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HENRIQUE CUNHA BARBOSA – 51

AÇÕES PREFERENCIAIS, “SUPERPREFERENCIAIS” E TRACKING STOCKS 
COMO INSTRUMENTO DE OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS

Henrique Cunha Barbosa

1. INTRODUÇÃO

As ações preferenciais parecem transitar num permanente – e paradoxal 

– limbo jurídico-econômico no País, oscilando entre a hegemonia negocial 

bursátil e uma estranha ogeriza contingente. Aliás, não raro são objeto de críticas 

mordazes, fruto de uma ótica de governança corporativa atrelada a um quase 

dogma de isonomia societária que, sob a ideologia de um bem propagandeado 

“one share one vote”, redunda infelizmente numa estranha demonização das 

preferenciais, como se a simples existência do tipo acionário fosse uma prática 

antimercado e contraproducente. 

Esse preconceito, que parece embutir um certo açodamento, acaba por 

disparar injustamente contra um mecanismo de inegável relevância e utilidade. 

A*nal, a preocupação maior no que toca à expropriação das minorias e à igualda-

de acionária deve centrar-se muito mais nos temas de informação, transparência 

(disclosure) e compliance do que simplesmente na detenção ou não do direito de 

voto pelo investidor. 

Aliás, a própria ideia de mercado e a de*nição de uma estrutura ótima de 

capital da companhia não podem apartar-se do reconhecimento imprescindível 

da diversidade de interesses, pretensões, disposição a risco e capacidade técnica 

e/ou *nanceira dos vários atores econômicos, sendo no mínimo temerário pautar 

o debate por uma de*nição estanque “prateleirizada”, típica de um pretenso – 

porém descabido – “one size #ts all”.1 

1 Nesse sentido, em defesa das ações preferenciais e criticando o preconceito fomentado por 
aguns ideólogos da governança corporativa, Daniela Neves Reali FRAGOSO e Gustavo AKKER-
MAN pontuam que: “Desta forma, em que pese à consistência do Novo Mercado da BM&F-Bo-
vespa, bem como ao inegável avanço que tal segmento de listagem representa com relação a uma 
nova cultura de institucionalização do mercado de capitais brasileiro, o fato de ali não se admitir a 
listagem de companhias que emitam ações preferenciais não pode ser tomado como indicativo de 
que tais títulos não se coadunam com boas práticas de governança corporativa e com companhias 
seriamente comprometidas com a geração de valo aos acionistas. Pelo contrário, o atual estágio de 
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro permite que se reflita seriamente sobre a neces-
sidade de permanência do mecanismo no ordenamento brasileiro. Ao invés de se pregar a extinção 
das ações preferenciais ou de simplesmente promover seu esvaziamento de fato (como parece ser a 
atual tendência), é preciso realizar uma séria crítica às deformações causadas por sucessivas reformas 
legais, para que se possa superá-las e reconhecer a importância que as ações preferenciais podem ter 
no aprimoramento dos mecanismos para captação de recursos para empresas brasileiras.” E conti-
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52 – AÇÕES PREFERENCIAIS, “SUPERPREFERENCIAIS” E TRACKING STOCKS COMO INSTRUMENTO...

Nessa esteira, inobstante se tratarem as ações preferenciais de um dos 

mais interessantes tópicos pertinente às sociedades anônimas, o estado da 
doutrina é curiosamente morno, senão até um tanto indolente a seu respeito. 
As preferenciais costumar merecer pouquíssima atenção ou pesquisa aprofun-
dada, relegando-se a maior parcela da produção a análises pontuais via de regra 
pós-reformas da Lei das S.A, as quais acabam mirando muito mais intensa-
mente nas disposições então postas do que propriamente na faixa de liberdade 
e autonomia que lhes são deferidas, em especial no que se refere às potenciais 
“vantagens e preferências” admitidas àquela espécie acionária.

Com efeito, o que as raras inquirições empíricas demonstram é que, curiosa 
ou convenientemente, as companhias brasileiras são pouco criativas quanto a 
disciplina das ações preferenciais e dos dividendos mínimos, cingindo-se as 
contrapartidas ao cerceio do voto àquelas explicitamente elencadas na lei quanto 
a dividendos prioritários – não raro sem a imprescindível previsão sequer de sua 
base de cálculo –, concessão de tag along ou dividendos majorados – os quais 
também não fogem muito ao referencial legal basilar de 10%. Quando muito, 
algumas poucas companhias outorgam às preferenciais vantagens atípicas tais 
como: reembolso a valor econômico no caso de saída da companhia de nível de 
governança; dividendos acima dos mínimos; ou garantia de pagamento mesmo 
diante da inexistência de lucros su1cientes.2 

E essa limitação não escapou aos Profs. Alfredo LAMY FILHO e José 
Luiz BULHÕES PEDREIRA, que assim diagnosticaram a realidade prática 
brasileira:

nuam, concluindo que: “Ao invés de seguir na linha de extinção progressiva das ações preferenciais 
no mercado brasileiro, tais instrumentos merecem ter sua função reavaliada, sobretudo em vista do 
novo contexto econômico que se afigura no Brasil atual e diante do inegável desenvolvimento de 
nosso mercado de capitais havido nos últimos anos.As promessas de crescimento da economia e de 
fortalecimento das instituições brasileiras poderiam encontrar um facilitador em mecanismos como 
as ações preferenciais. Estas, como já se disse, permitem uma acomodação de interesses que é apta a 
tornar mais atrativo o investimento nas empresas que as oferecem ao mercado. Em outras palavras: 
o uso sério e refletido de ações preferenciais, com vantagens econômicas efetivas e legitimas, pode 
significar a oportunidade para atração de recursos de capital no mercado para aquelas empresas 
em expansão e que ainda não prescindem da figura do acionista controlador, o empreendedor que 
comanda a administração geral de seus negócios. Abusos, evidentemente, devem ser combatidos, 
mas não pode meio de soluções que restrinjam, de forma paternalista, a flexibilidade do mercado 
na estruturação de mecanismos de investimento, e sim pelo devido cumprimento da lei e dos deveres 
e responsabilidades por ela previstos.” (in FRAGOSO, Daniella Neves Reali; AKKERMAN, Gustavo. 
Ações Preferenciais: Evolução ou Retrocesso? in Temas de direito societário e empresarial contem-
porâneos. Liber Amicorum. ADAMEK, Marcelo Vieira Von (Coord.), p. 278. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011, p.280-296)

2 AKKERMAN, Gustavo. Ações Preferenciais: algumas reflexões críticas a partir de dados empíricos. 
In Estudos Empíricos sobre temas de Direito Societário. PRADO, Vivane Muller; CARMO, Lie 
Uema do. (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2012.
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“A ação preferencial, como instrumento de captação de poupança nos mer-

cados de capitais, sempre foi concebida como título ajustado à demanda dos 

investidores que procuram segurança de rendimento e estão dispostos a trocar 

o direito de voto – que não exercem – por vantagens patrimoniais no rece-

bimento de dividendos, que permitem ao acionista controlador aumentar a 

participação de investidores do mercado na companhia sem pôr em risco seu 

controle. Na aplicação da lei, todavia, essa compreensão de menores direitos 

políticos com maiores direitos patrimoniais deixou de existir por práticas na 

de(nição estatutária dos direitos das ações preferenciais que se difundiram 

sem oposição nem das bolsas de valores e seus corretores, nem das Juntas 

Comerciais e autoridades encarregadas de policiar o mercado. (...) Essas 

distorções deram origem a críticas ao instituto das ações preferenciais, com 

renovadas propostas de sua extinção.”3 

Ocorre que, já não bastasse a curiosa escassez criativa envolta às prefe-

renciais, tem-se como agravante recente uma opção &agrante de legislador 

e reguladores por prestigiar mais o desenvolvimento e consolidação de um 

mercado de dívidas do que propriamente estimular o fortalecimento daquela 

modalidade acionária.4 Mas por mais que um mercado de dívidas seja de fato 

salutar ao desenvolvimento do mercado de capitais, essa tendência parece não 

estar em sintonia com a perspectiva original do anonimato e da disseminação 

das preferenciais e de um mercado primário de ações.5 

A seu turno – e talvez não por acaso –, a jurisprudência se apresenta igual-

mente rarefeita, resumindo-se quase que exclusivamente a discussões ocasionais 

acerca da isonomia para efeitos de preci+cação de ordinárias e preferenciais em 

aumentos de capital e operações de incorporação ou incorporação de ações, 

tag along ou assunção do voto face ao não pagamento de dividendos prioritá-

rios.6 Salvo no caso das chamadas “Superpreferenciais” – melhor analisadas na 

3 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A lei das S.A. 2ª ed. Vol. 1 e 2. São Paulo: 
Renovar, 1996, p. 245.

4 Opção já identificada pelo Prof. Mauro Rodrigues PENTEADO quando da reforma de 2001: “A 
despeito disso não contou a preferencial, em nosso meio, com os mesmos cuidados e atenção que 
lhe devotam países de economia mais avançada, pois ao invés de privilegiá-la, nem o competente 
legislador de 1976 lhe deu maior atenção; os faustores das duas últimas reformas da lei acionária 
(a de 1997 e a atual – 2001) preferiram aprimorar a disciplina das debêntures.” Op. cit., p. 186.

5 Conforme há muito destacado pelos Profs. LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA: “O Anteprojeto 
visa a dar suporte e incentivo à criação e funcionamento da grande empresa privada nacional, 
capaz concorrer com as multinacionais e o Estado na nova escala de nossa economia; para isso 
cria uma enorme gama de títulos e opções para o empresário-empreendedor, e fixa as regras de seu 
procedimento, em termos estritos, de forma a que o público investidor possa confiar nos títulos que 
lhe forem oferecidos. As ações preferenciais são um deles, talvez o mais dúctil e adequado para isso. 
Cumpre fortalecer sua emissão, não restringi-la.”Op. cit., p. 193

6 Um dos raros precedentes do STJ que se imiscui de modo mais concreto na análise das prefe-
renciais é o REsp nº 818.506/SP.
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sequência –, não se toca praticamente nas modalidades das potenciais “outras 

vantagens e preferências” facultadas na lei (arts. 17, §2º e 19 da LSA), sendo 
que, mesmo no item dividendos, o que se discute via de regra é a possibilidade 
ou abusividade na sua retenção pela companhia, e não no seu vasto espectro 
potencial de alocação de base de cálculo e distribuição.

Nesse contexto, considerando especialmente o momento atravessado pelo 
País – onde se mesclam os efeitos da crise econômica com as oportunidades 
de crescimento daí decorrentes – é que se acredita prudente um novo olhar 
sobre as ações preferenciais e seus potenciais derivativos, desmisti2cando quiçá 
alguns pré-conceitos equívocos ou precipitados fomentados ao longo do tempo.

2. A VERSATILIDADE DAS AÇÕES PREFERENCIAIS NO 
CONTEXTO DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS

É voz corrente na doutrina especializada a completude, boa técnica e 
vanguardismo da Lei 6.404/76, cujo primor e objetividade redacionais, aliados 
à sistematização bastante bem desenhada alçaram o sistema do anonimato bra-
sileiro a um dos mais e2cientes textos normativos que, a par de antever – senão 
intencionalmente fomentar – um mercado de participação acionária multipli-
cada e o respectivo fortalecimento do mercado de capitais, trouxe em seu bojo 
instrumentos e/ou soluções adaptáveis aos mais diversos problemas ou hipóteses.

Um dos maiores exemplos disso é justamente a 2gura das ações preferen-
ciais, cuja disciplina a todo tempo foi alicerçada na premissa de atendimento à 
multiplicidade de interesses existentes na órbita societária7, mediante a dispo-

7 Quanto a esse tópico, vale replicar ainda a descrição do Prof. BULHÕES PEDREIRA por ocasião 
dos 25 anos da LSA, onde assim esquematizou a companhia e seu entorno: “A S.A. é considerada, 
com razão, uma das instituições fundamentais da economia de mercado, e a lei que a regula é singular 
pela quantidade dos interesses – gerais e particulares – que precisa proteger, compor e hierarquizar, 
tais como: (a) o interesse da economia na eficiência da companhia como forma de organização de 
grupo empresário e da sua empresa, e como participante no mercado primário de ações, que é a 
fonte de capital de risco para as empresas; (b) o interesse dos empresários em dispor de instrumentos 
para reunir os capitais necessários à criação e expansão da empresa; (c) o interesse dos acionistas em 
participar dos lucros da companhia e preservar o valor dos seus direitos; (d) o interesse dos investidores 
no funcionamento regular, livre de fraudes ou manipulações, dos mercados de valores mobiliários, e 
em ter acesso a informações sobre esses valores e as companhias que os emitem; (e) o interesse dos 
administradores profissionais e empregados na preservação dos seus cargos, empregos e salários; 
( f ) o interesse dos credores da companhia na proteção e realização dos seus créditos; (g) o interesse 
das comunidades em que atua a empresa nas suas funções de criar e repartir a renda. A Lei das S.A. 
é um sistema de normas que precisa compatibilizar todos esses interesses e, necessariamente, hie-
rarquizá-los tendo em vista o interesse geral da economia nacional. É um mecanismo institucional 
extremamente delicado devido à interrelação de normas que protegem esses interesses – alguns 
conflitantes entre si – e na redação de cada norma é preciso avaliar seus efeitos sobre o conjunto e o 
modo pelo qual pode afetar o equilíbrio do sistema. É natural que os titulares de interesses particulares 
considerem a Lei das S.A. apenas do seu ponto de vista e procurem melhorar sua proteção, mas para 
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HENRIQUE CUNHA BARBOSA – 55

nibilização de instrumentos aptos a atendê-los e harmonizá-los, priorizando 
ao máximo a capitalização da companhia, em linha com o enunciado pelo 
Anteprojeto da atual Lei das S.A, ao prescrever que: (i) a “orientação geral do 

projeto de ampliar a liberdade do empresário nacional na organização da sua es-

trutura de capitalização”; e (ii) ao “objetivo de facilitar o controle, por empresários 

brasileiros, de companhias com capital distribuído no mercado”.

Imbuídos dessa &loso&a é que, ao descrever as características e *exibilidade 
das ações preferenciais, os Profs. Alfredo LAMY FILHO e José Luiz BULHÕES 
PEDREIRA desde aquelas origens legais enfatizavam ser “muito grande a gama 

de opções possíveis; e ao mercado caberá distinguir os riscos e avaliar as vantagens, do 

que resultará a maior ou menor aceitação do título e sua cotação.”8 Diretriz comple-
mentada pelo Prof. BULHÕES PEDREIRA em sua festejada obra “Finanças e 
Demonstrações Financeiras da Companhia”, na qual reiterava que “a principal função 

da ação preferencial é de servir de instrumento de )nanciar capital próprio da companhia”.9

Mais recentemente, alinhado a esse pensamento e enfatizando a funda-
mental importância das ações preferenciais, ao comentar a reforma legal de 
2001, o Prof. Mauro Rodrigues PENTEADO assim avaliou:

“Poucos enfatizam que a ação privilegiada, de prioridade ou preferencial 

é, sim, o título societário que melhor se presta à captação de recursos no 

mercado, sem afetar a estabilidade do poder empresarial, mecanismo que 

nações civilizadas não dispensam, ao estimularem a canalização de pou-

panças populares para o processo produtivo. Mas que também é, e talvez 

principalmente, o instituto mais adaptável à boa estruturação do capital 

das empresas, viabilizando operações de saneamento )nanceiro e de rees-

truturação do per)l econômico e do patrimônio das companhias, além de 

ensejar a acomodação, com equilíbrio de direitos e obrigações, acionistas e 

grupos de sócios com interesses contrapostos, parcialmente convergentes ou 

até mesmos divergentes – sobretudo nas companhias fechadas (...)”10

preservar o equilíbrio do sistema é indispensável que as propostas de alteração sejam avaliadas na 
visão de conjunto do sistema. (...) A Lei das S.A, tal como as demais leis que organizam a economia, 
precisa ser atualizada periodicamente em função das inovações criadas pelo mercado e da experiência 
de sua aplicação. (...) Estou certo de que a autoridade que lhe confere a função de administrar os mer-
cados de valores mobiliários fará com que suas recomendações sejam respeitadas e acatadas, tanto 
no Ministério da Fazenda quanto no Congresso Nacional, assegurando que as modificações na lei 
sejam sempre adotadas tendo em conta o interesse prioritário da eficiência das instituições econômicas 
do País.” BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. “25 anos da CVM”, in Revista da CVM nº 35/Abril 2002.

8 Op. cit., p. 189.
9 PEDREIRA, José Luiz Bilhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia: conceitos e 

fundamentos. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 182.
10 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ações Preferenciais. in Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. 

LOBO, Jorge (Coord.), p. 183. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
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Nesse ponto, aliás, vale notar que a reforma assente na Lei no 10.303/2001 
ampliou as hipóteses expressamente previstas na lei acerca dos dividendos 
prioritários, agregando nova margem normativa à já reconhecida versatilidade 
das preferenciais e, além de rati)car taxativamente os dividendos majorados 
dantes defendidos pela doutrina e já utilizados pelo mercado (inciso II), abriu 
uma larga porta à criatividade e conveniência empresarial, nos termos da nova 
disposição do art. 17, em especial de seu §2º11.

Do que se percebe com clareza a sistemática legal absolutamente aberta e 
disponível posta para que se discipline e aloque não apenas as diversas categorias 
de acionistas e investidores, mas se possibilite a delimitação digamos, taylor 

made, da distribuição dos resultados entre os diversos interessados.

Nesse passo, vale trazer a lume novamente as lições sempre válidas dos 
Profs. Alfredo LAMY FILHO e José Luiz BULHÕES PEDREIRA, rati-
)cadas e/ou amadurecidas desde a elaboração do anteprojeto ao momento 
contemporâneo e à experiência da aplicação da lei e reformas havidas, que 
repetidamente põem em voga a maleabilidade das ações preferenciais e sua 
enorme funcionalidade, sempre sob a perspectiva da diversidade de interesses 
e personagens envolvidos e do melhor interesse e/ou oportunidade casuísticos 
ou momentâneos da companhia. O que se tira induvidosamente daí é um 
9anco aberto à recepção de diversas arquiteturas ou metodologias societárias 
que melhor se adaptem à sociedade e seu contexto ou particularidades:

“As ações preferenciais são títulos de extrema &exibilidade, que serem 

para as mais díspares situações: as diferentes combinações de vantagens 

e restrições – com ou sem voto; com ou sem prioridade de dividendos, 

cumulativos ou não, 'xos, mínimos ou com participação integral; com ou 

sem direito de prioridade de reembolso, resgatáveis ou não; conversíveis 

ou não em ordinárias, ou em preferenciais de outra classe; com direito de 

eleger administradores em votação em separado e poder de veto de altera-

ções estatutárias deliberadas pela Assembleia Geral – permitem adaptar o 

modelo geral da companhia a enorme gama de combinações de acionistas e 

interesses. (...) A organização da companhia com acionistas diferentes em 

termos de conhecimento tecnológico e recursos 'nanceiros, relações de mercado 

e reputação, experiência administrativa e objetivos empresariais, e outras 

características, é praticamente impossível com apenas uma espécie e classe de 

11 “Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 

 (...) §2o Deverão constar do estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens 
que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além das previstas 
neste artigo. (...)” 
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ações, a não ser completando os estatutos com acordos de acionistas: o equi-

líbrio de poder entre os grupos de acionistas e a distribuição dos resultados 

em regra somente podem ser alcançados mediante a combinação de ações 

ordinárias e preferenciais, às vezes de diversas classes.” (...) A interpretação 

tradicional do caput do artigo 17, que reproduz os dispositivos do Decreto 

nº 21.256/1932, do Decreto-lei nº 2.627/1940 e da Lei nº 6.404/1976, 

era de que as ações preferenciais somente poderiam atribuir as prioridades 

enumeradas nos três incisos, pois as normas que criam ações preferenciais 

excepcionam o principio da igualdade dos direitos dos acionistas e devem 

ser interpretadas estritamente. A nova redação do art. 17 dada pela Lei 

nº 10.303/2001 autoriza interpretação diferente, pois: (...) b) o §2º do 

artigo 17 admite expressamente outras preferências ou vantagens, além 

das previstas no artigo, e requer que essas preferências sejam enunciadas 

no estatuto com precisão e minúcia.”12 

Isso, destaque-se, sem prejuízo da menção expressa à possibilidade de 

utilização das ações preferenciais para 0nalidades outras que não a simples 

captação de recursos em troca da garantia de dividendos, senão para viabilizar 

também parcerias empresariais de outra monta ou objetivos especí0cos, como 

se dá, v.g, com as chamadas “Tracking Stocks”, conforme se apontará adiante.13 

Ademais disso, não se poder perder de mira a ressalva do Prof. LAMY 

FILHO no sentido que a Lei das S.A “constitui um sistema, e todos os seus dis-

positivos só podem entender-se quando analisados em relação aos demais pertinentes 

à matéria.” Com efeito, ao conteúdo normativo do art. 17 supracitado devem 

agregar-se as disposições dos artigos 15, 19 e 202 (caput), mormente no que 

toca à limitação meramente quantitativa posta às ações preferenciais e ao regime 

igualmente aberto de vantagens e preferências e respectiva regulamentação dos 

dividendos obrigatórios e/ouo prioritários a serem estatutariamente previstos.14

12 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. Vol. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 246; 260.

13 É o que fica claro, v.g., da seguinte colocação: “A associação de duas ou mais empresas em joint 
venture como forma de companhia em regra requer a utilização de ações preferenciais para distribuir 
entre os grupos associados a escolha dos dirigentes e a repartição de resultados. (...) O dividendo fixo 
tem, portanto, a significação econômica de juro fixo porém sujeito à condição de que a companhia 
realize lucro suficiente para pagá-lo. A ação com essas características não é instrumento para captar 
recursos no mercado, mas serve para compor interesses de grupos associados em companhias fecha-
das ou joint ventures, ou na reorganização de companhias em estado pré-falimentar, quando credores 
convertem seus créditos em ações e o dividendo fixo substitui os juros a que tinham direito.”Op. cit., 
p. 254.

14 Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, 
são ordinárias, preferenciais, ou de fruição. §1º As ações ordinárias da companhia fechada e as 
ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. §2o O 
número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse 
direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações emitidas. 
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E é nesse vasto campo que se abre ao mercado de M&A um espectro de 

liberdade cujo cardápio é tão vasto quanto a criatividade dos operadores, aptos 

a emplacar os mais so$sticados e diversos ajustes, o que se vê de modo mais 

intenso no universo do private equity e venture capital, mormente no âmbito 

de start-ups e companhias fechadas de middle market com participação de in-

vestidores com portfólio e apetite mais eclético ou direcionado.

Sob o aspecto econômico, pode-se elencar o uso corriqueiro de ações 

preferenciais com dividendos prioritários, $xos ou mínimos e cumulativos ou 

não, os quais podem tanto viabilizar uma rentabilidade mínima ao investimento 

aportado quanto servir como composição de pagamento de parcelas do próprio 

preço da operação, mitigando quiçá o impacto tributário de ganhos de capital 

ou evitando retenções abusivas ou excessivas dos resultados da companhia, 

garantindo assim que não haverá uma extração indevida de benefícios do poder 

de controle quando da distribuição e pagamento dos dividendos. Na esteira do 

art. 204, pode-se disciplinar inclusive uma periodicidade menor no pagamento 

destes dividendos, obviamente sujeita aos limites e consequências de ordem 

contábil, societária e criminal prescritos.15 Mais que isso, a depender do contexto, 

pode-se cogitar de ressalvar que a prioridade dos dividendos prefere inclusive o 

pagamento de JCPs porventura arbitrados pela companhia, reprimindo assim 

uma deturpação indevida da regra, bem como um impacto tributário indesejável 

ao acionista, ainda que sob o conveniente argumento de estratégia $nanceira 

e melhor interesse da sociedade.16

Nesse sentido, é altamente frutífera a possibilidade de pagamento de 

dividendos à conta das reservas de capital às ações com dividendos prioritários 

 Art. 19. O estatuto da companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou preferên-
cias atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever 
o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações 
ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.

 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a 
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada 
de acordo com as seguintes normas: (...)” 

15 Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semes-
tral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, 
dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço. §1º A companhia poderá, nos termos de 
disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde 
que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante 
das reservas de capital de que trata o §1º do artigo 182. §2º O estatuto poderá autorizar os órgãos 
de administração a declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

16 A par da tributação na fonte à alíquota de 15%, o pagamento do JCP é corriqueiro face à sua 
dedutibilidade para efeitos de apuração de IR e CSLL, somado ao fato de que, para efeitos socie-
tários, o pagamento de JCPs equipara-se ao pagamento de dividendos no cálculo do dividendo 
mínimo obrigatório, à luz do art. 9º da Lei nº 9249/95.
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cumulativos, mesmo nos exercícios em que o lucro se revele insu"ciente, bem 

como em casos de liquidação da companhia, o que confere induvidosa maior 

e"cácia à ideia de primeiro lugar na "la, ínsita aos dividendos prioritários.17 
18 Nesses casos, contudo, é fundamental que se preveja de modo claro no es-

tatuto não apenas essa possibilidade de utilização das reservas, mas a própria 

cumulatividade dos dividendos.19A propósito disso, inclusive, é que usualmente 

a contratação de dividendos "xos vem combinada a uma aquisição com ágio 

destacado à conta de reserva de capital.

Vale lembrar, todavia, que é crucial que bem se estabeleça a base de cálculo 

dos dividendos outorgados, sob pena de ine"cácia absoluta da medida ante uma 

previsão incompleta que simplesmente institua uma regra aberta de “prioridade 

no pagamento dos dividendos”. Isso porque a falta de uma delimitação clara da 

metodologia de cálculo implicando numa pseudo-prioridade, eis que, ausente a 

fórmula de apuração numérica dos dividendos a serem pagos prioritariamente, 

não haverá então como pagá-los de fato aos acionistas.

Lado outro, e convergindo com a potencial diversidade de interesses nesse 

tipo de negócio, é igualmente valiosa a possibilidade de restrição do direito de 

preferência nos aumentos de capital com capitalização de lucros ou reservas para 

as preferenciais com dividendos "xos, especialmente considerando que a com-

posição acionária global não afetará seu resultado econômico "nal esperado.20

Em linha similar, opção que merece consideração em empreendimentos de 

maior risco ou de prazo de duração pré-determinado (v.g, joint ventures, SPEs) 

17 Art. 17 (...)§3º Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em 
prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem 
tiver sido expressamente assegurada. (...)§6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais 
com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício 
em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o §1º do art. 182. 

 Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, 
de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações 
preferenciais de que trata o §5º do artigo 17.

18 Vale frisar que, fora esses poucos casos, não há que se cogitar do pagamento de dividendos 
sem que a companhia efetivamente tenha auferido lucros. Da mesma maneira, no que toca à 
prioridade nos casos de liquidação, a depender do caso, há que se atentar ainda para a hipótese 
trazida pela Lei 11.101/2005, de modo a evitar que se crie uma prioridade fraudulenta em detri-
mento dos credores sociais: “Art. 116. A decretação da falência suspende:(...) II – o exercício do 
direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios 
da sociedade falida.”

19 Art. 17(...) §4º Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulati-
vo, a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo 
mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois 
de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo.

20 Art. 17 (...) (...) §5º Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou 
restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes 
da capitalização de reservas ou lucros (art. 169).(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
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é a de"nição de prioridade no reembolso, inclusive com eventual prêmio. Para 

tanto, além da identi"cação clara do prêmio, há que se atentar para a existência 

ou não de valor nominal das ações em questão, sendo que, na ausência deste, 

impõe-se igualmente um regramento detalhado de sua aferição, sob pena de 

impossibilidade de pagamento ante a nebulosidade métrica.

Ademais disso, para além da simples prioridade no reembolso, o esta-

belecimento de prioridades a acionistas preferenciais em outros eventos de 

liquidez (v.g., alienação do controle ou de ativos substanciais, excedentes de 

caixa ou aumentos de EBITDA) é item extremamente relevante no âmbito das 

operações societárias, mormente quando tais ocorrem por valores inferiores ao 

investido originariamente. A racional aqui é que, nesses eventuais episódios, 

os preferencialistas vejam retornado seu investimento ao menos em valor 

igual – ou em percentual “x%” superior – ao aportado e de modo precedente 

às quotas-parte dos demais consócios. Também aqui, tal e qual nos dividendos 

cumulativos, pode-se prever se os preferencialistas receberão ou não os valores 

excedentes juntamente com os demais, após já lhes terem sido garantidos os 

prioritários pactuados, ou se, uma vez entregue o percentual mínimo acordado, 

esses preferencialistas não mais partilharão do saldo. (full participation x capped 

participation)

Noutro giro, a meio caminho entre os privilégios políticos e os puramente 

econômicos situa-se o instituto do resgate acionário. Enquanto método de 

retirada compulsória do acionista do seio corporativo, este procedimento tem 

enorme serventia no circuito das operações societárias, amoldando-se perfei-

tamente tanto em favor das expectativas do acionista preferencial quanto dos 

desígnios estratégicos da companhia ou seus controladores. 

Associado a dividendos "xos, por exemplo – se bem que atualmente com 

as ressalvas de ordem contábil inerente aos instrumentos híbridos, destacada 

no capítulo seguinte –, o resgate adequa-se com facilidade a operações de sim-

ples "nanciamento da companhia, nas quais o aportador não pretenda maior 

ingerência administrativa ou votante, almejando todavia uma segurança no 

retorno de seu investimento, numa modalidade de quase-empréstimo via equity.

A par disso, é frequente que se estabeleça de antemão datas e/ou eventos 

especí"cos que, uma vez materializados, acionam automaticamente o resgate, 

viabilizando a liquidez do investimento em marco certo e condições pré-"xadas, 
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como sói acontecer com investidores "nanceiros, que via de regra só adentram 

o empreendimento conhecendo na largada a porta de saída para a capitalização 

do retorno aos valores aplicados. Nesse sentido é que se pode pactuar até mesmo 

a prioridade no pagamento do próprio resgate, evitando-se que a existência de 

coinvestidores prejudique ou venha a diferir o recebimento do que lhes será 

devido no seu acionamento.

Já sob a ótica dos acionistas controladores, o regramento estatutário do 

resgate pode alçá-lo à condição de efetiva exclusão de acionistas, desde que 

disparado por situações pré-delimitadas que tornem indesejável a permanência 

do titular da classe acionária resgatável, sem que para tanto se exija anuência 

prévia deste ou outra deliberação de qualquer natureza.

De mais a mais, o essencial é bem demarcar datas e/ou fatos e valores 

e/ou bases de cálculo do resgate, prevenindo que a omissão destes requisitos 

redunde na ine"cácia do instituto.

Indo adiante, outro quesito marcante das ações preferenciais é a possi-

bilidade de sua conversão em ações ordinárias ou mesmo em preferenciais de 

outra classe com direitos diversos daqueles dados à classe original, seja com 

upgrade, seja com redução ou simplesmente mudança de natureza das respec-

tivas vantagens ou restrições originárias. E essa conversão pode ocorrer tanto 

em benefício quanto em detrimento do acionista em questão.

Para além disso, a conversão pode-se apresentar como proveitoso meca-

nismo antidiluição. A título de exemplo, para evitar que o acionista em questão 

assista a futuras rodadas de investimento por preços inferiores aos por ele pagos 

quando de seu ingresso na companhia, pode-se estabelecer a conversibilidade 

acionária mediante uma taxa favorável, como que recalculando e ajustando seu 

aporte anterior às novas condições ofertadas. 

Em contexto similar, pode-se utilizar da conversão para a outorga de direito 

de voto ou majoração e/ou priorização de seus dividendos, em contrapartida à 

diluição patrimonial porventura havida. 

Noutro norte, exemplo típico de conversibilidade punitiva ou pró-compa-

nhia é a hipótese das cláusulas de pay to play, onde a conversibilidade das ações 

preferenciais em ordinárias funciona como que um penalty aos seus detentores, 

caso não acompanhem os eventuais novos investimentos ou subscrições de 

ações da sociedade. Assim, aqueles que não “pagam para continuar no jogo” 
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sofrem a punição de perder os vários direitos inerentes às ações preferenciais.21 

Em suma, o pay-to-play obriga os investidores a continuar participando dos 

futuros (nanciamentos ou injeções de capital, sob pena de perderem o status 

de acionistas preferenciais e, via de consequência, as benesses atreladas àquela 

espécie acionária, (gurando ao (m e ao cabo como um incentivo quase com-

pulsório aos investidores a continuar apoiando a companhia até um virtual IPO 

ou evento de liquidação congênere. 

Afora essas espécies, o resgate e a conversão também pode ser conven-

cionados com data ou evento pré-determinados, como por exemplo após o 

recebimento de um determinado valor a titulo de dividendos (xos pelo prefe-

rencialista, atingimento de metas pela companhia ou preparativos de eventos 

de liquidação (v.g., IPO).

No que tange aos privilégios de ordem política, tem-se principalmente 

as prerrogativas estatutárias de eleição em separado de membros dos órgãos 

de administração22 ou de direitos de veto mais ou menos amplos concedidos 

a acionistas preferenciais. Tal modelo é comumente alicerçado com o uso das 

chamadas golden shares privadas do art. 1823e utilizado em operações que envol-

vam investidores (nanceiros – normalmente num estágio inicial minoritário –, 

podendo ter lugar outrossim em operações de roll up e consolidação de grupos 

estratégicos, bem como em planejamentos sucessórios que pretendam manter 

o patriarca ou a matriarca em posição de ascendência e controle.

Todas essas variáveis representam apenas alguns exemplos do que o mer-

cado já testou ou desenvolveu ao longo do tempo, o que não signi(ca não se 

possa inovar as técnicas e estruturas, a depender das particularidades de cada 

investimento ou combinação de negócios.

21 LOBO, Carlos Alexandre. POTENZA, Guilherme Peres. Investimentos Venture Capital e Private Equity: 
Considerações Práticas e Jurídicas. in Finanças Corporativas – Aspectos Jurídicos e Estratégicos. 
BOTREL, Sergio. BARBOSA, Henrique (Coord.). São Paulo: GEN/ATLAS, 2016, p. 309.

22 Isso sem prejuízo das faculdades políticas impositivas existentes na lei para eleição de em separa-
do de cargos de administração e conselhos fiscais, sem que isso afete a estabilidade do controle 
e a respectiva maioria de assentos nos órgãos colegiados da companhia, postas respectivamente 
nos arts. 141 e 161 da LSA.

23 Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de 
eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo 
único. O estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar à aprovação, em 
assembléia especial, dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais.

 No âmbito das companhias objeto de desestatização a LSA prevê possibilidade símile: “Art. 17 
(...) §7o Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe 
especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir 
os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia-geral nas 
matérias que especificar.”
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En m, cumprida a ressalva de disciplina exaustiva, precisa e minuciosa 

dos arts. 19 e 17, §2ºe 201 caput e §1º da LSA, o leque de opções é amplíssimo 

e induvidosamente valioso, o que é maximizado ainda pela possibilidade de 

se alocar ou cumular cada uma destas características em uma gama de classes 

distintas de uma mesma espécie acionária.

Se o art. 17 elenca as benesses econômicas básicas que se pode conferir às 

ações preferenciais, para que se compreenda e delimite a contento esses e outros 

benefícios não expressamente arrolados, a ele devem agregar-se as disposições 

complementares dos artigos 1524, 1925, 11126 e 20227, mormente no que concerne: 

(i) à possibilidade de cassação, restrição ou mantença do voto das preferenciais 

(art. 111); (ii) à limitação meramente quantitativa posta às preferenciais, caso 

sujeitas a restrição ou cassação do voto (art.15); (iii) ao regime dispositivo de 

eventos terminativos ou de mutação jurídica (resgate, conversão e/ou amorti-

zação) e demais vantagens e/ou restrições admitidas, porém não pré-elencadas 

para o tipo acionário (art. 19); e,  nalmente, (iv) a margem de regulamentação 

estatutária da metodologia de apuração e pagamento dos dividendos atribuíveis 

aos acionistas das diversas categorias (art. 202, caput e §1º).

Enquanto os artigos 19 e 111 acrescem características político-patrimo-

niais às ações preferenciais, o papel do art. 202 e seu §1º é precipuamente o 

de conferir conteúdo e concretude  nanceiros à regra conceitual-indicativa do 

art. 17. E assim o faz priorizando de modo inconteste a liberdade e autonomia 

sociais, referendando em primeiro plano a aritmética de aferição dos dividendos 

– obrigatórios ou prioritários –, conforme “estabelecida no estatuto” (caput), ao 

24 Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, 
são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.

 §1º As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e 
fechada poderão ser de uma ou mais classes.

 §2o O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse 
direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações emitidas. 

25 Art. 19. O estatuto da companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou preferências 
atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever o 
resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações 
ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.

26 Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos 
reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado 
o disposto no artigo 109. (...)

27 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 
a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada 
de acordo com as seguintes normas: (...) §1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como 
porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que 
sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio 
dos órgãos de administração ou da maioria.(...)”
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qual concede largo espaço para “estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro 

ou do capital social, ou !xar outros critérios para determiná-lo” (§1º), ressalvando 

apenas que “sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas 

minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.”28 

2.1. O PROBLEMA DOS INSTRUMENTOS HÍBRIDOS

Nem todo esse regramento aberto e principiologia de clareza aparente-

mente induvidosa deixam as ações preferenciais a salvo de severas polêmicas. 

Em tempos de full disclousure, compliance, accountability e gatos escaldados por 

fraudes megalomaníacas, gatekeepers, investidores e demais stakeholders passaram 

a dedicar muito maior atenção a alguns instrumentos e práticas aparentemen-

te usuais de mercado, mas cujos efeitos concretos ou potenciais nem sempre 

condizem com a simples nomenclatura instituída. Nesse sentido, ao menos sob 

o prisma informacional privilegia-se hoje o que se considera “essência sobre a 

forma”, ou seja, o conteúdo econômico efetivo, em detrimento tão somente da 

pretensa tipologia ou nomenclatura jurídicas. 

Com efeito, sob o referencial de “true & fair” inerente às regras do IFRS é 

que os reguladores têm colocado determinadas categorias de ações preferenciais 

numa certa zona cinzenta, equiparando-as aos ditos “instrumentos híbridos”, 

representados por dispositivos que, embora originária e juridicamente categori-

záveis num ou noutro plano, sob o viés econômico-contábil mesclam na verdade 

características de dívida (debt) e patrimônio (equity) de modo concomitante.29 

A própria CVM tem oscilado na interpretação quanto ao reconhecimento e 

representação contábil desses institutos – se como passivo ou capital –, impondo 

inclusive a reclassi8cação contábil de alguns lançamentos correlatos. 30

28 Reafirmando essa liberdade contratual prevista pela lei, vide PAS/CVM 2007/10879 e 2007/13216, 
na seguinte colocação do Diretor Relator, Marcos Barbosa Pinto: “Como se vê, a lei prescreve uma 
solução eminentemente contratual: dá liberdade para que a companhia fixe a parcela mínima dos 
lucros que deseja distribuir, mas exige que esse percentual seja estabelecido com “precisão e minúcia”. 
Dessa forma, dá condições para que os investidores avaliem as ações que desejam adquirir.”

29 Conceitualmente, sob a ótica financeira, as diferenças de dívida e patrimônio são basicamente 
que: (i) a dívida não reflete uma participação societária na companhia; (ii) o credor (ao menos 
a priori) não tem direitos de voto nas assembleias; (iii) o pagamento dos juros pela empresa 
representa despesa financeira dedutível da base de cálculo do IR; (iv) a dívida deve necessa-
riamente ser paga em tempo e modo enquanto que a reposição do investimento do capital é 
incerta e inclusive atemporal, nas sociedades em que não há prazo determinado. Destarte, é 
absolutamente relevante a configuração não só econômica, mas também jurídica e contábil 
dos institutos, que reflete de modo positivo ou negativo não apenas na estrutura de capital da 
companhia, mas também nos eventuais interesses reflexos de stakeholders.

30 Vide casos Energisa (PAS/CVM 2011-3316), TecToy (PAS/CVM 2005-4105 e PAS/CVM 2010-1058), 
Telebrás (PAS/CVM 2011-3316).
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E isso porque, não raro, algumas espécies de ações preferenciais embora 
dotadas de uma roupagem acionária típica, a qual lhes conceituaria naturalmente 
como equity, na realidade apresentam repercussão ou característica cuja sub-
sunção à norma legal não necessariamente re(ete sua matriz econômica efetiva. 

É o caso de algumas ações preferenciais resgatáveis ou com dividendos +xos31, 
mormente aquelas estruturadas como forma de viabilizar a atração de recursos, 
sem que isso implique na diluição ou perda de poder de controle dos acionistas 
pré-existentes. Nesses casos, o que comumente se pratica é a cassação do direito 
de voto dos aportadores, instituindo-se ainda fundos ou reservas estatutárias es-
pecí+cas, atrelados exclusivamente à garantia de pagamento dos dividendos +xos 
pactuados ou do preço de regaste das ações nos eventos de liquidez respectivos.

Daí que se deve ter cautela redobrada no desenho dos instrumentos de 
investimento que porventura transitem nessa tênue linha classi+catória, especial-
mente considerando que a potencial recaracterização das ações preferenciais ori-
ginariamente pensadas como patrimônio à rubrica de dívida pode gerar impactos 
extremamente negativos à companhia, seja no que toca ao aumento do passivo 
e da redução das contas de capital, seja quanto ao potencial disparo de covenants 
porventura pactuados com terceiros – normalmente credores e fornecedores –, 
especialmente cláusulas de aceleramento, obrigações de não fazer e correlatas.

De toda sorte, a par das prescrições assentadas nos precedentes da CVM 
e nas disposições dos CPCs 38, 39 e 40 e IAS 32, este é um tema que indu-
vidosamente ainda merece melhor debate e regulação. Por ora, o que importa 
para efeitos referenciais de utilização, disciplina e classi+cação contábil das 
mencionadas espécies acionárias (preferenciais resgatáveis e preferenciais com 
dividendos +xos) é ter em mira que, independente dos conceitos jurídicos ou 
+nanceiros, sob a ótica de IFRS as diferenças assentes entre dívida (debt) e 
patrimônio (equity) parecem ser basicamente que: (i) entender-se-á por ins-
trumentos de dívida aqueles títulos societários que não re(itam participação 
concreta na companhia; (ii) o credor (ao menos a priori) não possui direitos de 
voto nas assembleias; (iii) a dívida deve necessariamente ser paga em tempo e 
modo enquanto que a reposição do investimento do capital é incerta e atem-
poral; (iv) o pagamento dos juros pela sociedade representa despesa +nanceira 

31 Outros exemplos de híbridos (equity + debt) que flutuam nessa incerteza classificatório são, v.g.; (i) 
debêntures e notas perpétuas; (ii) instrumento de dívida permutável em ações; (iii) instrumentos 
de dívida associado a bônus de subscrição ou opções de compra; (iv) financiamentos do tipo 
Mezanino, PIK (payment in kind), AFAC.
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dedutível da base de cálculo do IR (o que eventualmente se pode cogitar quiçá 

também dos JCPs pagos a determinado tipo de preferencial em questão, na 

medida em que o novo art 38-B do Decreto-lei 1.598/77, incluído pela Lei 

12.973/14 não faz menção expressa a esta modalidade32).

En4m, tomando emprestado o conceito do próprio CPC 39, para que as 

ações preferenciais – reconhecidas ali como “instrumento 4nanceiro” – possam 

ser classi4cadas como instrumento patrimonial, e não como passivo, é necessário 

que não obriguem a companhia a entregar caixa ou outro ativo 4nanceiro, nem 

a trocar ativos ou passivos 4nanceiros em condições desfavoráveis e que não 

sejam fruto do risco típico de negócio, o que pode se materializar a depender 

da estruturação do resgate e/ou da forma de pagamento dos dividendos. 

Lado outro, e de modo consentâneo com a essência societária originária 

da ação, sob o aspecto tributário o legislador mantém isentos os dividendos 

pagos a esta variedade de preferenciais, ainda que porventura realocadas con-

tabilmente a contas de passivo, ou que a remuneração seja classi4cada como 

despesa 4nanceira na escrituração comercial. No entanto, veda a dedução 

dos dividendos pagos a essas ações porventura reclassi4cadas para efeitos de 

apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, ainda que reconhecidos 

como despesa 4nanceira na escrituração comercial.33 

3. AS AÇÕES “SUPERPREFERENCIAIS”
Se, como se viu acima, a própria estruturação tipológica das preferenciais 

atualmente paira sob a alça de mira contábil, a disciplina dos dividendos a elas 

atrelados também não passa ao largo de alguma perplexidade.

32 “Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que contabilizados 
no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos 
pela pessoa jurídica, exceto na forma de ações, poderão ser excluídos na determinação do lucro 
real e da base de cálculo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido quando incorridos.”

33 Nos termos o novo §2º do art 10 da Lei 9.249/95, incluído pela Lei 12.973/14, que estabelece: 
“rt. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês 
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, 
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, 
domiciliado no País ou no exterior.(...) §2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros 
ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no 
art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta 
de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração 
comercial. §3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os 
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista 
no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa 
financeira na escrituração comercial. (...)” 
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Basta ver a recente discussão atinente às chamadas ações “Superpreferenciais” 

da companhia aérea “AZUL”, onde de modo a contornar o entrave regulatório 

de participação estrangeira máxima no capital votante (20%), a companhia 

propôs a emissão de ações preferenciais que fariam jus a dividendos 75 (setenta 

e cinco) vezes superiores aos das ordinárias, viabilizando assim a atração do 

capital necessário sem violação do sarrafo regulatório então em vigor.34 35

Vale notar que, muito embora o que estivesse em pauta na oportunidade 

fosse o limite de uma das faculdades legais já expressamente admitidas em lei 
– qual fosse, a de dividendos majorados explicitamente previstos no inciso II, 
do §1º do art 17 – mesmo tal item não 8cou a salvo de celeuma. 

No caso da “AZUL”, após um longo debate, a SEP-CVM vetou a prin-

cípio a operação, por entender que a proporcionalidade entre ações ordinárias 

e preferenciais posta na Lei das S/A, para além da proporção meramente 

numérica (50%), envolveria também um equilíbrio entre recursos aportados 

e o poder político exercido, de forma a mitigar um potencial desalinhamento 

de interesses entre controlador e demais acionistas. Nesse sentido, sustentou a 

Superintendência que dividendos 75 vezes maiores implicariam numa infração 

ao princípio da “razoabilidade”, eis que, a juízo da SEP, a proporção prescrita 

na lei referir-se-ia não apenas a quantidade de ações, mas ao aporte econômico 

realizado pelos sócios.

Felizmente, porém, o Colegiado da autarquia, reformou a orientação da 

área técnica e concluiu que a LSA não exige a pretendida proporcionalidade 

entre recursos aportados e respectivo poder político dos acionistas, estabelecendo 

em seu art. 15 tão somente um limite quantitativo para as ações preferenciais 

sem voto (50% do total das ações emitidas pela companhia), sem quaisquer 

outras restrições. Nessa linha, a par dessa baliza numérica percentual, o que a 

34 PAS/CVM 5993/2013-RJ. Proposta de Estatuto da “AZUL”:“(ii) direito de serem incluídas em oferta 
pública de aquisição de ações em decorrência de Alienação de Controle da Companhia nas mesmas 
condições e ao preço por ação equivalente a 75 (setenta e cinco) vezes o preço por ação pago ao 
Acionista Controlador Alienante; (iii) direito ao recebimento de valores equivalentes a 75 (seten-
ta e cinco) vezes o valor atribuído às ações ordinárias, em caso de liquidação da Companhia, 
quando da divisão dos ativos remanescentes entre os acionistas; e (iv) direito ao recebimento de 
dividendos iguais a 75 (setenta e cinco) vezes o valor pago a cada ação ordinária”. (...) “as ações 
ordinárias são conversíveis em ações preferenciais, a critério dos respectivos titulares dessas 
ações, na proporção de 75 (setenta e cinco) ações ordinárias para cada ação preferencial, desde 
que estejam inteiramente integralizadas e não haja violação à proporção legal de ações ordinárias 
e preferenciais”.

35 Após a discussão envolvendo a “AZUL” no ano de 2013, mas face a resposta positiva da CVM, 
a “GOL” também realizou movimento semelhante, e de fato emitiu “Superpreferenciais” com 
dividendos e 35 (trinta e cinco) vezes superiores aos das ordinárias, o que foi aprovado em AG 
de 23.03.2015 com ampla maioria de votos.
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lei estabelece é apenas um “piso” – e não um “teto” – para as benesses outor-

gáveis às ações preferenciais, sendo a chamada “Superpreferencial” hipótese 

plenamente legal.

No que toca a questão do possível desalinhamento de interesses e potencial 

expropriação de benefícios privados pelo controlador, como bem asseverou a 

Diretora Ana Novaes na ocasião – coadunando com a apontada perspectiva 

suscitada desde o anteprojeto –, atendidos os requisitos basilares de disclosure, a 

decisão de investimento, sua preci+cação e análise dos riscos envolvidos compete 

exclusivamente ao mercado investidor, e não ao regulador.

Com efeito, o que de/ui claramente da decisão do colegiado da CVM é 

uma rati+cação da /exibilidade e adaptabilidade absolutas das ações preferen-

ciais, como se tira igualmente da conclusão apresentada por Luiz Leonardo 

CANTIDIANO em seu Parecer emitido em prol da “AZUL” no caso, no qual 

asseverou:

“Nada impede os acionistas, no entanto, de deliberar de maneira diversa 

sobre questões que não estejam previstas na lei e, até mesmo, sobre assuntos 

que, apesar de estarem tratados em lei, não constituem princípios de ordem 

publica.

Reiterando aquele entendimento, sou de opinião que a atribuição, às ações 

preferências de emissão da companhia, de vantagens diversas daquelas 

estabelecidas em lei, não contraria a lei vigente, visto que a adoção de 

referida decisão decorre da liberdade que têm as partes de adotar, em suas 

relações, normas e procedimentos que não sejam vedados pela legislação.”36

Em todo caso, não deixa de ser curioso que as “Superpreferenciais” aéreas 

tenham despertado tanta surpresa e sido objeto de tamanha contenda, especial-

mente quando se recorda que, ainda nos idos do ano 2000, e também em face 

de questões regulatórias, o grupo “Brasil Telecom” (“BrT”) já tivesse lançado 

mão de arcabouço similar, mas na ocasião com ações preferenciais turbinadas 

à ordem de 1.063 (mil e sessenta e três) vezes uma ordinária. E se à época o 

tema não chegou a ser debatido perante a CVM face à alocação do arranjo no 

âmbito das holdings fechadas do grupo, tal não deixou de ter plena e+cácia 

e importância na solução dos entraves normativos, +scalizatórios e negociais 

envolvidos.37

36 PAS/CVM 5993/2013-RJ. O Nelson EIZIRIK também proferiu Parecer no caso, tendo concluído 
em sentido similar pela viabilidade e legalidade das ditas “Superpreferenciais”.

37 O que foi assim refletido nas Demonstrações Financeiras da “Techold Participações”, uma das 
holdings integrantes do grupo “BrT”: “TECHOLD PARTICIPAÇÕES S.A. Notas Explicativas às 
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Destarte, parece inequívoco que a "gura das “Superpreferenciais” apre-

senta-se como relevante modalidade de ajuste societário, abrindo &anco para 

um variado leque de operações, em linha com o regramento absolutamente 

versátil do anonimato.

4. TRACKING STOCKS
38

As “Tracking Stocks”39 são uma categoria de ações que materializam im-

portante instrumento "nanceiro à disposição de companhias e investidores. 

Muito objetivamente, as “Tracking Stocks” constituem uma classe de ações 

cujo valor e/ou dividendos estão vinculados a um ativo ou divisão empresarial 

da companhia emissora, tendo seu retorno e preci"cação atrelados não à per-

formance global da companhia que as emite, mas sim do produto econômico 

daquele determinado bem ou divisão rastreados. 

Fruto do aceleramento do processo global de diversi"cação de negócios e 

consolidação de grupos empresariais40, essa "gura teve origem no direito nor-

te-americano em meados da década 1980, com a emissão pelo grupo General 

Motors de uma ação “classe E” (“GM-E”), utilizada na ocasião como moeda de 

troca na aquisição do controle da Electronic Data Systems (“EDS”). Com isso, 

Demonstrações Contábeis (2001) (...) Investimentos

 O investimento em coligada é avaliado pelo método da equivalência patrimonial.

 Para fins de aplicação do método de equivalência patrimonial a participação societária na 
investida, conforme disposto no artigo 11, inciso iv, da Instrução CVM 247/96, é determinada 
de acordo com o percentual ajustado decorrente da aplicação da cláusula estatutária associada 
ao Acordo de Acionistas que conferem aos detentores de ações preferenciais o direito de, a 
qualquer tempo, converter cada ação preferencial em 1.063 ações ordinárias, desde que não 
haja violação das regras aplicáveis no processo de desestatização da Brasil Telecom Participações 
S.A. A participação da Techold Participações S.A. no capital da investida Solpart Participações 
S.A. foi determinada considerando-se as cláusulas do Estatuto Social da investida, associadas 
ao Acordo de Acionistas que através do direito dado aos acionistas preferenciais da investida 
de converter a qualquer tempo suas ações na proporção de 1.063 ações ordinárias para cada 
ação preferencial possuída, confere a Techold Participações S.A. uma participação ajustada de 
61,98% na Solpart Participações S.A.”

38 Para uma visão mais detalhada acerca das “Tracking Stocks”, vide: BARBOSA, Henrique Cunha. 
Tracking Stocks: Ações Preferenciais e Dividendos Prioritários no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Quartier Latin, 2018.

39 Comumente também designadas “Alphabet Stocks, “Letter Stock” ou “Targeted Stocks”.

40 Fator que já era apontado inclusive com destaque no próprio Anteprojeto da Lei 6.4040/76, o 
que demonstra o vanguardismo e capacidade de adaptação do sistema brasileiro do anonimato, 
senão veja-se: “GRUPO DE EMPRESAS – Não se esqueceu o Anteprojeto de considerar o problema ao 
regular o “grupamento de empresas” pela primeira vez no direito brasileiro. Admitindo que a realidade, 
hoje, é o grupo empresarial – a célula isolada é quase uma raridade – o Anteprojeto conferiu disciplina 
à própria “ sociedade de sociedades” (arts. 274/286; arts. 265/77 da lei). Organizado juridicamente o 
grupo, o Anteprojeto reconheceu pudesse ele ter interesses diversos dos de uma subsidiária em determi-
nado momento, e autorizou que o administrador desta observasse ao orientação geral da controladora 
(Art. 282; atr. 273 da lei).” LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Op. cit., p. 167.
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permitiu-se aos vendedores manter os benefícios de caráter patrimonial inde-

xados ao negócio alienado, que desde então passou a integrar o conglomerado 

“GM” como mais uma de suas tantas operações, vertical ou horizontalmente 

consideradas. Em síntese, as ações “GM-E”, embora emitidas pela própria 

General Motors (controladora/parent company), outorgavam aos respectivos 

detentores dividendos atrelados exclusivamente ao resultado da “EDS” (con-

trolada/subsidiary), ainda que juridicamente +gurando como acionistas daquela 

controladora (“GM”).

Tendo se revelado extremamente bem sucedida, a operação acabou dando 

azo a um novo movimento de mercado, sendo replicada – em modalidade similar 

ou adaptada – por uma gama de outras grandes empresas ou grupos, assumin-

do maior volume e repercussão especialmente com a “febre das pontocom” do 

+m do século XX e a necessidade (ou conveniência) de fomentar capital e/

ou delimitar risco e expectativa de ganhos aos diversos empreendimentos ou 

inovações desenvolvidos. 

Alguns dos exemplos mais emblemáticos, apenas a título ilustrativo, são 

as experiências correlatas de “Microsoft”, “WorldCom”, “Disney”, “Sprint”, “Alcatel” 

e “AT&T”. Mais recentemente, comprovando a contemporaneidade e contí-

nua utilidade prática do instituto, a DELL Computers lançou mão dessa +gura 

na recente aquisição da “EMC”, emitindo uma “Tracking Stock” atrelada ao 

resultado de um software especí+co da companhia então adquirida (“EMC”). 

E o leque é vasto, sendo aplicável hoje também ao universo esportivo, 

como no caso Fantex Brands Inc., que emite “Tracking Stocks” vinculadas ao 

desempenho de uma diversidade de atletas nos quais detém algum tipo de 

investimento. Aliás, o 2anco de serventia das “Tracking Stocks” é tal que nem 

mesmo os países da antiga cortina de ferro dela abdicam, como é o caso do 

grupo Checo “NWR”, que segmentou seus setores imobiliário e de mineração 

em duas classes de tracking stocks, de modo a superar restrições regulatórias 

do ramo minerário daquele país. 

A própria General Motors, repetiu a empreitada lançando anos mais tarde 

outra “Tracking Stock”, classe “GM-H”, desta feita vinculada a seu braço aero-

náutico Hughes Aircraft (das letras outorgadas às classes de ações, inclusive, é 

que deriva a nomenclatura de “Alphabet Stocks” ou “Letter Stock”). 

Com efeito, inobstante o modelo utilizado pela General Motors em sua 

emissão inaugural espelhasse apenas uma das tantas funções que as “Tracking 
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Stocks” permitem perseguir, o desenho ali empregado demonstra bem a ideia por 

trás do instituto que, como dito, corpori#ca uma espécie acionária que persegue 

(track) ou vincula-se à performance #nanceira de uma unidade de negócios, 

subsidiária ou investimento especí#co da “companhia-mãe” – que usualmente 

é a controladora –, e não ao resultado global desta sociedade emissora. Via 

de consequência, é comum que a contrapartida do investimento direcionado 

envolva a coibição ou limitação do direito de voto das ações correspondente, 

muito em linha com o conceito de preferenciais dantes apresentado neste texto.

Assim, apesar do interesse econômico das “Tracking Stocks” estar conectado 

aos frutos de uma determinada divisão empresarial posta sob o guarda-chuva 

da emissora, os detentores dessa categoria especial de ações permanecem for-

malmente como acionistas tão somente desta companhia sobreposta (emissora), 

não possuindo portanto – ao menos a priori –, quaisquer ingerências jurídicas 

ou potenciais “claims” perante a a#liada ou unidade “rastreada”. 

O que faz com que, na sua essência, a natureza jurídica das “Tracking Stocks” 

seja a de uma ação preferencial com dividendo prioritário #xo, estatutariamente 

delimitado de modo mais ou menos amplo pelos frutos econômicos do ativo es-

pecí#co rastreado, e não pelo acervo patrimonial global da companhia emissora.

A racional básica por trás desse instrumento é a noção de que o merca-

do não é e#ciente o su#ciente para valorizar ou preci#car alguns setores do 

negócio, sendo frequente em grupos empresariais a coexistência de unidades 

com desempenho econômico díspar no que toca à rentabilidade e respectiva 

atratividade e/ou demanda por investimentos. Nesse contexto, a emissão des-

sas ações “setorizadas”41 permite realçar o valor oculto (hidden value) dessas 

divisões do negócio, oportunizando en#m a adesão de um maior número e/ou 

diferente per#l de investidores e, daí, o incremento da capacidade de captação 

dos recursos necessários em volume condizente com o bom desenvolvimento da 

companhia emissora – ou do próprio grupo –, conjugando com isso as benesses 

do #nanciamento via equity a uma estrutura acionária estável de controle, face à 

limitação – ou, eventualmente cassação – dos direitos de voto dos subscritores 

das referidas “Tracking Stocks”.42

41 A expressão “Ações Setorizadas” é utilizada especialmente em Portugal, nos estudos lusitanos 
seminais acerca das Tracking Stocks.

42 “Operating on the assumption that the financial marketplace was not completely efficient in valuing 
their businesses, certain diversified corporations have adopted tracking stock equity structures in 
attempt to unlock the hidden, or unrecognized, value in those businesses.” HAAS, Jeffrey J. Diretorial 
fiduciary duties in a tracking stock equity structure: the need for a duty of fairness, 1996.
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Mas afora constituir relevante instrumento !nanceiro de capitalização 

societária, moeda de pagamento em M&A ou valorização de um determina-

do braço empresarial, as “Tracking Stocks” possuem ainda uma gama de outras 

potencialidades, tais como: (i) a estruturação e !nanciamento de recuperações 

judiciais43; (ii) alocação de interesses em grupos e joint ventures, com a segre-

gação de investimentos e/ou simpli!cação de organogramas societários44; (iii) a 

maximização de resultados ou a desoneração e desburocratização de operações 

de reorganizações societárias (v.g., cisões, Spin o!s e/ou Equity Carve Outs); ou, 

dentre outros, (iv) eventual medida de incentivo ou remuneração à adminis-

tração das companhias emissoras.

Em suma, e como já se disse inclusive acerca das “Tracking Stocks”, “some 

see them as a #ve star a la carte meal; others see them as heartburn-inducing fast 

food. Perhaps investors need to ask themselves: which meal can I a!ord.”

Naturalmente, contudo, que nem só de glórias vivem as “Tracking Stocks”. 

Sob o prisma econômico, a despeito de alguns estudos demonstrarem que o 

anúncio de sua emissão ou de operações envolvendo esse tipo acionário impli-

carem numa reação positiva imediata do Mercado e consequente valorização 

do grupo45, outras análises apontam que no longo prazo tais não geram valor 

efetivo para a companhia emissora – quando não o corroem –, ainda que me-

diante a valorização da “ação especial”. 

O que não signi!ca tampouco que se possa ignorar os virtuais problemas 

de agência e riscos outros de abusos ou con6itos de interesses decorrentes do 

investimento ou expectativa maior ou mais intensamente direcionada a subsi-

diárias ou setores individualizados da companhia, que obviamente não podem 

se dar em detrimento da mesma. De todo modo, essas são questões a serem 

respondidas no sistema brasileiro.46

43 Em substituição, por exemplo, a um financiamento DIP (Debtor in Possession) e a toda a celeuma 
que lhe é inerente. (Vide, recentemente o notório caso OAS)

44 No caso brasileiro, pode-se citar, v.g., o mercado de geração de energia, que abriga organogramas 
societários absolutamente complexos e pesados, fruto não raro da necessidade da constituição 
de uma gama de SPEs atreladas às mais diversas PCHs, a depender dos parceiros locais ou ques-
tões contratuais, imobiliárias e/ou regulatórias envolvidas. Isso, em tese, poderia ser mitigado 
mediante a emissão, pelas holdings, de “Tracking Stocks” vinculadas a cada uma dessas unidades 
geradoras.

45 ELDER, John; JAIN, Pankaj K.; KIM, Jang-Chul. Do tracking stocks reduce information asymmetries? 
An analysis of liquidity and adverse selection, in The Journal of Financial Research, Vol. 28, Issue 
2 pp. 197-213, 2005. ______; WESTRA, Peter. The Reaction to Tracking Stock Announcements. Dis-
ponível em<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=175229, 1999>. 

46 As quais, conforme apontado na nota , este autor pretende perquiri em sua tese específica, 
dentre outros temas correlatos.
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Em todo o caso, o certo é que a relevância e benesses do modelo parecem 
suplantar os eventuais contras, tendo a #gura das “Tracking Stocks” já há alguns 
se estendido para além do mercado estadunidense, tornando-se objeto de estudo, 
utilização ou até mesmo positivação legal por boa parcela do direito continental 
europeu,47 de modo que, cedo ou tarde a tendência irremediável é que a discussão 
venha bater às portas tupiniquins.

Ademais, a ideia de jungir o investimento a um braço especí#co de grupos 
societários não nos é de todo estranha. A#nal, é no mínimo sintomático que 
os instrumentos de dívida postos na lei não apenas não vedem a alocação de 
resultado ou garantias patrimoniais atreladas a outros entes, como admitam ex-
pressamente essa possibilidade, como sói acontecer no caso das debêntures com 
garantia 2utuante, conforme prescrição manifesta do §6º do art. 58 da LSA.48

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusão, o que se pode inferir é que boa parte dos pré-concei-
tos e a rarefeita produção acadêmica atinente às ações preferenciais não condiz 
com a inequívoca importância desse instrumento para o sistema econômico-
-societário brasileiro, cujas potencialidades merecem maior atenção e debate 
por companhias e investidores.

O que se pretendeu aqui brevemente foram alguns apontamentos e pro-
vocações acerca de um modelo acionário de captação de recursos e estruturação 
de negócios dotado de ampla serventia e adaptabilidade, com #ncas a desvendar 
características e funcionalidades pouco exploradas pela doutrina nacional acerca 
das preferenciais, tais quais, v.g., as chamadas “Superpreferenciais” ou das ditas 
“Tracking Stocks” há muito difundidas no direito estrangeiro.

47 Exemplo disso é a vasta produção dirigida às “Actions Reflets” (ou “Actions Traçantes”) surgidas 
na França que, embora não taxativamente tipificadas em lei, são fruto de intenso debate e 
perquirição acadêmica e interesse dos operadores, tal qual se viu na Alemanha, onde há muito 
se debate acerca das chamadas “Spartenaktien” e sua harmonização ao sistema legal e ao §11 do 
AktG, bem como de sua potencial previsão expressa de lege ferenda. Talvez um passo à frente – se 
bem que ainda um tanto carente de precedentes casuísticos mais relevantes – o sistema italiano 
foi ao ponto de prever em lei o que por lá se designam hoje de “Azioni Correlate”, delimitadas 
normativamente, a partir da reforma societária de 2003, pelo art. 2.350 do Codice Civile. Temá-
tica esta que se difundiu mais recentemente para terras lusitanas, tendo a academia portuguesa 
produzido nos anos recentes reiterados artigos e monografias acerca do que se optou por lá 
designar de “Ações Setoriais”, tidas em sua maior parte como harmonizáveis ao Código das 
Sociedades Comerciais.

48 “Art. 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou ga-
rantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia.
(...) §6º As debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de sociedades (artigo 265) 
poderão ter garantia flutuante do ativo de 2 (duas) ou mais sociedades do grupo.” 
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Isso, destaque-se, em linha com a concepção ideológica – mas absoluta-

mente realista – do próprio Anteprojeto que veio a desaguar na Lei nº 6.404/76, 

no sentido da busca contínua da *nalidade prática dos institutos e garantia de 

atingimento de seus objetivos correlatos.49

Oxalá o cenário de crise se revele também uma oportunidade para uma 

perquirição mais detalhada e utilização mais intensa – e obviamente escrupu-

losa – das ações preferenciais na práxis do mercado brasileiro. 

49 Como se tira da seguinte passagem de lavra dos Prof. LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA: 
“OBJETIVO MAIOR DO PROJETO – O Anteprojeto não foi elaborado como um exercício de técnica 
jurídica, mas com o fim prático de modificar determinados padrões de comportamento e estruturas 
sociais. Por isso, na apreciação do seu sistema, assim como de cada um de seus dispositivos e soluções, 
um dos principais critérios de julgamento há de ser a sua funcionalidade, no quadro da realidade 
brasileira atual, como instrumento para atingir seu objetivo maior – de criar um mercado primário 
de ações.” Op.cit., p. 148.
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