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As opiniões que expressarei aqui hoje refletem a 
minha visão pessoal e não necessariamente a da 
CVM como instituição. 
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COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 

 (CVM) 
 



Apresentação 
 

• Autarquia Federal especializada vinculada ao 
Ministério da Fazenda, criada por lei específica (Lei nº 
6.385/76). 

• Administrada por Colegiado composto por 1 Presidente 
e 4 diretores. 

• Mandato fixo de 5 anos - a cada ano renova-se um 
membro do Colegiado. 

• Modelo de mandatos permite autonomia decisória. 

 
 

 

 



. 
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Órgãos Seccionais 

Fonte: site da CVM 



Mandato Legal 
 
 

• Fiscalização, inspeção e regulamentação do mercado de valores mobiliários. 
 

• O mercado de valores mobiliários proporciona a captação de recursos para 
desenvolvimento de empreendimentos, por meio de operações de compra e 
venda de valores mobiliários. 
 

• Finalidade das atribuições da CVM: 
 
 Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado. 
 Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. 
 Assegurar o acesso dos investidores a informações sobre os valores 

mobiliários negociados e os respectivos emissores. 
 Administrar o sistema de registro de emissores, de distribuição de valores 

mobiliários e de agentes regulados. 



Controle – Lei nº 6.385/76 
 

• Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) 
  
 § 2o Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus 

administradores e controladores, sujeitam-se à disciplina prevista nesta Lei, para as 
companhias abertas. 
 

• Art . 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão 
as atribuições previstas na lei para o fim de: (...)    

  
 IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra: 
  
 b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, 

ou de administradores de carteira de valores mobiliários. 
 
• Outras ocorrências: Art. 9º, inciso I, alínea “b”; Art. 19, § 1º, § 2º, inciso I; Art. 22, 

§ 1º, inciso V. 



 

 

 

CONTROLE SOCIETÁRIO 
 



“O controle está nos olhos de quem vê” 
 

• Dependendo da função do normativo e da tônica da análise, pode-se 
chegar a respostas diferentes:   

 

 Definição de acionista controlador para fins de atribuição de “deveres 
fiduciários”, imputação de responsabilidades, proibições e legitimação a 
determinados atos. 

 Definição de controlada para fins do Relatório Anual da Administração. 

 Definição de controle para fins de OPA por alienação do controle. 

 Conceito contábil de controle para fins de consolidação de 
demonstrações financeiras. 

 Conceito de controle para fins concorrenciais. 
 

• Análise da CVM sempre considera as circunstâncias do caso concreto. 



Acionista controlador x poder de controle 
 

• Processo CVM nº RJ2005/4069 (CBD) – Recurso da Cia contra determinação de 
realização de OPA em virtude da implementação de Joint Venture Agreement 
celebrado por Abílio Diniz e Casino. O Colegiado manteve a decisão da área 
técnica, reconhecendo a alienação de controle. Voto Pedro Marcílio. 

 

“28. Analisando ambas as situações, reconheço que esses dispositivos tratam de 
situações diferenciadas. O art. 116, juntamente com o art. 117, tem por objetivo 
definir os requisitos para que um acionista seja considerado como acionista 
controlador e as responsabilidades que um tal acionista assume, caso aja como tal 
(...). Já o art. 254-A tem finalidade muito diferente. Ele pretende conferir a 
possibilidade de uma “compensação” à quebra da estabilidade do quadro acionário, 
permitindo que os acionistas minoritários alienem suas ações por um preço 
determinado em lei (...)”. 

 

 

 



Acionista controlador x poder de controle – cont. 
 

“30. Essa conclusão é reforçada em razão de o §1º do art. 254-A procurou definir o que se 
entende por ‘alienação de controle’ para aplicação do disposto no caput. Nessa definição, não 
se utilizou de qualquer expressão que indique que, para fins do art. 254-A, o controle está 
relacionado com o seu exercício. O §1º apenas vinculou a alienação de controle à 
transferência de valores mobiliários, indicando que está preocupado apenas com o requisito 
do art. 116, ‘a’ (...). Não há, portanto, referência à necessidade do exercício efetivo do poder, 
exigindo, tão somente, a propriedade dos valores mobiliários que permitiriam esse 
exercício”. 

 

“31. Isso nos leva a perguntar se faria sentido excluir o exercício do controle como requisito 
para a necessidade de oferta pública. Parece-me que sim, por um argumento simples: se, na 
alienação de controle, alienante deve entregar algo (controle) e o adquirente deve receber 
esse mesmo algo, e, dado que não há obrigação de o titular de mais de 50% das ações com 
direito a voto exercer o controle, a verificação da aquisição de controle – que obrigaria o 
adquirente a realizar oferta pública – só poderia ser verificada posteriormente à transferência 
dos valores mobiliários, se e quando o adquirente passasse a exercer o controle”. 

 

 

 



Definição de acionista controlador 
 

• Art. 116 da LSA – “Entende-se por acionista controlador...”  
 

 Caput  (i) a pessoa natural ou jurídica (controle isolado); (ii) o grupo 
de pessoas vinculadas por acordo de voto (controle compartilhado); ou 
(iii) o grupo de pessoas sob controle comum  

 Alínea “a”  titular de direitos de sócio* que lhe assegurem de modo 
permanente (permanência) a maioria dos votos nas assembleias e o 
poder de eleger a maioria dos administradores (preponderância) 

 Alínea “b”  usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades 
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia 

 

• Instrução CVM nº 361/2002 – praticamente reflete a definição legal de 
“acionista controlador” (Art. 3º, inciso IV). 



Definição de acionista controlador 
 

 

• O regime de responsabilidades do acionista controlador é diferente 
do acionista comum, por conta do seu poder de nortear a atuação 
da companhia. 
 

• Assim, a definição é necessária para que seja possível: 
 

 diferenciar o controlador dos demais acionistas; 
 

 exigir o cumprimento de seus deveres; e  
 

 a imputação de responsabilidade. 

 

 

 

 



Definição de acionista controlador 
 

 

 

• “Deveres fiduciários” – Art. 116, PU, da LSA:  
 

 O acionista controlador deve usar o poder com o fim de (i) fazer a 
companhia realizar o seu objeto; e (ii) cumprir sua função social. 

 

 O acionista controlador tem deveres e responsabilidades para com os 
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a 
comunidade em que atua. 

 

 O acionista controlador deve lealmente respeitar e atender os direitos e 
interesses dos minoritários, funcionários e comunidade.  

 

 

 



Definição de acionista controlador 
 

• Responsabilidades – O acionista controlador responde pelos danos 
causados por atos praticados com abuso de poder, tais como (Art. 117, § 
1º, da LSA): 

 

 orientar a companhia para fins estranhos ao objeto social ou lesivos ao 
interesse nacional. 

 favorecer outra sociedade, em prejuízo da participação dos acionistas 
minoritários nos lucros. 

 eleger administrador que sabe inapto, moral ou tecnicamente. 
 

• LSA e normas da CVM estabelecem outros deveres, responsabilidades e 
legitimações para determinados atos. 

 

 

 



Definição de acionista controlador 
 

 

 

 

O processo discutiu a possibilidade de lançamento de OPA para cancelamento de 
registro por acionista titular de participação minoritária. Segundo a regra, apenas o 
acionista controlador ou a própria Cia podem fazer a Oferta. 
 

Relatório área técnica: “em ambos os dispositivos [Art. 116, LSA, e o Art. 3º, IV, da 
ICVM 361], a definição de acionista controlador de uma companhia não depende 
de que o mesmo seja titular de um percentual mínimo de ações com direito de 
voto, como 50% mais uma ação, por exemplo’”. 
 

Em decisão inédita, o Colegiado acompanhou a área técnica e autorizou a OPA, 
reconhecendo a existência de controle minoritário (de fato) naquele caso.  

 

 

  

 

• Processo CVM RJ2014/10023 (BHG) Controle minoritário 



Definição de acionista controlador 
 

CVM: Reconhecimento do controle minoritário requer análise circunstancial. 

 

Particularidades consideradas:  
 

• titularidade de 29,51% de ações ON; 

• acionista se autodeclarava controladora no Formulário de Referência e não houve 
contestação de outros acionistas quanto a isso; 

• 5 dos 8 conselheiros de administração foram indicados pela acionista; 

• acionista era identificada pela bolsa como controladora (Regulamento Novo 
Mercado); 

• acionista teve assegurada a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes 
nas 5 penúltimas assembleias. 

 

 



Definição de acionista controlador 
 

 

 

 

 

 
 

O processo discutiu a eventual transferência de controle e necessidade de 
realização de OPA 254-A em decorrência da incorporação de companhia aberta, a 
partir de reclamação de minoritários. 
 

A área técnica decidiu pela não obrigatoriedade da oferta, pois se tratava de uma 
incorporação de fato que seguiu todos os requisitos legais e não de uma alienação 
de controle simulada. 
 

O Colegiado concordou com a área técnica. Quanto ao exercício do poder de 
controle minoritário, embora reconheça a possibilidade, entendeu que ele não 
teria sido configurado na prática.  

 

 

 

• Processo CVM RJ2009/13346 (Invest Tur Brasil) Controle minoritário 



Elementos da definição de acionista controlador 
 

Particularidades consideradas:  
 

• acionistas fundadores detinham somente 0,01% do capital votante da Cia e 
inexistia acordo de acionistas; 

• capital pulverizado, havendo acionistas titulares de 12%, 8%, 5% e 4% de ações; 

• as debêntures conversíveis dos fundadores não podiam ser consideradas 
instrumentos de controle, pois foram concedidas como uma compensação pós 
IPO e sua conversão em 3% de ações não lhes assegurou o controle; 

• o contrato de consultoria entre a Cia e os fundadores não seria um instrumento 
de controle, pois não garantia poderes de gestão ou de decisão, mas sim de 
prospecção de novos negócios, elaboração de projetos e execução;  

• regras estatutárias para a eleição de membros do CA (indicação automática para 
reeleição e antecedência de 5 dias para a indicação) servem para facilitar o 
processo e não devem ser vistas como mecanismo de controle para assegurar a 
recondução dos fundadores aos cargos de conselheiros. 

 

 

 



Definição de controlada 
 

• O Art. 243, §2º, da LSA, define sociedade controlada como aquela na qual 
a controladora preenche os seguintes requisitos: 

 

 Titularidade de direitos de sócio, direta ou indiretamente, que  
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

 Não há referência ao exercício efetivo do controle (alínea “b” do Art. 
116). 

 

• Finalidade da definição (Art. 243, caput): “O relatório anual da 
administração deve relacionar os investimentos da companhia em 
sociedades coligadas e controladas (...)”. 
 

• Extensível a outras situações??? 



Definição de controle para fins de OPA 254-A 
 

• Art. 254-A, § 1o, da LSA – “Entende-se como alienação de controle...”  

 

 a transferência direta ou indireta de (i) ações integrantes do bloco 
de controle; (ii) ações vinculadas a acordos de acionistas; e (iii) 
valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto. 

 

 a cessão de (i) direitos de subscrição de ações; e (ii) outros títulos 
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que 
venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. 



Definição de controle para fins de OPA 254-A 
 

• Art. 29, § 4o, da ICVM 361 – “Entende-se por alienação de controle...”  

  

 operação ou o CONJUNTO DE OPERAÇÕES de 

 alienação de valores mobiliários com direito a voto, ou neles 
conversíveis, ou CESSÃO ONEROSA de direitos de subscrição desses 
valores mobiliários 

 realizada pelo acionista controlador ou por PESSOAS INTEGRANTES DO 
GRUPO DE CONTROLE  

 pelas quais um TERCEIRO, ou um conjunto de terceiros representando o 
mesmo interesse,  

 adquira o PODER DE CONTROLE da companhia, como definido no art. 116 
da LSA.  

 



Definição de controle para fins de OPA 254-A 
 

• OPA 254-A (tag along) – Art. 254-A, caput, da LSA c/c Art. 29, caput, da 
ICVM 361  
 

 Será obrigatória sempre que houver alienação, DIRETA OU INDIRETA, do 
controle da companhia. 
 

 Sem prejuízo da definição legal, a CVM poderá impor a realização de 
OPA sempre que verificar ter ocorrido a alienação onerosa do controle 
(§ 5º do art. 29).  

 A OPA será dirigida a todas as ações com direito de voto, por pelo 
menos 80% do valor pago por ação do bloco de controle. 
 

 Transferência de controle minoritário gera OPA??? Há controvérsia! 

 

 



 

 

CASOS PRÁTICOS DA CVM 



• Processo CVM nº RJ2009/0471 (COELCE) Aquisição originária x derivada 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O processo discutiu a caracterização de alienação indireta de controle e a 
consequente necessidade de OPA, em caso de alteração do quadro acionário de 
controladora estrangeira da companhia. 
 

A CVM concluiu pela não obrigatoriedade de realização da OPA, considerando que  
(i) a controladora tinha capital disperso; e (ii) as ações objeto de alienação não 
integravam bloco de controle . 
 

Ponto determinante da análise: não caracterização de bloco de controle 
preexistente.  
 

Inexistindo controle definido, não há que se falar em transferência, mas aquisição 
originária do controle. O controle somente poderá ser transferido se for 
anteriormente detido por alguém.  
  

 



• Processo CVM RJ2005/4069 (CBD) Controle potencial 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O JV previa o compartilhamento de controle da CBD por AD e Casino, por 
meio de uma holding.  
  
Segundo o acordo de acionistas (i) os controladores elegeriam igual número 
de conselheiros de administração; (ii) AD permaneceria como principal 
executivo; e (iii) o Casino nomearia o presidente do CA. 
  
O acordo previa também que, a partir do 8º ano de sua celebração, o Casino 
poderia exercer a opção de compra de ações da holding ao preço de R$1,00, 
adquirindo ações do bloco de controle capazes de assegurar-lhe uma 
participação societária maior na CBD. 



• Processo CVM RJ2005/4069 (CBD) – cont. Controle potencial 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

Nos termos do voto do Diretor Relator, o Colegiado entendeu que: 
  

• a transferência de títulos que, por si só, não garantam o controle, mas, no 
futuro, venham a resultar no exercício do poder de controle, dá ensejo à 
realização da OPA; 
 

• não se exige o preenchimento do requisito previsto no art. 116, “b” (exercício 
do poder), para fins de realização de oferta pública; 
 

• no caso, a alienação do controle deveria ser considerada concluída desde logo, 
pois (i) a segunda parte da operação não possui relevância econômica (preço 
simbólico); e (ii) a efetivação dessa etapa é faculdade exclusiva do comprador. 



• Processo CVM RJ2005/4069 (CBD) Alienação direta/indireta 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

“37. Esse significado inclui, dentre as operações que dão causa à oferta pública, não só 
a alienação de ações agrupadas em sociedade holding, mas, também, a inclusão de 
acertos contratuais que impliquem a transferência dos direitos políticos e econômicos 
do valor mobiliário, sem a transferência da ação (a conferência de usufruto vitalício 
de voto e dividendos mediante contraprestação em dinheiro ou a celebração de acordo 
de acionistas, regulando voto e distribuição de dividendos, por exemplo), tenha esse 
acordo sido celebrado para se evitar a realizar a oferta pública ou mesmo com vistas a 
um outro fim lícito. Como isso, para a aplicação do art. 254-A, se em uma operação 
não se verificar a transferência de valores mobiliários que implique alienação de 
controle, deve-se analisar se essa alienação ocorreu de forma indireta (i.e., mediante 
acordos que resultem na transferência de poder político e econômico desses valores 
mobiliários)”. 



• Processo CVM RJ2015/8340 (Somos Educação) Aquisição em etapas 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O processo discutiu o preço a ser praticado em OPA por alienação da totalidade do 
bloco de controle, ocorrida em 3 etapas. Para a ofertante, a 1ª aquisição (participação 
minoritária de 19,9%) não deveria ser considerada, pois não havia, à época, intenção 
de adquirir o controle. 
 
A regra (art. 29, §4º, da ICVM 361) indica que a alienação de controle ocorre mediante 
“operação, ou o conjunto de operações” por meio da qual terceiro adquire o poder de 
controle da companhia. 
 
A CVM considerou as 3 etapas como o conjunto de operações que resultou na 
alienação de controle, independentemente de quando surgiu o interesse no controle. 
Assim, o preço por ação na oferta deveria considerar a média ponderada dos valores 
pagos  pelas respectivas quantidades, nas 3 etapas.  
 
 
 



• Memo/GJ2/nº 38/88 (Manasa) Aquisição em etapas 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O Memorando da SJU analisa edital de OPA a pedido da área técnica, decorrente 
da alienação de controle da Cia a partir de uma série de eventos diversos e 
diferidos no tempo (2 anos). 
  

Eventos: aumento de capital (100%) e cessão gratuita de direitos de preferência 
dos controladores a terceiros, participação em novo aumento de capital, aquisição 
de ações do bloco de controle pelos terceiros e de ações da Cia em leilão na bolsa 
(preços superiores ao de mercado) e alteração na administração. 
  

SJU: 
• a alienação do controle pode ocorrer por uma série de contratos de forma e 

natureza diversa e que no caso concreto deveria ser feito OPA. 
• a cessão do direito de preferência foi gratuita, mas a subscrição foi onerosa. 



Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O caso examinou a necessidade de OPA no caso de alienação de ações entre os 2 
controladores conjunto da Cia, cada um com participação igual a 29,46%. 
 

A CVM decidiu que não se deve realizar OPA no contexto de uma alienação de 
participação acionária a acionista que já integrava o bloco de controle, devendo 
haver transferência a pessoa diversa que não seja o controlador anterior (voto do 
Diretor Relator acompanhado pelo Colegiado).  

 

Nesse caso de controle compartilhado, não haveria alienação, mas sim 
consolidação do controle.  
 

Voto Marcelo Trindade (PTE): interpretação de terceiro como “explicitação da 
distinção de sujeitos sem a qual não se pode falar em alienação”. 
 
 
 
 

• Processo CVM RJ2007/7230 (Copesul) 
Consolidação do controle / 

Aquisição por terceiro 



• Processo CVM RJ2011/13706 (Usiminas) Rearranjo do bloco de controle 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O processo discutiu a realização de OPA 254-A em caso de alienação de 
participação minoritária em bloco de controle a terceiro. 
 

A regra fala em transferência de “ações integrantes do bloco de controle” e não do 
bloco de controle integralmente.  
 

A CVM concluiu que a alienação não ensejaria OPA, porque o novo acionista não 
assumiu “efetivo controle”. Pontos determinantes da análise: 
 
 

• Alienante não detinha participação majoritária no bloco (43,3%); e  
 

• Novo acordo de acionistas firmado não deu ao novo acionista o direito de 
eleger a maioria dos administradores.  



• Processo CVM RJ2008/4156 (Suzano) Incorporação não gera OPA 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

O processo discutiu a necessidade de OPA após operação de incorporação que 
resultou em novo controlador indireto da companhia.  
 
Na operação, que envolveu a consolidação de ativos das partes, a antiga 
controladora indireta – embora não tenha alienado ações – sofreu diluição 
significativa, passando a deter apenas 40% da controladora direta. 
 
Na análise, a CVM diferenciou os regimes aplicáveis à incorporação e à alienação: 
 
“Não há necessidade de oferta pública porque, na incorporação, todos os 
acionistas devem, via de regra, receber o mesmo valor pelas suas ações”. 
 

 



• Processo CVM RJ2008/4156 (Suzano) - cont. Incorporação não gera OPA 

Definição de controle para fins de OPA 254-A 

A CVM também destacou que a mera existência de um novo controlador não é 
suficiente para disparar a OPA.  
 
Adoção de interpretação literal do art. 254-A, que traz como requisito a 
“transferência” ou “cessão”.  
 
No caso, a antiga controladora manteve todas as suas ações, mas foi diluída. Não 
havendo transferência, inexiste obrigação de OPA. 
 
A CVM concluiu que, em regra, as operações de incorporação não ensejam OPA, 
exceto nos casos de fraude à lei (ex. holdings sem ativos, pagamentos em dinheiro 
disfarçados). 



 

 

CONCEITO CONTÁBIL DE 
CONTROLE 



Pronunciamento Técnico Contábil CPC 36  
 

• CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas  Aprovado pela Deliberação nº 
698/12 
 

• Consolidação das DFs da controladora com todas as controladas (excluído 
controle conjunto) 
 

• “Controle de investida: um investidor controla a investida quando está exposto 
a, ou tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento 
com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu 
poder sobre a investida”.  
 

• Condições cumulativas: 
 

1) Poder substantivo sobre a investida mediante a posse de direitos que lhe 
confira a capacidade de dirigir atividades relevantes: direito de voto, golden 
share, direito de veto, de nomear ou destituir pessoal chave da administração, de 
instruir a investida a realização transações ou vetar, etc.  



Pronunciamento Técnico Contábil CPC 36  
 

2) Exposição a retornos variáveis pelo envolvimento com a investida: não 
necessariamente participação no resultado (ex.: sinergias). 
 

3) Capacidade de usar o poder para afetar o valor dos retornos: possibilidade e 
não exercício de fato do poder.  

 

• “Atividades relevantes: para os fins deste Pronunciamento, atividades 
relevantes são atividades da investida que afetam significativamente os 
retornos da investida”.  
 

• Análise é caso a caso. Ex: estabelecimento ou aprovação do orçamento, gestão 
de ativos financeiros, pesquisa e desenvolvimento de produtos, gestão da 
estrutura de capital, definição de política de remuneração de pessoas chave 
da gestão. 



 

 

 

COOPERAÇÃO CVM E CADE 
 



Convênio de Cooperação Técnica  
 

• Firmado em 2008 com prazo indeterminado. 

• Intercâmbio de informações para fins de regulação e 

fiscalização no âmbito das respectivas competências. 

• Intercâmbio de servidores. 

• Realização de reuniões conjuntas. 

• Elaboração conjunta de estudos e pesquisa.  

• Consulta das partes no caso de elaboração de normas 

que possam repercutir na área de atuação da outra. 



DÚVIDAS ??? 



Obrigada! 
 

Camila Rossini Pantera 
camilap@cvm.gov.br 

 
 


