INSTRUÇÃO CVM No 323, DE 19 DE JANEIRO DE 2000.
Define hipóteses de exercício abusivo do poder de
controle e de infração grave.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o
Colegiado, em reunião realizada em 14 de janeiro de 2000, com fundamento nos arts. 8o, inciso I, 9o, 11,
§3o, 21 e 22 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e tendo em vista os arts. 115, 116, 117, 145, 153
a 165 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, RESOLVEU baixar a seguinte Instrução:
Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem
prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM:
I - a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo
estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários,
por parte de acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes;
II - a realização de qualquer ato de reestruturação societária, no interesse exclusivo do acionista
controlador;
III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a
cessação, a transferência ou a alienação, total ou parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou
potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador;
IV - a obtenção de recursos através de endividamento ou por meio de aumento de capital, com o
posterior empréstimo desses recursos, no todo ou em parte, para sociedades sem qualquer vínculo
societário com a companhia, ou que sejam coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas,
direta ou indiretamente, em condições de juros ou prazos desfavoráveis relativamente às prevalecentes no
mercado, ou em condições incompatíveis com a rentabilidade média dos ativos da companhia;
V - a celebração de contratos de prestação de serviços, inclusive de gerência e de assistência
técnica, com sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, em condições
desvantajosas ou incompatíveis às de mercado;
VI - a utilização gratuita, ou em condições privilegiadas, de forma direta ou indireta, pelo acionista
controlador ou por pessoa por ele autorizada, de quaisquer recursos, serviços ou bens de propriedade da
companhia ou de sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente;
VII - a utilização de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, direta ou
indiretamente, como intermediárias na compra e venda de produtos ou serviços prestados junto aos
fornecedores e clientes da companhia, em condições desvantajosas ou incompatíveis às de mercado;
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VIII - a promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por meio de aumento
de capital em proporções quantitativamente desarrazoadas, inclusive mediante a incorporação, sob
qualquer modalidade, de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da
fixação do preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação de
bolsa ou de mercado de balcão organizado;
IX - a promoção de alteração do estatuto da companhia, para a inclusão do valor econômico como
critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes de deliberação da
assembléia geral, e a adoção, nos doze meses posteriores à dita alteração estatutária, de decisão
assemblear que enseje o direito de retirada, sendo o valor do reembolso menor ao que teriam direito os
acionistas dissidentes se considerado o critério anterior;
X – a obstaculização, por qualquer modo, direta ou indiretamente, à realização da assembléia geral
convocada por iniciativa do conselho fiscal ou de acionistas não controladores;
XI – a promoção de grupamento de ações que resulte em eliminação de acionistas, sem que lhes
seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de permanecerem integrando o quadro acionário
com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses acionistas tenham manifestado tal intenção no
prazo estabelecido na assembléia geral que deliberou o grupamento;
XII – a instituição de plano de opção de compra de ações, para administradores ou empregados da
companhia, inclusive com a utilização de ações adquiridas para manutenção em tesouraria, deixando a
exclusivo critério dos participantes do plano o momento do exercício da opção e sua venda, sem o efetivo
comprometimento com a obtenção de resultados, em detrimento da companhia e dos acionistas
minoritários;
XIII – a compra ou a venda de valores mobiliários de emissão da própria companhia, de forma a
beneficiar um único acionista ou grupo de acionistas;
XIV – a compra ou a venda de valores mobiliários em mercado, ou privadamente, pelo acionista
controlador ou pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, com vistas à promoção,
pelo acionista controlador, do cancelamento do registro de companhia aberta;
XV – a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não
atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um
orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção.
§1o Considera-se acionista controlador aquele assim definido pelo art. 116 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
§2o Para os efeitos desta Instrução, equiparam-se às companhias abertas as sociedades beneficiárias
de recursos oriundos de incentivos fiscais registradas na CVM, e as demais sociedades cujas ações sejam
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admitidas à negociação nas entidades do mercado de balcão organizado, nos termos da Instrução CVM no
243, de 1o de março de 1996.
DAS INFRAÇÕES GRAVES
Art. 2o Considera-se infração grave, para os efeitos do art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a prática das condutas referidas no art. 1o desta Instrução.
§1º Estão sujeitos às penalidades previstas em lei, por violação do disposto nesta Instrução, o
acionista controlador, os administradores da companhia, os integrantes de seus órgãos técnicos ou
consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a
prática das condutas a que se refere o caput deste artigo.
§2º As condutas referidas no caput deste artigo, praticadas pelos administradores da companhia,
não excluem a responsabilidade do acionista controlador.
DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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