
 
 
 

PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 19, DE 09 DE MAIO DE 1990. 

EMENTA: Inteligência do artigo 161, § 4º, letra " a" 
, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 
trata das normas para constituição do Conselho 
Fiscal. 

1.  Estabeleceu a LEI Nº 6.404/76, no artigo 161, § 4º, letra " a" , que os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito de eleger, em votação em separado, um 
membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em 
conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto.  

2.  Para interpretação do referido dispositivo, cabe remissão à Exposição de Motivos que 
acompanhou a LEI Nº 6.404/76, que esclarece: " As modificações introduzidas pelo Projeto no Conselho 
Fiscal baseiam-se na experiência da aplicação do DECRETO-LEI Nº 2.627. Na maioria das companhias 
existentes, todos os membros do Conselho Fiscal são eleitos pelos mesmos acionistas que escolhem os 
administradores. Nestes casos, o funcionamento do órgão quase sempre se reduz a formalismo vazio de 
qualquer significação prática, que justifica as reiteradas críticas que lhe são feitas e as propostas para sua 
extinção. A experiência revela todavia a importância do órgão como instrumento de proteção de 
acionistas dissidentes, sempre que estes usem de seu direito de eleger em separado um dos membros do 
Conselho, e desde que as pessoas eleitas tenham os conhecimentos que lhes permitam utilizar com 
eficiência os meios, previstos na lei, para fiscalização dos órgãos da administração" .  

3.  Há, na lei societária, um certo número de prerrogativas intangíveis, ou seja, direitos próprios à 
qualidade de acionistas, os quais não podem ser modificados ou suprimidos, quer pela assembléia geral, 
quer pelos estatutos. Dentre tais direitos, enumerados no artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações, 
encontra-se o de fiscalizar a gestão dos negócios sociais (item III do citado artigo). Ora, talvez a eleição, 
em separado, de membros do Conselho Fiscal seja uma das mais eficazes formas de fiscalização de que 
dispõem os acionistas portadores de ações preferenciais, bem como os minoritários portadores de ações 
votantes.  

4.  Isto porque, pelo próprio número de acionistas existentes em uma sociedade anônima, a tarefa de 
fiscalizar diretamente a administração social seria praticamente impossível. O Conselho Fiscal é, desta 
forma, o órgão social mais adequado para controlar as atividades dos administradores.  

5.  Foi objetivando tornar tal órgão verdadeiramente representativo que a lei facultou aos acionistas 
portadores de ações preferenciais eleger, separadamente, um representante e seu suplente, faculdade esta 
também existente para os acionistas minoritários portadores de ações com direito a voto.  

6.  Cumpre esclarecer que o citado dispositivo contempla todas as ações preferenciais, ou seja, não 
restringe tal direito às ações nominativas, endossáveis ou escriturais, não se aplicando à hipótese a regra 
contida no artigo 112 da Lei Societária. Isto se explica pelo fato de constituir o direito de eleger, em 
separado, um membro do Conselho Fiscal, uma forma específica para o exercício do poder de 
fiscalização, não exigindo a lei, neste caso, que as ações revistam a forma nominativa.  



 
 
 

7.  O artigo 112 está inserido no capítulo relativo ao direito de voto, voto este destinado à formação 
da vontade social. Já o disposto no § 4º do artigo 161 refere-se a uma deliberação especial, destinada a 
salvaguardar os interesses das minorias e dos preferencialistas. Trata-se, como se pode facilmente 
verificar, de situações distintas, sujeitas a tratamento diferente. Assim, enquanto no primeiro caso os 
titulares das ações devem ser necessariamente identificados, pois comporão o quorum para deliberação 
sobre matéria comum, no segundo caso torna-se desnecessária a conversão das ações ao portador em 
outras de forma votante, por tratar-se de uma votação visando exclusivamente a eleição de um membro e 
seu suplente ao Conselho Fiscal.  

8.  Ressalte-se, ainda, que para não se tornar meramente nominal o direito atribuído por lei aos 
preferencialistas, deve-se entender que da votação em separado desses acionistas para a eleição de seu 
representante no Conselho Fiscal não poderão participar os acionistas controladores, ainda que portadores 
também de ações preferenciais. Tal participação, se admitida, redundaria em cerceamento efetivo do 
direito essencial de fiscalizar e em representação ineqüitativa dos interesses, não raramente contrários, 
que a lei buscou proteger.  

9.  Destaque-se, ademais, que a qualquer acionista, e em especial ao controlador, cumpre exercer o 
direito de voto no interesse da companhia, sendo qualificado de abusivo o voto exercido com o fim de 
obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para 
a companhia ou para outros acionistas.  
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