
LEI No 10.303, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

Altera e acrescenta dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, e na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e 

cria a Comissão de Valores Mobiliários.
c Publicada no DOU de 1o-11-2001.

Art. 1o Esta Lei altera e acrescenta dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações, e na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobi‑
liários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 2o Os artigos 4o, 15, 17, 24, 31, 41, 44, 47, 52, 54, 59, 62, 63, 68, 109, 115, 118, 122, 124, 133, 135, 136, 137, 
140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 164, 165, 172, 196, 197, 202, 264, 287, 289, 291 e 294 da 
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
c Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 3o A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 4o‑A, 116‑A, 
165‑A e 254‑A:
c Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 4o Os artigos 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 e 28 da Lei no 6.385, de 7 de dezem‑
bro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
c Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 5o A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida dos artigos 17‑A, 21‑A, e dos Capítulos 
VII‑A e VII‑B, com os artigos 27‑A e 27‑B, e 27‑C a 27‑F, respectivamente:
c Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 6o As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos desta Lei no prazo 
de um ano, a contar da data em que esta entrar em vigor, devendo, para este fim, ser convocada assembleia‑geral 
dos acionistas.

Art. 7o O disposto no artigo 254‑A da Lei no 6.404, de 1976, não se aplica às companhias em processo de desesta‑
tização que, até a data da promulgação desta Lei, tenham publicado um edital.

Art. 8o A alteração de direitos conferidos às ações existentes em decorrência de adequação a esta Lei não confere 
o direito de recesso de que trata o artigo 137 da Lei no 6.404, de 1976, se efetivada até o término do ano de 2002.

§ 1o A proporção prevista no § 2o do artigo 15 da Lei no 6.404, de 1976, será aplicada de acordo com o seguinte 
critério:

I – imediatamente às companhias novas;
II – às companhias fechadas existentes, no momento em que decidirem abrir o seu capital; e
III – as companhias abertas existentes poderão manter proporção de até dois terços de ações pre ferenciais, em 
relação ao total de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões de ações.

§ 2o Nas emissões de ações ordinárias por companhias abertas que optarem por se adaptar ao disposto no artigo 
15, § 2o, da Lei no 6.404, de 1976, com a redação que lhe é conferida por esta Lei, poderá não ser estendido aos 
acionistas titulares de ações preferenciais, a critério da companhia, o direito de preferência a que se refere o artigo 
171, § 1o, alínea b, da Lei no 6.404, de 1976. Uma vez reduzido o percentual de participação em ações preferenciais, 
não mais será lícito à companhia elevá‑lo além do limite atingido.

§ 3o As companhias abertas somente poderão emitir novas ações preferen ciais com observância do disposto no 
artigo 17, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976, com a redação dada por esta Lei, devendo os respectivos estatutos ser 
adaptados ao referido dispositivo legal no prazo de um ano, após a data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4o Até a assembleia‑geral ordinária que se reunir para aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2004, 
inclusive, o conselheiro eleito na forma do § 4o, inciso II, ou do § 5o do artigo 141, da Lei no 6.404, de 15 de dezem‑
bro de 1976, será escolhido em lista tríplice elaborada pelo acionista contro lador; e, a partir da assembleia‑geral 
ordinária de 2006, o referido conselheiro será eleito nos termos desta Lei, independentemente do mandato do 
conselheiro a ser substituído.

Art. 9o Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial, aplicando‑se, todavia, 
a partir da data de publicação, às companhias que se constituírem a partir dessa data.



Art. 10. São revogados o artigo 242, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os artigos 29 e 30, da Lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Brasília, 31 de outubro de 2001;  
180o da Independência e 

113o da República.
Marco Antonio de Oliveira Maciel


