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1. RESUMO  

As ações preferenciais sem direito ou com restrição ao voto são tema de grandes              

discussões, tendo em vista que visam exclusivamente o financiamento da          

companhia substituindo o direito de voto do agente superavitário por vantagens,           

dispensando por completo aquele que é o elemento subjetivo mor das sociedades, o             

affectio societatis. Para além das controvérsias envolvendo este instituto, se faz           

necessário elencar a relevância jurídico-econômica destas ações para o mercado de           

capitais brasileiro - haja vista que vivemos em um momento de restrição e vedação à               

emissão delas - de maneira que até mesmo o governo já as utilizou para capitalizar               

os mais diversos setores da economia, tais como pesca, reflorestamento etc. No            

âmbito destes valores mobiliários também será abordada a problemática vivenciada          

pelos preferencialistas da Petróleo Brasileiro S.A. no que tange ao voto contingente,            

elemento previsto no artigo 111, § 1º, da Lei n° 6.404/76, e que gerou um imbróglio                

no meios jurídicos relacionado à aplicabilidade ou não do artigo 62, da Lei n°              

9.478/97.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O mercado de capitais brasileiro graças a estabilidade macroeconômica         

promovida desde a década de 1990 em virtude do Plano Real e do controle              

inflacionário, vem inovando suas matrizes, tendo em vista o grau de relevância que o              

país passou a ter. Algo que temos observado nessa movimentação é que uma             

classe de ações está sendo, paulatinamente, retirada do mercado, sendo ela: a das             

ações preferenciais. 

As ações preferenciais estão presentes em grande parte dos mercados          

no mundo, sejam subdesenvolvidos, emergentes ou desenvolvidos, porém, em         

decorrência das normas de alguns segmentos de listagens que exigem, por           

exemplo, os mais altos níveis de governança corporativa, estes papéis vêm tendo            

sua emissão limitada ou, ainda, vedada. 

Dentre as características desses papéis há uma que será explicada a           

partir da utilização de um caso prático envolvendo uma das maiores companhias            

petrolíferas do mundo, a Petróleo Brasileiro S.A., estamos falando do voto           



contingente, que gerou certo imbróglio nos meios jurídicos levando o caso para a             

Comissão de Valores Mobiliários.  

Essa restrição e o caso envolvendo a Petrobras são o objeto do            

respectivo estudo, que visa demonstrar, utilizando de doutrina e legislação nacional           

e internacional, pelo método dedutivo, a importância jurídico-econômica que as          

ações preferenciais sem direito ou com restrição ao voto têm para o mercado de              

capitais brasileiro.  

 

3. OBJETIVOS  

Almeja-se demonstrar a relevância jurídico-econômica das ações       

preferenciais a partir da análise do presente cenário em que tais valores mobiliários             

vem sofrendo restrições à sua emissão, tanto no mercado de capitais brasileiro            

quanto nos estrangeiros. 

Partindo da origem e das regulações iniciais que as ações preferenciais           

tiveram no mundo, apresentando a evolução do tratamento que o mercado brasileiro            

dá a estes valores mobiliários, e elencando, até mesmo, a utilização dos governos             

para o financiamento dos mais diversos setores da economia. 

Apresenta-se também a situação vivida na Petróleo Brasileiro S.A. no que           

tange às suas ações preferenciais, mais especificamente à uma característica          

própria delas, o voto contingente, análise de grande valia ao entendimento e            

completude do estudo.  

 

4. METODOLOGIA 

Toda pesquisa deve ser lastreada por padrões científicos, particulares de          

cada área do conhecimento, que se encarregam de definir formas para se buscar a              

mais adequada interpretação dos seus resultados. Tais padrões podem ser          

resumidos no conceito de Metodologia. 

Nesta esteira, descrever a metodologia, será nos dizeres de Welber Barral           

(2003, p. 75-76): 

 

[...] especificar as operações a serem realizadas e a forma          

como serão interpretados os resultados dessas operações,       



considerando-se o problema proposto. Ao mesmo tempo, a        

metodologia não deve ser somente uma lista de meios para a           

pesquisa, mas também uma explicação de como esses meios         

serão preferíveis a outros. 

 

Assim, o método adotado no presente trabalho, predominantemente, será o          

histórico e comparativo, pois, abarcará a origem das ações preferenciais, de           

maneira a analisar e comparar as primeiras disposições legislativas, nacionais e           

internacionais, a respeito desses valores mobiliários, elencando a imensa         

contribuição da autorregulação para o estabelecimento das ações preferenciais nos          

mercados de capitais. 

A utilização do método dedutivo também se fará fundamental, haja vista que a             

reunião das leis e teorias abordadas ao longo do estudo convergirão para a análise              

do presente cenário de redução das ações preferenciais nos mercados de capitais.  

Nota-se, portanto, o caráter sincrético no que tange ao uso dos métodos na             

presente investigação. Não se pode olvidar, contudo, que em face da análise            

interpretativa das diversas teses, livros e ensaios que serão lidos para a confecção             

do trabalho, o método dialético também se impõe. Sua importância sobressai em            

qualquer escrito com teor crítico, sem o qual perde profundidade, correndo o risco de              

se perder em trivialidades e simplismos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A partir de uma breve introdução sobre o mercado de capitais e os             

valores mobiliários, analisou-se a origem das ações preferenciais, que se deu nas            

empresas familiares que visavam a manutenção do controle ao mesmo tempo que            

necessitavam de financiamento para suas atividades e projetos, aspecto         

característico do valor mobiliário ora analisados. 

Deu-se ênfase constantes discussões e regulações que as ações         

preferenciais passaram ao longo do tempo, seja nas modificações de tratamento que            

a New York Stock Exchange (NYSE) deu a este valor mobiliário - as quais, pelo grau                

de importância que os Estados Unidos tem no sistema financeiro nacional, afetaram            



grande parte das economias de mercado do mundo - ou nas disposições que o              

mercado de capitais brasileiro, ainda embrionário, versou.  

De grande valia ao estudo foi, utilizando do método comparativo, a           

abordagem da legislação francesa de 1978 sobre às action de préférence, assim            

como as actions de priorité e as actions à dividendes prioritaires sans droit de vote,               

institutos que já existiam antes da disposição de 1978, afinal o direito brasileiro,             

principalmente na área comercial, é muito influenciado pelas ordenações         

estrangeiras. 

Ressaltando a relevância jurídico-econômica das ações preferenciais, foi        

analisado o uso que o governo brasileiro fez a partir de 1960, com a criação da                

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ao facilitar o acesso          

da população às ações das companhias que ali tivessem sede através da            

possibilidade de capitalização pelo Imposto de Renda, e, ainda na esteira do direito             

comparado, sua aplicação na Rússia durante o desmonte da União Soviética. 

O direito ao voto também foi explanado, pois o fato de não ser um direito               

essencial do acionista, abriu a possibilidade para a existência da classe de ações             

aqui estudadas, assim como está presente em uma situação excepcional aos           

acionistas preferencialistas, prevista no art. 111, § 1°, da Lei 6.404/76, o voto             

contingente. 

Por fim, deu-se destaque a situação vivenciada pela Petróleo Brasileiro          

S.A. no que tange ao voto contingente, case que reuniu diversos dos princípios             

tratados ao longo do estudo, vislumbrando-se o quão relevante ainda são as ações             

preferenciais.  

 

6. RESULTADOS 

A partir da apresentação dos aspectos introdutórios sobre o mercado de           

capitais e os valores mobiliários, se fez melhor compreensível a análise do            

surgimento e os problemas ligados à emissão das ações preferenciais, tendo em            

vista que foi e é o próprio mercado e o direito advindo dele, isto é, o direito dos                  

valores mobiliários, que se incumbiram da sua criação, regulação e fiscalização,           

resultando na característica mor deste setor, a sua autorregulação. 



A autorregulação é apoiada até mesmo pela Lei, que deixa certos           

dispositivos em aberto, cabendo às companhias definirem em seu estatuto qual           

direção irão tomar em seus negócios, sendo até mesmo um motivadora do diritto             

mite, de Gustavo Zagrebelsky. 

Abordamos o uso governamental desses valores mobiliários, o que         

resultou em uma popularização em escala mundial, afinal muitos países usaram das            

ações preferenciais para capitalizar as empresas estatais, o que foi positivo mas            

que, decorrido um certo tempo, trouxe, como demonstramos, problemas.  

A problemática envolvendo esses valores mobiliários acabou gerando        

desconfiança e cautela em torno desses papéis, em que ainda hoje os mercados             

com maiores níveis de transparência restringem ou até mesmo proíbem a circulação            

deles. 

Com isso, infere-se que, para além das incertezas geradas, as ações           

preferenciais carregam importância ímpar para o mercado de capitais nacional e           

internacional, dificultando sua extinção.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo das ações preferenciais sem direito ou com restrição ao voto            

pode parecer, num primeiro momento, algo muito específico, porém, como foi           

observado, se trata de um instituto ligado a diversos outros, sendo que partirmos de              

uma abordagem resumida a respeito do mercado de capitais e dos valores            

mobiliários, para que assim fosse possível criar as bases para um bom entendimento             

do tema.  

Todos esses pontos foram tratados com o escopo de demonstrar a           

relevância jurídico-econômica das ações preferenciais sem direito ou com restrição          

ao voto no mercado de capitais brasileiro, esses papéis foram e são importante pois              

trouxeram: o estabelecimento e o fortalecimento do nosso mercado, a evolução dos            

direitos dos minoritários, a movimentação da poupança nacional e a capitalização           

das empresas estatais e privadas. 

Essas melhoras foram as grandes responsáveis pelo mercado que temos          

atualmente, o qual ano após ano assume um posto de maior relevância entre os              

mundiais, pela sua integridade jurídica e representatividade econômica. Portanto, as          



ações preferenciais sem direito ou com restrição ao voto foram e são de extrema              

importância para o mercado de capitais brasileiro. Tollitur quaestio. 

Quanto à metodologia, utilizou-se do método histórico e comparativo, o          

primeiro para buscar as origens dos institutos apresentados e, através do segundo,            

foi possível verificar todos os aprimoramentos que os diversos embates, tanto no            

Brasil quanto fora, foram capazes de gerar. Houve também a utilização do método             

dialético nas consultas bibliográficas de diversas teorias, livros e ensaios dos quais            

foi possível elencar diversas vertentes das quais foram de grande valia e reforçaram             

o entendimento pretendido. 
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