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seus posicionamentos. No mundo dos negócios, os 
princípios da razoabilidade, conveniência e opor-
tunidade sempre balizarão as decisões capitalistas. 

5) Jamais peque por omissão. A omissão 
tem um preço mais alto do que o preço da ação 
desagradável. 

6) Esteja assessorado por profissionais capazes 
de fazer as análises necessárias de todos os docu-
mentos apresentados e dos mecanismos e “regras 
do jogo” para pressionar os seus pares e estarem 
atentos sobre suas próprias omissões e o quanto 
isso poderá representar no futuro caso isso se torne 
uma ação indenizatória contra seus sócios. 

7) Negocie com o acionista majoritário uma 
carta de conforto ou um D&O mais amplo para 
você, para que seu posicionamento não seja tão 
firme e contrário aos interesses do acionista ma-

joritário. Quem sabe a visão do acionista majoritário e a sua estratégia 
seja uma oportunidade de negócio e alavancagem do faturamento? Se 
seus riscos foram cotejados, porque não apoiá-lo?!

Se nenhuma destas ações for eficiente, você não está mais predisposto 
a correr riscos e a empresa está dando prejuízos sobre prejuízos, as medidas 
deverão ser mais drásticas.

Primeiro, negocie a sua saída do Conselho de Administração,  
fundamentando juridicamente o desligamento, bem como, a contratação 
de um profissional da sua escolha para a ocupação da cadeira que você 
detinha. É importante que este profissional seja qualificado para o cargo e 
detenha experiência em conflitos e bons conhecimentos jurídicos. O perfil 
deste profissional deverá ser de um conciliador que busque a redução dos 
conflitos, permitindo que você aja  exclusivamente como acionista. Voltar 
a exercer o voto divergente exclusivamente nas Assembléias de Acionistas 
será um grande benefício e redutor do nível de desgaste. 

Exija deste profissional compromisso com você e, principalmente, 
com os objetivos da empresa. Este último compromisso por vezes será 
conflitante com os seus objetivos, mas é melhor “domesticar” o conflito. 
Ou este profissional lhe convencerá que a decisão dos demais membros é 
melhor, ou será convencido a alterar o seu posicionamento, negociando o 
seu voto com mais qualidade. Neste ponto em especial, este conselheiro 
profissional estará assumindo riscos pessoais como executivo, reduzindo 
significativamente os seus riscos como acionista minoritário.

Se mesmo assim, as ações não foram eficientes, contrate um  
advogado e defina uma estratégia para se retirar da sociedade, vender as 
ações ou litigar com qualidade e eficiência na defesa de seus interesses 
exclusivamente pessoais. Na verdade, neste momento, a sociedade, para 
você, está deixando de ser um negócio e esta passando a ser uma exclusiva 
oportunidade financeira.

Temos buscado em nossos artigos orientar 
juridicamente os profissionais que operam em 
empresas esclarecendo direitos e obrigações. 
Não buscaremos neste artigo em específico, 
fundamentações jurídicas e argumentos técnicos 
para a sustentação de posições empresariais. 
A posição de acionistas minoritários que não 
concordam com o andamento dos negócios é 
uma realidade muito presente e, por vezes, mui-
to decepcionante. Por algumas oportunidades, 
o acionista minoritário tem a lei ao seu lado, o 
estatuto preserva o seu direito, sabe como deve 
se portar juridicamente, mas não o faz, aceitando 
um risco com consequências nefastas. Cenário 
mais apreensivo é quando o acionista minoritá-
rio aceita ou negocia participar do Conselho de  
Administração, com o objetivo de contribuir 
para o futuro da empresa, sem que antes tenha analisado a estratégia 
do acionista majoritário e constate se os demais membros do Conselho 
de Administração são representantes do acionista majoritário ou detém 
independência profissional, passando a ter dois problemas: ser voto vencido 
no Conselho de Administração e ser voto vencido na Assembléia de Acio-
nistas. O que fazer nestas condições já postas? Sempre declarar seu voto 
divergente e se tornar um fantasma societário? Ser conivente com todas 
as irregularidades e desmandos e correr o risco de pagar um preço moral 
e patrimonial altos? Vender as ações por preços irrisórios, considerando 
todos os mecanismos e travas jurídicas previstas no Acordo de Acionistas? 
A situação não é fácil. Algumas recomendações podem ser eficientes. 

1) Antes de aceitar uma nova posição no Conselho de Administração, 
saiba quem serão os demais membros, suas formações, históricos pro-
fissionais, converse pessoalmente com cada um deles e sinta se aceitar 
um acento no Conselho de Administração será benéfico para a empresa 
e não lhe colocará em situações difíceis na defesa de seus interesses na 
Assembleia de Acionistas. 

2) Uma vez membro do Conselho de Administração, negocie ante-
cipadamente com os demais membros o texto do seu voto divergente 
individualmente, expondo os riscos pessoais que cada um dos membros 
correm em curto, médio e longo prazo. Alguns dos membros do Conselho 
de Administração com certeza refletirão seus argumentos se eles forem 
sólidos e coerentes e no futuro possivelmente você terá um aliado. 

3) Jamais utilize o Conselho de Administração como palco de discus-
são e discordância de temas da Assembléia de Acionistas e vice-versa. Saiba 
o limite das competências. Agir sem a consciência dos limites dos palcos 
societários lhe colocará em uma posição desconfortável e desvantajosa. 

4) Faça reuniões periódicas com o acionista majoritário e não com os 
seus representantes ou pares. Seja transparente e demonstre a razão dos 
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