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PREFÁCIO

Foi com muito prazer que recebi e aceitei o convite de Henrique 

Barbosa para escrever o prefácio da presente obra.

Conheço o autor há mais de dez anos e já tive a ocasião de participar 

em seminários jurídicos por ele organizados em Belo Horizonte. Ade-

mais, temos convivido em congressos e eventos sociais, onde trocamos 

idéias sobre temas ligados ao direito societário.

Henrique é um jovem e brilhante advogado com destacada atua-

ção na área do direito empresarial. Tem se dedicado, nos últimos anos, 

a desenvolver trabalhos acadêmicos – mas orientados para (nalidades 

práticas- voltados para a análise da interação entre Direito e Finanças 

Corporativas. Nesse sentido, organizou, junto com Sérgio Botrel, a obra 

coletiva “Finanças Corporativas”, publicada pela Ed Atlas em 2.016.

No presente livro, que constituiu originalmente sua tese de douto-

rado na Faculdade de Direito da USP, Henrique desenvolve sistematica-

mente um tema de grande relevância na relação entre direito e (nanças 

corporativas. Conforme observou agudamente, o advogado corporativo, 

além de sólida preparação jurídica, deve ter um conhecimento multi-

disciplinar e noções relevantes de economia, (nanças e negócios, que o 

tornem apto a bem assessorar as empresas.

O tema analisado na presente obra constitui excelente exemplo da 

necessária integração dos conhecimentos jurídicos e de (nanças corpo-

rativas, aliás, infelizmente ainda pouco estudadas em nossas Faculdades 

de Direito.

As “tracking stocks”, (“ações setorizadas”) oriundas da prática do 

mercado norte-americano, constituem classe de ações cujo valor e/ou 

dividendos estão vinculados a um ativo ou divisão empresarial da com-

panhia emissora. Ou seja, sua valorização no mercado ou os dividendos 

que gera decorrem não da performance global da companhia que as emite 

mas do produto econômico de determinado bem ou divisão da empresa.
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A vantagem das “tacking stocks” é que elas permitem realçar o valor 

oculto de determinado segmento empresarial, viabilizando a captação 

de recursos pela companhia ou pelo grupo empresarial.

Ainda conforme o Autor, além de facilitar a capitalização das 

companhias, tais ações podem ser utilizadas para várias funções, como: 

estruturação e (nanciamento de planos de recuperação judicial; alocação 

em joint ventures; medida de incentivo e remuneração a administradores; 

redução de custos em operações de reorganização societária, etc.

A obra divide-se em cinco capítulos: no primeiro, o Autor de(ne 

as tracking stocks e mostra a sua evolução histórica; no segundo, aponta 

as principais características do instrumento; no terceiro, apresenta a ex-

periência sobre o tema no Direito Comparado; no quarto capítulo trata 

de demonstrar a viabilidade de se utilizar as tracking stocks no sistema 

jurídico brasileiro, como modalidade de ação preferencial; o capítulo 

quinto é voltado para a análise dos problemas que podem ser causados 

por tais ações, bem como as cautelas necessárias para resolvê-los.

O capitulo 4 constitui, a meu ver, a parte mais instigante do traba-

lho, eis que nele o Autor analisa a viabilidade de tais títulos entre nós. 

Haveria espaço para a sua adoção em nosso sistema jurídico?

Partindo da análise de hipóteses congêneres – debêntures com 

garantia 0utuante, “stock option plans” e ações “superpreferenciais” – O 

Autor analisa com profundidade o regime legal das ações preferenciais no 

Brasil para concluir que a Lei das S.A. estabeleceu um regime bastante 

0exível na sua disciplina, ainda que tal não seja percebido na prática do 

mercado e muito menos re0etido nos estatutos sociais. Prova disso, aliás, é 

a praxe de redações lacônicas nos estatutos sobre dividendos prioritários.

As tracking stocks seriam ações preferenciais com dividendo prioritá-

rio (xo, estatutariamente delimitado de modo mais ou menos amplo pelos 

frutos econômicos de um ativo especí(co da companhia, e não pelo acervo 

patrimonial global ou o seu capital. Dada a 0exibilidade da disciplina das 

preferências em nosso sistema legal, tal dividendo, desde que previsto com 

precisão e minúcia no estatuto social, seria plenamente aceitável.
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O Autor analisa ainda um precedente ou “quase precedente”: o da 

Vale/Litel, pois as ações “classe C” da Litel, entre o período de colocação 

no mercado e o seu resgate, atribuíram dividendos que tinham base de 

cálculo delimitado no Estatuto, mas vinculadas ao teto de dividendos 

distribuídas por uma subsidiaria da companhia (“Litel B”).

No capítulo *nal, o Autor analisa as principais cautelas para uso do 

instrumento, a mais importante das quais, ao nosso ver, consistindo na 

identi*cação precisa do ativo cujos resultados serão “rastreados”.

O tema é absolutamente novo e sua análise não encontra precedente 

entre nós. Assim, o presente livro constitui um estudo exploratório e 

inovador de um ativo *nanceiro que merece ser melhor compreendido 

para sua adoção entre nós. Escrito de maneira objetiva e privilegiando 

uma abordagem interdisciplinar – particularmente do direito e *nanças 

corporativas – constitui uma importante contribuição para o desenvol-

vimento de novas fronteiras de nosso direito societário.

NELSON EIZIRIK


