não existem duas maiorias acionárias distintas que separadamente 

deliberam sobre a operação e defendem os interesses de cada sociedade.298  Assim, a 

                                                 
296 Com o intuito de fortalecer o mercado de capitais, a CVM vem impondo regras mais restritivas nos 

últimos anos no que se refere às transações com partes relacionadas. 
297 “As its core, corporate law seeks to manage three basic relationships: between shareholders and 

managers; between shareholders and other constituencies; and between controlling shareholders and 
minority shareholders. While most corporate law commentary during the 1980s and 1990s focused on 
the first two of these three fundamental relationships, considerable attention has shifted recently to the 
third. This shift has occurred in response to the Delaware courts’ decisions in Siliconix and Glassman in 
the summer of 2001, as well as the increased economic significance of freezeouts in the aftermath of 
Sarbanes-Oxley” (G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts cit., p. 69-70).  

298 Cf. texto da própria Exposição de Motivos da Lei das S.A., tantas vezes repetido pela doutrina nacional. 
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decisão da incorporação, independentemente da motivação, decorre de uma única vontade, 

a da acionista controladora.299 

Em segundo lugar, o poder de controle costuma ser refletido nas administrações 

das sociedades envolvidas – que, inclusive, podem ser constituídas em sua maioria pelas 

mesmas pessoas – e, por isso, os seus membros também não têm interesse ou incentivo em 

negociar os termos da operação. Com a acionista controladora presente nos dois lados da 

operação não haverá negociação com o intuito de maximizar os ganhos para os acionistas 

de ambas as sociedades, mas sim em privilegiar a companhia em que essa acionista 

controladora é titular de maior participação.300 

Por fim, a concentração da participação acionária da controladora em uma única 

sociedade pode tornar ainda mais insignificante a influência do acionista minoritário na 

sociedade incorporadora e diminuir ainda mais a liquidez de suas ações. 

Mesmo assim, as operações entre a sociedade e sua acionista controladora são 

geralmente permitidas por motivos práticos: parece haver um entendimento comum de que 

operações entre partes relacionadas podem ser mais lucrativas para a sociedade do que 

operações com terceiros. 301  Inclusive, principalmente no Brasil, as operações de 

incorporação entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico são muito mais 

comuns do que as operações entre sociedades independentes. 

Para garantir a proteção dos acionistas não controladores, algumas legislações 

societárias costumam prever normas especiais para essas operações. Além disso, a 

legislação e, em especial, a jurisprudência buscam proporcionar medidas que simulem uma 

operação realizada entre partes independentes, de modo a atingir, na medida do possível, 

os mesmos resultados.  

                                                 
299 Cf. R. V. RIBEIRO, Incorporação de companhia controlada, in W. J. WARDE JUNIOR, Fusão, cisão, 

incorporação e temas correlatos, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 110. 
300 Cf. F. H. EASTERBROOK; D. R. FISCHEL: “An investor holding a diversified portfolio with stock in both 

corporations is concerned with the total gain from the transaction, not with how the gain is allocated” 
(The economic... cit., p. 122). 

301 Cf. MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy of intra-corporate approvals in negotiated mergers 
between controlling shareholder and its corporation under delaware and brazilian law, Revista de Direito 
Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. XLV, nº 143, p. 77, São Paulo: Malheiros, 2006. 
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Sendo assim, nos próximos itens serão abordados os mecanismos utilizados para a 

proteção dos acionistas não controladores nas operações de incorporação entre sociedades 

sob controle comum: a facilitação do direito de saída do acionista não controlador 

mediante a outorga de direito de recesso em condições especiais, a negociação dos termos 

da operação por comitês independentes e a imposição de restrições ao voto do controlador. 

Por fim, e em sentido contrário, serão analisados mecanismos presentes na maior 

parte das jurisdições ora estudadas que buscam facilitar a incorporação envolvendo 

sociedades controladas – em especial quando uma das companhias seja titular de mais de 

noventa por cento do capital da outra. 

2.2.1.1  Facilitação da retirada do minoritário 

Vimos no item 2.1.4 que a legislação brasileira é uma exceção no que se refere à 

outorga de direito de recesso ao acionista dissidente em operação de incorporação de 

sociedades anônimas. A situação se altera um pouco no direito europeu nas incorporações 

envolvendo controladora e controlada, como veremos no item (i). 

A Lei das S.A. também altera o direito de recesso nessa situação de modo a 

melhorar a situação do acionista dissidente, como veremos no item (ii). 

i)  Expansão de hipótese de direito de recesso 

Em se tratando de operações de incorporação envolvendo controladora e 

controlada, o número de legislações societárias que preveem a concessão do direito de 

retirada ao acionista dissidente aumenta, em especial no continente europeu. 

É a própria diretiva da União Europeia que propõe a adoção do direito de retirada 

em favor dos acionistas da sociedade que será incorporada, se a incorporadora for titular de 

mais de noventa por cento das ações de emissão da controlada e caso sejam dispensados os 

relatórios da administração e dos peritos.302 

                                                 
302 Vide artigo 28 da Terceira Diretiva. 
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O motivo para essa facilitação do direito de retirada é justamente evitar que o 

acionista dissidente seja compelido a se tornar sócio de uma sociedade em que a acionista 

controladora terá ainda maior influência e, na maior parte das vezes, em que suas ações 

terão os índices de liquidez ainda mais diminuídos. 

Assim, na Itália, na Espanha e na Alemanha, a outorga do direito de recesso se 

torna o principal mecanismo de proteção ao acionista não controlador da incorporada 

quando for aprovada operação de incorporação em que a incorporadora seja titular de 

noventa por cento ou mais ações com direito a voto da incorporada.303 Nos três países, o 

valor de reembolso é o valor real das ações do acionista dissidente. 

Apesar de não oferecerem o direito de recesso na incorporação, outras legislações 

facilitam a retirada do acionista obrigando que a acionista controladora faça uma oferta 

pelas ações do acionista sempre que venha a adquirir mais de noventa por cento do capital 

social de uma companhia, seja em virtude de uma operação de incorporação ou qualquer 

outra.304 

ii)  Proteção da Lei das S.A.: artigo 264 

O principal meio de proteção aos acionistas minoritários previsto na Lei das S.A. 

em caso de incorporação envolvendo sociedade sob controle comum emcontra-se em seu 

artigo 264. 305 - 306  Veremos que esse dispositivo também busca facilitar a retirada do 

                                                 
303 Vide: (i) Itália – artigos 2505-bis e 2506-ter, do Codice Civile; e (ii) Espanha – artigo 50, da Ley 3/2009. 

Se for oferecido aos acionistas o direito de recesso, a sociedade estará dispensada de elaborar a 
justificação e o relatório dos peritos. Na Alemanha, vide § 320-320b da Aktiengesetz. 

304 Vide, em Portugal, o artigo 490º, do Código de Sociedades Comerciais.  

 Procedimento similar é encorajado pelas autoridades francesas. Cf. E. ROCK; H. KANDA; R. KRAAKMAN, 
Significant... cit., p. 142.  

305 Lei das S.A.: “Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, 
apresentada à assembleia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 
224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da 
controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados 
os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base 
em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. § 1º A 
avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada e, no caso de 
companhias abertas, por empresa especializada. § 2º Para efeito da comparação referida neste artigo, as 
ações do capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em 
conformidade com o disposto no caput. § 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas não 
controladores, previstas no protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da 
comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembleia-geral da 
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acionista não controlador e amenizar o problema da diminuição de liquidez e influência do 

acionista minoritário na sociedade incorporadora. 

A solução adotada pelo artigo 264 pode ser assim resumida: (i) a justificação da 

operação apresentada aos acionistas da sociedade controlada deve conter o cálculo das 

relações de troca das ações com base no valor do patrimônio líquido, a preços de mercado 

ou com base em outro critério aceito pela CVM, na mesma data e obtido com os mesmos 

critérios; e (ii) se as bases da incorporação aprovadas pela controladora forem menos 

vantajosas para os acionistas minoritários da controlada do que a comparação referida no 

item (i), os acionistas dissidentes terão direito de retirada, podendo optar também pelo 

valor de reembolso das suas ações calculado com base no valor de patrimônio líquido 

contábil a preços de mercado.  

Assim, em primeiro lugar, o artigo 264 da Lei das S.A. procura oferecer um 

mecanismo de proteção aos acionistas não controladores ao adicionar novo elemento entre 

as informações que devem ser divulgadas aos acionistas, exigindo também a avaliação da 

sociedade incorporadora, com o objetivo de que esses acionistas não controladores possam 

avaliar a razoabilidade da relação de troca contratada no protocolo de incorporação.307  

Vimos no item 2.1.3 que, na operação de incorporação, não há qualquer exigência 

ou determinação especial quanto aos critérios a serem utilizados na avaliação do 

                                                                                                                                                    
controlada que aprovar a operação, observado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão optar entre o 
valor de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio líquido a preços de mercado. § 
4º Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua controlada, à 
fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações de companhia controlada ou 
controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle comum. § 5º O 
disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada terem sido adquiridas no 
pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263”. 

306 A redação original do artigo 264 previa expressamente que o regime especial era aplicável às operações 
de incorporação de controlada por sua controladora, o que deu ensejo a questionamentos se seus termos 
seriam aplicáveis na operação inversa. Na reforma da Lei das S.A. promovida pela Lei nº 10.303, de 
31.10.2001, a redação foi alterada para incluir expressamente que o artigo se aplicaria à incorporação de 
controladora por sua controlada e à incorporação de sociedades sob controle comum. 

307 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Sociedades coligadas, controladoras e controladas, in: A. LAMY FILHO; J. 
L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 2048; M. CARVALHOSA, 
Comentários... cit., p. 288; N. EIZIRIK, Incorporação de controladas subsidiárias integrais – Aplicação do 
art. 264 da Lei das S.A., Temas... cit., Idem, Incorporação de companhia por sua subsidiária integral – 
Extinção de acordo de acionistas – Inaplicabilidade do artigo 264 da Lei das S.A. – Prevalência do 
interesse social e abuso de direito, Temas...cit., p. 322-323; P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, 
Incorporação... cit., p. 354; e MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy... cit., p. 100-101. 
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patrimônio da sociedade incorporada, assim como nos parâmetros fixados para a 

determinação da relação de troca das ações da incorporada pelas da incorporadora. A 

princípio, tais critérios e parâmetros foram devidamente negociados pelos representantes 

das sociedades envolvidas do melhor modo possível e eles apenas devem ser informados 

aos acionistas no protocolo de incorporação. 

Na incorporação de sociedades sob controle comum, permanece, do mesmo 

modo, a liberdade de contratar dos representantes das sociedades envolvidas com relação à 

fixação da relação de troca. Ou seja, a avaliação do valor das ações de ambas as sociedades 

envolvidas pelo patrimônio líquido a preços de mercado serve apenas para fins 

comparativos, de modo a, em tese, demonstrar a fidedignidade da relação de substituição 

proposta pelo acionista controlador.308 

Em suma, dois cálculos devem ser apresentados aos acionistas das companhias 

envolvidas na incorporação: o cálculo da relação de troca negociada pelos representantes 

das sociedades contratantes da operação e o cálculo da relação de troca segundo o valor 

patrimonial das ações dessas companhias a preço de mercado.309 

A Lei das S.A. prescreve que esse cálculo comparativo das relações de 

substituição tenha por base o valor do patrimônio líquido das ações das sociedades 

envolvidas avaliado a preços de mercado segundo os mesmos critérios e na mesma data ou, 

no caso das companhias abertas, algum outro critério aceito pela CVM.  

A escolha do critério de patrimônio líquido a preços de mercado busca simular o 

valor que seria obtido pela companhia em uma liquidação ordenada. 310  Na época da 

                                                 
308 Cf. N. EIZIRIK, Incorporação de controladas subsidiárias integrais – Aplicação do Art. 264 da Lei das 

S.A., Temas... cit., p. 385. 
309 Cf. A. S. LAZZARESCHI NETO, Lei das Sociedades... cit., p. 638. 
310 Nessa avaliação devem ser considerados todos os ativos e passivos das companhias, inclusive não 

registrados no balanço. Além disso, o goodwill (valor da empresa que excede o que seria auferido com a 
negociação a preços de mercado de cada item do ativo) não deve ser considerado nessa avaliação. Cf. 
PAS CVM 08/05, rel. Dir. Eli Loria, DJ 12.12.2007.  

 No mesmo sentido, TJSP, 4ª Câm., AC 219.385-4/2, rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, DJ. 
26.06.2008; e TJSP, 4ª Câm., AC 516.357-4/0, rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, DJ 
26.06.2008: “O que o legislador quis, ao falar em ‘preços de mercado’, nas avaliações impostas pelo 
artigo 264, foi a determinação de valor real do patrimônio líquido das companhias, do seu ativo, com 
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promulgação da Lei das S.A. esse era um critério recomendável para a obtenção do real 

valor de uma sociedade.311 No entanto, hoje em dia é uma das avaliações mais demoradas e 

de custo mais elevado.  

A previsão da possibilidade de adoção de outro critério aceito pela CVM apenas 

foi incluída na reforma da Lei das S.A. promovida pela Lei nº 10.303/2001, sendo que, 

pela análise das últimas operações de incorporação envolvendo companhia aberta, a CVM 

costuma em alguns casos permitir a adoção da avaliação por critério de fluxo de caixa 

descontado312 para avaliar os patrimônios líquidos das companhias envolvidas.313-314-315 

Assim como no caso da avaliação do patrimônio líquido prevista no artigo 226 da 

Lei das S.A., também aqui essa relação de troca comparativa deverá ser feita por três 

peritos ou empresa especializada e, no caso de a operação envolver ao menos uma 

companhia aberta, apenas por empresa especializada. 
                                                                                                                                                    

dedução do passivo. Avaliações em que devem preponderar o caráter individual dos bens e direitos, 
tangíveis e intangíveis”. 

 No caso de sociedade holding, deverão ser consideradas cada uma de suas subsidiárias pelo valor de 
mercado. Cf. Parecer CVM/SJU nº 016, de 24.04.1985. 

 Na doutrina: “Entende-se por avaliação a preço de mercado aquela pela qual cada item que compõe o 
patrimônio das sociedades é mensurado, individualmente, por seu possível valor de venda ou reposição, 
a exemplo do que ocorreria na hipótese de liquidação” (P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, 
Incorporação... cit., p. 352). 

311 Cf. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 352.  
312 De modo simplificado, pode ser dito que a avaliação por fluxo de caixa descontado (discounted cashflow 

valuation) considera o valor de uma empresa em projeções de fluxo de caixa futuro descontados a valor 
presente. Cf. A. DAMODARAN, Investment valuation, New York: Wiley, 1996, p. 9-10.  

313 Cf. Processo CVM nº RJ/2009/7847, rel. SEP, DJ 01.09.2009; e Processo CVM nº RJ2007/4933, rel. 
SEP, DJ 19.06.2007. Essa delegação legislativa é raramente exercitada pela CVM, principalmente em 
virtude de o valor comparativo servir para fins do exercício do direito de recesso, que ainda será 
abordado neste item. 

 Nas demais vezes em que a CVM admite a adoção de critérios alternativos trata-se de casos em que não 
há minoritários a exercer o recesso na sociedade incorporada e que os minoritários da controladora 
teriam poder de barrar a operação. Cf. Processo CVM nº RJ2007/15051, rel. SEP, DJ 22.01.2008, por 
exemplo. Isso será analisado com mais detalhe no item 2.2.1.4 adiante. 

314 Não é aceita pela CVM a utilização do valor da cotação em bolsa para essa comparação, tendo em vista a 
necessidade de uniformidade dos critérios e de simultaneidade da avaliação de ambos os patrimônios. 
Cf. Parecer CVM/PJU nº 004/2001, de 11.06.2001. 

315 Antes da reforma promovida pela Lei nº 10.303/2001 à Lei das S.A., não era admitido o uso de critérios 
alternativos à avaliação do patrimônio a preços de mercado. Sobre a ilicitude de adoção do critério de 
fluxo de caixa descontado antes da reforma, vide TJSP, Ap. Cível nº 510.984-4/8 – SP, 4ª Câmara de 
Direito Privado, rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, DJ 26.06.2008; e TJSP, Ap. Cível nº 
516.357-4/0 – SP, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, DJ 
26.06.2008. 
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Além disso, é exigido que a avaliação comparativa tenha por base os mesmos 

critérios e a mesma data em ambas as companhias, não sendo permitido que seja incluído o 

prêmio de controle nessa avaliação.316  

Vale destacar que não é exigida a divulgação do cálculo das relações de 

substituição a preço de mercado caso as ações do capital da controlada tenham sido 

adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública. Entende-se que nesse 

caso as ações da controlada assim adquiridas já teriam um valor bem definido pelo 

mercado e conhecido pelos acionistas minoritários, tornando desnecessárias as despesas 

que a companhia arcaria com a contratação de empresa especializada para proceder à 

avaliação.317 

De qualquer modo, embora a divulgação dessa relação de substituição a preços de 

mercado juntamente com as relações de troca negociadas pela acionista controladora ou 

seus representantes possa auxiliar os acionistas não controladores a apurar a razoabilidade 

da operação proposta, essa informação adicional oferece proteção limitada. Sua 

divulgação, em princípio, apenas serviria para tentar demonstrar o cumprimento dos 

deveres fiduciários daqueles que celebraram o protocolo de incorporação.318 A operação 

continuará sendo passível de aprovação pela acionista controladora ainda que a relação de 

troca seja prejudicial. 

                                                 
316 Cf. MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy... cit., p. 98.  

 Para as companhias abertas, esse ponto é expressamente regulamentado na ICVM Nº 319/1999: “Art. 15. 
Sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares, são hipóteses de exercício abusivo do 
poder de controle: I – o aproveitamento direto ou indireto, pelo controlador, do valor do ágio pago na 
aquisição do controle de companhia aberta no cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas 
não controladores, quando de sua incorporação pela controladora, ou nas operações de incorporação de 
controladora por companhia aberta controlada, ou de fusão de controladora com controlada; [...]”. 

317 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Sociedades coligadas, controladoras e controladas, in: A. LAMY FILHO; J. 
L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 2048; e R. V. RIBEIRO, Incorporação 
de companhia controlada, in: W. J. WARDE JR. (org.), Fusão, cisão… cit., p. 112. 

318 De acordo com o diretor MARCOS BARBOSA PINTO, é difícil que um administrador possa justificar uma 
relação de troca que não guarde relação com os preços praticados em uma negociação recente 
envolvendo o atual acionista controlador. Cf. voto no Processo nº RJ2007/3296, rel. Dir. Maria Helena 
Santana, DJ 31.10.2007. 

 Por outro lado, o colegiado da CVM já manifestou que não é possível afirmar que houve quebra dos 
deveres legais do controlador caso os laudos de avaliação exigidos pelo artigo 264 não tenham 
observado o critério com o rigor exigido. Cf. PAS CVM 08/05, rel. Dir. Eli Loria, DJ 12.12.2007. 
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Por isso, ao lado do oferecimento de maiores informações aos acionistas não 

controladores, o artigo 264 da Lei das S.A. procura enriquecer o funcionamento do 

mecanismo de direito de recesso ao facultar ao acionista dissidente retirar-se da sociedade 

mediante o recebimento de valor, a título de reembolso por suas ações, obtido por critério 

alternativo que pode vir a ser superior ao valor patrimonial contábil.319  

Desse modo, se as relações de substituição das ações dos acionistas não 

controladores previstas no protocolo da incorporação forem menos vantajosas que as 

resultantes da comparação provida pela avaliação exigida pelo artigo 264, os acionistas 

dissidentes poderão optar320 por receberem por suas ações a título de reembolso o valor 

obtido por essa avaliação do artigo 264 – seja de patrimônio líquido a preços de mercado 

ou outro critério aceito pela CVM321 – em vez do valor de patrimônio líquido contábil ou 

econômico das ações, conforme prevê o artigo 45. 

Ou seja, esse mecanismo faz com que os acionistas não controladores sejam 

favorecidos pela divulgação de informação adicional para apurar a conveniência da relação 

de troca proposta pelo controlador e, caso entendam de modo contrário, exercer o direito 

de recesso recebendo um valor mais alto do que o ordinariamente conferido a título de 

reembolso.322 O pagamento de valor mais alto a título de reembolso ainda pode fazer com 

que a companhia e, indiretamente, a acionista controladora sejam ainda mais onerados em 

operações impopulares, fazendo com que, em princípio, haja um incentivo para a fixação 

de uma relação de troca próxima à relação comparativa a preços de mercado. 

No entanto, é importante ter em mente que a própria Lei das S.A. dá espaço para 

que as relações de substituição previstas no protocolo de incorporação sejam de fato menos 

                                                 
319 Cf. N. EIZIRIK, Incorporação de controladas subsidiárias integrais – Aplicação do Art. 264 da Lei das 

S.A., Temas... cit., p. 385; e N. EIZIRIK, Incorporação de companhia por sua subsidiária integral – 
Extinção de acordo de acionistas – Inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das S.A. – Prevalência do 
interesse social e abuso de direito, Temas... cit., p. 323. 

320 É sempre o acionista dissidente que deve fazer a opção e nunca ela ser imposta pelas sociedades 
envolvidas na operação ou pelo acionista controlador. Vide Parecer CVM/PJU nº 004/2001, de 
11.06.2001. 

321 Mesmo não constando expressamente no texto legal que assim seja, pela própria lógica do dispositivo, é 
assim que vem sendo interpretado. Cf. manifestação da área técnica no Processo CVM nº RJ 2009/7847, 
rel. SEP, DJ 01.09.2009. 

322 Cf. LUIZ LEONARDO CANTIDIANO, Incorporação de sociedades e incorporação de ações, in: R. R. M. DE 
CASTRO; L. A. N. DE M. AZEVEDO (coord.), Poder de controle... cit., p. 145. 
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vantajosas do que aquelas resultantes da comparação pela avaliação dos patrimônios a 

valor de mercado. 

Como na situação prevista no item 2.1.4, não tem direito de retirada o titular de 

ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado e o prazo para 

exercício do direito de retirada é contado a partir da publicação da ata que aprovar o 

protocolo de incorporação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido 

se a operação vier a efetivar-se. 

Considerando que não é exigida a análise comparativa das relações de troca caso 

as ações do capital da controlada tenham sido adquiridas no pregão da bolsa de valores ou 

mediante oferta pública, em princípio, deve ser questionado se os acionistas não 

controladores teriam nessa hipótese a oportunidade de serem reembolsados pelo valor 

patrimonial de mercado de suas ações.  

CALIXTO SALOMÃO FILHO parece entender que o sobrepreço pago pela acionista 

controladora na aquisição pelo pregão ou oferta pública deve ser necessariamente incluído 

no valor de reembolso.323 Para o jurista, a aquisição de controle seguida de incorporação é 

hipótese clara de cessão da organização empresarial e, por isso, é necessário que todos os 

acionistas participem em igualdade de condições do acervo da companhia. 

Seguindo essa linha de raciocínio, há precedente na CVM manifestando a 

ilegalidade de operações desse tipo, sendo necessário que se assegurasse aos acionistas 

preferenciais o direito de participar da operação em condições equitativas.324 

O mecanismo proposto pelo artigo 264 tem sido muito criticado nos últimos anos, 

em especial pela CVM. De acordo com a autarquia, além do cálculo do reembolso pelo 

valor do patrimônio a preços de mercado não costumar refletir o valor justo das ações de 

                                                 
323  Cf. F. K. COMPARATO; CALIXTO SALOMÃO FILHO, O poder de controle na sociedade anônima, 4. ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 117; e CALIXTO SALOMÃO FILHO, Alienação de controle: o vaivém da 
disciplina e seus problemas, O novo direito societário, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 124. 

324 Cf. Processo CVM nº RJ2003/12770, rel. SEP, de 26.12.2003. O voto do Dir. Luiz Leonardo Cantidiano 
relata que essa também é a posição de F. K. COMPARATO. 
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uma companhia operacional saudável, tal avaliação é feita por avaliadores escolhidos pela 

própria assembleia geral, na qual o controlador tem maioria.325 

Cabe mencionar que, ao tempo de sua promulgação, o objetivo da Lei das S.A. era 

fortalecer as empresas nacionais mediante o favorecimento dos grandes grupos de 

empresas. Assim, nesse contexto, o dispositivo ora comentado tem pleno sentido. Ao 

mesmo tempo em que atende ao interesse do acionista controlador, ao deixar unicamente a 

seu critério a efetivação da incorporação de sociedades direta ou indiretamente sob seu 

controle, busca atender aos minoritários ao oferecer a eles melhores condições de 

reembolso, garantindo-lhes o direito de retirar-se de uma sociedade cujo controle se 

tornaria ainda mais concentrado.326 

De fato, considerando o esforço que vem sendo feito nos últimos anos para 

fortalecer o mercado de capitais brasileiro para a captação da poupança popular, a 

combinação do artigo 264 com a ampla liberdade de contratar a relação de troca de ações é 

inapta para atuar de forma isolada na proteção dos acionistas não controladores nas 

operações de incorporação envolvendo sociedades sob o controle comum. O artigo 264 não 

atinge os dois principais problemas dessas operações: a influência do poder de controle na 

assembleia geral e nos órgãos da administração. 

Além disso, ainda que o valor de reembolso oferecido pelo artigo 264 seja, na 

maior parte das vezes, mais vantajoso do que o valor de reembolso oferecido pelo artigo 45 

da Lei das S.A., ele não costuma refletir o valor das ações que estão sendo reembolsadas, 

sendo o acionista não controlador prejudicado também pela perda de valor do seu 

investimento. 

Essa falta de efetividade do artigo 264 na proteção do acionista não controlador 

tem feito com que a CVM se esforce no desenvolvimento de outros meios de tutela para 

garantir a comutatividade dessas operações. 

                                                 
325 Cf. memorando apresentado pelo diretor MARCOS BARBOSA PINTO, recomendando a aprovação do PO nº 

35, de 01.09.2008. 
326 Cf. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 349. 
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2.2.1.2  Reforço dos deveres fiduciários dos administradores 

Já dissemos que um dos pontos problemáticos da operação de incorporação 

envolvendo sociedades sob controle comum é a falta de independência da maioria dos 

membros dos órgãos administrativos de cada uma das sociedades envolvidas. 

Em primeiro lugar, a maior parte desses administradores foi indicada pelo próprio 

acionista controlador. Além disso, muitas vezes, o administrador de uma das sociedades é 

parte da administração também da outra sociedade da operação. 

Fica então a questão de como fazer com que os administradores cumpram seus 

deveres fiduciários com relação à companhia da qual são membros mesmo nessas situações 

de potencial influência do acionista controlador. 

A disciplina das eventuais relações negociais entre a companhia e seus acionistas 

ou administradores já gerou no direito comparado grande volume de julgados e extensa 

manifestação doutrinária baseados no caráter fiduciário dos poderes dos administradores, 

que lhes impõe o dever de agir nos limites do objeto social e tendo em vista o interesse da 

sociedade que representam.327  

Buscando assegurar que os administradores atuem em benefício da companhia e 

não dos acionistas controladores, os tribunais de Delaware vêm recomendando a instalação 

de comitês independentes para a negociação das operações envolvendo incorporação de 

sociedade sob controle comum. O objetivo desses comitês é assegurar a imparcialidade do 

processo de negociação dos termos da operação.328 

Ao instalar um comitê para negociar a operação, composto em sua maioria por 

membros da administração que são independentes da acionista controladora e com amplo 

poder de negociação e barganha contra ela, procura-se aproximar a negociação do que 

ocorreria se as partes fossem independentes, partindo do pressuposto de que a negociação é 

                                                 
327 Cf. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 348. 
328 Cf. memorando apresentado pelo diretor Marcos Barbosa Pinto, recomendando a aprovação do PO nº 35, 

de 01.09.2008, explicando o funcionamento desses comitês no direito norte-americano. 
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a melhor forma de garantir a comutatividade da relação de troca e demais condições da 

operação.329 

Assim, se por um lado a instalação dos comitês deixa a fixação da relação de troca 

nas mãos dos que estão em melhor posição para negociar a operação,330 por outro propicia 

meios para que a operação seja realizada em bases comutativas.331 

Nos tribunais norte-americanos, operações entre uma sociedade e sua controladora 

estão sujeitas a um escrutínio mais severo – ao invés da análise da operação pelo business 

judgement rule,332 escrutínio via de regra aplicável na revisão judicial de atos negociais, 

esses casos são submetidos ao chamado entire fairness review. Resumidamente, no 

business judgement rule é o acionista prejudicado que deve provar em juízo que a 

administração não atuou de modo diligente e bem-informada; no entire fairness review é 

requerido que a companhia, seu controlador e administradores provem em juízo que para a 

realização da operação esteve presente a negociação justa (fair dealing) e o preço justo 

(fair price).333 

A ideia do comitê independente foi sugerida pela primeira vez em um julgamento 

na Suprema Corte de Delaware em 1983 em um caso analisado sob o entire fairness 

review.334 Basicamente, em nota de rodapé da decisão, a corte sugeriu que poderia ter sido 

                                                 
329 Cf. Marcos Barbosa Pinto, em voto proferido no Processo CVM nº RJ2009/13179, rel. Dir. Alexsandro 

Broedel Lopes, DJ 09.09.2010. 
330 O acionista controlador terá pouca ou nenhuma vantagem informacional com relação ao comitê 

independente; assim, o primeiro não poderá explorar as diferenças entre o valor de cotação das ações e o 
seu valor econômico, porque o segundo também tem expertise e acesso a informações suficientes para 
também fazer essa avaliação. Cf. G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts cit., p. 32.  

331 Cf. memorando apresentado pelo diretor Marcos Barbosa Pinto, recomendando a aprovação do PO nº 35, 
de 01.09.2008. 

332 O business judgement rule é uma regra norte-americana de origem jurisprudencial por meio do qual se 
presume que os administradores de uma companhia atuam com boa-fé no interesse social. Caso um 
acionista decida contestar a atuação da administração, ele terá o ônus de provar que os administradores, 
naquele determinado ato, agiram sem boa-fé ou em violação aos seus deveres de diligência e lealdade. 
Cf. M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 129-131. 

333 Cf. J. H. CHOPER; J. C. COFFEE, JR.; R. J. GILSON, Cases... cit., p. 1110-1113; G. SUBRAMANIAN, Fixing 
freezeouts cit., p. 11; e MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy... cit., p. 81. 

334 Weinberger v. UOP, Inc., 426 A.2d 1333 (Del. Ch. 1981), rev’d, 457 A.2d 701 (Del. 1983). O caso trata 
da incorporação da subsidiária UOP pela Signal, sua acionista controladora com 50,5% do capital social, 
em que os acionistas minoritários receberiam dinheiro como contraprestação em vez de ações da Signal. 
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demonstrado o fair dealing se um comitê de diretores independentes tivesse negociado os 

termos da operação com os administradores da sociedade controladora.335  

Desde então, o comitê independente tem sido utilizado com cada vez mais 

frequência em operações entre sociedade e sua acionista controladora nos Estados 

Unidos.336 A instalação do comitê independente para negociar os termos da operação faz 

com que, apesar de a operação continuar sendo analisada pelo entire fairness review em 

caso de contestação judicial, o ônus da prova passe a ser do acionista minoritário 

insatisfeito. 

No Brasil, a necessidade de imparcialidade dos órgãos administrativos da 

sociedade controlada está prevista no artigo 245 da Lei das S.A.,337 em que são previstos os 

deveres fiduciários dos administradores em situações de operações entre sociedades sob 

controle comum. A aplicação desse artigo não é afastada pelas provisões do artigo 264; ao 

contrário, é entendido pela doutrina e jurisprudência da CVM que eles são 

complementares.338 

De acordo com o artigo 245, cabe aos administradores das sociedades envolvidas 

em operação intragrupo zelar para que essa operação observe condições estritamente 

comutativas ou com pagamento compensatório adequado. O dispositivo ainda atribui 

                                                 
335 Nos termos da famosa nota de rodapé: “Although perfection is not possible, or expected, the result here 

could have been entirely different if UOP had appointed an independent negotiating committee of its 
outside directors to deal with Signal at arm’s length. Since fairness in this context can be equated to 
conduct by a theoretical, wholly independent, board of directors acting upon the matter before them, it is 
unfortunate that this course apparently was neither considered nor pursued. Particularly in a parent-
subsidiary context, a showing that the action taken was as though each of the contending parties had in 
fact exerted its bargaining power against the other at arm’s length is strong evidence that the transaction 
meets the test of fairness”. Transcrita em G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts cit., p. 12. 

336 Cf. Idem, ibidem, p. 12; e MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy... cit., p. 82. 
337 Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade 

coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se 
houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e 
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao 
disposto neste artigo”. 

338 Cf. A. LAMY FILHO, Incorporação de subsidiária – Avaliação de ações – Abuso de direito – Recesso, 
Temas de S.A. – Exposições e pareceres, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 257; e MAURO BARDAWIL 
PENTEADO, The efficacy... cit., p. 103. 

 Na jurisprudência administrativa, cf. voto de Wladimir Castelo Branco Castro, no Processo CVM nº 
RJ2004/5494, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 16.12.2004; e Processo CVM nº 
RJ2007/3453, DJ 18.04.2007. 
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responsabilidade aos administradores, que devem responder perante a companhia em que 

exerçam as suas atividades pelas perdas e danos caso não desempenhem suas atividades de 

modo a buscar o interesse social. 

Em resumo, nos grupos de fato, o administrador não pode consentir com a prática 

de atos de favorecimento à sociedade integrante do grupo, seja ela controladora, controlada 

ou coligada, nem com a prática de operações com outra sociedade do grupo que não sejam 

em condições comutativas ou que não venham a receber o pagamento compensatório 

adequado.339  

Além disso, os administradores têm deveres em situações de conflito de 

interesses, regulados pelo artigo 156 da Lei das S.A.,340 devendo se abster de interferir em 

deliberações em que tenham interesses conflitantes com a companhia. O conflito de 

interesses aqui não precisa ser necessariamente do interesse próprio do administrador na 

operação, mas sim outro interesse por ele defendido que seja conflitante com o interesse da 

sociedade em que ele exerce suas funções.341  

A interpretação da CVM, conforme decisões do seu colegiado sobre tal 

dispositivo, entende que o fato de um administrador ser impedido de “intervir em qualquer 

operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia” não o impediria 

apenas de votar, caso a operação seja sujeita à aprovada do órgão de administração, mas 

também de participar nas negociações em nome da companhia.342  

                                                 
339 Cf. M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 157. 
340 “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião 
do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que 
observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em 
condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia 
contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o 
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver 
auferido.” 

341 Cf. M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 161-166. 
342 Cf. Marcelo Fernandes Trindade, em voto proferido no Processo CVM nº RJ2004/5494, rel. Dir. 

Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 16.12.2004; e Processo CVM nº RJ2007/3453, de 02.10.2007.  
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Nos termos dos artigos 245 e 156 da Lei das S.A., caso uma operação de 

incorporação seja negociada pelos administradores da sociedade sem a preocupação em 

buscar as melhores condições para a sociedade em que exercem suas funções, eles 

poderiam ser responsabilizados a responder pelas perdas e danos resultantes de tais atos à 

companhia.343 

No que se refere às companhias abertas, a ICVM nº 481/2009 prevê que a 

companhia deve disponibilizar aos acionistas, conjuntamente com a convocação da 

assembleia geral, esclarecimentos sobre interesse especial que a parte relacionada tiver na 

aprovação de determinada matéria pela assembleia, o que inclui a aprovação da 

incorporação entre sociedades do mesmo grupo, além de outras informações sobre o valor 

do direito de reembolso.344 

Ainda assim, a CVM, inspirada pela solução das cortes de Delaware, 

recentemente passou a recomendar expressamente a instalação de comitês independentes – 

tal recomendação veio por meio da aprovação do Parecer de Orientação nº 35, de 1º de 

setembro de 2008.  

                                                                                                                                                    
 No entanto, o simples fato de o administrador exercer o mesmo cargo na sociedade controladora não 

acarreta em si a situação de conflito de interesses; deve haver comprovação do conflito de interesses. Cf. 
PAS CVM nº RJ 2008/1815, rel. Dir. Eli Loria, DJ 28.04.2009.  

343 Conforme prescreve o próprio artigo 245 da Lei das S.A., assim como o artigo 158.  

 De acordo com M. V. VON ADAMEK, a sanção prevista no § 2º do artigo 156 da Lei das S.A., de anulação 
da operação e transferência dos benefícios, somente seria aplicável no caso do § 1º do mesmo artigo. Cf. 
Responsabilidade civil... cit., p. 167, nota 184. 

344 ICVM nº 481/2009: “Art. 8º. Sempre que uma parte relacionada, tal como definida pelas regras contábeis 
que tratam desse assunto, tiver interesse especial na aprovação de uma matéria submetida à assembleia, a 
companhia deve fornecer aos acionistas, no mínimo, os seguintes documentos e informações: I – nome e 
qualificação da parte relacionada interessada; II – natureza da relação da parte relacionada interessada 
com a companhia; III – quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que 
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente; IV – eventuais saldos 
existentes, a pagar e a receber, entre as partes envolvidas; V – descrição detalhada da natureza e extensão 
do interesse em questão; VI – recomendação da administração acerca da proposta, destacando as 
vantagens e desvantagens da operação para a companhia; e VII – caso a matéria submetida à aprovação 
da assembleia seja um contrato sujeito às regras do art. 245 da Lei nº 6.404, de 1976: a) demonstração 
pormenorizada, elaborada pelos administradores, de que o contrato observa condições comutativas, ou 
prevê pagamento compensatório adequado; e b) análise dos termos e condições do contrato à luz dos 
termos e condições que prevalecem no mercado”. 

 Vide também Anexo 20 à mesma Instrução CVM, sobre informações a serem conferidas sobre o direito 
de recesso.  
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A CVM entende que o PO nº 35/2008 apenas esclarece o entendimento da 

autarquia de como o administrador de companhia aberta deveria agir nas incorporações 

envolvendo sociedades controladas: instalando o comitê independente como procedimento 

para legitimar a operação e demonstrar a negociação em bases comutativas, conforme 

prescreve o artigo 245 e outros artigos da Lei das S.A.345  

O parecer também aparenta estar alinhado com a interpretação da CVM com 

relação ao já citado artigo 156 da Lei das S.A. ao enfatizar que administradores que 

tenham dupla inserção devem abster-se de intervir nas negociações em nome de uma das 

partes. 

De acordo com o PO nº 35/2008, a formação do comitê especial independente 

pode seguir uma das seguintes alternativas: (i) ser composto exclusivamente por 

administradores da companhia, em sua maioria independentes; (ii) ser composto por não 

administradores da companhia, todos independentes e com notória capacidade técnica, 

desde que o comitê esteja previsto no estatuto, de acordo com o artigo 160 da Lei das 

S.A.;346 ou (iii) comitê composto por um administrador escolhido pela maioria do conselho 

de administração, um conselheiro eleito pelos acionistas não controladores e um terceiro, 

administrador ou não, escolhido em conjunto pelos outros dois membros. 

É verdade que, no Brasil, embora os acionistas não controladores possam ter 

fundamentos suficientes para questionar a operação com base no não cumprimento dos 

deveres fiduciários dos administradores da sociedade, previsto no artigo 245 e outros, tais 

descumprimentos são difíceis de serem provados e levam tempo.347  

A motivação da CVM ao divulgar o PO nº 35/2008 parece ter sido justamente 

prever critérios menos subjetivos para auferir o cumprimento desses deveres fiduciários, 

                                                 
345 Cf. Marcos Barbosa Pinto, em voto proferido no Processo CVM nº RJ2009/13179, rel. Dir. Alexsandro 

Broedel, DJ 09.09.2010. 

 No PO nº 35/2008 também são citados como embasamento para a sugestão da instalação dos comitês 
independentes os artigos 153, 154 e 155 da Lei das S.A., que tratam dos deveres fiduciários dos 
administradores de sociedades anônimas. 

346 Lei das S.A.: “Art. 160. As normas desta Seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados 
pelo estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores”. 

347 Cf. MAURO BARDAWIL PENTEADO, The efficacy... cit., p. 104. 
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apenas de admitir que a instalação do comitê independente não é a única forma de 

assegurar tal cumprimento.  

Há duas ordens de críticas disparadas contra a recomendação da instalação dos 

comitês independentes para a negociação de operações de incorporação entre sociedades 

sob mesmo controle.348 

A primeira ordem de críticas é proveniente da incompatibilidade que haveria entre 

a instalação dos comitês independentes e o sistema legal das sociedades anônimas 

brasileiro. 

Devido à impossibilidade de delegação de competências estabelecida pela Lei das 

S.A., 349  o comitê independente não pode usurpar as competências do Conselho de 

Administração, que deve ter o poder de aprovar as condições finais da operação, mais 

especificamente o protocolo de incorporação.350 

Além disso, ao contrário do sistema norte-americano, em que os administradores 

possuem deveres fiduciários com relação aos acionistas – e por isso teriam o dever de 

negociar a melhor relação de troca possível para eles em uma incorporação –, no sistema 

da Lei das S.A. os administradores possuem deveres fiduciários com relação à companhia 

e é o interesse social das sociedades envolvidas na incorporação que deve ser prioritário.351 

Por fim, a segunda ordem de críticas, levantadas inclusive em solo norte-

americano, questiona a real eficácia desses comitês para garantir a comutatividade da 

operação.  

                                                 
348 Poderíamos, ainda, acrescentar uma terceira, sobre a incompatibilidade dessa recomendação com a 

função dos pareceres de orientação. Argumenta L. L. CANTIDIANO que a utilização dos pareceres de 
orientação é indevida por faltar competência à CVM para regulamentar a matéria relacionada a 
reorganizações societárias, assim como por tratar genericamente situações peculiares que deveriam ser 
analisadas caso a caso. Cf. Incorporação de sociedades e incorporação de ações, in: R. R. M. DE CASTRO; 
L. A. N. DE M. AZEVEDO (coord.), Poder de controle... cit., p. 153-154. 

349 Lei das S.A.: “Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não 
podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”. 

350 Cf. L. L. CANTIDIANO, Incorporação de sociedades e incorporação de ações, in: R. R. M. DE CASTRO; L. 
A. N. DE M. AZEVEDO (coord.), Poder de controle... cit., p. 155. 

351 Cf. L. L. CANTIDIANO, Incorporação de sociedades e incorporação de ações, in: R. R. M. DE CASTRO; L. 
A. N. DE M. AZEVEDO (coord.), Poder de controle... cit., p. 154-155. 
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Uma das preocupações com relação à eficácia dos comitês independentes fica em 

torno das restrições de poderes outorgados a esses comitês pela administração das 

companhias, pois os administradores e acionistas controladores refutam em conferir real 

poder de negociação a esses comitês. Para que esse mecanismo funcione de maneira 

adequada, é essencial que esses comitês tenham poderes suficientes para realmente 

negociar as condições da operação, sem que assumam a posição de meros avaliadores ou, 

pior ainda, meros fantoches.352 

Além disso, uma segunda preocupação é que o comitê independente nunca será 

verdadeiramente independente da acionista controladora – essa última sempre terá uma 

influência considerável sobre os administradores, ainda que independentes.  

Por fim, a terceira preocupação, em sentido oposto, é a de que o comitê seja tão 

independente da acionista controladora que impeça a realização de operações que 

atenderiam ao interesse social e ao interesse dos minoritários.353 Assim, por interesses 

particulares, os membros do comitê independente podem rejeitar ou dificultar a realização 

de operações – membros independentes da administração, geralmente indicados para o 

comitê independente, tipicamente perdem seus cargos após a efetivação da incorporação.354 

Apesar das críticas da doutrina e de advogados, o comitê independente vem sendo 

utilizado desde então.355  A não instalação do comitê independente poderia sujeitar os 

administradores às mesmas consequências do descumprimento dos seus deveres 

fiduciários. 

                                                 
352 Cf. Marcos Barbosa Pinto, em voto proferido no Processo CVM nº RJ2009/13179, rel. Dir. Alexsandro 

Broedel, DJ 09.09.2010. Nessa linha, sobre as críticas feitas ao comitê especial instalado no contexto da 
incorporação Aracruz/VCP, vide Preferencialistas felizes, Revista Capital Aberto, nº 73, p. 68, set. 2009; 
Será tudo encenação, Revista Capital Aberto, nº 71, p. 26-28, jul. 2009; e Independência dos Comitês de 
Incorporação está à prova, Revista Capital Aberto, nº 69, p. 8-9, maio 2009. 

353 Cf. G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts cit., p. 12-13.  
354 Cf. Idem, ibidem, p. 39-40.  
355 Desde a divulgação do PO nº 35/2008, os comitês independentes foram instalados, por exemplo, nas 

operações de incorporação da Duratex/Satipel, Telemig, Aracruz/VCP, Amil/Medial, Gafisa/Tenda, 
Guarani/Tereos, Weg/Traffo. 
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2.2.1.3 Restrições ao voto da controladora 

Chegamos então ao último aspecto problemático da proteção dos acionistas não 

controladores em operações de incorporação de sociedades sob controle comum: os limites 

da atuação e interferência da acionista controladora. 

Considerando haver um potencial, senão explícito, conflito de interesse no voto da 

acionista controladora na deliberação assemblear da controlada sobre a realização da 

incorporação envolvendo sua controlada – na medida em que ela seria parte e contraparte 

da mesma operação –, há quem defenda que essa acionista controladora não deveria poder 

manifestar seu voto nessa assembleia geral. 356  Assim, a aprovação da operação de 

incorporação envolvendo sociedades sob controle comum deveria ficar sujeita à aprovação 

dos acionistas não controladores. 

No entanto, prevaleceu a posição de que o impedimento do voto da acionista 

controladora, em benefício da proteção dos interesses da minoria acionária, traria mais 

consequências danosas do que benéficas ao interesse social. Permitir que a minoria decida 

isoladamente sobre a conveniência da operação, a qual implica não apenas a mudança da 

substância da sociedade, mas ainda a sua própria extinção, poderia ser o mesmo que tornar 

letra morta o princípio segundo o qual cabe à maioria formar a vontade social357 e, nesta 

linha, deveria ser conferida à acionista controladora a oportunidade de exercer o seu poder 

de controle e não somente ser onerada por ele. 

Além disso, pelos princípios do direito societário, a acionista controladora pode 

valer-se do seu direito de voto para realizar o seu interesse particular sempre que a 

realização desse interesse não importe em dano para a sociedade ou para os demais 

acionistas, ou melhor, desde que esse interesse esteja alinhado com o interesse social.358 

Por todos esses motivos, a legislação societária e a jurisprudência costumam 

impor outras restrições ao exercício do direito de voto pela acionista controladora que não 
                                                 
356 É o que defendia MESSINEO. Cf. C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 271 e ss. 
357  Cf. C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 274. 
358 Cf. A. LAMY FILHO, Sociedades associadas – Exercício de voto em assembleias gerais – Conflito de 

interesses – A prevalência do interesse social, Temas de S.A.... cit., p. 311; e C. SANTAGATA, La 
fusione... cit., p. 273. 
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o impedimento absoluto de voto, de modo a não excluí-la completamente da manifestação 

da vontade social.  

Dentre as jurisdições ora estudadas, a única que nos parece prever uma restrição 

legal objetiva para o exercício do voto da acionista controladora é a de Portugal. De acordo 

com a legislação portuguesa, no caso de alguma das sociedades envolvidas na operação 

possuir participação no capital da outra, ela não pode exercer número de votos superior à 

soma dos que competem a todos os demais sócios.359 

A finalidade do dispositivo é impedir que a controladora venha a dominar todo o 

processo de incorporação, reduzindo diretamente o seu poder de voto. Como ressalta a 

própria doutrina portuguesa, o legislador pretendeu evitar o abuso do poder de controle, 

sem recorrer à disciplina do conflito de interesses nas deliberações sociais e sem impedir 

completamente o controlador de declarar seu voto.360 

As demais legislações de direito comparado ora estudadas impõem restrições ao 

exercício de voto da acionista controladora mediante a previsão de padrões gerais de 

conduta. Na Itália, França e Alemanha, por exemplo, os controladores podem ser 

responsabilizados por abuso de controle nas operações realizadas entre sociedades sob 

controle comum.361 

Em Delaware, onde os problemas relacionados às incorporações de sociedades 

sob controle comum são semelhantes aos que ocorrem no Brasil devido à ampla liberdade 

de contratar a relação de troca, a jurisprudência desenvolveu dois sistemas para a proteção 

do acionista não controlador. 

Pelo que podemos classificar como sistema tradicional, o acionista não 

controlador é protegido pela análise judicial das operações entre sociedade sob controle 

comum mediante o escrutínio mais severo de entire fairness, referido no item 2.2.1.2. 

Assim, caso um acionista não controlador recorra ao judiciário sobre determinada operação 
                                                 
359 Vide artigo 104º-1, do Código das Sociedades Comerciais. 
360 Cf. R. VENTURA, Incorporação... cit., p. 124-125. 
361  Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A relação de substituição de ações na incorporação de 

subsidiária, in A nova Lei... cit., p. 576-577; e M COZIAN; A VIANDIER; F. DEBOISSY, Droit des Sociétés, 
19. ed., Paris: Litec, 2006, p. 582. 
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entre controladora e controlada, caberia à acionista controladora o ônus de demonstrar que 

a operação foi negociada de forma adequada (fair dealing) e o preço foi justo (fair price). 

Um segundo sistema sugerido pela jurisprudência mais recente tem chamado 

atenção por restringir a influência do voto da acionista controladora na aprovação de 

operações intragrupo. Devido ao crescente número de operações de freezeout 362  nos 

últimos anos, tem sido estimulada a obtenção da aprovação da maioria daqueles acionistas 

que não estão em ambos os lados da operação – a chamada Majority of Minority Condition. 

Nessa situação, caso um acionista não controlador recorra ao judiciário sobre determinada 

operação que foi aprovada pela maioria dos acionistas não controladores, caberá a esse 

acionista postulante o ônus de demonstrar que a operação não foi negociada de forma 

adequada e por preço justo. 

Ainda neste segundo sistema, caso a operação tenha sido, cumulativamente, 

negociada pelo comitê independente e aprovada pela maioria dos acionistas não 

controladores, é considerado que ela estaria muito próxima daquelas realizadas entre partes 

independentes e, por isso, sujeita ao escrutínio da business judgement rule.363 Ou seja, 

nesse caso, haveria o benefício de transferir o ônus da prova ao acionista insatifeito que, 

por sua vez, teria dificuldades em provar a má-fé ou violação do dever de diligência e 

lealdade dos administradores e acionista controladora após a adoção de todos esses 

procedimentos. 

Em suma, em Delaware, caberiam às administrações e acionistas controladoras 

das sociedades envolvidas na incorporação decidirem qual estratégia é mais adequada à 

operação. 

Vejamos agora como a questão é tratada pela legislação pátria. 

                                                 
362  Uma operação de freezeout é aquela que a acionista controladora implementa para excluir os acionistas 

minoritários da companhia. Por exemplo, a incorporação da sociedade com a atribuição de 
contraprestação aos acionistas da incorporada em dinheiro. Cf. G. SUBRAMANIAN, Fixing freezeouts cit., 
p. 2. 

363 Cf. In re Cox Communications, Inc. Shareholders Litigation, 879 A.2d 604 (Del. Ch. 2005); e In re CNX 
Gas Corporation Shareholders Litigation, C.A. No. 5733-VCL (Del. Ch. May 25, 2010). 
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No Brasil, o impedimento de voto em situações de conflito de interesses é 

regulamentado pelo artigo 115 da Lei das S.A.,364 que prevê que o acionista não poderá 

votar nas deliberações da assembleia geral em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia.  

Há grande volume de doutrina e jurisprudência discutindo se, pela interpretação 

deste dispositivo, a contratação entre a acionista controladora e a companhia seria uma das 

hipóteses de impedimento prévio de exercício de voto.365 Em decisão recente, a CVM 

entendeu que a acionista controladora estaria impedida de votar na assembleia que aprovar 

a celebração de contrato bilateral em que ela, direta ou indiretamente, figure como 

contraparte.366 De acordo com essa decisão da CVM, o impedimento do voto da acionista 

controladora nessa hipótese serviria como incentivo para que a proposta de celebração de 

                                                 
364 Lei das S.A.: “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-

se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, 
para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a 
companhia ou para outros acionistas. § 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-
geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à 
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de 
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. § 2º Se todos os subscritores 
forem condôminos de bem com que concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o 
laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. § 3º O acionista responde pelos 
danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. § 4º 
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da 
companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a 
companhia as vantagens que tiver auferido”. 

365 Na doutrina, ERASMO VALLADÃO A. E N. FRANÇA, Conflito de interesses nas assembléias de S.A., São 
Paulo: Malheiros, 1993; L. G. P. DE B. LEÃES, Conflito de interesses, Estudos e pareceres sobre 
sociedades anônimas, São Paulo: RT, 1989; idem, Proibição de voto e conflito de interesse nas 
assembléias gerais, Pareceres, São Paulo: Singular, 2004; CALIXTO SALOMÃO FILHO, Interesse social: A 
nova Concepção, O novo direito societário, São Paulo: Malheiros, 2002; idem, O novo direito dos 
grupos: conflito de interesses “versus” regras de responsabilidade, in O novo direito societário, São 
Paulo: Malheiros, 1998; e A. LAMY FILHO, Sociedades associadas – Exercício de voto em assembleias 
gerais – Conflito de interesses – A prevalência do interesse social, Temas de S.A.... cit. 

 Na jurisprudência da CVM, vide, por exemplo, Processo CVM nº RJ 2004/5494, rel. Dir. Wladimir 
Castelo Branco Castro, DJ 16.12.2004; PAS CVM nº TA/RJ2002/1153, rel. Dir. Norma Parente, DJ 
06.11.2002; e PAS CVM nº TA/RJ2001/4977, rel. Dir. Norma Parente, DJ 19.12.2001. 

366 Cf. Processo CVM nº RJ 2009/13179, rel. Dir. Alexsandro Broedel, DJ 09.09.2010. A decisão foi 
proferida no contexto da aquisição do controle de sociedade por companhia abertas, sendo que ambas as 
sociedades estavam sob o controle da mesma acionista. A aprovação pela assembleia de aquisição de 
controle de uma sociedade por uma companhia aberta é exigida pelo artigo 256, da Lei das S.A. 
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contrato consigo mesma seja elaborada de modo a atender também o que os acionistas não 

controladores interpretam como interesse social. 367 

É indiscutível que a incorporação entre sociedades do mesmo grupo seria uma 

espécie de contratação em que a acionista controladora seria ao mesmo tempo parte e 

contraparte. No entanto, exclusivamente com relação às deliberações para a aprovação de 

incorporação envolvendo sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum, o 

impedimento de voto da acionista controladora estaria afastado em virtude das demais 

normas específicas previstas na Lei das S.A. para essas operações: (i) o tratamento previsto 

no artigo 264 da Lei das S.A. e (ii) a exigência de quorum qualificado na sociedade 

incorporada para a aprovação de qualquer incorporação.368  

Para a incorporação envolvendo sociedades sob o controle comum, entende-se 

que a Lei das S.A. reconhece o interesse social como o interesse do acionista controlador, 

de modo que a regra de conflito de interesses não é aplicável ex ante ou ex post.369 Os 

autores do anteprojeto da Lei das S.A. justificam essa regra defendendo que a decisão 

sobre a conveniência de implementar a incorporação de sociedade controlada deve ficar a 

cargo da acionista controladora em consonância com o princípio da maioria.370  

Isso significa que, pelo regime da Lei das S.A. atualmente vigente, a acionista 

controladora teria seu voto restringido em operações entre sociedades sob o seu controle 

apenas pelas regras gerais de exercício de voto no interesse social – do mesmo modo que 

estaria em uma operação entre sociedades sujeitas a controladores distintos. Portanto, a Lei 

                                                 
367 Cf. Processo CVM nº RJ 2009/13179, rel. Dir. Alexsandro Broedel, DJ 09.09.2010, em especial os votos 

do relator e do Dir. Marcos Barbosa Pinto. 
368 Essa opinião é sustentada pela doutrina e jurisprudência da CVM. Exemplificativamente, na doutrina, cf. 

ERASMO VALLADÃO A. N. E FRANÇA, Conflito de interesses de administrador na incorporação de 
controlada, in Temas... cit., p. 344; R. VENTURA, Incorporação... cit., p. 112-113; e  J. L. BULHÕES 
PEDREIRA, Sociedades coligadas, controladoras e controladas, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES 
PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 2047. 

 Na jurisprudência, Processo CVM nº RJ 2001/11663, rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, DJ 
15.01.2002; Processo CVM nº RJ/2007/3453, de 18.04.2007; e memorando apresentado pelo diretor 
Marcos Barbosa Pinto, recomendando a aprovação do PO nº 35, de 01.09.2008. Essa interpretação é 
confirmada no próprio Processo CVM nº RJ 2009/13179, rel. Dir. Alexsandro Broedel, DJ 09.09.2010. 

369 Cf. M. B. PENTEADO, The efficacy... cit., p. 97. 
370   Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Sociedades coligadas, controladoras e controladas, in: A. LAMY FILHO; J. 

L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 2046-2047; e cf. mencionado no 
Processo CVM nº RJ 2004/5494, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 16.12.2004. 
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das S.A. dá liberdade de ação à acionista controladora nas incorporações de sociedade sob 

o controle comum, apenas exigindo que esta paute sua conduta pelo caráter da 

equitatividade, razoabilidade e comutatividade. 

De modo similar ao que ocorre na Itália, Alemanha e França, a acionista 

controladora estaria sujeita à responsabilização em caso de abuso de poder de controle 

apenas após o exercício de seu voto. Ou seja, a aprovação pela acionista controladora de 

incorporação de sociedade em que ela obtenha, para si ou para outrem, vantagem indevida, 

em prejuízo dos demais acionistas e de terceiros, configura exercício abusivo do poder de 

controle, e a sujeita a responder pelos danos causados, conforme o já citado artigo 117 da 

Lei das S.A.371 

Apesar da permissão de exercício de voto pela controladora, a CVM sugeriu em 

trecho do PO nº 35/2008 que as operações de incorporação entre sociedades sob controle 

comum ficassem sujeitas à aprovação da maioria dos acionistas não controladores, 

inclusive aqueles sem direito a voto, de modo idêntico ao sugerido pelas cortes de 

Delaware, caso não fossem instalados os comitês independentes.372 No entanto, isso não 

parece ter sido utilizado voluntariamente por nenhuma companhia, até então, no que se 

refere à incorporação de sociedades sob controle comum. 

2.2.1.4  O outro lado: facilitação de incorporações intragrupo 

Depois de mencionar as situações em que a proteção dos acionistas minoritários é 

fortalecida em operações de incorporação entre sociedades do mesmo grupo, importa 

analisar as situações em que, ao contrário, essas operações são facilitadas pela legislação 
                                                 
371 Neste caso, a CVM analisa as operações realizadas entre partes vinculadas envolvendo companhias 

abertas após sua concretização, a fim de averiguar a ocorrência de qualquer espécie de abuso de poder do 
acionista controlador. Cf. Parecer CVM/SJU/Nº 016, de 24.04.1985. 

 Um exemplo de abuso de poder de controle seria o aproveitamento pelo controlador do valor do ágio 
pago no cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas não controladores quando de sua 
incorporação pela controladora, conforme artigo 15, inciso I, da Instrução CVM nº 319/1999, sem 
prejuízo do disposto no artigo 117 da Lei nº 6.404/1976. 

372 Nas palavras do PO nº 35/2008: “Além disso, seguindo a experiência internacional acerca da 
interpretação dos deveres fiduciários dos administradores, a CVM recomenda que: (i) um comitê 
especial independente seja constituído para negociar a operação e submeter suas recomendações ao 
conselho de administração, observando as orientações contidas no parágrafo anterior; ou (ii) a operação 
seja condicionada à aprovação da maioria dos acionistas não controladores, inclusive os titulares de 
ações sem direito a voto ou com voto restrito”.  
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societária. Normalmente, como veremos adiante, é prevista uma simplificação dos 

procedimentos necessários para a efetivação da incorporação. 

Essa simplificação de procedimentos costuma ser aplicável quando a sociedade 

incorporadora é titular de mais de noventa por cento das ações emitidas pela sociedade a 

ser incorporada ou, com mais frequência, da totalidade das ações da incorporada.373  

É fácil perceber o motivo para tal facilitação nas operações envolvendo 

subsidiárias integrais. Não há real utilidade na preparação das avaliações por peritos, 

comparativamente ao custo e ao tempo exigido por elas, já que não há minoria contrária na 

incorporada e, ainda que a incorporadora possua acionistas minoritários, não se verifica a 

modificação do patrimônio líquido dessa última sociedade.374 

No caso de incorporação de sociedade cuja incorporadora é titular de mais de 

noventa por cento das ações, a lógica é que os possíveis benefícios auferidos pela 

incorporadora com a simplificação de procedimentos são superiores aos eventuais 

prejuízos sofridos pelos acionistas minoritários em virtude da não obediência a um 

procedimento detalhado e demorado. 

Ou seja, nessas situações, há o reconhecimento de que a decisão de incorporar é 

um ato unilateral da sociedade controladora. 

Assim, cumprindo a diretiva da União Europeia, os países europeus dispensam a 

elaboração de relatórios da administração e de peritos nas incorporações de subsidiárias 

                                                 
373 A doutrina aponta casos em que a jurisprudência aplicou analogicamente a simplificação de 

procedimentos fora dessas hipóteses, por exemplo, quando as sociedades possuem suas ações 
distribuídas de igual forma ao mesmo quadro de sócios. Com relação à Itália, vide LORENZO DE 
ANGELIS, Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione nella legge delega per la riforma del 
diritto societario, Rivista delle Società, ano 47, fasc. 1, p. 63-65, Milano: Giuffrè, 2002. 

 Na Espanha, a admissibilidade de procedimento simplificado para incorporação entre duas subsidiárias 
integrais de uma terceira é também previsto na legislação – vide artigo 52, da Ley 3/2009. 

374 Cf. P. C. ARAGÃO; M. M. MAVIGNIER DE LIMA, Incorporação... cit., p. 356; e R. VENTURA, Fusão, 
cisão... cit., p. 307. 
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integrais, assim como a realização da assembleia para aprovação da incorporação inclusive 

pelos acionistas da incorporadora.375 

Além disso, por sugestão da diretiva, Itália e Espanha dispensam a elaboração de 

relatório de peritos – no caso da Espanha, também de administradores –, desde que sejam 

garantidos aos acionistas da incorporada o direito de retirada, conforme mencionamos no 

item 2.2.1.1. Também é dispensada a realização da assembleia de acionistas, a não ser que 

requerida por acionistas com certo percentual de capital.376 

Em Delaware também é previsto um procedimento sumário para a incorporação 

de sociedades cuja incorporadora é titular de mais de noventa por cento das ações; são as 

chamadas short-form mergers.377 Essas operações são implementadas por decisão do órgão 

administrativo da incorporadora – ou seja, não é necessário nem a aprovação dos 

administradores da incorporada.378  Aos acionistas da incorporada, como única medida 

protetiva, é oferecido o direito de retirada.379 

No Brasil, ao contrário do direito comparado, não há qualquer previsão de 

procedimento sumário para a incorporação de sociedades cuja incorporadora detém a 

totalidade ou quase a totalidade das ações na legislação societária. Assim, nessas situações 

                                                 
375 Neste sentido, seguindo orientação dos artigos 24 e 25 da Terceira Diretiva, da União Europeia: (i) 

Portugal – artigo 116º, Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 49, da Ley 3/2009; (iii) 
Itália – artigo 2505, do Codice Civile; (iv) França – artigo L236-11, do Code de Commerce; e (v) Reino 
Unido – § 915 e § 917, do Companies Act 2006.  

376 Neste sentido, seguindo orientação dos artigos 24 e 25 da Terceira Diretiva, da União Europeia: (i) 
Espanha – artigo 51, da Ley 3/2009; (ii) Itália – artigo 2505-bis, do Codice Civile; e (iii) Reino Unido – § 
916, do Companies Act 2006 (nesse último, apenas é dispensada a aprovação da assembleia). 

377 Vide § 253, da DGCL. 
378 Cf. S. M. BAINBRIDGE, Mergers and acquisitions, New York: Foundation Press, 2003, p. 156-157. 
379 Cf. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001). Assim, é deixada de lado a análise 

da operação pelo escrutínio mais severo de entire fairness, porque a instalação de comitês independentes 
e a contratação de consultores (procedimentos que mencionamos nos itens anteriores) é conflitante com 
a ideia do procedimento sumário previsto pela legislação. 

 A proteção dos acionistas minoritários é obtida na medida em que o cálculo do reembolso deve 
considerar todos os fatores importantes para assegurar o pagamento do “fair value” das ações ao 
dissidente. Assim, a sociedade controladora não poderia se aproveitar da desvalorização das ações no 
mercado para propor a incorporação da sua subsidiária. Cf. M. I. STEINBERG, Short-form mergers in 
Delaware, The Delaware Journal of Corporate Law, v. 27, nº 2, 2002, disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=398861>, acesso em: 12 jun. 2010, p. 500.  
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os procedimentos previstos pela Lei das S.A., inclusive o artigo 264, e na ICVM nº 

319/1999, para as companhias abertas, seriam integralmente aplicáveis. 

Na prática, no entanto, a CVM atualmente vem adotando um posicionamento 

diferente em relação às operações que contam com a aprovação da totalidade dos 

acionistas envolvidos ou que envolvem a incorporação de subsidiária integral.  

Em ocasiões no passado a autarquia chegou a manifestar que o laudo de avaliação 

exigido pelo artigo 264 seria necessário ainda que não existissem acionistas minoritários 

para exercer o direito de recesso na companhia incorporada, já que também atenderia ao 

direito à informação dos acionistas da incorporadora.380  

No entanto, hoje a CVM consolidou a posição de que não se justificaria qualquer 

atuação dela para ordenar a elaboração de laudo de avaliação a preços de mercado, 

prescrito pelo artigo 264, assim como a publicação de fato relevante ou elaboração de 

demonstrações financeiras auditadas da incorporada, nos termos dos artigos 2 e 12, 

respectivamente, da ICVM nº 319/1999, nas operações de incorporação de subsidiária 

integral, justamente pela ausência de acionistas minoritários a proteger e pela ausência de 

modificação do patrimônio líquido da incorporadora.381 

                                                 
380 Cf., por exemplo, Processo CVM nº RJ2004/5914, DJ 25.10.2004. 
381 De acordo com a Deliberação CVM nº 559, de 18.11.2008, cabe à Superintendência de Relações com 

Empresas manifestar a opinião da CVM quanto ao reconhecimento de situações em que não se justifica a 
sua atuação para exigir o cumprimento de determinados requisitos no âmbito de operações de 
reestruturação societária em que: (i) a(s) companhia(s) aberta(s) envolvida(s) não possua(m) dispersão 
acionária ou acionistas minoritários que necessitem de proteção, nem tampouco qualquer título ou valor 
mobiliário de sua emissão em circulação; ou (ii) a companhia aberta seja detentora de 100% (cem por 
cento) do capital social da empresa a ser incorporada ou da empresa incorporadora (no caso de 
incorporação de controladora por controlada), ou da empresa a ser cindida, desde que a versão de 
patrimônio seja para a própria companhia aberta, de modo que a operação não resulte em aumento de 
capital na companhia aberta, bem como não resulte em alteração de participação dos acionistas de 
companhia aberta.  Nesses casos, poderão ser dispensados: (i) elaboração de laudo com base no valor do 
patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os 
mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, previsto no artigo 264 da Lei das S.A.; (ii) 
publicação, na imprensa, do Fato Relevante de que trata o artigo 2º da ICVM n º 319/1999; e/ou (iii) 
elaboração de demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM, nos 
termos do artigo 12 da ICVM nº 319/1999. 

 Com relação a não exigência de todos esses procedimento, vide, por exemplo, Processo CVM nº 
RJ2008/7192, DJ 13.08.2008; Processo CVM nº RJ2008/4135, DJ 22.07.2008; Processo CVM nº 
RJ2007/10687, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 23.10.2007; Processo CVM nº RJ2008/2636, DJ 
25.04.2008; Processo CVM nº RJ2008/3015, DJ 25.04.2008. 
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2.2.2  Incorporação de sociedade de tipo societário diferente 

Já mencionamos no Capítulo I que é admitido que a operação de incorporação 

seja realizada entre sociedades de tipos diferentes, tornando a operação de incorporação 

coligada com a operação de transformação.382  Esse tipo de operação é chamada pela 

doutrina de incorporação heterogênea.383  

Sabemos que na transformação de uma sociedade em outro tipo societário os 

acionistas precisam ser protegidos da alteração que a operação pode provocar nos direitos, 

políticos ou patrimoniais, de suas ações, assim como nas suas obrigações de sócios.384 

Por isso, cabe analisar, neste item, se a incorporação heterogênea acarreta alguma 

cumulação de regimes jurídicos, de modo que deva ser somado o regime específico da 

transformação ao regime próprio da incorporação, no que se refere aos mecanismos de 

proteção aos acionistas.  

                                                                                                                                                    
 Com relação à não exigência da elaboração de laudo de avaliação do artigo 264 e elaboração de 

demonstrações financeiras auditadas da incorporada, vide, por exemplo, Processo CVM nº 
RJ2008/10328, DJ 28.10.2008; Processo CVM nº RJ2008/8517, DJ 23.09.2008; e Processo CVM nº 
RJ2008/1821, DJ 03.03.2008. 

 Com relação à não exigência da elaboração de laudo de avaliação do artigo 264, vide, por exemplo, 
Processo CVM RJ nº 2007/2920, DJ 17.04.2007, Processo CVM RJ nº 2008/1821, DJ 03.03.2008; e 
Processo CVM nº RJ2008/10332, DJ 03.11.2008. Permitindo a adoção de critério mais simplificado, 
vide Processo CVM RJ nº 2005/7365, rel. Sergio Weguelin, DJ 22.11.2005. 

 Com relação à não exigência de demonstrações financeiras auditadas da incorporada, vide, por exemplo, 
Processo CVM nº RJ2007/13459, DJ 12.11.2007. 

382 A transformação consiste em modificar o tipo legal de uma sociedade existente mediante um negócio 
jurídico unilateral. Assim, exemplificativamente, a transformação consiste em transformar uma 
sociedade anônima em sociedade limitada, uma sociedade simples em uma sociedade anônima etc. Do 
mesmo modo que a incorporação, a transformação independe de a sociedade se submeter ao 
procedimento de dissolução e liquidação.  

 Vide Lei das S.A.: “Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, 
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. [...]”. 

383 Exemplificando, a incorporação heterogênea aconteceria quando a incorporadora fosse uma sociedade 
limitada, e a incorporada, uma sociedade anônima. Os acionistas da incorporada passariam após a 
incorporação a ser acionistas de uma sociedade limitada e teriam seus direitos e responsabilidades 
alterados. A situação seria mais grave se a incorporadora fosse, por exemplo, uma sociedade cujos sócios 
respondem ilimitadamente pelas dívidas sociais. 

384 Exemplificativamente, no caso de operação que converta sociedade anônima em sociedade simples, os 
acionistas passarão a ser responsáveis subsidiariamente com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da 
sociedade. No caso de operação que converta sociedade limitada em sociedade anônima, um sócio com 
30% do capital social perderá seu direito de veto com relação à alteração do contrato/estatuto social (a 
não ser que sejam implementados quoruns qualificados no estatuto social). 
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Na maioria das legislações societárias de direito comparado ora estudadas há 

regulamentação expressa sobre a incorporação heterogênea, especialmente quando ela 

provoca o aumento das obrigações e/ou responsabilidade dos acionistas. 

Assim é que, em Portugal, Espanha e França é exigido o consentimento unânime 

dos acionistas que terão suas obrigações aumentadas em virtude da efetivação da 

incorporação.385 Na Suíça também é necessário que sejam detalhadas na justificação todas 

as obrigações adicionais que os acionistas terão no tipo societário da incorporadora.386 Já 

em Delaware há regulamentação detalhada e específica sobre os procedimentos a serem 

obedecidos em operações de incorporação entre sociedades de tipos diferentes.387 

A questão é mais nebulosa no direito italiano – e, por isso, mais discutida pela 

doutrina. Ao contrário das outras legislações mencionadas, o diploma italiano não possui 

qualquer dispositivo legal regulando expressamente a posição dos acionistas da 

incorporada na incorporação heterogênea.388 

Na Itália, na operação de transformação, os acionistas dissidentes têm o direito de 

recesso em caso de transformação da sociedade em outro tipo societário; além disso, 

devem consentir com a operação se passarem a responder ilimitadamente pelas obrigações 

sociais. 389  Já na incorporação, ao contrário, não é conferido o direito de recesso ao 

acionista dissidente, como comentamos no item 2.1.4, nem é exigido quorum específico. 

FERRI defendia que, na operação de incorporação envolvendo sociedade de tipos 

diferentes com a consequente manutenção do tipo da incorporadora, a mudança de tipo 

societário é uma decorrência indireta da operação. Para ele, a operação de incorporação, 

ainda que heterogênea, é valorizada pela lei por sua complexidade e utilidade na integração 

                                                 
385 Vide: (i) Portugal – artigo 103º-2(a), Código das Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 41-1, da 

Ley 3/2009; e (iii) França – artigo L236-5, do Code de Commerce. 
386 Vide Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4066. 
387 Vide § 254 e seguintes, da DGCL. 
388 Apesar das várias reformas da parte societária do Codice Civile para adaptação às diretivas europeias, o 

tratamento dos acionistas dissidentes na incorporação heterogênea ainda não foi esclarecido. Cf. P. 
PISCITELLO, Riflessioni sulla nueva disciplina del recesso nelle società di capitali, Rivista delle Società, 
ano 50, fasc. 2-3, p. 520, Milano: Giuffrè, 2005; e M. PERRINO, La riforma della disciplina della fusione 
di società. Rivista delle Società, ano 48, fasc. 2-3, p. 532, Milano: Giuffrè, 2003. 

389 Vide artigos 2437 e 2500-septies, do Codice Civile. 
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econômica de várias sociedades em uma única, sendo aceitável nesse caso a não incidência 

dos mecanismos de proteção aos acionistas em transformações autônomas.390 

A doutrina italiana atual, no entanto, entende que há cumulação de regimes de 

incorporação e transformação, devendo ser conferido o direito de recesso ao acionista 

dissidente da deliberação que aprovou a incorporação de sua sociedade por sociedade de 

tipo diferente, assim como obtido o consentimento do sócio que teve suas obrigações 

aumentadas.391 Os requisitos especiais exigidos por lei para determinada deliberação social 

visam a proteger interesses específicos que podem ser lesados por ela e, portanto, a 

proteção deve existir sempre que exista a possibilidade de lesão, independentemente de ela 

surgir autonomamente ou decorrer da operação de incorporação.392 

No Brasil, além do dispositivo legal permitindo a realização de incorporação entre 

tipos societários diferentes, não há menção legal ao tratamento dispensado aos acionistas 

nas incorporações heterogêneas. 

No que se refere à transformação como operação autônoma, a Lei das S.A. 

determina que sua aprovação em sociedades anônimas se dê por unanimidade dos 

acionistas, salvo se expressamente previsto quorum diferente no estatuto social, situação 

em que o sócio dissidente tem o direito de recesso.393 Assim, em princípio, a transformação 

do tipo societário apenas afetará o acionista caso ele concorde expressamente com isso. 

Sendo assim, importa apurar se a incorporação heterogênea, no sistema societário 

pátrio, está ou não sujeita à aprovação dos acionistas da incorporada por quorum previsto 

para a operação de transformação, caso esse seja maior do que aquele exigido para a 

incorporação. Já que caso o estatuto social da companhia a ser incorporada preveja que a 

                                                 
390 Cf. FERRI apud F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 425; e apud G. TANTINI, Transformazione... 

cit., p. 293-294. 
391 Cf. P. PISCITELLO, Riflessioni... cit., p. 520; M. PERRINO, La riforma... cit., p. 532; F. SCARDULLA, La 

transformazione... cit., p. 426; G. TANTINI, Transformazione... cit., p. 295; e C. SANTAGATA, La 
fusione... cit., p. 245. 

392 Cf. C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 245-246. No mesmo sentido, G. TANTINI, Transformazione... 
cit., p. 294-295; e R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 39. 

393 Lei das S.A.: “Art. 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo 
se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da 
sociedade. [...]”. 
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transformação pode ser deliberada pela maioria do capital votante, não há diferenças no 

regime aplicável com relação à proteção do acionista. 

A maior parte da doutrina brasileira parece entender que a Lei das S.A., ao admitir 

que a incorporação possa ser realizada entre tipos iguais ou diferentes, excluiu a 

necessidade de aplicação do quorum qualificado previsto para a transformação.394 Para 

essa parcela, o acionista minoritário dissidente já estaria protegido pela possibilidade de 

exercer o direito de recesso. 

Por sua vez, J. L. BULHÕES PEDREIRA defende que o artigo 221 da Lei das S.A. 

não distingue se a transformação foi deliberada em operação distinta ou ocorrida no curso 

de uma operação de incorporação e que, portanto, o quorum de unanimidade deve ser 

aplicável para a proteção dos acionistas da incorporada quando esses forem integrados em 

sociedade de tipo societário distinto, de modo a protegê-los da modificação de seus direitos 

e obrigações.395 

Entendemos que tem razão esse último doutrinador. Se o estatuto social da 

incorporada não adotou o quorum de maioria do capital votante para a transformação, 

como faculta o citado artigo 221, outorgando o direito de recesso em contrapartida, 

significa que o direito de recesso foi considerado insuficiente para proteger os acionistas na 

hipótese de mudança de tipo societário.  

Ainda que se diga, como argumentava FERRI, que a operação de incorporação 

está, via de regra, inserida em um objetivo maior, de fortalecer a empresa pela 

concentração das sociedades, acreditamos que esse não é argumento suficiente para afastar 

a aplicação de regra de proteção aos acionistas, forçando-os a exercer o recesso ou a ter 

suas obrigações aumentadas em virtude da incorporação. Ora, as operações societárias são, 

                                                 
394 Cf. A. S. LAZZARESCHI NETO, Lei das Sociedades... cit., p. 560; e M.  CARVALHOSA, Comentários... cit., 

p. 231 e ss. No mesmo sentido, embora de modo mais implícito, FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 
110-111. 

395 Cf. J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), 
Direito das companhias cit., v. 2, p. 1751. 
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ou pelo menos deveriam ser, reguladas de modo análogo quando aptas a produzirem os 

mesmos efeitos práticos.396-397  

A incorporação heterogênea apresenta ainda mais uma dificuldade caso a 

sociedade anônima pretenda incorporar sociedade em que são admitidos  sócios de serviço. 

No direito comparado, entende-se que a atribuição da relação de troca deve ser feita na 

sociedade incorporada considerando a proporção dos direitos de voto ou de participação 

nos lucros.398  

Entendemos que, no Brasil, considerando que é obrigatória a previsão em contrato 

social da participação dos sócios de serviço nos lucros e perdas da sociedade simples, seria 

razoável e equitativo que a atribuição de ações da incorporadora seguisse a proporção 

dessa participação.399  

2.2.3  Incorporação de sociedade deficitária 

Neste item, cabe analisar se a incorporação de sociedade com patrimônio líquido 

negativo exige medidas especiais de proteção aos acionistas. 

Já mencionamos no item 2.1.3 que a legislação societária não costuma fixar um 

único critério para a avaliação do patrimônio líquido da incorporada. Isso significa que o 

patrimônio líquido da incorporada pode ser transferido à incorporadora considerando seu 

valor contábil ou de mercado.400 

                                                 
396 Cf. R. GILSON; J. N. GORDON, Controlling controlling shareholders, Columbia Law and Economics 

Working Paper No. 228, disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=417181>, 
acesso em: 12. jan. 2010, p. 3. 

397 Entendemos que nossas reflexões sobre a incorporação heterogênea poderiam ser estendidas à 
incorporação de sociedade brasileira por sociedade estrangeira, visto que, para a mudança de sede para o 
exterior, é exigido, pelo artigo 1.127 do Código Civil, o consentimento unânime dos sócios. Ou seja, 
deveria ser exigido o quorum de unanimidade para a aprovação de incorporação de sociedade brasileira 
por sociedade estrangeira. 

398 Vide Conseil Fédéral Suisse, Message… cit., p. 4055.  

 Essa hipótese está expressamente regulada na Espanha – vide artigo 24, da Ley 3/2009. 
399 Vide artigo 997, VII, do Código Civil. 
400 No Brasil, tal possibilidade está expressamente prevista na legislação tributária federal. Vide artigo 21 da 

Lei nº 9.249, de 26.12.1995. 
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Sendo assim, uma sociedade com patrimônio líquido negativo pode ser 

incorporada por outra sociedade e, devido aos critérios utilizados para sua avaliação – por 

considerar a sinergia que seus ativos terão ao serem atribuídos à incorporadora ou às 

perspectivas de desenvolvimento favoráveis –, gerar um aumento de capital social na 

incorporadora devidamente lastreado.401  

Em princípio, nessa situação, a incorporação de sociedade deficitária não 

apresenta novos desafios no que se refere à proteção dos acionistas das sociedades 

envolvidas. É verdade que a incorporação envolvendo sociedade financeiramente saudável 

e outra sobrecarregada por dívidas pode, no curto e médio prazo, representar a 

desvalorização das ações ou afetar o montante dos dividendos a serem distribuídos se 

comparada à situação da sociedade saudável antes da incorporação. No entanto, nesse caso, 

entendemos que as medidas usuais de proteção aos acionistas seriam suficientes para 

garantir o atendimento do interesse social na operação. 

Diferente é a situação em que, independentemente do modo que o patrimônio 

líquido da incorporada seja avaliado, não é possível obter um valor positivo. A 

incorporação da sociedade deficitária, neste caso, seria realizada para o seu saneamento 

financeiro.402 

A maior parte das legislações societárias do direito comparado ora estudadas não 

faz qualquer referência expressa à possibilidade de incorporação de sociedade deficitária 

para seu saneamento financeiro. Nas ocasiões em que parece ser aceita a incorporação de 

sociedade deficitária, é assumido que o critério utilizado na avaliação da sociedade 

revelará um patrimônio líquido positivo. 

A exceção é a legislação societária da Suíça, que prevê expressamente a 

possibilidade de incorporação de sociedade deficitária para seu saneamento financeiro. No 

entanto, ela não trata expressamente da proteção dos acionistas minoritários, mas apenas 

                                                 
401 Cf. EDMUR DE A. N. PEREIRA NETO, Transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades por 

quotas de responsabilidade limitada, Revista do Advogado, nº 57, p. 66, 2000; e I. MUNIZ; A. CASTELLO 
BRANCO, Fusões e aquisições... cit., p. 231.  

402 Cf. Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 26.12.1996, publicado no DOU 09.01.1997, p. 506; e Conseil 
Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4053. 
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dos credores das sociedades envolvidas.403 De acordo com a exposição de motivos da 

legislação suíça sobre incorporação, é presumido que a incorporação para saneamento 

financeiro seria útil para sociedades sob o mesmo controle ou partes do mesmo grupo de 

sociedades.404 

No que se refere à legislação pátria, a Lei das S.A. não disciplinou expressamente 

a incorporação sem aumento de capital social e, muito menos, a incorporação de sociedade 

com patrimônio líquido negativo. Ainda assim, há importantes pronunciamentos a favor da 

licitude e viabilidade de incorporação de sociedade com passivo a descoberto no direito 

pátrio.405 

A questão que se coloca aqui, então, é se essa operação de incorporação de 

sociedade deficitária para saneamento financeiro seria possível. 

Parte da doutrina entende que, por não haver patrimônio a ser transferido à 

incorporadora nesse caso, a incorporação não poderia ser realizada406 – como vimos no 

Capítulo I, a operação de incorporação deve gerar a extinção da incorporada e a 

transferência de seu patrimônio para a incorporadora. 

Não concordamos com essa opinião já que o fato de uma sociedade ter patrimônio 

líquido nulo ou negativo não significa o mesmo que não ter patrimônio. Não há sociedade 

sem patrimônio. O patrimônio, na concepção jurídica, abrange os direitos e obrigações 

                                                 
403 Vide artigo 6, da Loi sur la fusion. 
404 Cf. Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4053. 
405 O DNRC se pronunciou pela viabilidade da operação no já citado Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 

26.12.1996, publicado no DOU 09.01.1997, p. 504-507.  

 O colegiado da CVM também parece entender que a existência de patrimônio líquido negativo não 
necessariamente impede a realização da incorporação, desde que isso seja adequadamente tratado na 
formação do capital. Vide voto do dir. relator L. A. de Sampaio Campos, no PAS/CVM nº 10/2000, rel. 
Dir. Luis Antonio de Sampaio Campos, DJ 08.07.2004. 

 Na doutrina, vide A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Incorporação de controlada, A nova Lei das 
S.A.... cit., p. 595-596. Vide também os autores citados na nota 401. 

406 Cf. N. LATORRACA, Direito tributário – Imposto de renda das empresas, 13. ed., São Paulo, Atlas, 1988, 
p. 490; e I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, Fusões e aquisições... cit., p. 229. 
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pecuniárias da sociedade e, por isso, é possível que ela tenha um patrimônio líquido 

negativo quando suas obrigações superarem o valor de seus bens e direitos.407 

Sabemos que, na prática, o registro do comércio costuma aceitar a incorporação 

de sociedade deficitária que importe em redução de capital social da incorporadora. 

As primeiras dificuldades da incorporação de sociedade com patrimônio líquido 

negativo estão relacionadas, na verdade, ao seu impacto no capital social e, principalmente, 

no patrimônio da incorporadora.  

Considerando que essa incorporação não acarretaria um aporte patrimonial 

positivo na incorporadora e tendo em vista o artigo 226 da Lei das S.A., não haveria como 

justificar um aumento no capital social dela e, consequentemente, a emissão de novas 

ações para atribuição aos acionistas da incorporada. Ao contrário, a incorporação de 

sociedade deficitária para seu saneamento financeiro poderia gerar a redução de capital 

social da incorporadora, a não ser que esta tivesse lucros ou reservas suficientes para 

compensar a perda.408 

Também não é possível a atribuição de ações em tesouraria da incorporadora para 

os acionistas da incorporada. A atribuição de ações em tesouraria em troca de 

contraprestação adequada, ainda que a sociedade incorporadora tivesse reservas ou lucros 

para compensar a perda, seria um ato de liberalidade da administração e da maioria 

acionária, em prejuízo dos demais acionistas. Além disso, essa atribuição de ações sem a 

contraprestação adequada causaria uma diluição injustificada dos direitos políticos e 

patrimoniais dos acionistas da incorporadora. 

Ou seja, apesar de a atribuição de ações da incorporadora aos acionistas da 

incorporada ser geralmente um dos principais efeitos da incorporação nas legislações 

societárias ora estudadas, inclusive no direito pátrio, com exceção do que ocorre em 

Delaware, não seria coerente admitir a atribuição de ações ao acionista de sociedade 

deficitária incorporada.  

                                                 
407 Cf. ERASMO VALLADÃO DE A. E N. FRANÇA, A proteção aos credores e acionistas nos aumentos de 

capital social, Temas... cit., p. 234.  
408 Cf. Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 26.12.1996, publicado no DOU 09.01.1997.  
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Fazendo um exercício lógico, se fosse deliberada a liquidação da sociedade 

naquele momento, o acionista nada teria direito de receber na partilha de ativos, porque os 

ativos da sociedade superariam os passivos. Adicionalmente, pela Lei das S.A., a 

aprovação da dissolução da companhia está sujeita ao mesmo quorum de maioria absoluta 

necessário para a sua incorporação em outra sociedade. Concluindo, se a sociedade poderia 

ser dissolvida naquele momento por aprovação da maioria absoluta dos acionistas, não há 

argumentos que impeçam a sua extinção por incorporação em outra.409  

Resolvidas essas primeiras dificuldades, cabe passar para a real dificuldade para a 

viabilidade da incorporação de sociedade com patrimônio líquido negativo: o seu 

alinhamento com o interesse social da sociedade incorporadora, que está assumindo as 

perdas da incorporada. Dificilmente será possível aventar hipótese em que a incorporação 

de uma sociedade deficitária, totalmente independente da sociedade incorporadora, seja 

justificada pelo interesse social desta última. 

Diante disso, no dia a dia da vida empresarial, é mais provável que a incorporação 

de uma sociedade para saneamento financeiro aconteça quando ela estiver inserida no 

mesmo grupo econômico da incorporadora, principalmente entre a controladora e sua 

subsidiária integral ou entre sociedades que possuem o mesmo quadro de acionistas. Nesse 

caso, é mais justificável o alinhamento da operação com o interesse social das sociedades 

envolvidas – os acionistas podem ter interesse em preservar a reputação do grupo 

econômico e a incorporação poderá evitar a insolvência da incorporada com o reforço do 

patrimônio da incorporadora.  

Agora cabe abordar se a incorporação de sociedade saudável por sociedade 

deficitária apresentaria desafios da mesma natureza. Considerando que está sendo 

absorvido um patrimônio líquido positivo pela sociedade deficitária, em princípio não 

haveria problemas na realização de aumento de capital social para atribuição de ações aos 

acionistas da incorporada. A questão mais problemática ocorreria na justificação da 

                                                 
409 Em sentido contrário, Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 26.12.1996, publicado no DOU 09.01.1997. 

De acordo com o parecer, “a sociedade é incorporada no estado em que se encontra. Se o patrimônio 
líquido da sociedade é negativo, seus sócios nada tem que receber da incorporadora, assim como nada 
teriam que receber se a sociedade a que pertencem fosse liquidada nesse estado”. 
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equidade da fixação da relação de troca – que é matéria negocial – já que, em princípio, as 

ações da incorporadora não teriam uma avaliação positiva.410  

2.2.4  Incorporação com relações de troca diferenciadas 

Nos últimos anos o mercado brasileiro passou a testemunhar propostas de 

operações de incorporação em que é atribuído, direta ou indiretamente, tratamento 

diferenciado a ações de mesma espécie e classe pela fixação de mais de uma relação de 

troca. 

Essas relações de troca diferenciadas costumam ser baseadas em avaliações que, 

em vez de considerarem somente os direitos políticos ou patrimoniais das ações da 

incorporada, supõem a sobrevalorização de ações de titularidade do acionista controlador. 

As primeiras operações foram estruturadas de modo que a atribuição desse prêmio 

de controle fosse feita a todas as ações ordinárias em detrimento das ações preferenciais.411 

Com o passar do tempo, essas estruturas foram ampliadas para que o prêmio de controle 

fosse atribuído somente à acionista controladora, por meio da atribuição de relação de troca 

diferenciada entre as ações ordinárias de titularidade do controlador e aquelas de acionistas 

não controladores.412 

Como resultado, uma vez aprovada a operação, a participação dos acionistas não 

controladores na parcela que gerou o aumento do capital social da incorporadora é 

reduzida, enquanto dos acionistas controladores é aumentada. Ou seja, um prêmio de 

controle é atribuído por meio dessas relações de troca à acionista que teve a sociedade que 

controlava incorporada por outra. 

                                                 
410 No entanto, os prejuízos da incorporadora têm seu valor na medida em que podem ser utilizados para 

reduzir a base de cálculo da CSSL, nos termos do artigo 33 do Decreto-lei nº 2.341/1987. Vide STJ, 2ª 
Turma, REsp 946707/RS,  rel. Min. Herman Benjamin, DJ 25.08.2009.  

411 Neste sentido, a incorporação da Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. pela Rio Han 
Empreendimentos e Participações S.A., aprovada em 31.03.2006, a reorganização societária da Telemar 
Participações S.A, Tele Norte Leste Participações S.A. e Telemar Norte Leste S.A., finalizada em 
junho/2006, e a incorporação de ações da Aracruz Celulose S.A. pela Votorantim Celulose e Papel S.A., 
aprovada em 26.08.2009. 

412 Neste sentido, a incorporação da Duratex S.A. pela Satipel Industrial S.A., aprovada em 31.08.2009; e a 
incorporação de ações da Sadia S.A. pela BRF – Brasil Foods S.A., aprovada em 18.08.2009. 
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O prêmio de controle é reconhecido pela Lei das S.A. nas operações de alienação 

de ações. De acordo com o artigo 254-A, em caso de alienação do controle de companhia 

aberta, o adquirente deverá fazer oferta para aquisição das ações com direito a voto de 

titularidade dos acionistas não controladores por um preço mínimo igual a oitenta por 

cento do valor pago por ação com direito a voto da acionista controladora. 

No entanto, em princípio, o prêmio de controle não é reconhecido pela Lei das 

S.A. na aquisição de companhia por incorporação. Ao contrário da hipótese de oferta 

pública de aquisição de ações prevista no artigo 254-A, que é de aceitação facultativa pelo 

acionista não controlador, a incorporação aprovada pela maioria do capital votante obriga a 

todos os acionistas.413 

O problema aqui é, novamente, a ampla liberdade conferida pela Lei das S.A. para 

a negociação da relação de troca. Se a Lei das S.A. previsse critérios semelhantes àqueles 

existentes nas legislações europeias ora estudadas, a relação de troca deveria ser fixada 

com base no valor real do patrimônio das sociedades envolvidas e que a atribuição de 

ações da incorporadora deve respeitar a proporção da participação que cada acionista tinha 

no capital social da incorporada. 

Assim, foi iniciada discussão em território pátrio se seria válida a previsão de 

diferentes relações de troca de ações, baseadas em critérios subjetivos, e, em caso positivo, 

como os acionistas não controladores deveriam ser protegidos. 

A CVM manifestou sua opinião pelo Parecer de Orientação nº 34, de 18 de agosto 

de 2006, que procura tratar a questão a partir do § 1º do artigo 115 da Lei das S.A.,414 que 

trata sobre o conflito de interesses. 

                                                 
413 Cf. Processo CVM nº RJ2009/5811, DJ 28.07.2009; e Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº 

RJ2006/7213, rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 17.10.2006. 
414 Lei das S.A.: “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-

se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, 
para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a 
companhia ou para outros acionistas. § 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-
geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à 
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de 
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. [...] § 3º O acionista 
responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja 
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De acordo com esse parecer, a relação de troca mais favorecida para a acionista 

controladora, sem que haja justificativa objetiva para essa diferenciação de tratamento, é 

considerada como um benefício particular e, por isso, essa acionista controladora, assim 

como outros acionistas que possam auferir esse benefício particular, estão impedidos de 

votar na assembleia geral que for aprovar a incorporação.415 

O PO nº 34/2006 atribui direito de voto aos acionistas titulares de ações 

preferenciais caso o benefício particular com a relação de troca privilegiada seja atribuída a 

todos os titulares de ações ordinárias. Nessa linha, a CVM entende que, caso os titulares de 

ações ordinárias sejam impedidos de votar, em virtude dos termos do PO nº 34/2006, esses 

acionistas poderiam ainda assim exercer o voto com suas ações preferenciais na assembleia 

especial. Isso porque o impedimento de voto não incide em certos acionistas titulares da 

classe ou espécie de ações beneficiada, mas sim em toda a espécie ou classe, por força de 

sua situação genericamente considerada ou da situação particular de tal classe ou espécie. 

Por isso, o impedimento não alcança a pessoa do acionista, com as demais ações de que 

seja titular de outra classe ou espécie não impedida de votar. 

A posição da CVM foi muito criticada pela doutrina, advogados e também por 

parte de seus integrantes. 

Grande parte dos juristas brasileiros, entre os quais E. LORIA, N. J. PARENTE, O. 

YAZBEK e E. FRANÇA, entendeu que a previsão de diferentes relações de troca de ações 

com base em critérios subjetivos é ilegal.416 Para essa parcela, não é possível que seja feita 

uma redistribuição do patrimônio social da incorporada entre a acionista controladora e os 

minoritários, pois isso seria defraudar os não controladores do direito fundamental à 

manutenção de seu status socii. Assim, a administração estaria praticando um ato de 

liberalidade ao propor uma operação que beneficiasse certos acionistas em detrimento de 

                                                                                                                                                    
prevalecido. § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse 
conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado 
a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido”. 

415 Há intensa discussão sobre o que é o “benefício particular” para fins do artigo 115 e se esse benefício 
particular acarretaria um impedimento a priori do voto em assembleia, como veremos adiante. 

416 Vide os votos dos diretores Eli Loria e Otavio Yazbek no Processo CVM nº RJ2009/5811, DJ 
28.07.2009. 
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outros sem uma justificativa objetiva,417 enquanto a acionista controladora estaria agindo 

com abuso ou desvio de poder de controle ao aprovar essa operação em assembleia.418 

Essa parcela de juristas também entende que uma operação que atribui diferentes 

relações de troca para ações da mesma classe e espécie a depender de seu titular – ou seja, 

se se trata da controladora ou do não controlador – vai contra princípios do direito 

societário e direitos fundamentais dos acionistas. A Lei das S.A. prevê que as ações de 

cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares e que as companhias abertas 

deverão ter apenas uma classe de ações ordinárias. 419  Não é possível legitimar esse 

tratamento não isonômico sem o consentimento individual de cada acionista prejudicado. 

A CVM rebate essas críticas dizendo que é difícil mensurar se a estratégia de 

proibição efetivamente protege os acionistas não controladores ou apenas cria restrições 

temporárias aos acionistas controladores, até que encontrem soluções alternativas para a 

exploração oportunista da estrutura societária. Além disso, intervenções de órgãos 

reguladores tendem a produzir piores resultados do que a atuação direta dos acionistas ou 

de administradores desinteressados, porque a esses órgãos falta conhecimento específico 

da companhia e da situação vivida pelos próprios acionistas.420 

O PO nº 34/2006 também é criticado por extrapolar a competência regulatória da 

CVM.421 Considerando que a legislação prevê quorum qualificado para a aprovação de 

uma incorporação e a regulação específica provida pelo artigo 264, a estratégia de 

legitimação não teria espaço para ser aplicada para tornar lícita uma operação de 

incorporação que tratasse os acionistas de modo não equitativo. 

                                                 
417 Cf. C. A. J. DE SIQUEIRA, Ato de liberalidade, Revista Capital Aberto, São Paulo: Capital Aberto, out. 

2009, p. 47. 
418 Cf. N. J. PARENTE, Maioria... cit., p. 53.  
419 Vide voto do diretor Eli Loria no Processo CVM nº RJ2009/5811, DJ 28.07.2009. 
420 Cf. Processos CVM nº RJ2006/7204 e nº RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 

17.10.2006. 
421 Cf. ERASMO V. A. E N. FRANÇA, O conceito de benefício particular e o parecer de Orientação 34 da 

CVM, Temas… cit., p. 568-580. 
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Por fim, o parecer é contestado pela doutrina em virtude da utilização do termo 

“benefício particular”, cuja definição é objeto de divergências.422 

Concordamos com as críticas feitas ao PO nº 34/2006. Entendemos que não é 

passível, pelos princípios do direito societário brasileiro e pelos dispositivos da Lei das 

S.A., a atribuição de competência para a maioria de acionistas, ainda que impedidos de 

votar aqueles diretamente favorecidos, de aprovar uma redistribuição do patrimônio social 

por meio de uma incorporação. A proteção do acionista não controlador, no Brasil, está 

justamente no dever de lealdade que a acionista controladora tem com relação a ele no 

exercício do poder de controle.  

Ainda, em virtude da interpretação de que os acionistas titulares da classe ou 

espécie beneficiada poderiam votar com as ações que não estivessem sujeitas ao benefício, 

a eficácia do PO nº 34/2006 para legitimar essas relações de troca diferenciadas fica 

prejudicada. Dependendo da composição acionária da sociedade, um ou mais minoritários 

de porte, com interesses relacionados aos do controlador, poderão prevalecer na 

assembleia.423 

2.3  Reflexões finais sobre a proteção de acionistas pela legislação brasileira 

Pela análise feita nos itens anteriores deste Capítulo foi possível perceber que a 

Lei das S.A. e a regulamentação da CVM preveem diversos mecanismos específicos para a 

proteção dos acionistas não controladores em uma operação de incorporação. 

Assim, aos acionistas não controladores é oferecida a proteção por meio da 

exigência de quorum qualificado de deliberação, outorga de direito de recesso, garantia à 

ampla informação e atribuição de responsabilidade aos administradores e acionistas 

controladores caso eles não cumpram com seus deveres fiduciários perante a companhia e 

os acionistas não controladores. 

                                                 
422 Cf. ERASMO V. A. E N. FRANÇA, O conceito de benefício particular e o parecer de Orientação 34 da 

CVM, Temas... cit., p. 580. 
423 Cf. C. A. J. DE SIQUEIRA, Ato de liberalidade cit., p. 47. 
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No entanto, a legislação pátria é silente com relação ao que deveria representar a 

principal proteção ao acionista não controlador: os procedimentos e critérios para a fixação 

da relação de troca. Existissem melhores diretivas sobre esse assunto, os diversos 

instrumentos normativos e pareceres de orientação da CVM que tentam garantir a proteção 

dos acionistas minoritários nas operações envolvendo sociedades sob controle comum não 

seriam necessários. 

A noção de que a relação de substituição deveria ser fixada com a mesma 

liberdade com que o preço é negociado, por exemplo, na aquisição das ações de uma 

sociedade é equivocada. Ao contrário da situação de aquisição de ações, em que são os 

acionistas que negociam o preço pelo qual querem vender suas ações e têm plena liberdade 

para aderir ou não a uma oferta pública de ações, na incorporação a contraprestação pelas 

ações retiradas dos acionistas da incorporada é negociada pelos representantes da 

companhia e, considerando os quoruns de avaliação previstos, imposta aos acionistas. 

Assim, os dispositivos brasileiros com relação ao cálculo da relação de troca 

deveriam ser similares àqueles previstos nos países europeus. 

Também mencionamos que a Lei das S.A. é uma das raras exceções com relação à 

atribuição do direito de recesso ao acionista dissidente da deliberação de incorporação da 

sociedade em que investiu. No entanto, o direito de recesso não é suficiente para a proteção 

dos acionistas não controladores porque o valor de reembolso é frequentemente muito 

inferior ao valor real das ações. Assim, esse direito de recesso não funciona como um 

desincentivador de operações impopulares, nem como uma contraprestação justa ao 

dissidente pela mudança de sua situação. 

Caso os mecanismos de fixação de relação de troca ou de direito de recesso, ou ao 

menos um deles, fossem ajustados pelo legislador, o campo para abusos dos acionistas 

controladores seria consideravelmente menor. 

A CVM tem competência para aprimorar esses dois mecanismos, ainda que 

somente com relação às operações envolvendo companhias abertas. O § 3º do artigo 226 da 

Lei das S.A. prevê que a autarquia poderá estabelecer normas especiais de avaliação 

aplicáveis às operações de incorporação que envolvam companhia aberta.  
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Por fim, o artigo 264 da Lei das S.A. confere competência à CVM para prever 

outro critério para a elaboração do cálculo comparativo de relação de troca, exigido na 

justificação de operações de incorporação envolvendo sociedade sob controle comum. 

Considerando que esse valor pode ser usado para fins de reembolso, o exercício dessa 

competência pela CVM poderia fazer com que os acionistas não controladores recebessem 

um valor mais próximo ao valor real das ações em caso de exercício de recesso. 
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III. 

PANORAMA DE PROTEÇÃO DE CREDORES 

 

Este Capítulo tem a finalidade de analisar os mecanismos utilizados para a tutela 

dos credores no âmbito das operações de incorporação de sociedades anônimas contra os 

arbítrios da administração da companhia e dos acionistas. 

Para tanto, serão definidas quais as particularidades da sucessão universal para os 

credores e que espécie de credores a legislação societária tem o intuito de proteger. Em 

seguida, serão abordados os mecanismos que a legislação societária prevê para oferecer 

proteção aos credores das sociedades envolvidas na operação de incorporação. Por fim, 

será feita breve reflexão sobre os mecanismos oferecidos pela legislação pátria para a 

proteção dos credores nas operações de incorporação. 

3.1 Credores e sucessão universal 

Como abordado no Capítulo I deste estudo, um dos efeitos jurídicos da 

incorporação é a transmissão do patrimônio da incorporada em um único ato para a 

incorporadora mediante a sucessão universal. Essa sucessão universal implica a 

transferência automática para a incorporadora de quaisquer direitos e obrigações de 

titularidade da sociedade incorporada, sem a necessidade de qualquer procedimento 

adicional. 

Isso significa que, uma vez admitida a sucessão universal, os credores da 

incorporada passam a ser credores da incorporadora, mantendo as mesmas posições 

jurídicas, sujeitas às mesmas condições de que eram titulares antes da operação. 424 

                                                 
424 Conforme já sustentamos no Capítulo I acima, não há novação de obrigações em caso de incorporação. 

Cf. W. BULGARELLI, A incorporação das Sociedades Anônimas, São Paulo: Universitária de Direito, 
1975, p. 130-131; C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade por ações, São Paulo: Saraiva, 1972-73, v. 5, p. 
33; e M. S. ABLA, Sucessão empresarial – declarações e garantias – o papel da legal due diligence, in: R. 



131 

Normalmente, essa junção dos patrimônios acaba por reforçar indiretamente a garantia dos 

credores e os colocar em melhores condições.425 

A sucessão universal, no entanto, nem sempre é benéfica aos credores das 

sociedades envolvidas. Apesar de os credores passarem a ter suas garantias em um ativo426 

supostamente maior, resultante da combinação dos patrimônios das sociedades envolvidas, 

essa nova situação poderá causar prejuízos a eles caso uma das sociedades seja deficitária 

ou mesmo em virtude do novo cenário de concorrência entre todos os credores dentro 

dessa única sociedade.427  

Além disso, a sucessão universal se opõe às situações usuais de extinção de 

sociedade ou de transferência de obrigações, em que a proteção dos credores da sociedade 

incorporada se basearia em dois institutos não presentes na operação de incorporação: (i) a 

necessidade de liquidação da sociedade a ser extinta ou (ii) o consentimento do credor para 

a mudança do devedor. 

Em primeiro lugar, a regra geral é que, previamente à sua extinção, a sociedade 

tem que passar pelo processo da liquidação. A liquidação é um procedimento que visa a 

apurar os ativos remanescentes da atividade social, identificar os passivos e, após a venda 

desses ativos remanescentes e da utilização do produto dessa venda para pagamento dos 

passivos, partilhar a sobra do ativo ou do produto de sua venda entre os acionistas da 

sociedade. Apesar de no processo da liquidação não ser verificado o vencimento 

antecipado de todas as dívidas sociais, como ocorreria em caso de decretação de falência, a 

finalidade da liquidação é a satisfação de todos os credores enquanto existir o ente que 
                                                                                                                                                    

R. MONTEIRO CASTRO; L. S. DE ARAGÃO, Reorganização societária, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
106. 

 A legislação francesa, para evitar qualquer dúvida, declara a ausência de novação expressamente – vide 
artigo L236-14, do Code de Commerce. 

425 Cf. W. BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 225; e idem, Fusões, incorporações... cit., p. 179. 
426 Utiliza-se a terminologia contábil, referindo-se a ativo como conjunto de bens e direitos que pertencem a 

uma determinada sociedade. Cf. L. C. FABRETTI, Incorporação, fusão, cisão e outros eventos societários 
– Tratamento jurídico, tributário e contábil, São Paulo: Atlas, 2001, p. 70. 

427 Cf. O. B. CORRÊA LIMA, Incorporação de empresas, Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 41; e P. MATTAR 
FILHO, O sistema... cit., p. 326-327. 

 A questão do novo cenário de concorrência entre os credores dentro dessa única sociedade parece estar 
diretamente relacionada aos diferentes níveis de endividamento das sociedades incorporada e 
incorporadora, assim como a capacidade dessas de quitar tal endividamento na data de vencimento. 
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juridicamente é o devedor. Ou seja, o adimplemento antecipado das obrigações sociais 

provavelmente seria feito para acelerar a extinção da sociedade.428 

No entanto, o procedimento de liquidação não é necessário para a extinção da 

sociedade no caso de sua incorporação,429 e tal exclusão é plenamente justificável. Se o 

objetivo da liquidação é realizar o ativo para pagar as dívidas e distribuir o remanescente 

aos acionistas, tal procedimento não tem razão de ser nessa operação, pois na incorporação 

deve ser feita a transferência em bloco dos direitos e obrigações das sociedades 

incorporadas à sociedade incorporadora, para a consequente admissão dos acionistas das 

incorporadas no quadro social da incorporadora.430 

Essa transferência de obrigações de uma sociedade para outra, pelas normas de 

direito civil, demandaria que fosse obtido o consentimento do credor de cada uma dessas 

obrigações.431 Isso porque, via de regra, o credor detém sobre o ativo patrimonial do 

devedor uma garantia para seus créditos que não poderia ser suprimida, alterada ou 

reduzida por ato do próprio devedor sem seu consentimento.432 

No entanto, a necessidade de consentimento de todos os credores sociais também 

inviabilizaria o instituto da incorporação, que poderia nunca realizar-se em virtude da 

dispersão dos credores, do oportunismo de credores hostis ou mesmo da falta de boa 

vontade de todos.433-434  

                                                 
428 Cf. S. I. E. PERNIDJI, Liquidação, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das 

companhias cit., v. 1, p. 1850-1852 e 1887-1890. 
429 Vide Capítulo I, supra. 
430 Cf. F. K. COMPARATO, Sucessões empresariais, RT, ano 87, v. 747, p. 794, São Paulo: RT, 1998; W. 

BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 124; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 55. 
431 Código Civil: “Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento 

expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era 
insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para 
que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa”. 

 A necessidade de consentimento do credor, como regra, também é válida em outros países aqui 
estudados, como, por exemplo, França, Espanha e Portugal. Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ 
TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 351; L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 89-91; e R. 
VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 171.  

432 Cf. F. K. COMPARATO, Sucessões empresariais cit., p. 795. 
433 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 171-172. No mesmo sentido, L. M. ESTEBAN RAMOS, Los 

acreedores... cit., p. 89-90. 
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Sendo assim, mais do que aos credores, o reconhecimento da sucessão universal 

favorece indubitavelmente as sociedades envolvidas na operação de incorporação ao 

facilitar a sua realização. É a solução excepcional da sucessão universal que permite que as 

sociedades possam deliberar uma incorporação que atenda ao interesse social, eliminando 

obstáculos que, apesar de beneficiarem credores, gerariam entraves comparativamente 

muito mais prejudiciais a essas sociedades.435 

Para que possa ser equilibrado o interesse das sociedades envolvidas na realização 

da operação com o interesse dos credores em terem seus direitos conservados é importante 

prever outros meios de tutela a esses últimos, mais flexíveis do que os tradicionais 

mecanismos civis. Eles devem, ao mesmo tempo, viabilizar a concentração das sociedades 

e evitar ou diminuir as possíveis consequências negativas que a sucessão universal possa 

causar436-.437 

Tais mecanismos, ordinariamente previstos pelas diversas legislações societárias, 

serão analisados adiante. 

3.2  Credores visados pela legislação societária 

Antes de passar a análise dos mecanismos em si, importa analisar quais os 

credores visados pela legislação societária na regulamentação da incorporação.438 

                                                                                                                                                    
434 Também no rito processual a sucessão em ação judicial não depende da concordância da parte contrária. 

Cf. STJ, REsp 14180/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.06.1993. 
435 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 92. 
436 Cf. Idem, ibidem, p. 87. 
437 Além disso, deve ser notado que se por um lado, a adoção do procedimento de liquidação ou da obtenção 

do consentimento expresso representariam uma rígida medida protetiva aos credores da incorporada, por 
outro, deixariam sem qualquer proteção os credores da sociedade incorporadora. Nesse mesmo sentido, 
L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 351. 

438  É importante que se ressalve, no entanto, que a legislação societária não proporciona um amplo leque de 
normas sobre as relações existentes entre credores e companhias, já que as regras aplicáveis a essas 
relações não necessariamente dependem de uma das partes ser uma sociedade. Sendo assim, a legislação 
societária procura proteger os credores com relações a assuntos que são unicamente aplicáveis às 
sociedades. Cf. P. DAVIES, Introduction...cit., p. 8. 
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Os credores são todos aqueles titulares de um direito de crédito de conteúdo 

patrimonial, mas não necessariamente pecuniário, com relação a uma ou mais sociedades 

envolvidas na operação de incorporação.439 

As legislações societárias não costumam diferenciar a proteção conferida ao 

credor na incorporação em virtude da origem dos seus créditos.440 A princípio, desde que 

obedecidas as demais condições para exercício, os instrumentos destinados à tutela dos 

credores estão disponíveis tanto para aqueles cujo crédito tem origem contratual como 

extracontratual. No entanto, é certo que a legislação societária, em especial a Lei das S.A., 

apenas se preocupa em proteger os créditos civis, já que os créditos tributários, trabalhistas 

e previdenciários estão sujeitos a regime próprio.441 

As distinções acabam ocorrendo quando se trata de distinguir a proteção conferida 

aos credores sociais em geral e àqueles considerados credores cujos créditos se baseiam em 

valores mobiliários ou outros títulos previstos na legislação societária. No Brasil, entre 

esses credores poderíamos citar os titulares de debêntures, bônus de subscrição e partes 

beneficiárias.  
                                                 
439 A exigência de que o direito de crédito tenha conteúdo patrimonial é evidente já que o que se pretende 

evitar é que a modificação patrimonial da sociedade devedora ocorrida em virtude da operação cause um 
prejuízo ao credor. Isso, no entanto, não significa que somente são credores aqueles que devem receber 
uma prestação em dinheiro, mas também em títulos ou outros tipos de bens. Nesse sentido, L. M. 
ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 262-263; e F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 431. 

 Defendendo que também deveriam ser considerados como credores os titulares de qualquer outro tipo de 
prestação, mesmo que de dar, fazer ou não fazer, que seja passível de conversão em dinheiro, L. J. 
CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 353, citando também outros 
autores espanhóis. 

440 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 353; e R. VENTURA, 
Fusão, cisão... cit., p. 185.  

 No mesmo sentido e com relação a esse ponto, L. M. ESTEBAN RAMOS menciona que, embora as diversas 
categorias de credores tenham influência e importância distinta para a sociedade devedora e, 
consequentemente, maior ou menor capacidade de garantir o seu crédito, não teria sentido a legislação 
propor um tratamento diferenciado para cada credor já que o legislador dificilmente conseguiria atender 
de modo conveniente toda a espécie de credor que venha a existir. Cf. Los acreedores... cit., p. 170-171 e 
263. 

441 No Brasil, quando se trata de crédito trabalhista, tributário ou titularizado pelo INSS, o regime jurídico 
correspondente confere ao credor garantias para que a operação de incorporação que envolva a sociedade 
devedora não o prejudique. Somente a proteção do titular de crédito civil é regulada pela legislação 
societária. Cf. F. ULHOA COELHO, Curso... cit., p. 497. 

 O foco do presente estudo é a proteção de credores pela legislação societária. De modo a otimizar a sua 
estruturação, somente serão analisados os mecanismos de proteção aos credores civis, excluindo 
mecanismos especiais, ainda que societários, para a proteção de trabalhadores, Fisco ou Previdência 
Social. 
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Normalmente em virtude da natureza específica da relação dos seus titulares – 

entre si e com a sociedade emissora –, as legislações societárias acabam diferenciando o 

modo de exercício dos mecanismos de proteção ou ainda prevendo mecanismos próprios, 

distintos daqueles disponíveis aos demais credores. 

A título exemplificativo, vejamos a situação das debêntures. Todas as jurisdições 

ora estudadas possuem regras especiais com relação à proteção dos debenturistas. 

Considerando que as debêntures são valores mobiliários distribuídos como unidades 

autônomas de uma única operação de financiamento ao mercado de capitais,442 é comum 

que as legislações societárias prevejam que os titulares desses títulos tornem-se membros 

de um grupo, de modo que os direitos deles sejam exercidos coletivamente por meio de 

uma assembleia e um representante.443-444 Assim, veremos que é usual que os mecanismos 

de proteção aos debenturistas sejam exercíveis pelo tal representante do grupo – inclusive, 

é o que ocorre também na Lei das S.A. 

Além disso, Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido, seguindo as exigências da 

diretiva da União Europeia, possuem regras especiais para a proteção de titulares de 

espécies de valores mobiliários distintas das ações e debêntures, que conferem algum 

benefício aos seus titulares,445 tais como direito de participar dos lucros da sociedade ou de 

serem convertidos em ações da sociedade.446 - 447  A distinção com relação aos demais 

                                                 
442 Como se sabe, debêntures são uma modalidade de valores mobiliários que servem como instrumento de 

financiamento de uma sociedade anônima mediante empréstimos obtidos no mercado de capitais – vide 
artigo 52 e seguintes da Lei das S.A. 

 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, A Lei das S/A.... cit., p. 223; e F. J. PINHEIRO GUIMARÃES, 
Debêntures, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 1, p. 
580-581. 

443 Cf. European Communities Commission, Report... cit., p. 60. 
444 Cf. J. E. TAVARES BORBA, Das debêntures, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 138. De acordo com o 

autor, apesar de os debenturistas possuírem direitos individuais, considerando que todos os seus títulos 
conferem direitos iguais, os interesses são considerados comuns, tornando razoável que eles sejam 
considerados um grupo unitário em que a maioria obriga a minoria. 

445 Neste sentido, seguindo orientação do artigo 15, da Terceira Diretiva, da União Europeia, preveem 
medidas especiais de proteção: (i) Portugal – artigo 101º-D, Código das Sociedades Comerciais; (ii) 
Espanha – artigos 31-4º e 41-2, da Ley 3/2009; e (iii) Reino Unido – § 905-2 (f), e § 913, do Companies 
Act 2006. Também prevê medidas protetivas, embora em menor extensão, a Itália – artigo 2501-ter, (7), 
do Codice Civile. 

446 A doutrina portuguesa e espanhola cita ainda os titulares de acções de fruição ou bonos de disfrute, que 
representam a compensação aos sócios cujas ações foram amortizadas. Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... 
cit., p. 210; L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 397; e L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ 
TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 462-464.  
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credores pode ser proveniente dessa relação de “quase acionista” que os titulares desses 

valores mobiliários possuem em relação à sociedade emissora.  

No Brasil, a Lei das S.A. não faz qualquer menção expressa ao tratamento 

diferenciado dos titulares das partes beneficiárias e os bônus de subscrição na operação de 

incorporação. No entanto, ela estabelece a comunhão dos titulares de partes beneficiárias, 

de modo que eles tenham uma assembleia e um agente fiduciário, tal como ocorre aos 

debenturistas.448 

Cabe analisar também se existiriam razões para distinguir a proteção conferida aos 

credores a depender se eles detêm créditos contra a sociedade incorporadora ou sociedade 

a ser incorporada. 

A verdade é que nenhum país recusa proteção aos credores da incorporada, mas 

alguns sistemas jurídicos acabam por excluir certos credores das sociedades incorporadoras 

daqueles que podem fazer uso dos mecanismos previstos. Dois fatores são alegados para 

isso: o primeiro é a continuação da sociedade incorporadora, cuja personalidade jurídica 

não é afetada pela operação, e o segundo é o fato de que o aumento de capital da 

incorporadora, usualmente presente na incorporação, beneficia os credores.449 A diretiva da 

União Europeia, inclusive, entende que tal diferenciação seria legítima e permite que ela 

seja adotada pelos países membros.450 

                                                                                                                                                    
 Não acrescentamos as ações de fruição, previstas no artigo 15 da Lei das S.A., porque no sistema pátrio, 

o fato de um acionista ter suas ações amortizadas e substituídas por ações de fruição não lhe retira a 
condição de acionista. 

447 Nem sempre esse benefício é um simples direito de crédito ou de benefícios já passíveis de exercício. Cf. 
L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 397. 

448 Lei das S.A.: “Art. 51. A reforma do estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes 
beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reunidos em 
assembleia-geral especial. § 1º A assembleia será convocada, através da imprensa, de acordo com as 
exigências para convocação das assembleias de acionistas, com 1 (um) mês de antecedência, no mínimo. 
Se, após 2 (duas) convocações, deixar de instalar-se por falta de número, somente 6 (seis) meses depois 
outra poderá ser convocada. § 2º Cada parte beneficiária dá direito a 1 (um) voto, não podendo a 
companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria. § 3º A emissão de partes beneficiárias poderá 
ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no que couber, o disposto 
nos artigos 66 a 71”. 

449 Cf. C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 322; R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 184; e L. M. ESTEBAN 
RAMOS, Los acreedores... cit., p. 265.  

450 Cf. artigo 13-3, da Terceira Diretiva. 
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Contudo, em consonância com a doutrina pátria e estrangeira,451 defendemos que 

não deve haver distinção entre os credores da incorporada e os credores da incorporadora. 

Para fins de outorga de proteção aos credores, não deveria interessar a subsistência da 

personalidade jurídica da sociedade, mas principalmente a responsabilidade que a 

incorporadora assume pelas dívidas da incorporada, concorrendo sobre o seu patrimônio as 

pretensões dos credores de ambas. Além disso, nem sempre a incorporação gera um 

aumento de capital social na incorporadora, como visto no Capítulo I acima, e mesmo 

quando esse aumento ocorre, ele pode não representar grande recompensa se comparada à 

concorrência com novos credores. Por fim, outorgar direitos mais severos apenas para os 

credores da incorporada seria facultar que as sociedades envolvidas pudessem escolher 

qual delas seria a incorporadora de modo a suavizar os efeitos da operação.452 

Apesar disso, veremos adiante que a Lei das S.A. confere uma proteção 

diferenciada aos titulares de debêntures emitidas pela sociedade a ser incorporada. 

3.3  Mecanismos de proteção 

Abordaremos, então, quais os mecanismos alternativos usados para eliminar ou 

minimizar os prejuízos que a operação de incorporação, incluindo a sucessão universal, 

poderá causar aos credores sociais. 

É importante que se note que tais mecanismos apresentam diferentes 

peculiaridades a depender do país em que se aplicam453 e que a sistematização ora proposta 

atende a fins didáticos, buscando facilitar o entendimento desses mecanismos. 

                                                 
451 Cf. I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, Fusões e aquisições... cit., p. 143; R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., 

p. 184; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 264-265.  
452 Embora tratando de matéria tributária, o STJ analisou um caso em que considerou que as sociedades 

envolvidas em uma operação de incorporação escolheram quem seria a incorporadora e a incorporada 
visando somente ao benefício de aproveitamento de prejuízo fiscal; inclusive a incorporadora passar a 
adotar, após a operação, a denominação, endereço e administração da incorporada. A operação foi 
considerada uma simulação. Cf. STJ, 2ª Turma, REsp nº 946.707-RS (2007/0092656-4), rel. Min. 
Herman Benjamin, DJ 25.08.2009. 

453 Até mesmo a própria Terceira Diretiva deixou um amplo campo para que os países membros pudessem 
decidir internamente o sistema de proteção a ser adotado. 
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Em primeiro lugar, há os mecanismos de tutela direta e os de tutela indireta. Nas 

formas diretas, os credores possuem meios de defesa contra possíveis prejuízos resultantes 

da incorporação, previstos legalmente e dependentes de sua iniciativa, podendo essa ser 

exercida individualmente ou por representante de um conjunto de credores, a depender da 

categoria de credor que visem a proteger. 454  Esses mecanismos podem gerar efeito 

suspensivo ou resolutivo à operação. É o caso, por exemplo, dos mecanismos de oposição 

e concordância com a operação, abordados nos itens 3.3.2 e 3.3.3. 

Já nas formas indiretas, a proteção dos credores sociais é englobada em regras 

gerais, que podem sujeitar a operação à fiscalização de alguma autoridade, ser aplicáveis a 

outras operações societárias ou ser destinadas a proteger também outros centros de 

interesse.455 Com relação a esse último ponto, há que se notar que os mecanismos previstos 

na regulamentação societária para a proteção de credores não se esgotam apenas em 

medidas previstas exclusivamente para protegê-los, mas antes se relacionam a outras 

destinadas a proteger os acionistas minoritários.456 Por exemplo, podemos citar aqui as 

normas sobre divulgação de informações e formação do capital social, tratadas nos itens 

3.3.4 e 3.3.5. 

Sob outro enfoque, o momento em que o credor pode exercer seu direito de tutela 

classifica os mecanismos em sistemas de proteção a priori e sistemas de proteção a 

posteriori.457 Nos sistemas de proteção a priori, a tutela frequentemente se materializa na 

concessão aos credores sociais de um direito de manifestar-se sobre a operação 

previamente à unificação dos patrimônios na incorporação. Pelo fato de a tutela ser 

outorgada antes que a operação esteja concluída, a operação poderá até mesmo ser 

paralisada enquanto o credor não tiver satisfeito ou garantido o seu crédito. Já no sistema 

de proteção a posteriori a atuação dos credores não impede a continuidade da operação de 

                                                 
454 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 170. 
455 Cf. Idem, ibidem, p. 170-171. 
456 Cf. W. BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 232-233. 
457 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 127-128; e European Communities Commission, 

Report... cit., p. 56. 
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incorporação. O credor não necessariamente será prejudicado, mas terá que esperar o 

momento final para que seja exercível o mecanismo de proteção existente.458 

A seguir, serão analisados os mecanismos de proteção aos credores. Em primeiro 

lugar, serão analisadas as principais formas de proteção aos credores na operação de 

incorporação, que são a manutenção temporária da separação de patrimônios e os 

mecanismos de proteção direta, que exigem a atuação do credor para a proteção de seus 

direitos. Em seguida, serão analisados outros mecanismos auxiliares de proteção, tais como 

a divulgação de informações, as regras de formação de capital e os deveres dos demais 

agentes envolvidos.  

3.3.1   Manutenção temporária da separação dos patrimônios 

Um dos primeiros mecanismos previstos na legislação societária para a proteção 

dos credores na incorporação foi o da reserva patrimonial. Essa modalidade de proteção 

consiste na manutenção temporária da separação dos patrimônios das sociedades 

incorporadora e incorporada, por meio da manutenção provisória da personalidade jurídica 

da incorporada em benefício dos credores desta. O patrimônio da sociedade incorporada 

continua independente do patrimônio da sociedade incorporadora até serem satisfeitos ou 

garantidos todos os credores.459  

O sistema da reserva patrimonial esteve em vigor na Alemanha até a promulgação 

da Aktiengesetz em 1937. O Handelsgesetzbuch, diploma que regia a incorporação antes 

disso, previa que, uma vez aprovada a incorporação, deveria ser mantida a separação 

patrimonial por um ano contado do pedido de apresentação dos créditos dirigido aos 

credores da sociedade incorporada. A administração do patrimônio da sociedade 

incorporada era feita pelos órgãos da sociedade incorporadora, mas estes, sob sua 

responsabilidade pessoal, deviam manter separados os dois patrimônios, de modo que os 

                                                 
458 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – Parte especial, 2. ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 

1966, t. LI, p. 93. 
459 Cf. C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade... cit., p. 33. 
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credores da sociedade incorporadora só poderiam ser pagos pelo patrimônio desta e aos da 

sociedade incorporada ficaria aberto recurso aos patrimônios de ambas.460 

Havia disposição legal expressa declarando que a sociedade incorporada manteria 

a sua personalidade enquanto a separação se conservasse e para fins desta. A separação 

terminava no fim de um ano ou caso fossem satisfeitos os créditos vencidos ou garantidos 

os vincendos da incorporada. 461  Ou seja, durante esse período, o único efeito que a 

incorporação trazia às sociedades envolvidas era a administração comum. 

O sistema da reserva patrimonial também foi vigente na Suíça, de forma muito 

similar ao antigo sistema alemão, até 2003, quando uma reforma na legislação fez com que 

fosse adotado o sistema similar ao atual alemão.462 Atualmente ele não é adotado por 

nenhum dos sistemas legislativos ora estudados.463 

O sistema da reserva patrimonial é bastante criticado por diversas razões.464 Em 

primeiro lugar, a manutenção da personalidade e do patrimônio da incorporada por um 

período relativamente longo dificulta que sejam atingidas as finalidades da incorporação. A 

operação fica incompleta nesse período, o que pode gerar um desincentivo à utilização 

desse instituto para a concentração de empresas. Essa suspensão da incorporação parece 

ser medida muito rigorosa para a proteção dos credores da incorporada, visto que, na maior 

parte das vezes, a incorporação é, no mínimo, menos prejudicial aos interesses desses 

credores do que a manutenção dos patrimônios em separado o é para as sociedades 

envolvidas.465 

                                                 
460 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 172-173; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 141. 
461 Como pode ser notado e será visto nos outros mecanismos, apesar de a quitação de todos os débitos das 

sociedades ou mesmo a obtenção do consentimento de todos os credores não ser exigida como único 
meio de proporcionar a incorporação, muitas vezes essas alternativas podem ser utilizadas para 
concretizar a operação imediatamente. 

462 Vide o antigo artigo 748 do Código de Obrigações Suíço e o artigo 25 da Loi sur la fusion, atualmente 
em vigor. O sistema atual alemão será estudado no item 3.3.2.1 (ii) adiante. 

463 Cf. Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4078. 
464 A favor do sistema de reserva patrimonial, embora sem explicar os motivos para tanto, P. MATTAR 

FILHO, O sistema... cit., p. 329. 
465 Cf. Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4078. 
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Em segundo lugar, a administração em separado de dois patrimônios por um 

período relativamente longo traz grandes dificuldades na administração da sociedade 

incorporadora e é de difícil implementação prática.466 

O sistema também não traz nenhuma proteção aos credores da incorporadora. Pelo 

contrário, como mencionado, enquanto os credores da incorporada têm acesso aos 

patrimônios de ambas as sociedades, os credores da incorporadora apenas são garantidos 

pelo patrimônio da incorporadora. Isso faz com que esses últimos concorram com um 

número muito maior de credores sem o benefício de ter sido aumentado o patrimônio 

concorrido. Além disso, o mecanismo deixa de atender às especificidades de cada categoria 

de credor. 

Por fim, o sistema padece de uma contradição intrínseca. Se por um lado se 

reconhece que a proteção dos credores deve ser feita pela subsistência do patrimônio que 

respondia por esses débitos, por outro lado, não se desconhece que a indefinida separação 

dos patrimônios corresponderia ao indefinido protelamento da incorporação.467 A união 

desses mesmos patrimônios é justamente o que pretende a incorporação e a manutenção da 

separação deles por apenas um período prejudica o interesse das sociedades interessadas, e 

de seus acionistas, na operação. 

3.3.2  Oposição à operação 

A principal maneira encontrada pelas diversas jurisdições para a proteção dos 

credores sociais é a tutela direta de oferecer a eles um período para manifestar sua 

oposição à incorporação.468  Ou seja, ao invés de exigir que as sociedades envolvidas 

obtenham o consentimento de cada um dos credores, a legislação societária costuma 

                                                 
466 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 142; e Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 

4079. 
467 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 173. 
468 De acordo com iDicionário Aulete, disponível em: <http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_ 

digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=opor&x=13&y=15>, acesso em: 17 set. 2010, opor-se, 
do latim oppore, significa, basicamente, (i) apresentar(-se) ação, atitude, ideia como entrave, obstáculo, 
rejeição; (ii) ser ou manifestar-se contra; e (iii) ser contrário a.  

 Assim, para fins deste estudo, oposição será utilizada em sentido amplo, sempre que se queira fazer 
referência à “manifestação contrária” do credor, e não somente no sentido técnico do sistema italiano de 
oposição. 
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utilizar o sistema contrário, facultando aos credores que manifestem sua discordância, caso 

ela exista.469 

A manifestação de oposição não é mecanismo previsto exclusivamente para a 

proteção de credores na incorporação; muitas vezes, sistemas similares são previstos para a 

proteção de credores em operações de redução de capital social e de cisão.470 

3.3.2.1  Sistemas de oposição de credores 

A forma, período e resultado da oposição de credores à operação de incorporação 

são regulados de forma distinta a depender da técnica legislativa adotada por cada país.471 

Se, por um lado, pode ser permitido que os credores se oponham à eficácia do registro da 

operação, por meio de notificação ou ação judicial, por outro, pode ser suspensa a eficácia 

da operação até que decorra, sem oposição, certo prazo preclusivo.472 

Atualmente, há três principais sistemas de oposição de credores, quais sejam: (i) 

oposição a priori à realização da operação; (ii) manifestação para obtenção de garantias; e 

(iii) oposição a posteriori para anulação da operação. 

i)  Sistema italiano: oposição a priori à realização da operação 

O sistema italiano, previsto pela primeira vez no Código Comercial italiano de 

1882 e ainda hoje com as mesmas diretrizes no Codice Civile,473 oferece um período de 

sessenta dias, antes mesmo que a incorporação seja concretizada, para que os credores, 
                                                 
469 “El legislador societario construye, por razones de conveniencia, no como una exigencia positive, 

requiriendo el concurso de una declaración expresa de los acreedores, sino como un requisito negative, 
bastándole, para considerer prestado el asentimento, el silencio u omission, esto es, el no ejercicio de la 
oposición o disentimento” (L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 
353. No mesmo sentido, L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 238-240). 

470 Assim, tanto na Itália, quanto na Espanha, o mecanismo de oposição dos credores é o mesmo para 
operações de incorporação e de redução de capital. 

 No Brasil, o mesmo sistema de oposição dos credores para incorporação é utilizado na fusão. No entanto, 
para a redução de capital da sociedade, a Lei das S.A. utiliza mecanismo muito parecido com o sistema 
italiano de proteção aos credores na incorporação. 

471 Mesmo na Europa, as diretivas não foram tão longe a ponto de prever um sistema único de proteção aos 
credores. Vide a esse respeito European Communities Commission, Report... cit., p. 56. 

472 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado... cit., p. 89. 
473 Vide artigo 2503, do Codice Civile. 
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titulares de créditos anteriores à divulgação da operação que possam ser prejudicados por 

ela, oponham-se474 à sua realização.  

Uma vez que tenha sido manifestada a oposição de um credor, os efeitos da 

incorporação permanecem suspensos, de modo que ela permaneça ineficaz erga omnes, 

enquanto tal credor oponente não esteja seguro de que seu crédito será adimplido. O modo 

de garantir o credor pode variar entre o adimplemento antecipado do crédito, o 

oferecimento de garantias e a consignação do valor. 

Atualmente, com algumas variações, o sistema de oposição a priori à realização 

da operação também é adotado pela Espanha, Portugal e Argentina.475 

A tutela conferida aos credores sociais nesse sistema é significativa, 

especialmente se comparada a sistemas que veremos nos itens seguintes. O 

reconhecimento do direito de oposição a priori permite ao credor, na qualidade de um 

terceiro, influir nas decisões sociais afetando, inclusive, o interesse social das sociedades 

envolvidas – que provavelmente almejam a conclusão da operação o mais rápido 

possível.476 

Além disso, a proteção se outorga previamente à ocorrência de dano, assegurando 

o direito de oposição antes que as decisões dos órgãos sociais possam ter surtido qualquer 

efeito, de modo a evitar que um prejuízo ocorra.477 Ou seja, a qualidade desse sistema é 

impedir previamente os eventuais danos a serem causados aos credores em virtude da 

                                                 
474 A doutrina italiana discutiu por muito tempo se tal oposição é judicial ou extrajudicial. Defendendo que 

deve ser judicial, C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 337; e A. BRUNETTI, Tratado del derecho de las 
sociedades – II, traduzido por F. DE SOLÁ CAÑIZARES, Buenos Aires: Uteha, 1960, p. 781-782. De modo 
contrário, F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 438. Após reforma de 2003, ficou esclarecido 
que o direito de oposição deve ser exercido judicialmente, pela camera di consiglio. Cf. P. LUCARELLI, 
La nuova disciplina... cit., p. 1367, nota 54.  

475 Vide: (i) Portugal – artigos 101º-A e 101º-B, Código das Sociedades Comerciais, em que o prazo de 
oposição é de um mês, desde que a sociedade não tenha, mediante solicitação, satisfeito o crédito ou 
prestado garantia; (ii) Espanha – artigo 44, da Ley 3/2009, em que o prazo de oposição é de um mês; e 
(iii) Argentina – artigo 83-3, da Ley de Sociedades Comerciales, em que o prazo de oposição é de quinze 
dias, sendo que a operação não será concretizada antes de passados vinte dias desse prazo. 

476 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 236; e P. LUCARELLI, La nuova disciplina... cit., p. 
1366-1367. 

477 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 236-237. 
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incorporação, não havendo, após a sua concretização, qualquer possibilidade de 

frustração.478 

No caso italiano, inclusive, a manifestação dos credores pode ocorrer antes 

mesmo da aprovação em assembleia de acionistas, considerando que os credores detêm a 

faculdade de manifestação logo após a publicação do projeto.479 

A existência de prazo longo para oposição no caso da Itália, suspendendo os 

efeitos da incorporação, poderia ser prejudicial às sociedades envolvidas, inclusive, frente 

às sociedades sujeitas a outro regime legal. Por isso, a legislação italiana previu hipóteses 

em que se presume a ausência de prejuízo para os credores, podendo o prazo de sessenta 

dias para exercício da oposição a priori dos credores ser afastado, produzindo-se os efeitos 

da operação de forma imediata. 480  Essas hipóteses são a obtenção de consentimento 

individual de todos os credores anteriores, o pagamento antecipado do crédito ou a 

consignação em garantia do valor do crédito em instituição bancária daqueles que não 

concordaram com a operação. Por fim, a lei italiana prevê que o laudo dos peritos, 

elaborado em conjunto para todas as sociedades envolvidas, pode declarar, sob sua 

responsabilidade, que a situação financeira e patrimonial das sociedades envolvidas na 

operação não demanda a concessão de garantias adicionais aos seus credores – também 

afastando a necessidade de suspender a operação para o exercício do direito de oposição 

dos credores.481 

ii)  Sistemas alemão e francês: manifestação para obtenção de garantias 

A sistemática da oposição à operação de incorporação para a obtenção de garantia 

do adimplemento do crédito, ao contrário do sistema italiano, não paralisa a operação ou 

                                                 
478 Cf. W. BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 232-229. 
479 Vide artigo 2503, do Codice Civile. 
480 Cf. F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 435; P. LUCARELLI, La nuova disciplina... cit., p. 1367; 

e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 136. 
481 O objetivo da lei foi colocar um terceiro, neutro e apto a avaliar a situação financeira das sociedades 

envolvidas, para prestar essa declaração e adiantar os efeitos da operação. A inserção dessa 
possibilidade, no entanto, causou “uma buona dose di stupore e disapprovazione” na doutrina, de acordo 
com P. LUCARELLI. A questão é que essa hipótese não passa pela avaliação do poder judiciário e, caso 
futuramente venha a ser considerada irreal, caberá ao credor apenas buscar o ressarcimento de seus 
danos. Cf. La nuova disciplina... cit., p. 1366-1368. 
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suspende seus efeitos. Esse sistema permite que os credores anteriores à divulgação da 

operação que possam ser prejudicados por ela solicitem, em determinado prazo, a 

concessão de garantias para adimplemento de seu crédito, sem que haja qualquer 

interrupção nos procedimentos para a efetivação da operação e junção dos patrimônios das 

sociedades envolvidas. 

Na verdade, esse sistema não tem um caráter opositivo, como os demais, 

justamente por não interromper a operação; estaria mais próximo a um direito de 

manifestação.482  

A adoção de um sistema em que os credores não impõem qualquer obstáculo à 

realização da incorporação demonstra que a importância dada aos credores é sensivelmente 

inferior àquela dada pelo sistema italiano. É fácil perceber que esse sistema traz vantagens 

consideráveis à sociedade devedora envolvida na operação, já que não atrasa a sua 

conclusão ou ameaça a sua validade.483 

Atualmente, tal sistema é adotado pela Alemanha, Suíça e França,484  embora 

existam distinções significativas quanto ao período e efeitos da solicitação de garantia em 

cada um desses países.  

Pelo mecanismo de tutela adotado pela Alemanha, em até seis meses do 

arquivamento da incorporação no Registro do Comércio, o credor que tenha ou possa ter o 

adimplemento do seu crédito prejudicado em virtude da incorporação pode requerer que a 

sociedade incorporadora constitua garantia para tal crédito. Na Suíça, o prazo é de três 

meses. 

A vantagem para as sociedades envolvidas na operação do sistema de proteção de 

credores adotado nesses países é que ele não afeta a incorporação, devendo o credor 
                                                 
482 De acordo com R. VENTURA, na verdade, o sistema alemão não trata exatamente um “direito de oposição 

dos credores”. Trata-se de uma manifestação para a solicitação de garantias. Cf. Fusão, cisão... cit., p. 
177. 

483 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 142. 
484 Vide (i) Alemanha – § 22, da Umwandlungsgesetz; (ii) Suiça – artigo 25, da Loi sur la fusion; e (iii) 

França – artigo L236-14, do Code de Commerce. 

 A. BRUNETTI mencionava que, na década de 1960, sistema semelhante ao alemão era também previsto 
nas legislações da Turquia e Dinamarca. Cf. F. DE SOLÁ CAÑIZARES (trad.), Tratado... cit., p. 790. 
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necessariamente suportar a operação. As críticas existentes com relação a esse sistema 

fundamentam-se na ineficácia que a concessão de uma garantia ou a exigência de 

pagamento pode ter após ter sido já instaurado o concurso de credores sobre o patrimônio 

unificado.485 Além disso, não é previsto pela legislação o tratamento a ser dado ao credor, à 

operação ou à sociedade incorporadora caso não existam mais meios para a outorga de 

garantia a um credor oponente; por exemplo, porque todos os meios e bens passíveis de 

serem garantias já foram outorgados a outros credores.486  

Já pelo sistema francês os credores podem exercer a oposição judicial antes que a 

operação esteja plenamente eficaz, ainda que essa oposição não impeça a conclusão da 

operação, pelo prazo de trinta dias contados a partir da última formalidade de 

publicação.487 Se for comprovado o prejuízo a tais credores, ainda que potencial, será 

determinado o adimplemento antecipado do crédito ou a outorga de garantias. Outra 

diferença aqui, com relação ao sistema alemão, é que, caso a sociedade não faça o 

pagamento ou outorgue a garantia, a operação será nula com relação aos credores 

oponentes, que passam a conservar um direito preferencial sobre o patrimônio da 

sociedade devedora original.488  

A conveniência da adaptação francesa é que, ao contrário do sistema adotado na 

Alemanha, a legislação prevê que a oposição deve ser feita antes da compenetração dos 

patrimônios das sociedades envolvidas, assim como qual o tratamento a ser dado à 

operação caso não sejam outorgadas garantias aos credores oponentes. No entanto, sua 

desvantagem aqui é a dificuldade em manter a inoponibilidade da operação a um ou mais 

credores pelo período que faltar ao adimplemento do crédito.489 

                                                 
485 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 180-181. 
486 Resta aos credores a ação de responsabilidade contra os administradores apenas. 
487 Cf. G. RIPERT; R. ROBLOT, Traité de droit commercial, Paris: LGDJ, 1998, p. 1442.  
488 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 131. 

 A autora também afirma que o sistema francês seria um sistema misto, entre o sistema italiano (já que a 
oposição é exercida antes da plena eficácia da operação) e o alemão (já que a oposição não interfere na 
operação e tem como objetivo a concessão de garantia). Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... 
cit., p. 133. 

489 Nas palavras de R. VENTURA: “Custa, porém, a compreender como funcionará praticamente essa 
inoponibilidade limitada a um ou vários credores. Os patrimónios das duas sociedades ou se fundem ou 
não se fundem; considerá-los fundidos para todos os efeitos menos para os direitos de um certo credor, 
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iii)  Sistema brasileiro: oposição a posteriori para anulação da operação 

O sistema brasileiro faculta aos credores, dentro de certo período, exercer a 

oposição judicial à operação, após esta já estar completamente realizada, requerendo a sua 

anulação. Assim, caso seja reconhecida a oposição do credor, toda a operação será anulada, 

devendo as sociedades voltar ao status anterior. 

De acordo com o caput do artigo 232 da Lei das S.A., em até sessenta dias depois 

de publicados os atos relativos à incorporação, os credores anteriores por ela prejudicados 

poderão pleitear judicialmente a anulação da operação, sendo que encerrado esse prazo, 

decairá o direito do credor de manifestar sua oposição.490-491 Esse mesmo modelo já estava 

previsto, em termos muito semelhantes, no Decreto nº 2.627/1940.492 

A necessidade de exercer a oposição judicialmente é óbvia, tendo em vista que 

somente cabe ser constituída a anulação de negócio jurídico pelo poder judiciário. 

O prazo de sessenta dias é de decadência, tal como expressamente previsto no 

dispositivo legal, e não pode ser suspenso. 

Ao comparar o sistema da Lei das S.A. com os analisados anteriormente, 

percebemos que a importância dada aos credores, apesar de ser inferior àquela conferida 

pelo sistema italiano, é superior à conferida pelo sistema alemão, tendo em vista que o 

regime de anulação permite que o credor possa afetar a eficácia das decisões sociais e, 

                                                                                                                                                    
afigura-se impraticável e indesejável, pois não se vê como na gestão do patrimônio único da sociedade 
incorporante, se conservam separados bens e dívidas que respondam apenas para com certos credores da 
absorvida” (Fusão, cisão... cit., p. 178-179). 

490 Lei das S.A.: “Art. 232. Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou à 
fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação; findo 
o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido. [...]”. 

491 Trata-se de ratificação tácita decorrente de lei. Se o titular da ação anulatória não a exercer no prazo 
adequado, perde o direito de desfazer a operação. Cf. S. RODRIGUES, Direito Civil, v. 1, 32. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 285.  

492 Decreto nº 2.627/1940: “Art. 154. Até três meses após a publicação dos atos relativos à incorporação ou 
à fusão, qualquer credor anterior, por ela prejudicado, poderá pleitear, judicialmente, a anulação da 
operação. [...]”. 

 A única alteração relevante de lá para o previsto na Lei das S.A. foi a diminuição do prazo para 
manifestação da oposição nas sociedades anônimas. O Código Civil, que trata dos demais tipos 
societários, mantém o prazo de noventa dias, em seu artigo 1122. 
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novamente, o interesse social das sociedades envolvidas. Por isso, alguns autores entendem 

que esse sistema brasileiro é intermediário entre o sistema alemão e o italiano.493 

A sistemática única adotada pela Lei das S.A. é muito criticada, pois pode ser 

prejudicial tanto ao credor como às sociedades envolvidas. Ao credor oponente porque 

possibilita o exercício de mecanismo de tutela apenas após a operação estar devidamente 

concretizada, sendo que eventual anulação dependerá de procedimento complexo, 

inclusive decretando a separação de patrimônios já unidos. Aos demais credores, 

principalmente aqueles cujos créditos foram assumidos pela sociedade incorporadora após 

a incorporação, a desconstituição total da operação poderá ser até prejudicial. Às 

sociedades envolvidas e aos seus acionistas porque, se por um lado a oposição a posteriori 

acelera a implementação da operação, por outro faz com que paire a dúvida por dois meses 

se a operação ainda será desfeita.494 

A verdade é que dificilmente se chegará à decretação de anulação da operação no 

sistema brasileiro.  

De acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 232495 da Lei das S.A., a sociedade 

incorporadora poderá adotar providências para evitar que a anulação pleiteada prossiga, 

seja adimplindo o crédito do credor oponente ou consignando em pagamento importância a 

ele relativa, ou seja, em se tratando de dívida ilíquida, garantindo-lhe a execução. No 

primeiro caso, a ação findará pelo pagamento; no segundo, a ação deixará de ser de 

nulidade do ato de incorporação para se transformar em cobrança.  

Ou seja, a anulação da operação somente ocorrerá em casos extremos e será de 

fato necessária, apenas se a sociedade não tiver meios de garantir o adimplemento da 

dívida. 

                                                 
493 W. BULGARELLI cita GUIRAO, CUNHA PEIXOTO e CAÑIZARES como autores que assim entendem. Cf. A 

incorporação... cit., p. 232-229. 
494 Cf. W. BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 229-230.  

 Os problemas da anulação da incorporação provenientes da separação de patrimônios já unificados são 
sempre realçados por juristas estrangeiros. Nesse sentido, European Communities Commission, Report... 
cit., p. 75. 

495 Lei das S.A.: “Art. 232. [...] § 1º A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação 
pleiteada. § 2º Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o 
processo de anulação. [...]”. 
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3.3.2.2 Legitimidade para exercício da oposição 

Nos três sistemas ora analisados, podem exercer o direito de oposição apenas os 

credores cujos créditos forem anteriores à operação que possam vir a ser ou foram 

prejudicados por ela. Como se vê, apesar das diversas maneiras de prever o direito de 

oposição, há entre os sistemas alguns fatores comuns.  

Abaixo será analisado como tais fatores são interpretados para fins do exercício de 

oposição, no direito comparado e no Brasil, e se há outras distinções que podem influenciar 

no reconhecimento de determinado credor como legitimado a manifestar-se contra a 

incorporação. 

i)  Quanto à necessidade de prejuízo 

O princípio geral é que devem poder posicionar-se contrários à operação aqueles 

credores que de fato são ou serão prejudicados pela realização da incorporação.496-497 

Apesar de ser possível que motivos subjetivos justifiquem a resistência do credor à 

transferência de seus créditos, as diversas legislações societárias ora estudadas, de modo a 

facilitarem a realização da incorporação, apenas permitem que os credores se oponham à 

operação caso possam demonstrar o prejuízo que ela lhes acarretará. 

Além da Lei das S.A., mencionam a necessidade de prejuízo em suas legislações 

societárias Itália, Alemanha e Portugal; pode ser incluído nesse grupo também a Argentina, 

pelo uso do termo “credor interessado”. 

A doutrina italiana, entre os quais C. SANTAGATA, F. SCARDULLA e M. PERRINO, 

entende que o credor pode ser considerado prejudicado quando há motivo para temer que a 

                                                 
496 Discordava dessa afirmação PONTES DE MIRANDA. Na vigência do diploma anterior à Lei das S.A., 

afirmava o jurista que “o credor não tem o ônus de alegar e provar que há risco para seu crédito”. A ação 
seria oriunda de pretensão à segurança, de modo que o ônus da prova caberia à sociedade. Cf. Tratado... 
cit., p. 92. 

497 Analisando se a presença do dano é indispensável para o exercício do direito de oposição na Espanha, 
tendo em vista a omissão da lei com relação a esse ponto, vide L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... 
cit., p. 245-253. A lei espanhola, tanto a anterior como atual, não fala expressamente em prejuízo, mas 
somente coloca que credores garantidos não poderiam se opor à operação, o que leva a doutrina a 
interpretar a necessidade do prejuízo. 
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situação patrimonial das sociedades envolvidas possa prejudicar a futura solvência do seu 

crédito pela incorporadora.498  

R. VENTURA entende que, no direito português, o prejuízo derivado da 

incorporação é resultante da diferença entre a situação patrimonial antes e depois da 

operação.499 I. HALPERIN, com relação ao direito argentino, cita ainda a situação em que o 

credor pode se sentir prejudicado pela dimensão exagerada que a incorporadora terá após a 

operação.500  

No direito pátrio, PONTES DE MIRANDA, na vigência do diploma anterior à Lei das 

S.A., entendia que o prejuízo ao credor deveria ser auferido pelo juiz ao apreciar o risco 

presente ou futuro à situação econômica da sociedade causado pela operação.501 

Já na opinião de M. CARVALHOSA, o credor somente pode ser considerado 

prejudicado quando há um dano por ele sofrido em seu direito de crédito decorrente de ato 

ilícito, culposo ou doloso, da sociedade incorporadora; por exemplo, pela não recepção 

jurídica desse crédito, pela alteração da natureza jurídica do seu crédito ou pela alteração 

das garantias.502 

Entendemos, em conformidade com a doutrina estrangeira e PONTES DE 

MIRANDA, que também no direito pátrio não é necessário que o prejuízo ao credor seja 

causado por ato ilícito, culposo ou doloso. A hipótese prevista no artigo 232 da Lei das 

S.A. busca proteger também as situações em que a incorporação é operação lícita entre 

                                                 
498 Cf., respectivamente, La fusione... cit., p. 322; La transformazione... cit., p. 430; e La riforma... cit., p. 

525.  

 O último autor entende que foi conferida clareza com relação a esse ponto na reforma promovida na lei 
italiana em 2003, ao permitir que os peritos afirmem que a situação patrimonial e financeira das 
sociedades envolvidas na incorporação não exige outras garantias para proteção dos credores. A reforma 
foi provocada pela Legge 3 ottobre 2001, nº 366. 

499 Cf. Fusão, cisão... cit., p. 196. 
500 De acordo com o autor, “[e]l interes de los acreedores está en la eventual unión de una sociedad próspera 

con otra deficitaria o con un fuerte pasivo, que ponga en peligro o disminuya la solvencia de la primera, 
o que la fusión – a su juicio – importe un dimensionamiento exagerado para la capacidad del mercado 
etc.” (Sociedades anónimas, 2. ed., Buenos Aires: Depalma, 1978, p. 725). 

501 Cf. Tratado... cit., p. 91-92. O autor, no entanto, defendia que cabia à companhia provar que não houve 
prejuízo e não ao credor – vide nota 496 acima. 

502 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 335. 
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sociedades, visando o interesse social delas, que, em virtude da consolidação de 

patrimônios e de credores, fará com que o credor anterior à operação tenha os riscos de 

inadimplemento de seus créditos aumentados.503 Ou seja, o prejuízo pode simplesmente 

advir do risco futuro à situação econômica da sociedade causado pela operação, conforme 

defendia PONTES DE MIRANDA.504 

Dentro ainda da questão de prejuízo, importa saber se credores garantidos teriam 

direito de oposição. No direito comparado, a tendência é entender que o credor que possua, 

contratualmente ou pela legislação, outra garantia que seja apta a, após realizada a 

incorporação, satisfazer o seu crédito caso a sociedade incorporadora não o consiga 

adimpli-lo, estaria excluído da proteção geral. 505 - 506  Também o credor não teria sua 

situação prejudicada se já tivesse sido outorgada a ele preferência similar ou mais rigorosa 

do que aquela que é conferida pelo mecanismo da oposição.  

Vide a situação dos credores que possuem garantia real sobre os bens da 

sociedade. Se a principal preocupação da legislação é proteger os credores da confusão de 

patrimônios, a existência de uma garantia real sobre certo bem – que continuará gravado 

para aquele credor apesar da sua transferência à incorporadora – atinge o mesmo 

resultado.507 O mesmo é válido para aqueles credores que têm consignado em juízo a 

                                                 
503 Exemplificando: um credor da sociedade incorporada pode ter os riscos de inadimplemento de seu 

crédito aumentados com a operação caso a sociedade incorporadora, apesar de não ser deficitária, 
possuir significativa contingência ainda não materializada. 

504 Cf. Tratado... cit., p. 92.  
505 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 356-357; e L. M. 

ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 272-278. 
506 Essa é, inclusive, a orientação da diretiva da União Europeia. Vide artigo 13, 2, da Terceira Diretiva, da 

União Europeia: “[...] [A]s legislações dos Estados-membros devem estabelecer, pelo menos, que estes 
credores terão o direito de obter garantias adequadas sempre que a situação financeira das sociedades 
participantes na fusão torne essa proteção necessária e estes credores não disponham já de tais garantias” 
(grifos nossos).  

507 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 356-357; e R. VENTURA, 
Fusão, cisão... cit., p. 186. Nas palavras do autor: “essa garantia real consegue, numa esfera restrita de 
bens e de créditos, a separação que constituiria a melhor garantia de todos os credores, se não 
contrariasse os próprios propósitos da fusão”. 

 Na verdade a questão aqui não é muito diferente daquela regulada pelo artigo 158, § 1º, do Código Civil, 
que trata sobre a fraude contra credores. Parte-se do pressuposto de que o bem dado em garantia real 
continuará garantindo a dívida mesmo após a cessão e, por isso, o credor garantido não teria como ser 
prejudicado. Ou seja, faltaria interesse para que esses credores propusessem ação pauliana, a não ser que 
a garantia dada se tornasse insuficiente. Cf. S. RODRIGUES, Direito civil cit., p. 237. 



152 

importância devida por uma das sociedades envolvidas na incorporação ou mesmo garantia 

por fiança.508 

Apesar de adotarem sistemas de oposição diversos, a legislação alemã, espanhola 

e argentina expressamente excluem os credores que estejam devidamente garantidos 

daqueles que possuem legitimidade para manifestar-se contrariamente à incorporação.509 

Nos países em que há apenas a menção à necessidade de prejuízo, a interpretação 

sobre a relação entre a existência de garantia e prejuízo difere: enquanto na Itália a maior 

parte da doutrina entende que mesmo o credor garantido teria legitimação para opor-se à 

operação, embora ele dificilmente tivesse como fundamentar o seu prejuízo nesse caso,510 

em Portugal, a doutrina local entende que a existência de garantia e, consequentemente, a 

ausência do elemento prejuízo retiraria a legitimidade de credores garantidos manifestarem 

oposição.511  

Essa última interpretação parece ser a posição mais acertada para ser defendida 

também no Brasil. Apesar de a Lei das S.A. não ter qualquer distinção expressa com 

relação às garantias, essa distinção é imposta pelo próprio regime de proteção dos credores, 

já que para que o credor possa solicitar a anulação judicial da operação é necessário que ele 

demonstre o prejuízo para o adimplemento de seus direitos que dela derive. Se o 

adimplemento está assegurado por uma garantia real sobre os bens da sociedade devedora 

                                                 
508 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado... cit., p. 92. 
509 Nesse sentido: (i) Alemanha – § 22, da Umwandlungsgesetz, que exclui da proteção concedida aos 

credores da incorporada os credores que, em caso de falência, tenham um direito de preferência a serem 
pagos por uma massa de bens com afetação especial criada para sua proteção; (ii) Espanha – artigo 44-2, 
da Ley 3/2009; e (iii) Argentina – artigo 83-3, § 3º, da Ley de Sociedades Comerciales. 

510 Essa era a opinião de C. SANTAGATA. Citando GRECO e FERRI, ele afirma brevemente que a doutrina é 
unânime em aceitar a legitimidade dos credores com garantia real para exercerem à oposição. Cf. La 
Fusione tra Società, Napoli, Morano, 1964, p. 324.  

 Mencionando que a maioria da doutrina italiana assim se posiciona, mas defendendo posição contrária, 
vide F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 430-431. Nas palavras do autor: “La prevalente 
dottrina è dell’avviso che sono legittimati parimenti i creditori assistiti da garanzia reale, pur 
riconoscendo che potrebbe discutirse sul fundamento dell’opposizione (ma non della legittimazione); 
tale opinione (non meno della sottile distinzione) lascia perplessi, non apparendo chiaro quale interesse 
può avere all’opposizione il credore assistito da una garanzia reale che non viene meno per effeto della 
fusione”. 

511 Nesse sentido, R. VENTURA defende que a existência de uma garantia real sobre os bens da sociedade 
devedora que não é afetada pela incorporação não permite que seja alegado qualquer prejuízo pelo 
credor. Cf. Fusão, cisão... cit., p. 187. 
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que a operação não possa afetar, ou se já há importância consignada em juízo, não pode 

haver prejuízo algum.  

ii)  Quanto aos créditos 

Já foi mencionado que os créditos que a legislação societária busca proteger são 

aqueles de conteúdo patrimonial, de natureza civil, não importando se sua origem é 

contratual ou extracontratual. Agora cabe, levando em consideração o sistema de oposição 

de credores adotado por cada país, verificar qual é a data limite de constituição de créditos 

para que seu titular possa ter direito ao seu exercício. 

A diretiva da União Europeia sugere que a data para a separação entre credores 

protegidos e os demais seja aquela da divulgação do projeto de fusão, o que é adotado pela 

França e Itália.512 Uma das razões que podem ser alegadas para justificar essa posição é 

que as partes que estejam em vias de celebrar contratos com as sociedades interessadas na 

operação terão meios suficientes de negociar condições especiais de garantia aos seus 

créditos ao ser dada a publicidade da intenção da realização de uma incorporação.513 

No entanto, se o objetivo primordial da lei é proteger credores sociais, mesmo que 

com certo prejuízo ao interesse social das envolvidas, a proteção seria mais extensa se 

cobrisse os créditos constituídos até a publicação do acordo definitivo de incorporação. 

Isso é o que defende a doutrina portuguesa e espanhola ao comentar que suas respectivas 

jurisdições optaram por fixar como data limite aquela da última das publicações da 

deliberação que tenha aprovado o projeto de incorporação.514 

No Brasil, considerando que a Lei das S.A. apenas exige a publicação dos atos de 

incorporação após essa operação ter sido devidamente aprovada pela assembleia geral das 

sociedades envolvidas, os credores que têm direito a manifestar-se contrariamente à 
                                                 
512 Cf. artigo 13-1, da Terceira Diretiva. Vide: (i) França – artigo L236-14 do Code de Commerce; e (ii) 

Itália – artigo 2.503, do Codice Civile. 
513 Cf. European Communities Commission, Report... cit., p. 57; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... 

cit., p. 266-267. 
514 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 190; e L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de 

sociedades... cit., p. 359-360.  

 Por sua vez, criticando a solução espanhola e sendo a favor da posição da diretiva europeia, L. M. 
ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 266-268. 
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operação, solicitando sua anulação, são aqueles que tiveram seus créditos constituídos 

antes dessa divulgação. Essa disposição garante a segurança daqueles que contratam com 

as sociedades envolvidas até essa data.515 

É acertada a regra da Lei das S.A. considerando que, especialmente para as 

companhias fechadas, só são divulgados os termos da operação a não acionistas com a 

publicação dos atos societários após a aprovação definitiva da incorporação pelos 

acionistas e o registro de tais atos societários perante a Junta Comercial competente.  

Uma segunda questão a ser considerada é se credores com créditos condicionados 

ou sujeitos a termo têm direito de oposição em caso de incorporação envolvendo a 

sociedade devedora. Como fundamento contrário à aceitação da legitimidade de tais 

credores haveria a possibilidade de a condição ou o termo vir a ser deficiente ou não 

verificado, tornando, a princípio, impraticável o adimplemento antecipado do débito da 

sociedade e inconveniente a concessão de qualquer garantia ao credor. 

Ainda assim, a maior parte da doutrina italiana, portuguesa e espanhola516 defende 

que haveria legitimidade. Entendemos que o mesmo deve ser estendido ao Brasil, já que 

pelos princípios do direito civil, a ineficácia do crédito não impede que o credor pratique 

atos necessários para a sua conservação.517 Dentro desse princípio, caberia o exercício da 

oposição destinada a evitar os prejuízos que poderiam resultar da operação de 

incorporação.  

Outro ponto com relação ao crédito que gera polêmica na doutrina é se aqueles 

que não têm créditos exigíveis podem exercer a oposição à operação. A doutrina 

estrangeira, em especial a italiana e portuguesa, entende que, na falta de expressa menção 

                                                 
515 A jurisprudência entende, inclusive, que enquanto tais providências de divulgação não forem tomadas, a 

operação não é oponível a terceiros. Cf. STJ, 4ª Turma, REsp nº 14180/SP, rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, DJ 25.05.1993; e TJDF, 3ª Turma, AC 49.245/98, rel. Des. Angelo Passareli, DJ 
07.06.1999. 

516 Cf. C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 324; F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 430; R. 
VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 188-189; L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de 
sociedades... cit., p. 354-355; e L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 281. 

517 Código Civil: “Art. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é 
permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que 
couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva”. 
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legal, devem ser protegidos os titulares de quaisquer créditos, ainda que ilíquidos e 

inexigíveis, desde que haja uma pretensão creditória razoavelmente amparada.518  

No Brasil, a doutrina e a jurisprudência parecem entender que apenas aqueles 

titulares de direito de crédito certo, ainda que ilíquido, podem se opor à incorporação.519-520  

Por fim, tanto no Brasil, como no direito comparado, os titulares de créditos 

vencidos não têm direito de ser opor à operação de incorporação.521 De um modo geral, os 

direitos conferidos para a tutela do crédito são instrumentos preventivos. Aos titulares de 

créditos vencidos, basta exigirem o seu adimplemento imediato. 

Pelo mesmo motivo, caso o crédito tenha vencido após a deliberação da 

incorporação, mas antes de findo o prazo de exercício do instrumento de tutela, entende-se 

que o credor não tem direito de exercer a oposição.522 

                                                 
518 Cf. F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 430-431; e C. SANTAGATA, La fusione... cit., p. 324-

325.  

 F. SCARDULLA inclusive menciona decisão do tribunal milanês que defendeu que o termo “credor” não 
deve ser interpretado de modo restrito, pois “creditore non è soltanto chi vanta un credito liquido, ed 
esigible, oppure né liquido né esigibile, ed inoltre colui il quale vanta una pretesa contestata, per cui, in 
sede di opposizione alla fusione, è sufficiente acertare che la pretesa creditoria si presentati 
ragionevolmente fondata”. 

519 De acordo com julgado sobre operação de cisão, não teria direito de se manifestar contra a operação, na 
qualidade de credor, aqueles cujos créditos, apesar de resultar de ato ou negócio anterior à operação, 
foram constituídos posteriormente. Cf. STJ, 2ª Turma, REsp nº 478.824 – RS (2002⁄0149544-8), rel. 
Min. Castro Meira, DJ 24.08.2005. 

 No mesmo sentido: “Ora, no caso, o apelado não tinha como apresentar qualquer oposição, já que o 
reconhecimento de sua condição como credor passava, fatalmente, por definição judicial. Aliás, é 
exatamente isso que pretende obter no presente processo! Oposição que antes fizesse não seria aceita, 
justamente pela falta de demonstração da condição de credor” (Cf. TJRS, 20ª Câmara, AC 70007952724, 
rel. Dês. Arminio José Abreu Lima da Rosa, DJ 26.05.2004). 

520 Cf. A. DE A. GONÇALVES NETO, A fusão, a incorporação... cit., p. 78; e I. MUNIZ; A. CASTELLO BRANCO, 
Fusões e aquisições... cit., p. 144. Esses últimos autores defendem o seguinte: “[P]or exemplo, se uma 
pessoa se julga com o direito a uma indenização, em razão de haver no passado adquirido um produto 
defeituoso da sociedade incorporada ou fundida, deverá primeiro constituir seu direito, via proposição de 
uma ação declaratória em juízo. Entretanto, até que tenha uma decisão judicial transitada em julgado, 
não poderá se opor à operação [...], eis que seu direito de crédito não é certo”. 

521 Cf. F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 429; R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 191; L. J. 
CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 361; e L. M. ESTEBAN RAMOS, 
Los acreedores... cit., p. 271. 

522 Essa é a orientação da União Europeia, no artigo 13-1, da Terceira Diretiva. Também assim se 
posicionam F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 430; e R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 181; 
e L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 361-362. 



156 

iii)  Quanto ao credor  

O direito de oposição costuma ser disponibilizado a todos os credores de todas as 

sociedades envolvidas,523-524 que atendam os critérios tratados nos itens anteriores, a não 

ser que outro mecanismo de proteção específico seja conferido por lei àquele determinado 

credor. 

Assim, a título exemplificativo, na Europa, a doutrina entende que não é 

outorgado o direito de oposição a certas categorias especiais de credores, tais como os 

titulares de partes beneficiárias e bônus de subscrição. O modo de proteção desses credores 

específicos é assegurado pela exigência legal de que seus direitos sejam mantidos na 

sociedade incorporadora, exceto se aprovado por eles em assembleia, caso ela seja prevista 

para aquele tipo de credor, ou individualmente.525 

Além disso, a França e o Brasil possuem mecanismo específico para a proteção 

dos debenturistas da sociedade incorporada, que será abordado no item 3.3.3 abaixo. A 

esses também não cabe o exercício do direito de oposição. 

Esclarecidas essas exceções, cabe analisar alguns dos requisitos adicionais que 

são impostos ao exercício do direito de oposição pelas categorias especiais de credores 

societários, tais como os debenturistas. 

No direito comparado, é reconhecido o direito de oposição dos debenturistas 

como modo de proteção de seus créditos por Portugal, Espanha, Itália e, parcialmente, pela 

França. Considerando que os titulares de debêntures tendem a ser reconhecidos como parte 

                                                 
523 Cabe afirmar que somente estão legitimados para se opor à operação os credores que possuírem créditos 

contra as sociedades envolvidas – e nunca credores dos sócios das sociedades envolvidas. Cf. C. 
SANTAGATA, La fusione... cit., p. 322; F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 433; e R. VENTURA, 
Fusão, cisão... cit., p. 183. 

524 Uma vez garantido o exercício do direito de oposição, não importa para tanto se o credor tem um crédito 
contra a incorporadora ou a incorporada. Nesse sentido, vide: (i) Portugal – artigo 101º-A, do Código das 
Sociedades Comerciais; (ii) Espanha – artigo 44-2, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigos 2503, do Codice 
Civile; (iv) França – artigo L236-14, do Code de Commerce; (v) Alemanha – § 22, da 
Umwandlungsgesetz; (vi) Argentina – artigo 83, 3, Ley de Sociedades Comerciales. 

525 Essa recomendação do artigo 15 da Terceira Diretiva é acompanhada pelos seguintes países-membros: (i) 
Portugal – artigos 101º-D, do Código das Sociedades Comerciais, prevendo ainda a possibilidade de 
resgate desses títulos; (ii) Espanha – artigo 41-2, da Ley 3/2009; e (iii) Reino Unido – § 913 do 
Companies Act 2006. 
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de uma comunhão, normalmente o exercício do direito de oposição deverá ser aprovado 

pela assembleia de debenturistas, de forma que, somente nesse caso, o representante desses 

debenturistas poderá exercer a oposição em nome e por conta de todos eles.526  

Além disso, em virtude dessa vinculação dos debenturistas à deliberação da sua 

assembleia, a doutrina europeia entende que uma vez que a incorporação tenha sido 

aprovada pela maioria dos debenturistas em assembleia, os debenturistas dissidentes ou 

ausentes não poderiam opor-se à operação individualmente.527 

No Brasil, apesar de não estarem expressamente listados pela Lei das S.A., 

entendemos que dentre as categorias especiais de credores que podem exercer o direito de 

oposição estão os titulares de debêntures emitidas pela incorporadora, partes beneficiárias e 

bônus de subscrição. 

No caso das debêntures emitidas pela incorporadora, entendemos que, assim como 

defende a doutrina europeia, também no Brasil o exercício do direito de oposição, de modo 

a obter a anulação da operação, deve ser precedido de assembleia dos debenturistas e, caso 

aprovado por maioria, exercido pelo agente fiduciário. Sabemos que o agente fiduciário 

tem entre seus deveres a proteção dos direitos e interesses dos debenturistas, de modo a 

afastar qualquer prejuízo que esses possam ter com relação à realização dos seus créditos e, 

por isso, a assembleia poderia ser convocada por ele.528 

Com relação às partes beneficiárias, apesar de ser prevista a comunhão delas na 

Lei das S.A., a ser exercida em assembleia de seus titulares, a doutrina brasileira parece ser 

unânime em considerar que os titulares de partes beneficiárias não precisam se reunir em 

assembleia para aprovar o exercício de oposição. Juristas como PHILOMENO COSTA, 

                                                 
526 Essa recomendação do artigo 14 da Terceira Diretiva é acompanhada pelos seguintes países-membros: (i) 

Portugal – artigos 101º-C, do Código das Sociedades Comerciais, sendo que essa regra também é 
aplicável para as debêntures conversíveis em ações; e (ii) Itália – artigos 2503-bis, do Codice Civile. 

 Na Espanha, a doutrina diverge sobre, ao interpretar o artigo 44, 2, da Ley 3/2009, se a oposição dos 
debenturistas deve ser aprovada em assembleia e exercida pelo seu representante ou se cada debenturista 
pode exercer individualmente a oposição. A favor da primeira hipótese, L. M. ESTEBAN RAMOS, Los 
acreedores... cit., p. 383. Entendendo que as duas opções não são contraditórias, L. J. CORTÉS 
DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 379. 

527 Cf. European Communities Commission, Report... cit., p. 60. 
528 Cf. artigo 68 da Lei das S.A. 
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PONTES DE MIRANDA, MIRANDA VALVERDE e WALDIRIO BULGARELLI entendem que 

somente caberia a esses credores à oposição posterior e individual, mediante pedido de 

anulação previsto no artigo 232 da Lei das S.A., como meio de tutelar seus créditos.529 

Do mesmo modo, entendemos que os titulares de bônus de subscrição teriam 

direito à oposição exercida individualmente, mediante pedido de anulação. 

Por fim, cabe discutir se teria legitimidade para o exercício do direito de oposição 

aquele credor que é também acionista ou administrador das sociedades envolvidas e, em 

caso positivo, em que condições. 

No direito comparado, parece não pairar dúvidas de que os credores que forem 

também acionistas podem exercer o direito de oposição quando, na qualidade de acionistas, 

tenham votado contrariamente à operação em assembleia geral, estiveram ausentes da 

deliberação ou tenham sido privados de exercer seu direito de voto.  

No entanto, a doutrina varia quanto ao tratamento daqueles que aprovaram a 

operação como acionistas ou a recomendaram como administradores. A doutrina espanhola 

entende que é admissível que o acionista ou administrador exerça o direito de oposição, já 

que uma pessoa enquanto acionista ou administrador pode entender a operação favorável 

ao interesse social e como credor, desfavorável aos seus interesses creditórios. 530  Na 

doutrina italiana, C. SANTAGATA, no entanto, ao tratar sobre o assunto, entende que o 

acionista que tenha aprovado a incorporação não teria legitimidade para, como credor, 

exercer o direito de oposição.531 

No Brasil, entendemos que devem ser considerados legítimos para o exercício do 

direito de oposição aqueles acionistas ou administradores que, no exercício dessas 

posições, não foram favoráveis à realização da operação – seja porque votaram 

                                                 
529 Cf. T. DE MIRANDA VALVERDE, Sociedade... cit., p. 91; W. BULGARELLI, A incorporação... cit., p. 232; e 

PONTES DE MIRANDA, Tratado... cit., p. 90. 
530 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 355-356. Que essa 

posição é seguida pela maioria da doutrina espanhola também é afirmado por L. M. ESTEBAN RAMOS, 
Los acreedores... cit., p. 279-280. 

531 Cf. La fusione tra società, Napoli: Morano, 1964, p. 323. Também nesse sentido, F. SCARDULLA, La 
transformazione... cit., p. 433. 
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contrariamente ou por se absterem. Já com relação aos acionistas ou administradores que 

aprovaram a operação, a princípio, entendemos que apenas a análise de um caso concreto 

poderá apresentar a solução definitiva. 

Entendemos isso porque, com relação aos acionistas ou administradores que 

aprovaram a operação da sociedade em que são credores, a princípio, parece ser mais 

lógica a posição da doutrina italiana. O parecer favorável de um acionista ou administrador 

à operação de incorporação deve ser dado se esses entendem que a operação atende ao 

interesse social. O interesse social a ser perseguido é, em última instância, o sucesso da 

atividade empresarial que, por sua vez, também deveria beneficiar os credores sociais. 

Assim, a princípio, seria ilógico que uma operação entendida por um acionista ou 

administrador como em consonância com o interesse social da sociedade seja em seguida 

arguida como prejudicial por aquele mesmo acionista ou administrador na qualidade de 

credor. 

Essa argumentação provavelmente não será suficiente caso os acionistas ou 

administradores aprovem a operação em uma das sociedades envolvidas e sejam credores 

da outra. A título exemplificativo, como acionistas ou administradores da incorporada, eles 

poderiam considerar em consonância com o interesse social a incorporação de sua 

sociedade deficitária por outra; ao contrário, na qualidade de credores da incorporadora, 

essa incorporação poderia trazer prejuízo aos seus interesses por aumentar a concorrência 

de crédito perante patrimônio social não imediatamente superior. 

O grande problema no direito pátrio com relação a esse ponto é que a Lei das S.A. 

prevê como meio de proteção dos credores a oposição para obter a anulação da operação e, 

somente indiretamente, a outorga de garantias ou o pagamento antecipado do débito. Ora, a 

anulação da operação é justamente o efeito contrário que o acionista ou administrador 

entendia como beneficial ao interesse social e não seria coerente pensar que aqueles que 

foram responsáveis pela aprovação da operação seriam também os responsáveis por 

solicitar a sua anulação judicial sob alegação de prejuízos. 
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3.3.3  Concordância com a operação 

Mencionamos que França532 e Brasil possuem mecanismo singular para a proteção 

dos debenturistas da sociedade incorporada. Esses países conferem aos titulares de 

debêntures emitidas pela companhia a ser incorporada um direito de veto sobre a operação. 

De acordo o artigo 231533 da Lei das S.A., a incorporação de companhia emissora 

de debêntures em circulação não poderá ser realizada sem que antes tenha sido obtida a 

prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia especialmente convocada para 

tanto. Ou seja, a manifestação favorável à operação é condição sine qua non para a sua 

eficácia,534 a não ser que seja assegurado o resgate das debêntures aos debenturistas que 

assim desejarem, faculdade que é conferida pelo § 1º do mesmo artigo 231.535-536 

O direito de veto aos debenturistas da incorporada, que não encontra par no 

Decreto nº 2.627/1940, parece ter por objetivo evitar que uma sociedade capte poupança 

pública e, posteriormente, degrade seu patrimônio por meio de reorganização societária 

como, por exemplo, a incorporação ou a fusão envolvendo sociedade com passivo 

significativo,537 perdendo a possibilidade de honrar seus débitos.  

Com exceção da França, nenhuma das outras jurisdições ora estudadas parece dar 

força tão significativa aos debenturistas frente aos demais credores ou mesmo às 

                                                 
532 Vide artigo L236-13, do Code de Commerce.  

 O Code de Commerce estabelece que são aplicáveis aos titulares de partes beneficiárias as disposições 
aplicáveis aos debenturistas.  Vide artigo L236-7 do Code de Commerce. 

533 Lei das S.A.: “Art. 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures em 
circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia especialmente 
convocada com esse fim. [...].” 

534 Cf. FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 256.  
535 Lei das S.A.: “Art. 231. [...] § 1º Será dispensada a aprovação pela assembleia se for assegurado aos 

debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da publicação 
das atas das assembleias relativas à operação, o resgate das debêntures de que forem titulares. [...].” 

536 Uma vez assegurado o direito de resgate aos debenturistas, essa oferta não poderá ser reconsiderada, 
como poderia acontecer com o direito de retirada dos acionistas, mesmo que o pagamento de tal resgate 
comprometa irremediavelmente a estabilidade financeira da sociedade pagadora. Cf. D. A. MIRANDA 
JÚNIOR, Breves comentários... cit., p. 316.  

537 Cf. Processo CVM nº RJ 2002/06493, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 02.12.2002. 
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sociedades envolvidas como o Brasil.538 Como abordado no item 3.3.2 acima, na Itália, 

Espanha e Portugal, apesar de ser reconhecida a comunhão dos debenturistas e prevista a 

deliberação deles em assembleia, a não aprovação da operação pela maioria dos titulares de 

debêntures gera apenas o exercício do direito de oposição. 

O caráter especial dado aos debenturistas da incorporada no Brasil se reforça pelo 

fato de a rejeição da operação de incorporação pela assembleia de debenturistas não 

precisar estar fundamentada em qualquer prejuízo.  

O direito de veto foi conferido apenas aos debenturistas da companhia 

incorporada. Buscando justificar porque a Lei das S.A. diferenciou os direitos dos 

debenturistas na incorporação em virtude da sociedade emissora das debêntures, M. 

CARVALHOSA argumenta que isso ocorre em virtude da novação subjetiva pela troca de 

credor que os debenturistas da incorporada sofrem com a incorporação.539  

W. BULGARELLI,540 no entanto, entende que não seria lógico que em todos os 

demais casos haja sucessão universal, mediante a transferência dos direitos e obrigações da 

incorporada sem liquidação ou novação subjetiva, e apenas no caso dos debenturistas 

ocorra uma novação subjetiva – opinião que endossamos. Não há novação subjetiva visto 

que não há o decaimento de todas as obrigações acessórias das debêntures na incorporação, 

tais como garantias e/ou juros, mas tão somente a transferência, se consentida pelos 

titulares de debenturistas, dessas obrigações para a sociedade incorporadora. Ora, se se 

trata de debêntures com garantia real, tal garantia não será extinta em virtude da 

incorporação, considerando que o bem que oferece tal garantia está sendo transferido para 

a incorporadora também. 

Assim, a princípio, parece que o legislador protegeu com maior zelo os 

debenturistas da incorporada em virtude da forte impressão que causa ao credor a extinção 

da sociedade devedora – com outra sociedade assumindo essa posição de garantir o mútuo 

                                                 
538 Cf. voto do diretor ELI LORIA no Processo CVM nº RJ 2009/5863, DJ 28.07.2009. Em sentido 

semelhante, FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 170; e M. B. LOPES, A cisão... cit., p. 257. 
539 Cf. Comentários... cit.,  p. 329-333. 
540 Cf. Fusões, incorporações... cit., p. 113. 
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debenturístico.541 Entendemos que, fora isso, não há motivos para que sejam conferidos 

direitos mais extensos aos credores da incorporada do que aos credores da incorporadora. 

Em tese, como já afirmamos, a confusão de patrimônios e credores pode causar efeitos 

semelhantes para os debenturistas da incorporada e da incorporadora com relação ao risco 

de adimplemento do débito. Novamente, a conferência de direitos mais extensos e 

rigorosos apenas para os debenturistas da incorporada, inclusive, pode acabar gerando uma 

inversão da posição da sociedade incorporada e incorporadora apenas para evitar obter a 

aprovação dos debenturistas de certa sociedade ou o resgate de seus títulos.  

Tanto a convocação como o modo de deliberação devem obedecer às regras 

previstas na Lei das S.A. para as assembleias de debenturistas.542 Assim, a convocação da 

assembleia deve ser efetuada pelo agente fiduciário dos debenturistas e pela própria 

companhia emissora das debêntures, que é a direta interessada na aprovação do projeto de 

incorporação. Cada debênture representa um voto, devendo a escritura de emissão 

estabelecer a maioria necessária para a aprovação da operação, não devendo tal maioria ser 

inferior à metade das debêntures em circulação. 543  Além do mais, considerando a 

comunhão de interesses, devem ser realizadas assembleias separadas para cada série de 

debêntures emitida pela companhia a ser incorporada.544  

É importante notar que a lei aqui não solicita a aprovação dos debenturistas com 

relação aos termos da incorporação ou ao projeto de incorporação, mas somente com 

relação aos efeitos que a operação terá sobre os títulos emitidos, ou seja, sobre os próprios 

                                                 
541 Cf. J. W. LUCENA, Das Sociedades Anônimas – Comentários à Lei, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, v. 1, 

p. 740. 
542 Lei das S.A.: “Art. 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, 

reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. § 
1º A assembleia de debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, 
por debenturistas que representem dez por cento, no mínimo, dos títulos em circulação, e pela Comissão 
de Valores Mobiliários. § 2º Aplica-se à assembleia de debenturistas, no que couber, o disposto nesta Lei 
sobre a assembleia geral de acionistas. § 3º A assembleia se instalará, em primeira convocação, com a 
presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e, em 
segunda convocação, com qualquer número. § 4º O agente fiduciário deverá comparecer à assembleia e 
prestar aos debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. § 5º A escritura de emissão 
estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para 
aprovar modificação nas condições das debêntures. § 6º Nas deliberações da assembleia, a cada 
debênture caberá um voto”. 

543 Cf. FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 170-171. 
544 Cf. J. E. TAVARES BORBA, Das debêntures cit., p. 137. Títulos da mesma série são necessariamente 

iguais, com os mesmos direitos. Seres diferentes poderiam ter direitos diferentes. 
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interesses creditícios dos debenturistas. Não se está compartilhando ou transferindo a 

competência da assembleia geral de acionistas para aprovar a operação aos 

debenturistas.545 

Com relação aos debenturistas dissidentes da deliberação em assembleia que 

consentiu com a operação, a CVM parece sustentar que há possibilidade de tais dissidentes 

buscarem judicialmente a satisfação de seus créditos.546 Se assim for considerado, tal qual 

o caso da oposição pelos debenturistas da sociedade incorporadora, seria necessário que 

esses debenturistas dissidentes comprovassem o prejuízo que a operação causará aos seus 

direitos. 

Entendemos que não deve ser assim, no entanto. A assembleia de debenturistas 

deve ser vinculativa aos debenturistas ausentes ou dissidentes, conforme sustenta a melhor 

doutrina,547 posto que teoricamente a decisão da maioria deverá estar próxima ao interesse 

comum. 

Além disso, considerando que se aplicam às assembleias de debenturistas as 

regras que regem as assembleias de acionistas, devem ser observadas as normas que 

impedem o voto abusivo e conflitante. Assim, as debêntures de propriedade de acionistas 

ou administradores que aprovaram ou recomendaram a incorporação não poderiam votar 

em assembleias de debenturistas por se encontrarem em conflito de interesses.548  

                                                 
545 Criticando o sistema legal por entender que dá margem ao entendimento que a assembleia dos 

debenturistas aprova negócio da alçada dos acionistas, M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 328. 
546 De acordo com o Parecer CVM/SJU nº 17, de 22.05.1986: “Admitindo a Lei seja procedida modificação 

nas condições das debêntures, admite, também, que na ocorrência desta hipótese, vá buscar o credor 
dissidente, em juízo, a satisfação de seu crédito pessoal, o que não significa que obterá tal satisfação. 
Não impõe a Lei nº 6.404/76 à companhia, entretanto, a obrigatoriedade de resgatar os títulos dos 
debenturistas dissidentes”. 

547 J. E. TAVARES BORBA expressamente menciona que o legislador não assegurou à minoria dissidente o 
direito de resgatar os seus títulos. Cf. Das debêntures cit., p. 139-141. 

 No direito comparado, vide item 3.3.2.2 (iii) supra. 
548 Cf. voto do dir. Sergio Weguelin no Processo CVM nº RJ2005/4505, DJ 22.07.2008, que entende poder 

haver aí um benefício particular. Também em sentido semelhante, com relação aos administradores e 
controladores estarem impedidos que de votar na proposta que recomendou o resgate das debêntures 
detidas por eles, vide PAS CVM nº RJ2009/11007, Parecer do Comitê sobre Termo de Compromisso, 
DJ 28.04.2010. 

 Na doutrina, vide J. E. TAVARES BORBA, Das debêntures cit., p. 141. 
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Como mencionamos, a assembleia de debenturistas não precisará ser realizada 

caso a companhia assegure o resgate das debêntures àqueles titulares que assim 

manifestarem interesse nos seis meses seguintes à aprovação da operação.  

Na verdade, era diferente o sistema que parecia ser visado na Exposição de 

Motivos da Lei das S.A., quando essa afirmava que seria assegurado aos dissidentes da 

assembleia de debenturistas que aprovou a operação o direito de terem seus títulos 

resgatados.549 Como vimos, no entanto, não é isso que prevê a redação legal. De qualquer 

forma, apesar de não ser garantido imediatamente pelo regime da Lei das S.A., caso a 

assembleia de debenturistas da incorporada não aprove a operação, este poder de veto 

poderá ter como consequência, na prática, o recurso à alternativa de assegurar aos 

debenturistas o resgate dos títulos.550 

Esse regime previsto na Lei das S.A. é bastante criticado por MAURO BRANDÃO 

LOPES. Uma das críticas feitas pelo jurista é que os debenturistas não são grupo orgânico 

de credores com interesse na subsistência da mesma estrutura social, já que as debêntures 

poderão ser títulos garantidos, por garantia real ou flutuante, ou não garantidos, podendo 

esses últimos ser subordinados. Com o regime legal, a companhia que emitiu debêntures 

com cláusula de subordinação passa a depender desses credores para aprovação da 

operação ou do resgate desses títulos.551 Ou seja, esses credores, que seriam os últimos a 

serem pagos em situação de liquidação, no caso de incorporação da companhia emissora, 

passam a ter um direito de veto ou de resgate de seus títulos em virtude da operação, sem 

necessidade de alegação de prejuízo, colocando-os em uma situação muito favorecida se 

comparada aos demais credores sociais. 

                                                 
549 É declarado na Exposição de Motivos da Lei das S.A.: “O artigo 232 inova a legislação em vigor ao 

submeter as operações de incorporação, fusão ou cisão da companhia, à prévia aprovação dos 
debenturistas, assegurando aos dissidentes o direito de pedir o resgate dos seus títulos”. 

550 Cf. M. B. LOPES, A cisão... cit., p. 256. 
551 Cf. Idem, ibidem, p. 256-257. 
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3.3.4  Informação sobre os termos da operação 

O direito à informação é universalmente aceito como mecanismo indispensável 

para a proteção dos credores.552 No caso da incorporação, especificamente, é necessária a 

garantia de ampla informação aos credores das sociedades envolvidas como meio de 

assegurar que, ao tomar a iniciativa de buscar a proteção de seus créditos, eles tenham 

conhecimento efetivo do que está ocorrendo.553  

Foi abordado nos itens 3.2.2 e 3.2.3 acima que os instrumentos fundamentais de 

proteção dos credores são o exercício do direito de oposição ou de concordância com a 

operação. De modo a instrumentalizar o exercício desses direitos, é necessário que o credor 

tenha elementos suficientes para decidir se o prosseguimento da operação atende ou não 

aos seus interesses. 554  Comprovando que a divulgação dos termos da operação é 

especialmente importante para esses fins, os prazos de oposição e manifestação dos 

credores costumam ser contados a partir dela. 

É importante que se note, também, que a divulgação de informações no âmbito da 

operação não protege apenas os credores titulares de um direito de oposição ou aprovação, 

mas também os demais interessados na operação.555 Em primeiro lugar, a divulgação de 

                                                 
552 Cf. P. O. MÜLBERT, A synthetic view of different concepts of creditor protection – or a high-level 

framework for corporate creditor protection (february 2006). ECGI – Law Working Paper Nº 60/2006, 
disponível em: <http://ssrn.com/abstract=883625>, acesso em: 7 jul. 2010, 2006, p. 24. 

553 Para a CVM, “[a]s operações de reorganização societárias não são simples e daí porque tanto o legislador 
quanto o regulador têm recorrentemente procurado aperfeiçoar as regras específicas e, como as razões 
que podem recomendar uma reorganização societária são inúmeras e decorrem no mais das vezes de 
juízos discricionários de conveniência e oportunidade dos administradores e controladores, que não 
devem ser substituídos pelo juízo do legislador ou do regulador, razão pela qual o tratamento normativo 
tem se concentrado cada vez mais na parte informacional, na já cediça linha da proteção pela 
informação” (grifos nossos). PAS CVM nº 10/2000, rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, DJ 
08.07.2004. 

 No direito comparado, L. M. ESTEBAN RAMOS argumenta que “[u]na información suficiente permite al 
acreedor conocer la situación real y actuar en consecuencia” (cf. Los acreedores... cit., p. 114-115). 
Também mencionando a importância da publicidade como meio de proteção de credores na 
incorporação, F. SCARDULLA, La transformazione... cit., p. 368. 

554 “Os credores poderão encontrar dificuldades diante do fato de que o exercício de seus direitos dependerá 
do efetivo conhecimento da operação. Em outras palavras, se a publicação dos atos societários não 
chegar, por algum motivo, ao conhecimento dos credores, prejudicado estará o cumprimento do prazo 
legal para oposição ou ação de anulação, decaindo seu direito” (P. MATTAR FILHO, O sistema... cit., p. 
329). 

 No mesmo sentido, European Communities Commission, Report... cit., p. 51. 
555 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 234. 
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informações sobre a operação protegeria todos os credores que poderiam negociar 

melhores condições para o adimplemento ou a garantia de seus créditos.556 

Ainda, a divulgação de informações aos credores também traria conforto à 

sociedade e aos seus acionistas. Se devidamente convencidos de que a operação não lhes 

trará qualquer prejuízo, os credores não teriam qualquer interesse legítimo em opor-se à 

operação. Desta maneira, a divulgação de informação suficiente beneficiaria aqueles 

interessados em ter a operação completamente concluída o quanto antes ou em tê-la 

concluída sem a ameaça da anulação.557 

Há três aspectos importantes a serem analisados com relação ao direito de 

informação dos credores em uma operação de incorporação: o meio de divulgação da 

informação, o momento da divulgação e a extensão de informação divulgada. 

Primeiramente, cabe analisar o meio que a informação deve ser divulgada. 

Documentos e informações costumam ser disponibilizados por meio de, pelo menos, uma 

das seguintes alternativas: arquivamento perante órgãos de registro de comércio e/ou 

órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, publicações em meios de 

comunicação, sejam oficiais ou não, e garantia de livre acesso nas sedes sociais. O 

arquivamento de atos societários em órgãos públicos, bem como sua publicação em jornais 

oficiais, é especialmente importante por servirem como uma fonte central e 

cronologicamente organizada de informações societárias, 558  além de como meio de 

monitoramento das atividades sociais por terceiros. 

No direito continental europeu, há três níveis de divulgação de informações: 

publicação em jornais, acesso público – seja por meio de divulgação na internet ou pelo 

arquivamento dos documentos em órgãos registrários – e, por fim, acesso restrito, 

                                                 
556 Trata-se de facilitar o que os norte-americanos denominam “creditor self-help”. Também defendendo que 

a divulgação de informações protegem todos os credores, J. WINTER et. al., Report... cit., p. 35. 
557 Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 183. 
558 De acordo com o Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory 

framework for company law in Europe, “[p]ublic registries and filing systems remain important for 
investors, creditors and others dealing with companies, as central depositories where all relevant 
company information can be found”; e mais adiante, afirma que a função dos jornais oficiais é “to 
provide for a central and chronological access to company information”. Cf. J. WINTER et. al., Report... 
cit., p. 39-40. 
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normalmente na sede da companhia, apenas a acionistas ou titulares de direitos 

especiais.559 

No Brasil, a divulgação aos credores dos atos relativos à incorporação costuma ser 

conferida pelo arquivamento deles no registro do comércio, representado pelas juntas 

comerciais, e também por sua publicação no Diário Oficial560  e em jornal de grande 

circulação. Inclusive, sem que sejam cumpridas essas formalidades, a incorporação não 

produz efeitos com relação aos credores ou quaisquer outros terceiros.561 

Vimos que as companhias abertas têm como requisito adicional a obrigação de 

disponibilizar os documentos relacionados à incorporação no sistema da CVM, mas essa 

obrigação visa a proteger muito mais os acionistas e, em certa medida, os credores titulares 

de valores mobiliários do que aqueles credores comuns. 

Para as companhias fechadas, a exceção que a Lei das S.A. prevê é apenas com 

relação aos debenturistas da sociedade incorporada que, como vimos, podem ter que 

aprovar previamente à operação. Assim, no caso de ser realizada a assembleia de 

debenturistas da incorporada, é natural que os termos e condições da incorporação estejam 

disponíveis para eles na sede social – à semelhança do que ocorre na assembleia de 

acionistas.562 

                                                 
559 Cf. European Communities Commission, Report... cit., p. 51. 

 Assim, (i) Portugal – artigo 100º, do Código das Sociedades Comerciais, exige que o projeto de 
incorporação seja registrado e disponibilizado aos acionistas e credores na sede social; (ii) Espanha – 
artigo 39, da Ley 3/2009, respectivamente, exigem que o projeto seja disponibilizado aos acionistas, 
debenturistas e titulares de direitos especiais na sede social e que o acordo de fusão seja publicado em 
jornal oficial e de grande circulação; (iii) Itália – artigo 2502-bis, do Codice Civile, exige que a 
deliberação sejam registrada; (iv) França – artigo L236-6, do Code de Commerce, exige que o projeto de 
fusão deva ser registrado e publicado; e (v) Reino Unido – § 906 do Companies Act, exige que o projeto 
de incorporação seja registrado e publicado. 

560 As juntas comerciais e os diários oficiais, nesse caso, têm âmbito estadual ou distrital, a depender de 
onde esteja situada a sede da companhia. Isso significa que caso a incorporação ocorra entre sociedades 
de estados brasileiros diferentes, será necessário o arquivamento dos atos societários e a publicação no 
diário oficial em todos os estados envolvidos. 

561 Cf. STJ, 4ª Turma, REsp 14180/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 25.05.1993; e TJDF, 3ª 
Turma, AC 49.245/98, rel. Des. Angelo Passareli, DJ 07.06.1999. 

562 Lei das S.A.: “Art. 71. [...] § 2º Aplica-se à assembleia de debenturistas, no que couber, o disposto nesta 
Lei sobre a assembleia-geral de acionistas. [...]”. 
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Em seguida, deve ser abordado o momento em que essa informação deve ser 

disponibilizada. Como já tratado no item 3.3.2 acima, isso depende, muitas vezes, do 

sistema de proteção conferido aos credores. Se a oposição dos credores deve ser exercida 

antes da definitiva aprovação da operação pelos acionistas, é natural que esses credores 

tenham acesso aos termos e condições da operação a partir da data de divulgação da 

operação aos acionistas. 

Por outro lado, se a oposição dos credores é exercida apenas após a sua aprovação 

pelos acionistas, como é o caso do direito alemão, pode ser argumentado que o acesso às 

informações somente precise ser dado após a efetivação da operação. 563  No entanto, 

mesmo nesse caso, poderia ser argumentado que seria razoável que credores tenham acesso 

aos termos e condições da operação, de modo que a conhecer todo o processo de formação 

da decisão de incorporar pelos administradores e sócios. 

No Brasil, o credor social comum somente é informado da operação com o 

arquivamento e com a publicação dos atos relativos à operação que, por sua vez, somente 

ocorrem após a definitiva aprovação da operação de incorporação564-.565 Entendemos que é 

coerente que não seja exigida a publicação do protocolo de incorporação em momento 

anterior quando considerados, de um lado, os altos custos envolvidos na publicação dos 

documentos e a proteção conferida pela Lei das S.A. a todos os credores anteriores a essa 

data de divulgação, e, de outro, a utilidade desses credores ter maior prazo para a absorção 

de informações.  

                                                 
563 De fato, na Alemanha, o projeto de incorporação e os relatórios da administração não são 

disponibilizados previamente; os documentos somente são divulgados após a aprovação definitiva da 
incorporação. Cf. L. M. ESTEBAN RAMOS, Los acreedores... cit., p. 143. 

564 Antes disso, o máximo que o credor poderá saber sobre a existência de negociações para a incorporação 
das companhias é se tiver acesso ao edital de convocação. 

565 Os credores das companhias abertas brasileiras terão mais facilidade para ter acesso aos documentos que 
embasam a operação, inclusive antes de sua aprovação pelos acionistas, considerando que a ICVM nº 
319/1999 e a ICVM nº 481/2009 exigem a divulgação deles na rede mundial de computadores quando se 
tratarem de operações de incorporação envolvendo companhias abertas.  

 Logicamente, por estar fora de sua competência, a CVM não encara que a divulgação de informações nos 
termos da ICVM nº 319/1999 é também importante para a proteção dos credores, já que costuma 
dispensá-la em caso de incorporação de sociedades inteiramente controladas. A esse respeito, vide 
Processo CVM nº RJ 2003/1912, rel. Dir. Norma Jonssen Parente, DJ 13.05.2003. Também de modo 
semelhante, Processo CVM nº RJ 2005/7838, rel. Dir. Norma Jonssen Parente, DJ 27.12.2005, entre 
outros. 
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A situação mais uma vez difere no que se refere aos debenturistas da sociedade 

incorporada. Novamente, no caso de ser realizada a assembleia de debenturistas da 

incorporada, à semelhança do que ocorre na assembleia de acionistas, os termos e 

condições da incorporação devem estar disponíveis para análise desde o momento da 

convocação de tal assembleia, de modo que os debenturistas possam analisar 

ponderadamente a viabilidade da operação para seus interesses. Desse modo, os 

documentos da incorporação proposta deverão ser disponibilizados com, ao menos, quinze 

dias de antecedência da realização da assembleia, se tratar-se de companhia aberta, ou com 

oito dias, se tratar-se de companhia fechada.566-567  

Por fim, cabe analisar a extensão da informação que deve ser disponibilizada aos 

credores para a efetiva proteção de seus interesses. Logicamente, o dever de informar da 

companhia deve ser extenso o suficiente para atestar ao credor qual o impacto da operação 

aos seus direitos creditórios, sem, por outro lado, ser ampla a ponto de prejudicar o 

interesse social.568 

Para os credores, o ideal seria que lhes fosse garantido o mesmo direito de 

informação dos acionistas. Para eles também seria interessante que fossem 

disponibilizados, além dos atos da sociedade em que detêm o crédito, também os das 

demais sociedades envolvidas na operação de incorporação.569 

No entanto, no direito comparado, são poucas as legislações societárias que 

preveem direito tão amplo a todos os credores570 – no máximo, algumas concessões mais 

                                                 
566 Cf. J. E. TAVARES BORBA, Das debêntures cit., p. 140-142. 
567 Lei das S.A.: “Art. 124. [...] § 1º A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita: I – na 

companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do 
primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; II – na companhia aberta, o prazo de antecedência da 
primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias”.  

 Art. 135. [...] § 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral extraordinária 
deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do 
primeiro anúncio de convocação da assembleia-geral. 

568 Divulgando segredos de negócio ou outras informações sensíveis aos concorrentes, por exemplo. 
569 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 106. 
570 Entre as jurisdições que oferecem informação mais ampla aos seus credores: (i) Portugal – artigo 101º, 

do Código das Sociedades Comerciais, prevê que não só os sócios, mas também os credores de qualquer 
das sociedades participantes tem o direito de consultar na sede social delas, assim como obter cópias sem 
encargos, o projeto de incorporação, relatórios e pareceres elaborados por órgãos da administração, 
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extensas são feitas apenas a debenturistas ou outras categorias especiais de credores, em 

virtude do modo de exercício dos mecanismos de proteção a eles disponíveis. 

Normalmente, a limitação da extensão da divulgação de informações é baseada nos altos 

custos envolvidos para atingir público que englobe acionistas e credores em geral, assim 

como na necessidade de proteger informações sensíveis de concorrentes. 

A exigência da União Europeia, por exemplo, é apenas com relação à divulgação 

do projeto de incorporação – em que, como vimos, constam as informações financeiras das 

sociedades envolvidas e esclarecem os direitos que categorias especiais de credores, tais 

como os debenturistas, terão uma vez concluída a operação.571-572  

No Brasil, são principalmente as atas de assembleia que aprovaram a operação 

que servem para informar os credores sociais sobre a incorporação.573 A doutrina também 

entende que, apesar de ser dirigido, em princípio, aos acionistas, o protocolo e justificação 

da operação também informa aos credores em que medida eles podem ser afetados pela 

operação 574 -; 575  de fato, é lógico pensar que é o protocolo e justificação que dará 

                                                                                                                                                    
assim como documentos societários relacionados à aprovação de contas dos três últimos exercícios; e (ii) 
Espanha – artigo 39, da Ley 3/2009, estende o direito de consulta e obtenção de cópias dos acionistas aos 
debenturistas, titulares de outros valores mobiliários e aos representantes dos trabalhadores. 

571 O artigo 6, da Terceira Diretiva, não estende aos credores o direito de acesso aos mesmos documentos 
que é garantido aos acionistas, apenas exigindo que o projeto de incorporação seja registrado, o que é 
acompanhado pelos seguintes países-membros: (i) França – artigos L236-6 e L-236-13; (ii) Itália – artigo 
2501-ter, do Codice Civile; e (iii) Reino Unido – § 906, do Companies Act 2006. 

572 Principalmente na Itália, um problema que se coloca aqui no que se refere à proteção de credores é a 
possibilidade de obter o consentimento unânime dos acionistas para dispensar a divulgação do projeto de 
incorporação com certa antecedência à realização da assembleia. É o caso do Codice Civile, por 
exemplo, nos artigos 2501-ter, ultimo parágrafo, e 2501-septies, primeiro parágrafo. M. PERRINO critica 
essa posição legislativa por considerar que ela acaba por diminuir as oportunidades que os credores têm 
para tomar conhecimento da incorporação. Cf. La riforma... cit., p. 518. 

573 O princípio da publicidade está presente na regulamentação das sociedades anônimas da Lei das S.A. 
também no que se refere às demonstrações financeiras, reformas estatutárias e decisões de órgãos 
internos destinados a produzir efeitos perante terceiros. Tal princípio tem por objetivo facilitar a 
fiscalização interna (administradores e acionistas) e externa (poder público, trabalhadores, contratantes). 
Sobre o princípio da publicidade na Lei das S.A. vide J. DA S. PACHECO, Tratado de Direito 
Empresarial: Sociedades Anônimas e Valores Mobiliários, 1º v., São Paulo: Saraiva, 1977, p. 193 e ss. 

574 Cf. D. A. MIRANDA JÚNIOR, Breves comentários... cit., p. 306-307; R. V. RIBEIRO, Incorporação de 
companhia controlada, in: W. J. WARDE JR. (org.), Fusão... cit., p. 109-110; e P. MATTAR FILHO, O 
sistema... cit., p. 313. 

575 Na doutrina, defendem essa divulgação, com relação às debêntures (em especial a decisão de resgatá-
las), FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 171; e D. A. MIRANDA JÚNIOR, Breves comentários... cit., p. 
316. Com relação a bônus de subscrição, defende a divulgação do tratamento no protocolo, M. L. B. DE 
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informações suficientes aos credores para que eles possam fundamentar seu prejuízo em 

juízo ao solicitar a anulação da operação. 

Mencionamos nos parágrafos anteriores que os principais meios de divulgação da 

operação previstas pela legislação societária brasileira são o arquivamento perante o 

registro do comércio e a publicação em jornal. Nesses dois meios, a extensão da 

informação divulgada é distinta. No caso da publicação, considerando que não há nenhuma 

disposição expressa na Lei das S.A. que obrigue a publicação do protocolo, justificação e 

laudo de avaliação relacionados à incorporação, assim como os altos custos envolvidos na 

publicação de documentos nos diários oficiais estaduais, é comum que as companhias 

publiquem em jornais apenas a ata de assembleia que aprovou a incorporação.  

É diferente, no entanto, com relação ao arquivamento, uma vez que a Instrução 

Normativa nº 88/2001, do DNRC, exige expressamente que o protocolo, justificação e 

laudo de avaliação, quando não transcritos na ata, sejam apresentados anexados à ata de 

assembleia.576 Portanto, os credores opositores deverão obter cópias desses documentos 

diretamente no órgão registrário se quiserem demonstrar o prejuízo que tiveram ou terão 

com a operação.577 

Aos debenturistas da sociedade incorporada, caso seja realizada a assembleia, 

caberá disponibilizar os mesmos documentos disponibilizados aos acionistas. 

                                                                                                                                                    
A. CINTRA, Aspectos jurídicos de bônus de subscrição, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, 1980, p. 152. 

 É também o que vem sendo feito por parte das companhias brasileiras. Vide, por exemplo, (i) “Protocolo 
e Justificação de Incorporação da Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil por Dibens Leasing 
S.A. – Arrendamento Mercantil”, celebrado em 29.11.2005; (ii) “Protocolo de Incorporação de Ações e 
Justificação – Brasil Ferrovias”, celebrado em 31.05.2006; e (iii) “Protocolo e Justificação da Operação 
de Incorporação da MP Holding 3 Ltda. pela PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações”, 
celebrado em 3.3.2009 

 Como exemplo de companhia que somente avisou após a aprovação da incorporação que seria feito o 
resgate das debêntures, vide atos relacionados à incorporação do Santander Brasil Arrendamento 
Mercantil S.A. pela Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil aprovada em 30.11.2009, em que 
somente posteriormente foi publicado aviso aos debenturistas com relação ao direito de resgate. 

576 Instrução Normativa nº 88/2001: “Art. 11. O protocolo, a justificação e o laudo de avaliação, quando não 
transcritos na ata ou na alteração contratual, serão apresentados como anexo”. 

577 É questionável se tais documentos serão suficientes para demonstrar a situação financeira das sociedades 
envolvidas, no entanto. Muitas vezes, é comum que sócios e administradores redijam o protocolo e 
justificação de incorporação de modo bastante simplista, com o mínimo de informações possível, 
evitando assim fornecer instrução suficiente aos credores. 
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3.3.5  Formação do capital da incorporadora 

Conforme já tratado nos Capítulos I e II, o aumento de capital da incorporadora é 

formado pela versão do patrimônio da sociedade incorporada. Por isso, é natural que as 

regras e precauções que regem a formação de capital sejam aplicáveis a essa operação. 

Sendo assim, a legislação societária costuma regulamentar como deve ser refletida a 

incorporação no capital social da incorporadora e qual o tratamento deve ser dado para as 

ações que uma das sociedades envolvidas na operação possui no capital da outra. 

Esse tipo de regulamentação existe para atender o princípio da realidade do capital 

social, pelo qual se busca assegurar que haja efetiva correspondência entre a cifra de 

capital subscrita e o valor real dos bens nele integralizados. 578  Embora venha sendo 

minimizada pela doutrina a ideia de que o capital social tem como função a garantia dos 

credores,579 é certo que a formação do capital social com bens fictícios ou superavaliados 

pode induzir a erro os terceiros que contratam com a companhia, que são levados a estimar 

seus riscos com base em um patrimônio de valor superior ao real.580 

É por isso que as regras de formação do capital social estão mais destinadas a 

proteger os credores futuros das sociedades envolvidas do que os credores anteriores à 

operação. 

                                                 
578 Cf. A. LAMY FILHO, Capital social, in: ______; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias 

cit., v. 1, p. 197; e P. MATTAR FILHO, O sistema... cit., p. 317-318. 
579 Cf. J. A. TAVARES GUERREIRO, Regime jurídico do capital autorizado, São Paulo: Saraiva, 1984, p. 28. 

 Isso também é alegado no direito comparado. De acordo com o Report of the high level group of 
company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe: “In theory, 
creditors are protected by legal capital, but it is clear that legal capital may account for only a small 
fraction of the company’s assets”. J. WINTER et. al., Report... cit., p. 87. 

580 Cf. A. LAMY FILHO, Capital social, in: ______; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias 
cit., v. 1, p. 202. 

 Essa posição é endossada pela jurisprudência: “A valorização excessiva dos bens provoca a diminuição 
do capital social e a emissão de ações sem o respectivo lastro; ações que não tem correspondência com o 
patrimônio social. Existem múltiplos interesses de que os bens ingressem na sociedade pelo valor efetivo 
de mercado [...]. Vejamos: a) obrigar os demais acionistas a concorrer com quantia maior do que a 
devida, no exercício do seu direito de preferência a fim de manter o percentual de sua participação 
acionária; b) dos futuros compradores de ações da empresa; c) dos credores que têm na integridade do 
capital a sua garantia e no interesse social da preservação e desenvolvimento da empresa, resguardando-a 
de riscos no mercado, inclusive eventual quebra, o que gera danos para toda a coletividade, com forte 
repercussão social [...]”. TJPR, 4ª Câmara, AC 070658701, rel. Des. Dilmar Kessler, DJ 22.12.1999. 
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De modo a garantir que as ações emitidas pela incorporadora para serem 

atribuídas aos acionistas da incorporada estejam respaldadas num efetivo aporte 

patrimonial, proveniente do patrimônio da incorporada, a legislação societária costuma, em 

primeiro lugar, requerer a avaliação desse patrimônio com as mesmas cautelas adotadas na 

formação do capital social em bens581-.582 Essa exigência é válida inclusive no Brasil, onde 

as sociedades envolvidas na operação de incorporação são livres para convencionar o valor 

atribuído ao patrimônio líquido da sociedade a ser incorporada.583 

À semelhança da norma espanhola, o caput do artigo 226 da Lei das S.A.584 exige 

que o valor do patrimônio a ser vertido para a formação de capital social seja ao menos 

igual ao montante do capital a realizar e, para evitar sujeitar essa avaliação exclusivamente 

àqueles que estão diretamente interessados na operação, que isso seja atestado pela análise 

de peritos.585  

                                                 
581 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser 

incorporada, A nova Lei... cit., p. 561-562; e M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 259; D. A. 
MIRANDA JÚNIOR, Breves comentários... cit., p. 308; e R. B. DE MAGALHÃES, A nova Lei das Sociedades 
por Ações comentada, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977, v. 3, p. 962. 

 Vide também nesse sentido: PAS CVM nº 10/2000, rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio de Campos, DJ 
08.07.2004. 

 No direito comparado, cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 
476-477. 

582 No entanto, de acordo com a Exposição de Motivos da Lei das S.A., não é aplicável à incorporação a 
previsão do artigo 10 da Lei das S.A. que prevê que a responsabilidade civil dos subscritores ou 
acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor. De 
acordo com a exposição, nessas hipóteses “essa versão se dá em procedimentos especiais de 
reorganização da pessoa jurídica, nos quais a responsabilidade do subscritor está necessariamente 
excluída pelo fato da extinção da sociedade incorporada ou fundida”. 

583 Ao afirmar que “a falta de referência legislativa específica como justificativa para a liberdade de critério 
não é a melhor interpretação sistemática e teleológica da LSA e do artigo 226, pois a finalidade aqui é a 
proteção não só da sociedade e dos acionistas minoritários, mas também dos credores”, P. MATTAR 
FILHO parece entender que o critério adotado para a avaliação do patrimônio líquido da incorporada 
interfere na proteção dos credores (O sistema... cit., p. 315). Com a devida vênia, não entendemos assim. 
O que importa aos credores é apenas que o patrimônio da incorporada não seja aportado na 
incorporadora por valor superior ao que de fato vale, afirmação que os peritos são responsáveis por 
atestar. Fora isso, não interfere na proteção dos credores o critério adotado. 

584 Lei das S.A.: “Art. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas 
condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios 
líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a 
realizar. [...]”. 

 Na Espanha, vide artigo 34-3, da Ley 3/2009. 
585 A bem da verdade, a viabilidade do largo uso de peritos nessas ocasiões vem sendo discutida no âmbito 

da União Europeia. De acordo com o Report of the High Level Group of Company Law Experts on a 
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No regime da Lei das S.A., a função de tais peritos não é fixar o valor do aumento 

do capital social da incorporadora – já que isso é negociado pelos representantes das 

sociedades envolvidas, como analisado no Capítulo II –, mas somente (i) determinar o 

valor do patrimônio líquido da incorporada de acordo com os critérios negociados pelos 

representantes das sociedades envolvidas e, (ii) caso não concordem com o método de 

avaliação utilizado por esses representantes, determinar o valor do patrimônio líquido, de 

acordo com os critérios que julgarem mais adequados, para declarar que o patrimônio 

líquido é igual ou maior o montante do capital a ser aumentado fixado no projeto.586 

Caso os peritos concluam que os representantes das sociedades envolvidas estão 

atribuindo valor superior ao real ao patrimônio da sociedade a ser incorporada, a 

incorporação não poderá ser realizada nesses termos.587-588 

Ao lado da regulamentação acerca do reflexo da incorporação no capital social da 

incorporadora, nota-se que a maior parte das legislações societárias ora estudadas também 

se preocupa em prever como devem ser tratadas as ações que uma das sociedades 

envolvidas possuir na outra antes da operação.  

Antes de as legislações societárias tratarem expressamente do assunto, a doutrina 

se debatia sobre qual seria o tratamento mais adequado para essas participações, de modo a 

                                                                                                                                                    
Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, “[v]aluations performed by independent 
experts are expensive and do not offer a total guarantee of the assets’ real value”. Cf. J. WINTER et. al., 
et. al., Report... cit., p. 83. 

586 Cf. A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA, Avaliação de patrimônio líquido de sociedade a ser 
incorporada, A nova Lei... cit., p. 564. 

587 Segundo A. LAMY FILHO e J. L. BULHÕES PEDREIRA: “a) se os avaliadores entendem que o patrimônio 
líquido vale menos do que o convencionado no protocolo, a operação não pode completar-se nas 
condições aprovadas porque o patrimônio líquido a ser vertido é insuficiente para integralizar o capital 
da incorporadora, e a única solução é a nova deliberação de ambas as sociedades modificando o 
protocolo de incorporação; b) se os avaliadores entendem que o valor do patrimônio líquido é superior 
ao convencionado, a operação se completa com a versão do patrimônio líquido pelo valor 
convencionado, e não pelo determinado pelos avaliadores [...]” (Avaliação de patrimônio líquido de 
sociedade a ser incorporada, A nova Lei... cit., p. 564). 

588 Mesmo que os acionistas das sociedades envolvidas ignorem o alerta dos peritos e aprovem a operação, o 
registro do comércio não deveria deferir o arquivamento dos atos de incorporação, já que a operação 
seria ilegal. O laudo de avaliação dos peritos é um anexo do protocolo de incorporação que, por sua vez, 
de acordo com a Instrução Normativa nº 88/2001, do DNRC, deve ser arquivado como anexo às atas de 
assembleia que aprovaram a incorporação. 

 O mesmo papel do registro do comércio é defendido em solo espanhol, cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. 
PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 195. 
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evitar uma duplicação fictícia de parte do patrimônio da sociedade incorporadora.589 As 

diversas estratégias para eliminação dessa participação no momento da incorporação 

envolviam desde teorias de aquisição das próprias ações à distribuição de ações a todos os 

acionistas da incorporadora a título de bonificação.590 

Por exigência da diretiva comunitária, os países europeus preveem que nenhuma 

ação da sociedade incorporadora deve ser atribuída em troca de ações da sociedade 

incorporada que sejam possuídas pela sociedade incorporadora ou pela própria sociedade 

incorporada.591 

No caso de a incorporadora ser titular de ações da incorporada, o que se quer 

evitar é uma duplicação fictícia do patrimônio dessa incorporadora – o que ocorreria se 

essa sociedade fosse considerada na operação de incorporação como uma acionista da 

incorporada, já que ela receberia em contraprestação as suas próprias ações. Na medida em 

que as ações da incorporada já estão contabilizadas no ativo e consequentemente integram 

o valor real de seu patrimônio, a eventual emissão de novas ações pela sociedade 

incorporadora, destinadas a ser a contraprestação dessa participação na incorporada, não 

estaria respaldada em nenhum novo e efetivo aporte patrimonial; de fato, como já dito, o 

valor das ações da incorporada já constava no balanço da incorporadora.592 

No caso de a incorporada ser titular das próprias ações, o que se pretende evitar é 

que a incorporada seja tratada como sua própria acionista, recebendo ações da 
                                                 
589 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 130. 
590 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 258. Vide também C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade... 

cit., p. 21. 

 Na França, de acordo com o relato de R. VENTURA, a doutrina mencionava dois processos, a fusão-
partilha e a fusão-renúncia. Enquanto a fusão-partilha pretendia cumular a transmissão de bens para a 
incorporadora a título de fusão/incorporação e a entrega das ações possuídas na incorporada a título de 
partilha, a fusão-renúncia consiste em entender que a incorporadora renunciaria à atribuição de ações que 
corresponderia à sua participação na incorporada. Apesar de tais teorias somente tentarem encontrar 
soluções para problemas que à época a lei não resolvia, não há fundamento jurídico nelas – o patrimônio 
da incorporada deve ser transmitido integralmente à incorporadora, o que importa é prever a 
representação que tal patrimônio terá para fins de eventual aumento de capital e atribuição de ações. Cf. 
VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 128-130. 

591 Seguindo o artigo 19- 2, da Terceira Diretiva: (i) Portugal – artigo 104º- 3, do Código de Sociedades 
Comerciais; (ii) Espanha – artigo 26, da Ley 3/2009; (iii) Itália – artigo 2504-ter, do Codice Civile; (iv) 
França – artigo L236-3, II, do Code de Commerce; e (v) Reino Unido – § 914, do Companies Act 2006. 

592 Cf. P. MATTAR FILHO, O sistema... cit., p. 322; e L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de 
sociedades... cit., p. 478. 
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incorporadora que, por sua vez, teriam que ser readquiridas pela própria incorporadora, 

gerando um efeito circular sem o aporte de nenhum patrimônio efetivo.593 

A Lei das S.A. prevê no § 1º do mesmo artigo 226594 que os seguintes tratamentos 

podem ser dados às ações do capital da sociedade a ser incorporada que forem de 

propriedade da companhia incorporadora: (i) elas podem ser extintas ou (ii) elas podem ser 

substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e 

reservas, exceto a legal. A solução a ser dada deve estar prevista no protocolo de 

incorporação.595 

Assim, caso se opte pela extinção das ações, a participação da sociedade 

incorporadora na incorporada será deduzida do patrimônio líquido dessa última. Se, por 

outro lado, a escolha for a substituição dessas ações por ações em tesouraria, o capital 

social da incorporadora será aumentado utilizando-se todo o patrimônio líquido da 

incorporada, inclusive o valor das ações de propriedade daquela. Nesse último caso, a 

emissão de ações da incorporadora deverá, contudo, ser feita até o valor de lucros 

acumulados ou reservas, como se as ações da incorporada de propriedade da incorporadora 

fossem, na verdade, de propriedade de terceiro que, posteriormente, viessem a ser 

adquiridas pela própria companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento.596-597 

Embora não previsto em muitas legislações estrangeiras ou mesmo na Lei das 

S.A., também há a problemática do tratamento a ser dado no caso de a incorporada ser 

titular de ações da incorporadora. 

                                                 
593 Cf. L. J. CORTÉS DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 479-480. Nas palavras 

dos autores: “[E]sa emisión carecería, obviamente, de efectiva contrapartida patrimonial, pues se 
limitaría a retribuir la autocartera de la sociedad absorbida, esto es, unas acciones que representan una 
parte de un patrimonio ya íntegramente adquirido y plenamente compensado mediante la relación de 
canje que se haya establecido”. 

594 Lei das S.A.: “Art. 226. [...] § 1º As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem 
de propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, 
ser extintas, ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros 
acumulados e reservas, exceto a legal”. 

595 Lei das S.A.: “Art. 224. [...] IV – a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das 
sociedades possuídas por outra; [...]”. 

596 Cf. P. MATTAR FILHO, O sistema... cit., p. 323; e A. S. LAZZARESCHI NETO, Lei das Sociedades... cit., p. 
565. 

597 Sobre a substituição por ações em tesouraria sem o correspondente lastro em reservas ou lucros 
acumulados, vide PAS CVM nº 10/2000, rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, DJ 08.07.2004. 
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De qualquer modo, o raciocínio aqui é semelhante.598 Poderá a incorporadora 

receber suas próprias ações para mantê-las em tesouraria, com o objetivo de vendê-las, ou 

poderá desconsiderar o valor destas ações para fins de apurar o valor do patrimônio líquido 

a ser vertido para o aumento do capital da incorporadora, pois esse valor é mero reflexo do 

patrimônio da própria incorporadora no balanço da incorporada.  

Assim, nesse último caso, as ações que a incorporada já possui na incorporadora 

devem ser simplesmente substituídas por igual número de ações a serem atribuídas aos 

acionistas da incorporada; o aumento de capital da incorporadora, se houver, somente será 

relacionado ao aporte de outros direitos e obrigações da incorporada. 

Por fim, cabe mencionar que frequentemente é conferida legitimidade pela 

legislação societária aos credores para buscar indenização dos administradores ou peritos 

caso eles sejam prejudicados por esses últimos no reconhecimento de seus créditos no 

patrimônio da incorporadora. 

A titulo exemplificativo, no direito comparado, Portugal, Alemanha e Itália, os 

credores podem requerer judicialmente indenização dos administradores das sociedades 

participantes da operação quando por culpa desses eles forem prejudicados.599 

No direito pátrio, os credores podem buscar indenização pelos danos diretos que 

administradores, acionistas e peritos causaram a eles. Assim, de acordo com o parágrafo 7º 

do artigo 159600 da Lei das S.A., o credor poderá agir em juízo diretamente contra o 

administrador se ele tiver um prejuízo decorrente diretamente da conduta dele na prática de 

                                                 
598 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 263; e J. L. BULHÕES PEDREIRA, Reorganização, in: A. 

LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 2, p. 1788. 
599 Em Portugal, há dispositivo específico, inclusive, para a operação de incorporação. Vide artigos 114º e 

115º, do Código de Sociedades Comerciais. Tratando nesse ponto singular no direito português, R. 
VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 289-296; e M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 79-80. 

 Já na Itália, o Codice Civile previu que os administradores da companhia respondem perante os credores 
sociais pela inobservância das obrigações inerentes à conservação da integridade do patrimônio social. 
Cf. M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 72. 

600 Lei das S.A.: “Art. 159. [...] § 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou 
terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador”. 
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ato ilícito como, por exemplo, pela não escrituração fraudulenta de crédito no balanço da 

sociedade incorporadora após a realização da operação.601 

Cada credor deve intentar individualmente a ação para obter indenização contra 

administradores e/ou acionistas no limite de seu prejuízo, ressalvada a hipótese de haver 

um representante da universalidade de credores, como seria o caso dos debenturistas602-.603 

Em qualquer caso, o prazo de prescrição, de acordo com a Lei das S.A., é de três anos.604 

A Lei das S.A. reconhece ainda que um credor pode intentar ação contra os 

peritos, cuja responsabilidade está baseada na culpa lato sensu, 605  caso esses peritos 

tenham prejudicado diretamente o credor pela má avaliação dos bens. O prazo de 

prescrição para buscar essa indenização, de acordo com a Lei das S.A., é de um ano.606 No 

entanto, tal situação é difícil de ocorrer; é mais comum que o prejuízo direto seja da 

incorporadora pela formação de seu capital com patrimônio fictício ou superavaliado e, 

somente indiretamente, dos credores, por estarem garantidos por patrimônio de valor 

inferior ao previsto pelos peritos. 

                                                 
601 Cf. M. V. VON ADAMEK, Responsabilidade civil... cit., p. 396; e L. A. SAMPAIO DE CAMPOS, Conselho de 

administração e diretoria, in: A. LAMY FILHO; J. L. BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias 
cit., v. 1, p. 1261. 

602 Cf. L. A. SAMPAIO DE CAMPOS, Conselho de administração e diretoria, in: A. LAMY FILHO; J. L. 
BULHÕES PEDREIRA (org.), Direito das companhias cit., v. 1, p. 1261. 

603 É justamente diante dessa possibilidade que entendemos não ser correto afirmar que o pedido de 
anulação da operação, no caso do direito de oposição, somente poderia ser solicitado por credor 
prejudicado por ato ilícito do administrador ou controlador. 

604 Lei das S.A.: “Art. 287. Prescreve: [...] II – em 3 (três) anos: [...] b) a ação contra os fundadores, 
acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação 
civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, 
contado o prazo: [...] 2 – para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da 
publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido; [...]”. 

605 Lei das S.A.: “Art. 8º. [...] § 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os 
acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem 
prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a 
responsabilidade dos subscritores é solidária” (grifos nossos). 

606 Lei das S.A.: “Art. 287. Prescreve: I – em, 1 (um) ano: a) a ação contra peritos e subscritores do capital, 
para deles haver reparação civil pela avaliação de bens, contado o prazo da publicação da ata da 
assembleia-geral que aprovar o laudo; [...]”. 
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3.4  Mecanismos de proteção em situações especiais 

Neste item, pretendemos analisar se há medidas especiais de tutela dos credores 

tendo em vista as hipóteses em que, logo após a incorporação, a sociedade incorporadora 

entra em processo de falência, de incorporação de sociedade de tipo societário diferente e 

de incorporação de sociedade deficitária. 

3.4.1  Separação dos patrimônios em caso de falência 

O § 3º do artigo 232607 da Lei das S.A. contém regra, atualmente singular,608 com 

relação à superveniência de falência da sociedade incorporadora logo após a efetivação da 

incorporação. Nesse caso, prevê o diploma brasileiro que qualquer credor anterior à 

operação terá o direito de pedir a separação das massas falimentares, com a consequente 

formação de dois quadros de credores, sendo um deles formado pelos titulares dos créditos 

originalmente assumidos pela incorporada.609 

A norma, já presente no Decreto-lei nº 2.627/1940, atinge não somente os 

credores prejudicados, como era o caso do direito de oposição, mas todos aqueles credores 

anteriores à operação.610 Isso acontecerá, entretanto, apenas se a falência da sociedade 

incorporadora ocorrer dentro do prazo de sessenta dias contados da data de publicação dos 

atos societários de incorporação. 

Essa previsão da lei brasileira a aproxima do antigo sistema alemão.611 Ou seja, 

nesse ponto é a legislação brasileira que traz o conflito entre a manutenção das garantias 

dos credores pela separação de patrimônios e a necessidade prática de efetivar a 

incorporação. 

                                                 
607 Lei das S.A.: “Art. 232. [...] § 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora 

ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios, para o 
fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas”. 

608 Regra semelhante era adotada pela Suiça antes da reforma da legislação aplicável às incorporações, cf. 
Conseil Fédéral Suisse, Message... cit., p. 4078. 

609 Cf. M. CARVALHOSA, Comentários... cit., p. 334. 
610 Cf. FRAN MARTINS, Comentários... cit., p. 178. 
611 Cf. C. F. DA CUNHA PEIXOTO, Sociedade... cit., p. 34. 
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De qualquer forma, para a incorporadora, seus acionistas e administradores não 

parece resultar um problema maior a separação dos patrimônios em caso de falência do é a 

anulação da operação por credor prejudicado. As críticas que a esse último ponto já foram 

expostas podem ser igualmente refletidas aqui. A verdade é que, na prática, dificilmente se 

terá a decretação de falência da sociedade incorporadora em período tão exíguo após a 

incorporação.612  

3.4.2  Incorporação de sociedade de tipo societário diferente 

Já foi abordado no Capítulo II acima que o negócio de incorporação pode ser 

coligado com o de transformação, se o tipo da sociedade incorporadora for diferente do 

tipo da sociedade incorporada, sendo esse tipo de operação chamado de incorporação 

heterogênea. Cabe analisar, neste item, se a incorporação heterogênea acarreta uma 

cumulação de regimes jurídicos no que se refere à proteção de credores, de modo que deve 

ser somado ao regime próprio da incorporação o regime específico da transformação. 

Ao ser realizada uma transformação de sociedade, os credores sociais em geral 

precisam ser protegidos principalmente da mudança do regime de responsabilidade dos 

sócios. No caso das sociedades anônimas, a preocupação com a mudança pode surgir tanto 

na incorporação de sociedade de outro tipo societário pela sociedade anônima, quanto o 

inverso.613 

As legislações societárias no direito comparado têm diferentes maneiras de tutelar 

os credores sociais na transformação para minimizar esse problema, como, por exemplo, 

esclarecer que os credores anteriores à operação terão os mesmos direitos que lhes 

                                                 
612 Cf. R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 176. 
613 Exemplificativamente, no caso da transformação do tipo societário para uma sociedade anônima, (i) o 

credor pode perder a garantia do patrimônio pessoal dos sócios, caso a sociedade anterior não limitasse a 
responsabilidade de todos os sócios, ou (ii) o credor pode perder a responsabilidade solidária dos sócios 
com relação à integralização do capital social.  

 No caso de transformação da sociedade anônima para outro tipo societário, (i) o credor perde a facilidade 
de monitoramento das atividades sociais, considerando que os outros tipos societários estão submetidos a 
um regime de menos publicidade, e (ii) caso a nova sociedade não limite a responsabilidade de todos os 
sócios, o credor passa a concorrer com os credores pessoais dos sócios a um patrimônio que ele 
usualmente tem menos condições ainda de monitorar. 
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garantiam o tipo societário anterior ou exigir a aprovação do credor para a modificação do 

regime de responsabilidade dos sócios.614-615 

Também na operação de transformação, é necessário proteger os credores titulares 

de debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição com relação à incompatibilidade 

entre a emissão desses títulos e o novo tipo societário. Aqui a preocupação surge com 

intensidade na incorporação de sociedade anônima por sociedade de outro tipo societário.  

No direito comparado, com relação a esses credores específicos, a proteção 

conferida na operação de transformação varia, por exemplo, entre a necessidade de 

aprovação dos titulares de partes beneficiárias e debêntures em assembleia específica, na 

França, e a manutenção dos direitos dos debenturistas não importando o tipo societário 

adotado, em Portugal.616 

Cabe analisar, então, se tais mecanismos de proteção conferidos aos credores em 

caso de transformação seriam aplicáveis na incorporação heterogênea. E, nesse ponto, 

parece importante abordar a evolução da questão no direito italiano, onde ela foi bastante 

discutida e, inclusive, culminou com mudança legislativa. 

Até o final dos anos 80, a jurisprudência italiana entendia que o regime da 

incorporação e da transformação não eram cumulativos na incorporação heterogênea.617 O 

fato de os credores sociais perderem os privilégios que tinham no tipo societário da 

                                                 
614 No direito continental europeu, a maior parte das legislações societárias somente esclarece que os 

credores anteriores à operação terão o direito de contar com a responsabilidade ilimitada dos sócios que 
assim o eram antes da transformação ou terão o direito de permanecer com os mesmos direitos que o tipo 
societário anterior lhe outorgava.  

 Na Itália, o artigo 2500-quinquies, do Codice Civile, prevê a possibilidade de obtenção de anuência do 
credor, ainda que tácita, com relação à transformação, mediante notificação que permita obter 
confirmação de recebimento. 

615 Apesar de, como afirmamos na nota anterior, a preocupação com a mudança do regime ser válida para os 
dois sentidos, a verdade é que, no entanto, as legislações ora estudadas não parecem se preocupar com a 
transformação de sociedade anônima em outro tipo, mas sim com a transformação de sociedades cujo(s) 
sócio(s) tenham responsabilidade ilimitada.  

616 Vide: (i) França – artigo L225-244, do Code de Commerce; e (ii) Portugal – artigo 138º, do Código de 
Sociedades Comerciais. 

617 Cf. F. M. FELSANI, Opposizione e mancato consenso dei creditori sociali nella fusione c.d eterogenea. 
Rivista del Diritto Commerciale e del Dirrito Generalle delle Obligazioni, ano LXXXIX, nº 5-6, p. 268-
269, nota 9, 1991. 
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incorporada era considerado um dos fundamentos possíveis para exercício do direito de 

oposição. 

Ao final dos anos 80, foi alterada a posição jurisprudencial e passou a ser 

entendido que, apesar de se tratarem de institutos diferentes, a necessidade de proteção aos 

credores sociais exigia que fossem cumulados os regimes de incorporação e transformação 

na incorporação heterogênea, quando sociedade cujos sócios respondiam ilimitadamente 

pelas dívidas sociais fosse absorvida por sociedade de responsabilidade limitada.618 

Apesar de essa solução ser duramente criticada por parte da doutrina, 619  o 

entendimento foi definitivamente adotado na reforma de 2003 com a inclusão de 

dispositivo na legislação italiana estabelecendo que a incorporação, por sociedade de 

responsabilidade limitada, de sociedade cujos sócios respondem ilimitadamente não libera 

esses últimos das obrigações assumidas pela incorporada antes da efetivação da operação, 

a não ser que os credores de tal sociedade tenham consentido.620-621 

Um dos principais motivos para toda essa polêmica em solo italiano é a diferença 

no regime de publicidade aplicável na transformação e incorporação: enquanto na 

incorporação bastaria o registro perante o órgão de comércio e a publicação dos atos de 

incorporação, na transformação, para que os credores percam a garantia do patrimônio 

                                                 
618 Cf. Tribunale di Milano, 05.10.1989, Pres. ed Est. Meli, “Bassi c. Fallimento Bassi”; e Tribunale di 

Genova, 13.07.1991.  

 Relata F. M. FELSANI que tal posição já era defendida por SIMONETTO dez anos antes. Cf. Opposizione... 
cit., p. 268. 

619 F. M. FELSANI se opõe expressamente a tal cumulação por entender que as estruturas e funções de cada 
uma das operações são diferentes e que a facilitação da incorporação frente à transformação se dá em 
virtude da necessidade de beneficiar a empresa mediante o reforço de sua posição. Cf. Opposizione... 
cit., p. 267-280; e Brevi note in tema di tutela dei creditori sociali tra vecchie e nuove regole della 
fusione. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generalle delle Obligazioni, ano XC, nº 5-6, p. 
449-457, Roma, 1992. 

620 Vide artigo 2504-bis, último parágrafo, do Codice Civile. A reforma foi implementada pelo Decreto 
Legislativo 17 gennaio 2003, nº 6. 

621 Dispositivo semelhante foi incluído na legislação espanhola na reforma de 2009. É necessário que os 
credores afetados tenham consentido de modo expresso para que os sócios deixem de responder com seu 
patrimônio pessoal por dívidas anteriores à incorporação. Essa responsabilidade, no entanto, prescreve 
em 5 anos. Vide artigo 48, da Ley 3/2009. 
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pessoal dos sócios, é necessário que eles não se oponham após serem notificados 

individualmente.622  

Com relação aos credores debenturísticos, antes das alterações introduzidas pela 

reforma de 2003, a maior parte da doutrina italiana entendia que não era possível que uma 

sociedade por ações que tivesse emitido debêntures fosse incorporada por sociedade “não 

acionária” sem a prévia extinção desses títulos. Essa prévia extinção poderia ocorrer 

mediante reembolso antecipado, sujeito à concordância da assembleia de debenturistas a 

não ser que já autorizada pela escritura, ou conversão do crédito debenturístico em outro 

tipo de crédito, sujeita à aprovação de cada debenturista individualmente.623 

Após a reforma, considerando que a lei italiana passou a permitir que sejam 

emitidos títulos de débitos pelas sociedades de responsabilidade limitada,624 a doutrina 

entende que é possível que seja feita a incorporação de sociedade por ações por sociedade 

de responsabilidade limitada caso as configurações das debêntures emitidas pela 

incorporada sejam compatíveis com os títulos de débito que podem ser emitidos pelo tipo 

societário da incorporadora.625 

Entendemos que as discussões italianas auxiliam o esclarecimento da questão da 

incorporação heterogênea no Brasil, não só considerando a atual redação da Lei das S.A., 

mas também porque tal situação não parece ter sido até o momento abordada na 

jurisprudência nacional. 

Na transformação, a lei brasileira garante aos credores anteriores à operação 

permanecer com as mesmas garantias que o tipo societário precedente lhes oferecia até o 

pagamento integral de seus créditos,626 enquanto na incorporação já mencionamos que eles 

                                                 
622 Cf. F. M. FELSANI, Brevi note... cit., p. 452-453. 
623 Cf. P. FERRO-LUZZI; F. CHIAPPETTA, Fusione e prestiti obbligazionari di società per azioni. Rivista delle 

Società, ano 50, fasc.1, p. 134-135, nota 3, Milano: Giuffrè, 2005. 
624 Vide artigo 2483 do Codice Civile. 
625 Sobre esse assunto, vide P. FERRO-LUZZI; F. CHIAPPETTA, Fusione... cit., p. 134-148. 
626 Lei das S.A.: “Art. 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que 

continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de 
sociedade lhes oferecia. [...]”. 

 Também no mesmo sentido o Código Civil: “Art. 1.115. A transformação não modificará nem 
prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. [...]”. 



184 

poderão se manifestar contrariamente à operação, a partir da publicação dos atos 

relacionados à incorporação, que poderá ser anulada a não ser que sejam garantidos ou 

quitados os seus créditos. 

Ora, mesmo tendo em mente que as operações de transformação e incorporação 

possuem estruturas e funções diferentes, a ocorrência de mudança de regime de 

responsabilidade dos sócios sujeita somente ao regime da oposição parece impor ônus de 

monitoramento excessivo ao credor da sociedade de responsabilidade ilimitada.627  

Além disso, se é certo que a incorporação não deve causar uma novação nas 

obrigações da sociedade incorporada, como estamos defendendo, ela também não deveria 

prejudicar o credor no que concerne à mudança de responsabilidade dos sócios – 

representaria, ao fim, a imposição de novação ao credor, já que esse estaria perdendo a 

parte de suas garantias representada pelo patrimônio pessoal dos sócios da sociedade 

incorporada. 

Assim, pelas próprias características da operação de incorporação, os sócios da 

sociedade incorporada ao tempo da operação devem manter o mesmo regime de 

responsabilidade com relação aos seus credores. Não significa dizer que as ações atribuídas 

a esses sócios da incorporada teriam um regime diferente de responsabilidade dos demais 

acionistas da incorporadora, mas sim que eles teriam a obrigação personalíssima de 

garantir com seu patrimônio pessoal, caso o patrimônio da sociedade incorporadora não 

fosse suficiente, as obrigações perante os credores anteriores à operação da incorporada. 

Além disso, cabe ponderar agora como seria garantida a proteção daquelas 

categorias de credores especiais, tais como os titulares de debêntures, bônus de subscrição 

                                                 
627 O credor de sociedade em que os sócios respondem ilimitadamente passaria a ter o ônus de acompanhar 

de perto se houve qualquer publicação ou arquivamento da sociedade para saber se foi deliberada uma 
operação de incorporação.  

 Ao contrário dos credores de sociedades anônimas (sociedades que obrigatoriamente devem publicar 
todas as atas que estão destinadas a produzirem efeitos perante terceiros), que estão cientes da 
necessidade de monitorar por tais publicações o desenvolvimento das atividades sociais, os credores de 
sociedade cujos sócios respondem ilimitadamente (sociedades simples, em nome coletivo, em comandita 
simples não são obrigadas a publicar todos os seus atos societários em jornal ou diário oficial) não 
costumam monitorar as atividades dessa sociedade; por isso, as chances desse último credor tomar 
conhecimento da incorporação da sociedade devedora por outra de responsabilidade limitada seria, via 
de regra, muito reduzida.  
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e partes beneficiárias, tendo em vista a incompatibilidade entre a emissão desses títulos por 

outros tipos societários que não as sociedades anônimas. 

Em primeiro lugar, a Lei das S.A. é silente sobre o tratamento a ser dado a esses 

valores mobiliários na hipótese de transformação. Com relação ao regime geral, no caso 

das debêntures e partes beneficiárias, a Lei das S.A. prevê a necessidade de aprovação em 

assembleia de qualquer proposta de modificações de seus direitos. 

No entanto, a doutrina, ao tratar da transformação, entende que não é lógico que 

seja conferido à assembleia de debenturistas o poder de barrar uma transformação que 

atenderia ao interesse social, bem como o de impor aos debenturistas dissidentes ou 

ausentes a conversão de seus créditos em créditos comuns ou a extinção de direitos 

creditórios.628  

Assim, a princípio, considerando o silêncio da legislação, o ideal seria que fosse 

previsto no estatuto ou escritura de emissão o tratamento a ser dado a debêntures, bônus de 

subscrição e partes beneficiárias na hipótese de transformação. 629  Caso não haja essa 

previsão, é necessário encontrar soluções a partir do sistema do direito societário brasileiro. 

Nas companhias abertas, a transformação para outro tipo societário equivale ao 

cancelamento de registro como companhia aberta 630  – e sobre esse assunto, há 

                                                 
628 Cf. N. ABRÃO, Transformação de sociedade anônima em sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 138-139; R. VENTURA, Fusão, cisão... cit., p. 542; e L. J. CORTÉS 
DOMINGUEZ; A. PÉREZ TROYA, Fusión de sociedades... cit., p. 471. 

 Com relação à impossibilidade de assembleia de debenturistas deliberar a extinção ou redução dos 
direitos dos debenturistas, vide STJ, 4ª Turma, REsp nº 303.835-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 
19.06.2001. Assim, não seria cabível que a assembleia de debenturistas decidisse converter os créditos 
debenturísticos em créditos comuns, por exemplo. 

629 Cf. N. ABRÃO, Transformação... cit., p. 140; e M. L. B. DE A. CINTRA, Aspectos jurídicos... cit., p. 141-
142 e 157. 

630 Instrução CVM nº 480/2010: “Art. 1º A negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados, 
no Brasil, depende de prévio registro do emissor na CVM. [...] § 2º O emissor de valores mobiliários 
deve estar organizado sob a forma de sociedade anônima, exceto quando esta Instrução dispuser de 
modo diverso. [...]”. 
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regulamentação específica da CVM com relação ao tratamento que deve ser conferido aos 

debenturistas e titulares de bônus de subscrição.631  

Assim, prevê a Instrução CVM nº 480/2010 que, no caso de cancelamento do 

registro de companhia aberta, os titulares de debêntures e bônus de subscrição devem ser 

protegidos: (i) pelo resgate desses valores mobiliários; (ii) pelo pagamento desses valores 

mobiliários, caso eles já estejam vencidos; (iii) pela necessidade da anuência de todos eles 

em relação ao cancelamento do registro; ou (iv) pela combinação de qualquer das hipóteses 

anteriores desde que alcançada a totalidade desses valores mobiliários.632 

Entendemos que, no caso de transformação de companhias fechadas, uma dessas 

alternativas ou mesmo a combinação delas deveriam ser garantidas analogamente aos 

titulares de debêntures, bônus de subscrição e até mesmo partes beneficiárias. 

                                                 
631 Não custa relembrar que não é permitido que as companhias abertas emitam partes beneficiárias, 

conforme artigo 47, parágrafo único, da Lei das S.A. 
632 ICVM nº 480/2010: “Art. 47. O cancelamento do registro na categoria B está condicionado à 

comprovação de uma das seguintes condições: I – inexistência de valores mobiliários em circulação; II – 
resgate dos valores mobiliários em circulação; III – vencimento do prazo para pagamento dos valores 
mobiliários em circulação; IV – anuência de todos os titulares dos valores mobiliários em circulação em 
relação ao cancelamento do registro; ou V – qualquer combinação das hipóteses indicadas nos incisos 
anteriores, desde que alcançada a totalidade dos valores mobiliários. § 1º Caso ocorram as hipóteses dos 
incisos II ou III do caput, sem que tenha sido paga a totalidade dos investidores, o emissor deve 
depositar o valor devido em banco comercial e deixá-lo à disposição dos investidores. § 2º Ocorrendo o 
depósito de que trata o § 1º, o emissor deve comunicar, na forma estabelecida para divulgação de fato 
relevante: I – a decisão de cancelar o registro junto à CVM; II – a realização do depósito, com menção 
ao valor, instituição bancária, agência e conta corrente; e III – instruções de como os titulares que ainda 
não tenham recebido seus créditos devem proceder para recebê-los. § 3º A hipótese do inciso IV do 
caput pode ser comprovada alternativamente por: I – declaração do agente fiduciário, se houver; II – 
declaração dos titulares de valores mobiliários atestando que estão cientes e concordam que, em razão do 
cancelamento do registro, os valores mobiliários do emissor não poderão mais ser negociados nos 
mercados regulamentados; ou III – deliberação unânime em assembleia na qual a totalidade dos titulares 
de valores mobiliários esteja presente. 

 Art. 48. O cancelamento do registro na categoria A está condicionado à comprovação de que: I – as 
condições do art. 47 foram atendidas em relação a todos os valores mobiliários, exceto ações e 
certificados de depósito de ações, que tenham sido distribuídos publicamente ou admitidos à negociação 
em mercados regulamentados de valores mobiliários; e II – os requisitos da oferta pública de aquisição 
de ações para cancelamento de registro para negociação de ações no mercado foram atendidos, nos 
termos das normas específicas a respeito do assunto. Parágrafo único. O emissor estrangeiro que 
patrocine programa de certificados de depósito de ações – BDR Nível II ou Nível III e deseje cancelar 
seu registro de emissor deve submeter à aprovação prévia da CVM os procedimentos para 
descontinuidade do programa”. 

 Antes da ICVM nº 480/2010, a ICVM nº 361/2002 oferecia proteção semelhante em seus artigos 17 e 18. 
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Voltando, então, à proteção dos titulares de debêntures, bônus de subscrição e 

partes beneficiárias no caso de incorporação heterogênea, entendemos que, dentro do 

sistema de direito societário nacional, o mais lógico seria que fosse oferecido a eles o 

resgate ou a conversão antecipados desses títulos – como, inclusive, já expressamente 

facultado com relação às debêntures pelo § 1º do artigo 231 da Lei das S.A.633 No caso dos 

titulares de partes beneficiárias, se tais credores se sentissem prejudicados pelo resgate, 

poderiam opor-se à operação, solicitando a sua anulação judicial. No caso dos titulares de 

bônus de subscrição, se seus titulares se sentissem prejudicados pela conversão, poderiam 

exercer o direito de retirada na qualidade de acionistas.  

Entendemos que as soluções propostas não resultam exclusivamente da 

cumulação de regimes da transformação com a incorporação, mas sim de uma necessidade 

lógica de proteger os credores da incorporada da mudança do tipo societário atendendo as 

próprias características do instituto da incorporação. 

3.4.3  Incorporação de sociedade deficitária 

Como já afirmado no Capítulo II, há algum tempo é discutida no direito pátrio a 

licitude e viabilidade da incorporação de sociedade com passivo a descoberto, existindo 

importantes pronunciamentos a seu favor.634 Cabe analisar se a incorporação da sociedade 

com patrimônio líquido negativo exige medidas especiais de proteção aos credores sociais. 

Por um lado, a operação dessa natureza aumenta a proteção dos credores da 

incorporada, pois o patrimônio líquido negativo tecnicamente significa situação de possível 

insolvência. Por outro, justamente por ter absorvido sociedade em situação de possível 

insolvência, os credores da incorporadora têm a sua situação prejudicada, o que demanda 

verificar se devem ser aplicáveis mecanismos específicos para a defesa de seus direitos. 

Como já tratado, a incorporação de sociedade com patrimônio líquido negativo 

poderá não ensejar o aumento de capital da incorporadora, mantendo-o com o mesmo 

                                                 
633 Simplesmente submeter a incorporação heterogênea à aprovação dos debenturistas não traria alívio 

algum, já que mesmo que houvesse a aprovação deles quanto à operação, permaneceria a 
incompatibilidade do tipo societário. Assim, teria que ser exercida a outra hipótese prevista no artigo 231 
da Lei das S.A. 

634 Vide nota 405.  
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valor, se essa possuir reservas ou lucros suficientes para compensar a perda, ou até mesmo 

reduzindo-o.635 

A questão que importa analisar aqui é se, caso essa incorporação gere uma 

redução de capital social da sociedade incorporadora, deverá ser realizada a tutela dos 

credores cumulando as regras de proteção a eles disponíveis na incorporação e na redução 

de capital social. 

Já dissemos que a maior parte dos países ora estudados não costumam fazer 

qualquer referência à possibilidade de incorporação de sociedade deficitária. Nas ocasiões 

em que determinada legislação societária alienígena parece aceitar a incorporação de 

sociedade deficitária, é assumido que a sociedade incorporadora compensará as perdas de 

modo a não sofrer qualquer redução de capital. Nesse caso, isso não demandaria qualquer 

medida de proteção adicional aos credores. 

Além disso, importa mencionar que também na Espanha e Itália a proteção 

conferida aos credores na incorporação é a mesma conferida na redução de capital social. 

A exceção é a já mencionada legislação da Suíça. Ela vai mais longe e parece 

admitir a incorporação de sociedade com a redução de capital da incorporadora desde que 

os credores das sociedades participantes estejam de acordo em serem subordinados ao 

pagamento prévio de todos os outros credores.636 

No Brasil, já vimos que é possível que a incorporação de sociedade ocorra sem 

qualquer aumento de capital. Também já mencionamos que, na prática, o registro do 

comércio costuma aceitar a incorporação de sociedade deficitária que importe em redução 

de capital social da incorporadora. Também vimos que, com relação a proteção dos 

acionistas, a princípio a operação é viável. Vejamos então se no direito pátrio a cumulação 

de regimes da redução de capital social e de incorporação deveria ser aplicável na 

incorporação de sociedade que resulte na diminuição de capital social da incorporadora. 

                                                 
635 Cf. Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 26.12.1996, DOU 09.01.1997, p. 506-507; e A. LAMY FILHO; J. 

L. BULHÕES PEDREIRA, Incorporação de controladora, A nova Lei... cit., p. 595-596.  
636 Vide artigo 6, da Loi sur la fusion. 
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No que se refere à proteção de credores na redução do capital social, a Lei das 

S.A.637 somente prevê medida protetiva com a atuação ativa dos credores caso a redução 

do capital social seja feita com a restituição aos acionistas de parte do valor das ações ou 

pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas. 

Com relação aos credores comuns, nesse caso, dita redução somente se tornará efetiva 

sessenta dias após a publicação da ata da assembleia geral que a tiver deliberado.638 Além 

disso, cabe obter a aprovação dos debenturistas da sociedade cujo capital está sendo 

reduzido.  

Por outro lado, se a redução do capital ocorrer em virtude da absorção de 

prejuízos, não há qualquer direito de oposição dos credores ou aprovação dos 

debenturistas, visto que essa seria apenas uma operação contábil que em nada diminuiria o 

patrimônio social de fato.  

Embora seja verdade que a incorporação de sociedade deficitária prejudica os 

credores da incorporadora na mesma extensão que uma redução de capital com devolução 

de valores integralizados aos acionistas, a redução de capital social em virtude de 

incorporação de sociedade deficitária, apesar de representar uma diminuição efetiva, e não 

apenas contábil, do capital da incorporadora, não se enquadra na hipótese expressamente 

prevista em lei de suspensão da operação, pois não há restituição de valores aos acionistas 

ou dispensa de integralização. 

Assim, pela falta de previsão legal, aos credores da incorporadora, inclusive os 

seus debenturistas, somente restaria o direito de opor-se à operação após essa estar 

                                                 
637 Lei das S.A.: “Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com 

restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não 
integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da 
ata da assembleia-geral que a tiver deliberado. § 1º Durante o prazo previsto neste artigo, os credores 
quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se 
dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital; decairão desse 
direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. § 2º Findo o prazo, a ata da assembleia-geral 
que houver deliberado à redução poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido 
oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial 
da importância respectiva. § 3º Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução 
do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria 
dos debenturistas, reunidos em assembleia especial”. 

638 Como se nota, no caso de redução de capital a legislação brasileira utilizou sistema muito semelhante ao 
sistema italiano de proteção aos credores na incorporação. 



190 

concretizada, de modo a requerer sua anulação judicialmente, por serem prejudicados, a 

não ser que a eles sejam implementadas garantias de adimplemento do crédito.639 

Ou seja, no caso de incorporação de sociedade deficitária não há atualmente 

cumulação dos regimes aplicáveis às operações de incorporação e redução de capital pela 

Lei das S.A. 

3.5  Reflexões finais sobre a proteção de credores pela legislação brasileira 

Pela análise feita nos itens anteriores deste Capítulo, foi possível perceber que a 

Lei das S.A., a legislação acessória de registro de comércio e, no que se refere aos titulares 

de debêntures e bônus de subscrição, até mesmo a regulamentação da CVM, preveem 

diversos mecanismos específicos para a proteção dos credores caso a sociedade contra a 

qual eles detenham o crédito esteja envolvida em uma operação de incorporação. 

Assim, aos credores é oferecido o direito de se manifestar contrariamente à 

operação caso entendam que ela possa trazer algum prejuízo na satisfação do seu crédito, 

acessorados pelo direito à informação. Além disso, há a previsão da intervenção de 

terceiros para assegurar o princípio da realidade do capital social.  

O problema é que a Lei das S.A. prevê como meio de proteção dos credores a 

manifestação judicial para obter a anulação da operação e, somente indiretamente, a 

outorga de garantias ou o pagamento antecipado do débito. Este pedido de anulação que 

pode ser demorado e muito oneroso para o credor.  

Além disso, a possibilidade de a operação ser anulada traz insegurança jurídica 

para as sociedades envolvidas – elas podem ter que desfazer uma operação após passado 

longo período de sua implementação.  

É verdade que dificilmente uma sociedade deixará que uma ação de anulação 

intentada por um credor se prolongue – provavelmente o débito será quitado 

antecipadamente ou serão oferecidas as garantias necessárias.  

                                                 
639 Cf. Parecer CONJUR/MICT nº 129, de 26.12.1996, DOU 09.01.1997, p. 507. 
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No entanto, a lei poderia ter sido mais direta e adotado o sistema italiano – que é 

utilizado pelo diploma pátrio na proteção dos credores em caso de redução de capital social 

excessivo – ou o sistema alemão, de solicitação de reforço de garantias. 

Além disso, a falta de previsão com relação ao tratamento dos titulares de bônus 

de subscrição e partes beneficiárias traz certa insegurança sobre as consequências da 

incorporação para esses títulos. 
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17.12.2003. 

TJRS, 20ª Câmara, AC 70007952724, rel Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa, DJ 

02.12.2002. 
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TJPR, 4ª Câmara, AC 070658701, rel. Des. Dilmar Kessler, DJ 22.12.1999. 

TJDF, 3ª Turma, AC 49.245/98, rel. Des. Ângelo Passareli, DJ 07.06.1999. 

CVM, Processo nº RJ2009/7847, rel. SEP, DJ 01.09.2009. 

CVM, Processo nº RJ2009/5863, rel. SER/GER-2, DJ 28.07.2009.  

CVM, Processo nº RJ2009/13179, rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, DJ 09.09.2010. 

CVM, Processo nº RJ2008/8517, DJ 23.09.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/7849, DJ 17.09.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/7192, DJ 13.08.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/4135, DJ 22.07.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/3015, DJ 25.04.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/2636, DJ 25.04.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/1821, DJ 04.03.2008. 

CVM, Processo nº RJ2008/10332, DJ 04.11.2008 

CVM, Processo nº RJ2008/10328, DJ 28.10.2008. 

CVM, Processo nº RJ2007/8844, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 23.07.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/4933, rel. SEP, DJ 19.06.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/3453, DJ 18.04.2007 e 02.10.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/3296, rel. Dir. Maria Helena Santana, DJ 31.10.2007. 
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CVM, Processo nº RJ2007/2920, DJ 17.04.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/15051, rel. SEP, DJ 22.01.2008.  

CVM, Processo nº RJ2007/13459, DJ 12.11.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/10687, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 23.10.2007. 

CVM, Processo nº RJ2007/0947, rel. Dir. Marcelo Fernandez Trindade, DJ 22.05.2007. 

CVM, Processo nº RJ2006/7213, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 17.10.2006. 

CVM, Processo CVM nº RJ2006/7204, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, DJ 

17.10.2006. 

CVM, Processo CVM nº RJ2006/6785, rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Souza, DJ 

25.09.2006. 

CVM, Processo CVM nº RJ2005/7838, rel. Dir. Norma Jorssen Parente, DJ 27.12.2005.  

CVM, Processo CVM nº RJ2005/7365, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 22.11.2005. 

CVM, Processo nº RJ2005/5203, DJ 24.06.2005. 

CVM, Processo CVM nº RJ2005/4505, rel. Dir. Sergio Weguelin, DJ 22.07.2008. 

CVM, Processo CVM nº RJ2004/5914, DJ 25.10.2004. 

CVM, Processo CVM nº RJ2004/5494, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 

16.12.2004. 

CVM, Processo CVM nº RJ2004/2274, DJ 20.04.2004. 

CVM, Processo CVM nº RJ2003/1912, rel. Dir. Norma Jonssen Parente, DJ 13.05.2003.  

CVM, Processo nº RJ2003/12770, rel. SEP, DJ 26.12.2003. 
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CVM, Processo CVM nº RJ2002/06493, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 

02.12.2002. 

CVM, Processo CVM nº RJ2001/6951, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 

01.11.2001. 

CVM, Processo CVM RJ/2001/11663, rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, DJ 

15.01.2002. 

CVM, Processo RJ 2002/6487, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, DJ 08.01.2003. 

CVM, PAS nº RJ2009/11007, rel. SGE, DJ 28.04.2010. 

CVM, PAS nº RJ 2008/1815, rel. Eli Loria, DJ 28.04.2009.  

CVM, PAS 08/05, rel. Dir. Eli Loria, DJ 12.12.2007. 

CVM, PAS nº RJ2002/1415, rel. Dir. Marcelo Trindade, DJ 17.02.2005. 

CVM, PAS nº 10/2000, rel. Dir. Luis Antonio de Sampaio Campos, DJ 08.07.2004. 

CVM, PAS nº TA/RJ2002/1153, rel. Dir. Norma Parente, DJ 06.11.2002. 

CVM, PAS nº TA/RJ2001/4977, rel. Dir. Norma Parente, DJ 19.12.2001. 

CVM, Parecer CVM/PJU nº 004/2001, de 11.06.2001. 

CVM, Parecer CVM/SJU nº 016, de 24.04.85. 

CVM, Parecer CVM/SJU nº 017, de 22.05.1986. 

CVM, Parecer CVM/SJU nº 50/1979, de 22.02.1979. 

CVM, Parecer CVM/SJU nº 66/1979, de 30.04.1979. 

CVM, Parecer CVM/SJU nº 114/78, de 14.12.1978. 
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