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RESUMO

Esta Dissertação tem por objetivo estudar o abuso da minoria acionária no
direito brasileiro a partir de condutas que rompem com a função social da
propriedade das ações e das atividades empresariais. Os direitos decorrentes da
propriedade da ação devem ser exercidos em atenção ao interesse social e à função
social da empresa, sob pena de se caracterizar o abuso de direito (CCB, art. 187). É
relevante, nos dias atuais, a análise dos abusos cometidos pela minoria acionária (e
não só pela maioria), sobretudo pelas consequências nefastas que podem trazer
para a companhia. Sob tal perspectiva, primeiramente, busca-se caracterizar o
acionista minoritário, contrapondo-o ao grupo que exerce o controle, bem como
apresentar os diferentes interesses existentes no âmbito da companhia. Ao longo do
presente trabalho são apontados os principais direitos decorrentes da condição de
acionista, inclusive dos minoritários, que foram ampliados com o advento da Lei nº
6.404/1976. Por fim, são apresentadas algumas condutas abusivas relevantes dos
minoritários que, pelo o mau uso dos direitos que lhes são conferidos, rompem com
o interesse social e a função social da empresa.

Palavras-chave: acionista minoritário. Função social. Abuso de direito.
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ABSTRACT

This Thesis has as its objective the study of the abuse of minority stockholders
under the Brazilian Law, based on conducts that dissociate the social function of
stock ownership and corporate activities. The arising stock property rights must be
exercised in attention to the social interest and to the social function of the company,
subjected to the penalty of characterizing abuse of rights (Article 87 of Brazilian Civil
Code). In present days, the analysis of the abuses committed by the minority
stockholders (and not only by the majority) is relevant, especially due to the nefarious
consequences they might bring to the company. From this perspective, firstly, this
work seeks to characterize the minority stockholder, in opposition to the controlling
group, as well as present the different existing interests in the company. Along the
present work, the main rights derived from the condition of stockholder will be
appointed, including the minority stockholders rights, which were expanded through
the Law 6.404 of 1976. Finally, some relevant abusive conducts derived from the
misuse of the rights conferred upon them will be presented, which dissociate the
social interest and the social function of the company.

Key words: minority stockholder. Social function. Abuse of rights.
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1 INTRODUÇÃO

A propriedade da ação confere aos acionistas uma série de direitos, que
devem ser exercidos de acordo com o interesse social da companhia. O exercício
abusivo de um direito é passível de reprimendas, sobretudo por prejudicar o regular
desenvolvimento da atividade empresarial.
Há muito a doutrina e a jurisprudência exploram a questão relativa aos
abusos e excessos cometidos pelos sócios majoritários ou acionistas controladores
no âmbito das sociedades anônimas. Entretanto, pouco se estudou sobre os abusos
cometidos pelos acionistas minoritários e que não exercem o controle.
Devemos, portanto, atentar-nos para este fato: a minoria acionária - não
controladora - também comete abusos e pode, além de tumultuar a administração
cotidiana da empresa, causar efeitos nefastos à imagem da companhia.
Não há dúvidas, por exemplo, que o voto de um acionista minoritário, ainda
que não prevaleça, pode trazer consequências nefastas para a imagem da
companhia. Basta imaginarmos uma situação na qual o minoritário vota pela
reprovação das contas da diretoria com o único propósito de disseminar a discórdia
ou pressionar o grupo majoritário. O voto ficará consignado na ata da AGO que, por
sua vez, será registrada na Junta Comercial e publicada. Certamente, aquele ato
(voto) discrepante poderá causar desconfianças a terceiros e insegurança negocial.
Assim, o tema da dissertação será A CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE
MINORIA NO EXERCÍCIO DE DIREITO DE ACIONISTA CONTRÁRIO À FUNÇÃO
SOCIAL DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
O tema está inserido na Linha de Pesquisa “II” e no projeto relativo à “Função
Social da Propriedade e das Atividades Empresariais”, uma vez que a expectativa
com o trabalho é investigar o “abuso de minoria” a partir das condutas que rompem
com a função social da propriedade da ação e da função social das atividades
empresariais.
Os objetivos do presente estudo consistem em demonstrar a importância do
estudo do abuso de minoria no contexto contemporâneo da atividade empresarial;
definir em quais hipóteses a conduta do sócio minoritário pode ser caracterizada
como ato ilícito (CCB, art. 187), identificando o abuso de direito a partir da função

11

social da propriedade da ação; apontar as consequências do abuso de minoria
contrário à função social das atividades empresariais; debater e indicar os possíveis
“remédios” para o combate ao abuso praticado pela minoria.
Para tanto, far-se-á, necessariamente, uma análise acerca do interesse
social, abordando, o conflito de interesses entre os sócios, a função social das
atividades empresariais, os deveres dos sócios, dentre outros assuntos correlatos.
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2 A POSIÇÃO DOS ACIONISTAS PERANTE A COMPANHIA

2.1 A caracterização do acionista minoritário

Em que pese o termo “minoria” nos remeta à inferioridade numérica, nas
sociedades anônimas os acionistas minoritários nem sempre são aqueles detentores
de um menor número de ações, nem tampouco os que estão em menor quantidade
na composição do quadro acionário de uma companhia.
Nos dizeres de Bulgarelli, “A expressão minoria não se refere a uma noção
meramente quantitativa, mas a uma relação quantitativa de poder, que não
corresponde ao número de pessoas, nem de ações, necessariamente”.1
Para Coelho, “nem sempre a minoria acionária, malgrado o nome, reúne os
detentores das menores parcelas do capital social. Pelo contrário, muitas vezes, em
razão dos mecanismos de organização do poder utilizados, o controle da sociedade
anônima está nas mãos de quem contribuiu com parcela reduzida para a
constituição do capital social.”2 O autor conclui que “não há relação direta entre o
poder e a proporcionalidade na subscrição das ações da companhia.”3
Alguns autores consideram, ao definir o acionista minoritário, apenas os
detentores de ações ordinárias e, portanto com direito a voto, cujo total não lhe
permitem o poder de controle da sociedade. É este, inclusive, o entendimento de
Guerreiro. Segue a lição do autor.
(...) minoritários propriamente ditos são apenas aqueles acionistas titulares
de ações ordinárias (nominativas, endossáveis ou escriturais) que não
logram a maioria na assembleia geral, nem o pleno exercício do poder de
controle (que se fundamenta basicamente na preponderância do voto). Em
outras palavras, maioria e minoria são conceitos referidos ao direito de
4
voto.

1

BULGARELLI, Waldirio. Regime jurídico da proteção às minorias nas S/A. Rio de Janeiro: Renovar,
1998, p. 33.
2
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2013, v.
2, p. 304.
3
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2013, v.
2, p. 304.
4
GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Direito das minorias na sociedade anônima. In: Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: 1986, v. 1, p. 108.
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Na obra “O poder de controle na sociedade anônima”, Comparato e Salomão
Filho distinguem maioria e minoria também com base no direito ao voto, da seguinte
forma:
Ora, minoria e maioria são noções que só fazem senso quando referidas ao
direito de voto, a assembleias deliberativas ou a colégios eleitorais. A leitura
do texto em outro sentido só serve para baralhar as cartas. No sistema da
nova lei acionária, por exemplo, as ações preferenciais sem voto podem ser
emitidas até metade do capital social (art. 15, §2º). Nesta hipótese, quando
a lei fala em acionistas majoritários estará, porventura, se referindo aos
5
titulares de ações preferenciais não votantes?

Há de se considerar, ainda, a transitoriedade da situação de acionista
minoritário em uma companhia. Para Bulgarelli, a minoria é
... uma posição – eventual ou não – que o acionista atravessa; pode-se
dizer que o acionista não é minoria, mas está em minoria. Situação
ademais, que pode ser eventual, pois que ele pode – por aquisição de
novas ações, por acordo de votos ou mesmo por pressão contratual
6
(fornecimentos, financiamentos etc.) – tornar-se maioria ou dela participar.

Cunha, portanto, entende que o acionista minoritário é aquele cuja
participação no capital social é dissociada do poder de controle, independente se
possui direito a voto ou não. Vejamos:
Em oposição à noção de acionista controlador encontra-se a noção de
acionista minoritário, cuja participação no capital social é dissociada do
poder de controle. Em sentido lado, aplica-se a todos os acionistas,
inclusive os sem direito a voto, que não participam do grupo de controle. Em
7
sentido estrito, pode-se falar apenas dos acionistas com direito a voto.

Eizirik reforça o entendimento de que os acionistas minoritários, em princípio,
são todos aqueles que não fazem parte do grupo de controle da companhia.
Vejamos.
Assim, são considerados acionistas minoritários, em princípio, todos
aqueles que não fazem parte do grupo controlador, ou, na dicção da Lei das

5

COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade
anônima. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 310.
6
BULGARELLI, Waldirio. Regime jurídico da proteção às minorias nas S/A. Rio de Janeiro: Renovar,
1998, p. 33.
7
CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas: hierarquia e
conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 183-184.
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S.A., os titulares das ações em circulação no mercado (artigo 4º, § 4º);
8
portanto, acionista minoritário é sinônimo de acionista não controlador.

Ainda segundo Eizirik
... uma minoria acionária somente pode ser identificada concretamente,
numa dada situação, tendo em vista uma determinada estrutura de poder;
não se pode conhecer uma minoria acionária senão por oposição ao grupo
controlador. Daí decorre que são (ou “estão”) acionistas minoritários todos
aqueles que não integram o grupo de controle, independentemente de suas
9
motivações pessoais, interesse maior ou menor na gestão social.

No presente trabalho, consideraremos como minoritário o acionista que não
faz parte do grupo de controle, independente se possui direito a voto ou não. E é
justamente por se encontrarem em situação de desvantagem perante a maioria, que
nosso ordenamento jurídico instituiu formas de proteção às minorias acionárias.
O que não pode, entretanto, é o acionista minoritário valer-se de suas
prerrogativas de forma abusiva. Caso se constate o mau uso dos direitos, pelo
minoritário, este será responsabilizado, conforme veremos.

2.2 Classificação dos acionistas quanto aos seus interesses

Podemos considerar que os interesses dos acionistas, ao ingressarem em
uma companhia, são exclusivamente monetários. Cunha explica que:
... os interesses essenciais dos acionistas são exclusivamente monetários,
de curto ou longo prazo. No primeiro dos casos, caracteriza-se o investidor
em mercados de capitais, que procura alavancar seus investimentos por
meio de ganhos no mercado secundário. Na segunda hipótese, verifica-se o
conceito do investidor de longo prazo, que compra participação acionária
10
para ganho de médio e longo prazo.

Os acionistas podem, entretanto, ter interesses distintos dentro da
companhia, independente da fração do capital que possuam. São estes interesses
que determinam o comportamento dos acionistas e permitem classificá-los.
8

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. I, p. 591.
EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. I, p. 590.
10
CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas: hierarquia
e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 185.
9
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Sobre o tema, assevera Requião que,
É preciso compreender que existem vários móveis que induzem o
interessado a aderir à sociedade anônima. Essa análise dos diferentes
comportamentos dos acionistas, e suas intenções ao se associarem à
companhia, é necessária para a melhor compreensão do mercado de
capitais, onde as ações das companhias abertas afluem, ensejando
11
variados negócios.

Coelho afirma que “para entender as relações de poder entre os acionistas,
devem-se distinguir, inicialmente, duas posições: o acionista controlador e a minoria
acionária.”12
Comparato e Salomão Filho destacam a importância de se identificar os
interesses dos acionistas não controladores que, segundo os autores, podem ser (i)
puramente especulativos ou o de (ii) obter uma aplicação rentável de recursos a
longo prazo. Para os autores,
O indispensável, afinal, é definir com exatidão, preliminarmente, os
interesses de um acionista não-controlador, numa sociedade anônima. São
eles de dois tipos, como sabido: o interesse puramente especulativo, ligado
ao jogo das oscilações bolsísticas, e o interesse de uma aplicação rentável
13
de recursos a longo prazo.

Já Ascarelli identifica dois grupos de acionistas no âmbito da companhia: (i) o
de empreendedores e (ii) o de aplicadores de capital e “especuladores”. Sobre os
aplicadores de capital e “especuladores”, o autor comenta:
Os acionistas alheios ao grupo que controla a sociedade, aplicadores de
capital ou “especuladores”, mais do que empreendedores (consequência
natural da difusão das ações entre o público), carecem e até descuidam, às
vezes, da possibilidade de acompanhar realmente, o desenvolvimento da
14
empresa.

Ainda com relação às intenções dos acionistas nas companhias, Bulgarelli
recorda a classificação de Claude Champaud, na França: (i) os actionnaires-bailleurs
de fonds e os (ii) actionnaires de contrôle.
11

REQUIÃO, Rubens. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1980, p.
136.
12
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2013,
v. 2, p. 304.
13
COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade
anônima. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 312.
14
ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo:
Quorum, 2008, pp. 498-499.
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Enquanto a intenção dos actionnaires-bailleurs de fonds seria simplesmente
aplicar seu capital, os actionnaires de contrôle pretendiam participar ativamente da
administração da companhia.
Bulgarelli15, portanto, entendeu ser mais pertinente a classificação de
Dominique Schimidt, visto que este, embora tenha adotado o actionnaires-bailleurs
de fonds, de Claude Champaud, distinguiu-os dos “acionistas minoritários”.
Para Dominique Schimidt16, os “actionnaires-bailleurs de fonds” seriam meros
aplicadores de capital, enquanto os “acionistas minoritários” pretendiam ser ouvidos
na sociedade. Tal classificação adotou como critério o comportamento do acionista
perante a sociedade e não sua motivação quando da aquisição das ações.
A classificação adotada por Requião, contudo, parece ser mais adequada.
Observa o autor que:
Desde o século XVII, com efeito, o financista José de La Veja, em
Amsterdã, quando as sociedades anônimas ainda não se haviam
desprendido de sua função colonialista, para a qual haviam sido criadas,
aludia, conforme recorda o Prof. Joaquín Garrigues, aos acionistas
“rendeiros”, aos acionistas “mercadores” e aos acionistas “jogadores”, para
referir-se aos distintos motivos econômicos que podiam determinar o
17
investimento em ações.

Requião identifica, nos tempos atuais, as mesmas espécies de acionistas do
século XVII e os classifica, conforme suas pretensões, em: (i) acionista-rendeiro; (ii)
acionista-especulador e (iii) acionista-empresário.
Acionista-rendeiro é aquele que pretende, ao adquirir ações, uma renda
permanente, com o objetivo de constituir um patrimônio rentável. As ações, para ele,
são “papéis de renda variável”18.
Já o acionista-especulador se preocupa com os pregões da bolsa, visando o
lucro imediato por meio de suas especulações. Não se preocupa, assim, em usufruir
dividendos ou direitos.
O acionista-empresário é aquele que se preocupa com a prosperidade da
empresa que lhe dá poder e influência social. É o que visa manter a posição de
controle na companhia.
15

SHIMIDT apud BULGARELLI, Waldirio. Regime jurídico da proteção às minorias nas S/A. Rio de
Janeiro: Renovar, 1998.
16
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Janeiro: Renovar, 1998.
17
REQUIÃO, Rubens. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1980, p.
136.
18
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Requião destaca que “todas essas categorias de acionistas influem na
consolidação, no prestígio e no desenvolvimento saudável da empresa moderna,
desde que dissuadidos de fazer prevalecer apenas seu egoísmo”19.
Vale ressaltar que, em princípio, o único interesse dos acionistas minoritários
é o retorno monetário do investimento realizado, já que não participam do grupo de
controle. Nas palavras de Cunha “o acionista minoritário, capitalista por natureza,
procura retorno e liquidez em seu investimento, bem como as exatas formas legais
para explicitar seus interesses. Do contrário, se frustrado ou infeliz, realiza a venda
de sua participação”.20

2.2.1 O acionista controlador e o poder de controle na sociedade anônima

Diante do conceito de acionista minoritário abordado no “item 1” deste
capítulo, vamos tecer sucintas considerações acerca da figura acionista controlador
e do poder de controle nas companhias, para melhor compreensão do tema.
O Decreto-lei nº 2.627/1940, antiga Lei que dispunha sobre as sociedades
anônimas, não instituiu a figura do acionista controlador, mas tão-só, a do acionista
majoritário.
Para Carvalhosa,
O princípio do acionista majoritário em que se fundava a antiga lei de 1940
é diverso do princípio do controlador.
No sistema majoritário há uma correlação direta entre risco de capital
empregado e mando social. O acionista ou grupo de acionistas que
assumiram maior risco de capitais investidos na companhia é que deveriam
21
comandá-la.

Consideravam-se majoritários e, portanto, detentores dos poderes de decisão,
de indicação dos administradores e da orientação política da companhia, os
acionistas ou grupos de acionistas que possuíam mais de 50% (cinquenta por cento)
do capital votante.
19
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20
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Logo, os acionistas titulares de ações ordinárias presentes nas assembleias
gerais, que detinham a maioria do capital social, possuíam o poder de direção das
atividades sociais, visto que vigorava o sistema quantitativo de ações.
Destaca-se, ainda, que as minorias acionárias, durante a vigência do Decretolei nº 2.627/40, não possuíam qualquer participação institucional nas decisões das
assembleias gerais, em virtude do princípio majoritário do poder social.
Foi em 1976, com a promulgação da Lei nº 6.404, que surgiu a figura dos
acionistas e grupos de acionistas controladores, nas sociedades anônimas.
O artigo 116 da Lei nº 6.404/1976 define o acionista controlador da seguinte
forma:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica,
ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle
comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger
a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
22
interesses deve lealmente respeitar e atender.

Esta definição é praticamente repetida no artigo 243, §2º, inserido no Capítulo
XX, da Lei nº 6.404/1976, que trata das “Sociedades Coligadas, Controladoras e
Controladas”:
Art. 243 [...]
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações
23
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

Nota-se, portanto, a observância cumulativa de 03 (três) requisitos para que o
acionista seja considerado controlador de uma companhia, quais sejam: (i) a maioria
dos votos nas deliberações das assembleias gerais (alínea “a”); (ii) o poder de
22
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Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
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eleger a maioria dos administradores da companhia (alínea “a”); e (iii) o uso efetivo
do poder de controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da companhia (alínea “b”).
Carvalhosa24, em posicionamento divergente, entende que os requisitos de
possuir a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores não podem ser entendidos como cumulativos,
já que se pode ter o controle interno da companhia exercendo apenas um deles.
Fato é que, com a entrada em vigor da Lei nº 6.404/1976, caiu por terra a
ligação entre quantidade de capital subscrito em ações e quantidade de ações
necessárias à formação da maioria na assembleia geral, em que não votam os
acionistas rendeiros e especuladores, presumivelmente titulares de preferenciais,
que podem constituir a grande maioria das ações emitidas (art. 15).
No âmbito das sociedades anônimas, o acionista controlador é aquele que,
em contraposição a minoria acionária, detém o poder de direção das atividades
sociais, fazendo prevalecer, de modo permanente, sua vontade nas deliberações
assembleares, independente da proporção entre o capital por ele possuído e o
capital da sociedade.
Nas palavras de Eizirik:
A Lei das S.A. considera como acionista controlador aquele que, de fato,
comanda os negócios sociais, fazendo prevalecer de modo permanente,
sua vontade nas deliberações assembleares, elegendo a maioria dos
administradores da companhia e utilizando o seu poder para determinar,
efetivamente, os rumos da sociedade. Tal preponderância da vontade do
acionista controlador pode ocorrer diretamente, quando ele é acionista da
companhia, ou indiretamente, quando ele é acionista controlador da
25
sociedade controladora.

Reforçando esta ideia, Requião ensina que “a conceituação do “acionista
controlador” nos parece suficiente e clara, pondo em destaque a identificação do
acionista controlador com o detentor da maioria de votos decisivos nas deliberações
de assembleia”.26
Conclui-se, assim, que, o poder de controle, nas sociedades anônimas, pode
ser verificado em função da assembleia geral, já que esta é o órgão decisório da
24
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companhia, que investe todos os demais, conforme assevera Comparato e Salomão
Filho, em sua obra “O poder de controle na sociedade anônima”:
A definição do poder de dominação ou controle, na sociedade anônima – já
o dissemos – é sempre feita em função da assembléia geral, pois ela é o
órgão primário ou imediato da corporação, que investe todos os demais e
constitui a última instância decisória. Embora, num caso determinado,
devam participar da reunião, também, os administradores e o auditor
independente, se houver (Lei nº 6.404/76, art. 134, §1º), nas assembléias
gerais só vota o acionista e, ainda assim, desde que suas ações não sejam
27
ao portador (art. 112).

Destaca-se, ainda, que com o advento da Lei nº 6.404/1976, o exercício do
poder de controle da companhia, pode se dar através de um número diminuto de
ações.
A concentração do poder pode estar nas mãos de acionistas simplesmente
organizados para a tomada e o exercício do controle e não nas mãos daqueles que
se dispõem, para tanto, a arriscar investimentos no capital social superiores a 50%
das ações ordinárias.
Berle e Means, fundadores da tese da separação do controle da companhia e
da propriedade de ações, na clássica obra “A moderna sociedade anônima e a
propriedade privada”, em 1984, discorreram sobre a possibilidade de o controle ser
exercido, cada vez mais, por um número menor de pessoas. Seguem as palavras
dos autores:
O sistema acionário fez mais do que desenvolver uma norma para a
realização de negócios. Dentro dele existe uma força centrípeta que reúne a
riqueza em aglomerados de tamanho cada vez maior e, ao mesmo tempo,
passa o controle para as mãos de um número cada vez menor de
28
pessoas.

Fran Martins, sobre a tese desenvolvida por Berle e Means, assim se
manifesta:
A tese fundamental de Berle e Means é a de que há uma separação entre
controle da sociedade e propriedade de ações, não havendo relatividade
entre ambos. De tal modo, a sociedade pode ser controlada não apenas por

27
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um pequeno número de acionistas como mesmo por pessoas não
29
acionistas, como acontece no caso do controle gerencial.

Verificam-se, nas sociedades anônimas, algumas modalidades de controle,
das quais faremos breve análise.

2.3

Modalidades de controle nas sociedades anônimas

2.3.1 O controle interno

A Lei nº 6.404/1976, ao conceituar o acionista controlador, admite apenas a
forma de dominação interna, e não a externa, tendo em vista que um dos requisitos
exigidos para que se exerça o controle, é a titularidade dos direitos de sócios.
O controle interno, numa primeira análise, é aquele exercido no interior da
própria sociedade, baseado, unicamente, na propriedade acionária. Para Comparato
e Salomão Filho, “sua legitimidade e intensidade dependeriam, em última análise, do
número de ações ou votos de que se é titular, proporcionalmente à totalidade e dos
sufrágios possíveis”30.
Nos dizeres de Carvalhosa,
Pode conceituar-se o controle interno como aquele que se exerce através
do voto. Por evidente que esse conceito não está ligado necessariamente à
propriedade das ações votantes e muito menos a percentual majoritário de
ações do capital social.
A Lei n. 6.404, de 1976, prevê o controle interno baseado no poder
decisório da assembléia geral, independentemente da propriedade das
ações (art. 126) e levando em conta, é claro, o percentual do capital votante
31
(art. 15).
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Carvalhosa32 ressalta, ainda, que este controle interno pode ser direito ou
indireto. Direto, se exercido pelos próprios titulares das ações votantes (art. 112).
Indireto, se exercido pelos representantes de ações alheias (art. 126), notadamente
os procuradores institucionais, que são as instituições financeiras e os próprios
administradores.
Os autores Berle e Means33, consagrando a ideia de dissociação entre a
propriedade acionária e o poder de comando, identificam cinco espécies de controle
interno na companhia: (i) o controle fundado na propriedade quase total das ações;
(ii) o controle da maioria; (iii) o controle por meio de um instrumento jurídico, sem
propriedade majoritária; (iv) o controle da minoria; e (v) o controle por parte da
administração.

2.3.1.1 O controle fundado da propriedade quase total das ações

A primeira espécie de controle, através da propriedade quase total das ações,
é aquele no qual um único indivíduo ou pequeno grupo de acionistas possui a
totalidade ou quase a totalidade das ações da companhia e, assim, elegem seus
administradores. Trata-se de espécie de controle verificada, sobretudo, nas
sociedades fechadas e de família, no qual a propriedade e controle estão ambos nas
mesmas mãos.

2.3.1.2 O controle da maioria

Já no controle majoritário, segundo Berle e Means34, verifica-se o primeiro
passo para a separação entre propriedade e controle. Nele, o poder de controle está
vinculado à propriedade da maioria das ações. Os autores afirmam que, “no caso de
32
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uma estrutura empresarial simples, a propriedade da maioria das ações, estando
nas mãos de um único indivíduo ou grupo pequeno, dá a esse grupo virtualmente
todos os poderes legais de controle que teria um único proprietário da empresa e,
em particular, o poder de selecionar o conselho de diretores”.35
Nesta modalidade de controle, portanto, podem surgir conflitos entre a maioria
e minoria acionárias, na medida em que maioria pode transformar o poder nas
assembleias gerais em absolutismo, oprimindo a minoria e negando-lhe, por
exemplo, a distribuição de lucros.

2.3.1.3 O controle por meio de um instrumento jurídico, sem propriedade majoritária

O controle por meio de um instrumento jurídico, sem propriedade majoritária,
é uma forma de manter o controle de uma companhia sem deter a maioria de suas
ações.
Há alguns mecanismos legais que podem ser utilizados, para que seja
assegurado o controle de algumas empresas, sem que se detenha sua maioria
acionária. Destacamos os principais: (i) a emissão de ações com diferentes direitos
de votos e (ii) a estrutura piramidal.
Quanto ao primeiro mecanismo, ressalta-se que, a lei permite a divisão do
capital social em duas espécies de ações: ações ordinárias e ações preferenciais
sem direito a voto. Assim, tendo em vista que dois terços das ações podem ser
preferenciais, sem direito a voto (art. 15, §2º), com a maioria das ações ordinárias
restantes pode ser assegurado o controle da companhia.
Necessário lembrar que, após a promulgação da Lei nº 10.303/2001, o limite
para emissão das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito baixou
para 50% do capital.
Com relação à estrutura piramidal, verificada através da constituição de
holdings, há a possibilidade de um agente controlar uma companhia por intermédio
de várias empresas. Sobre o mecanismo “piramidal”, Berle e Means assinalam que:
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Este envolve a posse da maioria das ações de uma empresa que, por sua
vez, detém a maioria das ações de outra – um processo que pode ser
repetido muitas vezes. Com esse método, uma participação equivalente a
pouco mais de 1/4, 1/8 ou 1/16, ou mesmo com proporção ligeiramente
36
inferior à do maior proprietário a ser controlado, é legalmente dominante.

2.3.1.4 O controle da minoria

Fenômeno interessante, portanto, é a possibilidade da minoria exercer o
controle da companhia. Isto porque, a Lei nº 6.404/1976 não exige nenhum
percentual mínimo de ações para definir o controle acionário.
Segundo Teixeira e Guerreiro, “admitiu a lei o controle minoritário que se
evidencia com particular intensidade nas companhias que tenham seu capital
difundido em alto grau entre grande número de investidores do mercado”.37
A dispersão acionária das companhias no mercado possibilita que, um
acionista ou grupo de acionistas, detentores de menos da metade do capital votante,
exerçam o poder de controle.

2.3.1.5 O controle por parte da administração

O último tipo de controle, na classificação de Berle e Means38, é o
administrativo ou gerencial (management control), ou seja, aquele exercido com
base nas prerrogativas diretoriais e não na participação acionária.
Segundo Comparato e Salomão Filho, “é o controle interno totalmente
desligado da titularidade das ações em que se divide o capital social”.39
Sobre o controle administrativo, Berle e Means lecionam:
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... a propriedade está tão dispersa, que nenhum indivíduo ou pequeno grupo
te, sequer um interesse minoritário grande para dominar os negócios da
empresa. Quanto o maior interesse isolado representa apenas uma fração
de 1% - esse é o caso em diversas das maiores empresas americanas –
nenhum acionista está em condições, apenas através de sua propriedade,
de fazes pressões importantes sobre a administração ou de usar sua
propriedade como núcleo considerável para a acumulação da maioria dos
40
votos necessários ao controle.

2.3.2 O controle externo

Embora não previsto na LSA é possível, também, a existência de um “controle
externo” da companhia. Ou seja, um controle não acionário, exercido mediante uma
influência dominante.
Esta influência dominante, segundo entendimento de Eizirik, “constitui um
controle externo quando se estende a toda a atividade desenvolvida pela empresa
“controlada”, em caráter duradouro, sem que esta última possa subtrair-se à
influência, sem séria ameaça de sofrer grave prejuízo econômico”.41
O controle externo da companhia não decorre do exercício do direito de voto,
mas sim de fatores exógenos, tais como as relações contratuais. Neste caso, não
sendo o acionista o titular dos poderes decisórios, a assembleia geral se sujeitará a
uma soberania externa.
Comparato e Salomão Filho, como exemplo de controle externo, destacam:
É o que não raro ocorre, por exemplo, quando grandes companhias,
extremamente endividadas perante um banco, passar a submeter-se às
decisões deste em tudo o que diz respeito à necessária reorganização
empresarial. O controlador entende, no caso, que, para a satisfação de seus
créditos, é muito mais conveniente agir de fora do que assumir o controle
42
acionário, ou provocar a falência da devedora.

Distingue-se, assim, o controle interno do externo. No primeiro, o titular do
controle atua no interior da sociedade (ab intus), utilizando-se dos mecanismos
próprios de poder da estrutura societária da companhia, como a deliberação em
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assembleia. No segundo, o controle pertence a uma ou mais pessoas, físicas ou
jurídicas, que não fazem parte da companhia e agem de fora (ab extra).

2.4 Deveres e responsabilidades do acionista controlador

Tendo em vista o poder decisório do acionista controlador, é de fundamental
importância que este seja responsabilizado no caso do mau uso de suas
prerrogativas, até para que a minoria não fique à mercê dos abusos da maioria.
Prevalecia, na vigência do Decreto-lei nº 2.627/40, o princípio de igual
responsabilidade de todos os acionistas. Isto porque, a antiga lei, desconhecia a
figura do acionista controlador e a divisão dos sócios em categorias (controlador,
rendeiro, investidor ou especulador).
Recorda Carvalhosa que, “a antiga lei de 1940 era estruturada no sentido de
que todo acionista titular de ações ordinárias teria acesso ao poder social dentro do
regime majoritário de capital”.43
Foi com a entrada em vigor da Lei nº 6.404/1976, a qual instituiu a figura do
acionista controlador, que desapareceu o princípio de idêntica responsabilidade dos
titulares de ações ordinárias, tendo em vista a separação dos acionistas, em
categorias, com direitos diversos.
Em princípio, o exercício do poder de controle, pelo acionista controlador, é
lícito e legítimo. Trata-se de um “direito-função”.
Destaca-se, inclusive, que os poderes conferidos ao acionista controlador são
indispensáveis ao bom funcionamento da companhia, afinal “não há sociedade sem
poder, e sem organização do poder – ou seja, sem direito” 44.
Portanto, o exercício do poder de controle somente é legítimo quando visa à
realização do objeto da companhia e o cumprimento da sua função social, tendo o
acionista controlador deveres e responsabilidades para com os demais acionistas,
com os empregados e com a comunidade.
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No que diz respeito à legitimidade do exercício do poder de controle e a
responsabilização do acionista controlador, segue trecho da exposição de motivos
ao “Projeto de Lei das Sociedades por Ações”, nº 196, datada de 24 de junho 1976,
do Ministério da Fazenda:
O principio básico adotado pelo Projeto, e que constitui o padrão para
apreciar o comportamento do acionista controlador, é o de que o exercício
do poder de controle só é legítimo para fazer a companhia realizar o seu
objeto e cumprir sua função social, e enquanto respeita e atende lealmente
aos direitos e interesses de todos aqueles vinculados à empresa - o que
nela trabalham, os acionistas minoritários, os investidores do mercado e os
45
membros da comunidade em que atua.

Assim, ficou estabelecido no parágrafo único, do artigo 116 (Lei nº 6.404/76),
o seguinte:
Art. 116 (...)
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
46
interesses deve lealmente respeitar e atender.

Nota-se que, ao passo que a Lei nº 6.404/1976 confere poderes aos
acionistas controladores, impõe-lhes, também, deveres e responsabilidades, para
que o exercício do poder de controle não se torne um mecanismo para a prática de
abusos.
O artigo 117, do mencionado diploma legal, prescreve que: “o acionista
controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder”.
No parágrafo 1º do artigo 117, o legislador optou por enumerar as condutas
abusivas do acionista controlador. Não há dúvidas, portanto, de que esta
enumeração é meramente exemplificativa. Carvalhosa esclarece:
A orientação da lei de 1976 foi sempre a de adotar padrões amplos
(standards). Esse critério normativo permite ao juiz e às autoridades
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administrativas (CVM) incluir, nas enunciações que a lei traz, os atos lesivos
47
efetivamente praticados pelos controladores.

Encontram-se inseridas, na lei, as modalidades mais frequentes de abuso de
poder, pelo acionista controlador, quais sejam:
a)
orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao
interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou
estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos
lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;
b)
promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação,
incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos
que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários
emitidos pela companhia;
c)
promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou
adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da
companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que
trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos
pela companhia;
d)
eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou
tecnicamente;
e)
induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal,
ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover,
contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral;
f)
contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
equitativas;
g)
aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por
favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse
saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.
h)
subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a
realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. (Incluída
48
dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

Embora a lei indique as hipóteses mais frequentes de abuso de poder, pelo
acionista controlador, uma conclusão se faz necessária: qualquer ato do acionista
controlador em que fique caracterizada a utilização de seu poder para obter
benefícios pessoais, em detrimento dos interesses da companhia ou dos demais
interesses que ele ter o dever de preservar, configura o abuso de poder.
Uma vez caracterizado o abuso de poder no comando dos negócios sociais,
deve o acionista controlador responder pelos danos causados por sua conduta,
conforme previsto no caput do artigo 117.
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2.5 O Artigo 116-A e a ampliação do dever de informar

O artigo 116-A, introduzido pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001,
instituiu o dever do acionista controlador de companhia aberta, bem como dos
acionistas ou grupo de acionistas que elegerem membro do conselho de
administração ou membro do conselho fiscal, de informar qualquer modificação de
suas participações acionárias à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às Bolsas
de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado, conforme o caso.
Desta maneira, consolidou-se, em lei, o dever de informar atribuído a
determinados acionistas, anteriormente previsto, na Instrução nº 299 da CVM, de 09
de fevereiro de 1999, que dispunha, em seu artigo 6º:
Art. 6º - Sempre que restar elevada, efetiva ou potencialmente, a
participação de acionista controlador de companhia aberta no capital
representado por ações da mesma, em cinco por cento de qualquer espécie
e/ou classe de ação, tal ocorrência será comunicada, de imediato, pelo
mesmo controlador, à CVM e às Bolsas de Valores ou entidades do
mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão
49
da companhia estejam admitidos à negociação.

Verifica-se, no entanto, que com a introdução do artigo 116-A, ampliaram-se
as hipóteses do dever de informar previstas na mencionada Instrução CVM 299, já
que, qualquer modificação na posição acionária – e não apenas os aumentos
superiores a 5% (cinco por cento) – deve ser imediatamente informada à Comissão
de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores ou às entidades do mercado de balcão
organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam
admitidos è negociação.
Outra ampliação, também, deve ser percebida com a introdução do artigo
116-A. Sob o regime da nova lei, estão sujeitos ao dever de informar sobre a
modificação de suas posições acionárias o acionista controlador da companhia
aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem membro do conselho
de administração ou membro do conselho fiscal, e não apenas o acionista
controlador, conforme prevê o artigo 6º da Instrução CVM 299.
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Ainda quanto à ampliação ao dever de informar, destacam-se dois
dispositivos introduzidos pela Lei nº 10.303/2001. São eles:
Art. 157. §6º Os administradores da companhia aberta deverão informar
imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de
Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado
de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da
companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas
posições acionárias na companhia. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
Art. 165-A. Os membros do conselho fiscal da companhia aberta deverão
informar imediatamente as modificações em suas posições acionárias na
companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou
entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas
condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
50
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

Com a promulgação da Lei nº 10.303/2001, restou patente a intenção do
legislador em tornar mais seguro o mercado de capitais, tanto para os investidores
nacionais quanto para os estrangeiros.
Nos dizeres de Carvalhosa,
... com a introdução deste art. 116-A, do novo §6º do art. 157 e ainda do
art. 165-A, pela Lei n. 10.303, de 2001, procurou o legislador dar maior
transparência e confiabilidade ao mercado de capitais, de conformidade,
ainda que timidamente, com princípios de governança corporativa que, na
última década, vêm influenciando a conduta das companhias abertas em
face de seus acionistas não controladores e perante a comunidade na qual
51
atuam.

Sob a égide do Decreto-lei nº 2.627/4052 as obrigações dos acionistas
esgotavam-se no plano meramente interno, ou seja, eram devidas exclusivamente à
companhia.
Já na sistemática vigente, as obrigações dos acionistas transcendem o plano
interno da companhia e passam a ter efeitos significativos no plano externo. Verificase esta realidade, sobretudo, quando a Lei nº 6.404/1976 estabelece, no artigo 116,
os deveres e responsabilidades do acionista controlador.
50
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3 OS PRINCIPAIS DIREITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DA AÇÃO

3.1 A ação como título de propriedade

A subscrição de ações no ato de constituição da companhia ou em eventual
aumento de capital ou, ainda, sua aquisição, seja no mercado de bolsa, de balcão
ou através de transação privada, vincula o acionista a um complexo de regras legais
e estatutárias. Esta vinculação, por sua vez, assegura alguns direitos e impõe, ao
acionista, obrigações perante a sociedade e a terceiros.
Pode-se concluir, com isso, que os direitos dos acionistas decorrem da
propriedade da ação. É o que nos ensina GALGANO ao escrever sobre a
“propriedade da ação e legitimação ao exercício do direito social”53: “A titularidade do
direito é atribuída à propriedade do título: a qualidade de sócio da companhia é, em
particular, atribuída ao proprietário das ações.” 54
Carvalhosa acrescenta que
A ação deixa, na lei de 1976, de representar uma ideia rígida do valor do
capital, para caracterizar-se como instrumento através do qual os sócios
exercitam os seus direitos assegurados na lei e no estatuto, com abstração
completa (ações sem valor nominal) ou parcial (ações com valor nominal
emitidas com ágio) das entradas de capital.
As ações passam, dessa forma, a ter um sentido de participação societária
e de divisão numérica do capita (share), deixando de se apresentar como
55
parcela monetária do valor total do capital (stock)

Sobre os direitos dos acionistas, assunto abordado neste capítulo, Ascarelli:
A complexidade de disciplina da sociedade anônima põe em evidência,
parece-me, a impossibilidade de identificar os direitos do sócio em “um só”
direito, seja real, seja obrigacional. Pode-se, antes, encarar na posição do
sócio uma “posição”, um pressuposto, um status do qual – verificados
demais requisitos, diversos nos vários casos – decorrem, de um lado,
deveres (em relação à integralização das ações) e, de outro lado, direitos de
patrimonial (por exemplo, o direito ao dividendo, o direito à quota de
53
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liquidação) e não patrimonial (por exemplo, o direito de informação, o direito
de participar da assembleia); direitos e poderes extrapatrimoniais, por seu
56
turno, contribuem a tutelar os direitos patrimoniais do acionista.

3.2 A classificação dos direitos dos acionistas

Pode-se dizer que, os direitos dos acionistas perante a sociedade se dividem,
basicamente, em duas grandes categorias: (i) os individuais ou essenciais e (ii) os
sociais. Distinguem-se uns e outros por dois aspectos fundamentais: (a) sua origem
e (b) a possibilidade de sua modificação. Esta, inclusive, é a classificação adotada
por Teixeira e Guerreiro57.
Os direitos essenciais são aqueles cuja origem está na lei e, portanto, são
irrenunciáveis e insuscetíveis de modificações, seja pelo estatuto, seja pela
Assembleia Geral. Visam garantir o exercício de prerrogativas patrimoniais do
acionista e a verificação da legalidade dos atos praticados pelos órgãos da
companhia e das deliberações da assembleia. Tais direitos estão previstos no artigo
109 da Lei nº 6.404/1976, portanto, nele não se esgotam.
Eizirik ressalta que:
Existem outros direitos previstos na Lei das S.A. que são igualmente
inderrogáveis. A relação prevista neste artigo não é exaustiva, mas apenas
enumera aqueles direitos que constituem as bases essenciais do contrato
58
social.

Dentre os direitos essenciais dos acionistas, controladores ou não
controladores, que não foram previstos no artigo 109 da Lei nº 6.404/197659,
destacam-se os seguintes: (i) tratamento igualitário na alienação de controle da
companhia, mediante oferta pública simultânea, na forma prevista no artigo 254-A
(incluído pela Lei nº. 10.303/2001); (ii) negociar suas ações livremente, não podendo
as eventuais limitações estatutárias da companhia fechada impedir o exercício de tal
direito (art. 36); (iii) negociar direitos patrimoniais isolados, tais como os de
56

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo:
Quorum, 2008, p. 491.
57
TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anónimas no
direito brasileiro. São Paulo: José Bushatsky, 1979, v. 2, p. 278.
58
EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. I, p. 588.
59
BRASIL, Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acessado em 25 set.
2014.

34

subscrição preferencial (art. 171); (iv) participar das assembleias e discutir os
assuntos da pauta (art. 125); (v) exigir a autenticação de cópia ou exemplar das
propostas, proposições, protestos e declarações de voto oferecidos em assembleia
geral cuja ata seja lavrada de forma sumária (art. 130); (vi) requerer a redução a
escrito dos esclarecimentos prestados pelos administradores e de exigir o
fornecimento pela mesa da assembleia da respectiva cópia, na forma prevista no
artigo 157; (vii) convocar assembleia geral quando os administradores retardarem
por mais de sessenta dias a convocação prevista no estatuto (art. 123); (viii) propor
ação de responsabilidade contra administradores, em nome próprio (art. 159) ou por
substituição processual da companhia (art. 159) e (ix) propor ação de anulação de
atos constitutivos da companhia (art. 206).
Para Bulgarelli, os direitos essenciais dos acionistas são um instrumento
importante de limitação ao poder exercido pelas maiorias nas Assembleias. Segue o
entendimento do autor:
Inegavelmente, a construção dos chamados direitos essenciais dos
acionistas decorreu da necessidade de se opor um limite ao poder quase
absoluto das Assembléias, exercido pelas maiorias, entendendo-se que não
obstante indispensável o princípio majoritário para a formação da vontade
60
social, não poderia ir até o ponto de frustrar o “status” do acionista.

Não se deve confundir, portanto, os direitos essenciais com a tutela dos
acionistas minoritários, assunto que será abordado em capitulo seguinte.
Os direitos essenciais, conferidos pela lei a todos os acionistas, possibilitam a
defesa de seus interesses individuais frente ao grupo controlador ou aos
administradores. Já os direitos conferidos às minorias acionárias permitem que elas
possam intervir nas atividades sociais, bem como impedir eventuais manobras dos
controladores, prejudiciais aos seus interesses.
Em contraposição aos direitos essenciais, os direitos sociais são aqueles que
têm sua origem nos estatutos, isto é, nos atos constitutivos das companhias e em
suas modificações posteriores. Tais direitos admitem modificações, por previsão
estatutária e se submetem, portanto, ao princípio majoritário, que governa a vida da
companhia desde a sua constituição, conforme veremos no próximo capítulo.
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Os direitos sociais não são passíveis de enumeração e podem abranger todas
as classes de ações ou excluir algumas delas. É o caso, por exemplo, do direito de
voto relativo às ações preferenciais, assunto que será abordado ainda neste
capítulo.
Sztajn e Franco61, de forma mais específica, classificam os direitos dos
acionistas em: (i) individuais; (ii) de minoria (ou próprios); (iii) sociais e (iv)
instrumentais.
Ou seja, além dos direitos individuais e sociais, abordados anteriormente, as
autoras optaram por contemplar, também, os direitos de minoria (ou próprios) e os
direitos instrumentais, na sua classificação.
Enfatizam que os direitos de minoria ou próprios, assunto que será tratado em
capitulo seguinte, são aqueles reservados pela lei ou pelos estatutos aos acionistas
que detêm um percentual determinado de ações e não podem ser atingidos por
resolução da assembleia geral.
Já os direitos instrumentais são aqueles estabelecidos para garantir a eficácia
de outros direitos, mediante normas paralelas de tutela. Nesse ponto, merece
destaque a actio ad exhibendum, prevista no artigo 105 da Lei nº 6.404/197662.
Trata-se

de

um

mecanismo

que

garante

aos

titulares

de

ações

correspondente a 5% (cinco por cento) do capital social o direito à informação,
desde que demonstrem a existência de atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja
a suspeita de graves irregularidades por parte de qualquer órgão da companhia.
A razão de se limitar a actio ad exhibendum, prevista no artigo 105, aos
titulares de ações correspondente a 5% do capital social é justificada por Sztajn e
Franco da seguinte forma:
O limite de 5% tem sua justificativa, lembrando a velha regra de que “o
segredo é a alma do negócio”. Além disso, se acionistas detentores de
participações mínimas pretendessem, a qualquer tempo, examinar livros,
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seria necessário, talvez, manter pessoas que se dedicassem apenas a isso,
63
onerando a administração.

Não se deve confundir, portanto, a renúncia e o não exercício do direito, pelo
acionista. Assim é que o acionista, em princípio, não pode renunciar um direito
essencial. Pode, entretanto, deixar de exercê-lo, em determinadas situações.
Nesse sentido, posiciona-se Carvalhosa.
Com efeito, não pode o acionista dispor e renunciar em abstrato e a priori os
direitos essenciais declarados na lei. Pode, no entanto, deixar, em
determinados momentos, de concretamente exercê-los, como é o caso, v.g.,
do direito de preferência (art. 171). O fato de não haver a exercitação da
prerrogativa, no entanto, não implica renúncia ou disposição, nem pode ser
entendido como um consentimento tácito à derrogação do direito, que
permanecerá sempre intangível.
Assim, os direitos individuais dos acionistas não podem, de modo geral e
definitivo, ser objeto de disponibilidade ou de renúncia, expressa ou tácita.
Podem, no entanto, ser desprezados em determinadas ocasiões pelo seu
titular ou simplesmente não ser exercitados. Por evidente que estão
enquadradas, na espécie, apenas as prerrogativas consideradas ativas,
como, v.g., a de fiscalizar a gestão dos negócios sociais e a preferência
64
para subscrição de ações.

Nota-se, pela explicação do autor, que apenas as prerrogativas consideradas
ativas são passíveis de abstenção.
Portanto, as prerrogativas consideradas passivas, tais como a participação
nos lucros sociais e no acervo da companhia, quando da sua liquidação,
independem da vontade do acionista. Para Carvalhosa “são, além de irrenunciáveis
e indisponíveis, automaticamente atribuíveis ao acionista, não havendo como fugir
ao seu exercício”65
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3.3 Os direitos essenciais do artigo 109 da Lei nº 6.404/1976

Praticamente repetindo o que dispunha o artigo 78 do Decreto-lei nº
2.627/4066, o artigo 109 da Lei nº 6.404/1976 indica os direitos essenciais dos
acionistas, ou seja, aqueles que nem o estatuto social e nem a assembleia geral
poderão privá-los, quais sejam: (i) o de participar dos lucros sociais; (ii) o de
participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; (iii) o de fiscalizar a
gestão dos negócios sociais; (iv) o de preferência para a subscrição de ações,
partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 e (v) retirar-se da
sociedade nos casos previstos nesta Lei.

3.3.1 Direito de participar dos lucros sociais

A geração de lucros e a sua repartição entre os acionistas é característica
essencial das companhias, motivo pelo qual são constituídas, sendo impossível
qualquer disposição em contrário, pelas partes ou pelo estatuto.
Hernani Estrela citado por Eizirik destaca a finalidade essencial das
companhias da seguinte forma:
Constitui fim essencial da companhia gerar lucros e distribuí-los entre os
acionistas. Na companhia, o interesse econômico imediato é a repartição
66
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periódica dos lucros, sob a forma de dividendos, como uma espécie de
67
frutos civis dos contingentes do capital de cada um dos acionistas.

Para Teixeira e Guerreiro:
Tendo a companhia por objeto empresa de fim lucrativo (art. 2º), os
resultados das operações sociais devem ser distribuídos aos acionistas,
cujas contribuições, em dinheiro ou em bens, tornaram possível o exercício
68
da atividade econômica.

Portanto, o pressuposto básico para que os acionistas exerçam o direito aos
dividendos da companhia é a existência de lucro. Lucro, aqui, não é apenas o
resultado positivo da companhia, ou seja, o ganho financeiro em razão das suas
atividades, mas sim o lucro líquido do exercício, previsto no artigo 109 da Lei nº
6.404/1976, que dispõe “Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que
remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.”69
Destarte, “o direito do acionista refere-se à distribuição do lucro líquido do
exercício (artigo 191): aquele que remanesce depois da dedução do imposto de
renda e de todas as modalidades de participação no lucro a que tenham direito os
debenturistas, empregados, administradores, etc.70

3.3.2 Direito de participar do acervo da companhia, em caso de liquidação

Os acionistas contribuem para a formação do capital social da companhia
assumindo, inclusive, o risco do negócio objetivado pelo empreendimento. Portanto,
nada mais justo, em caso de liquidação da companhia, a participação dos acionistas
na partilha do patrimônio remanescente, ou seja, após o pagamento dos credores.
Carvalhosa destaca que:
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Esse pagamento não é constituído de lucros sociais, nem se confunde,
portanto com um dividendo extraordinário. Resulta do saldo ativo
patrimonial, nele incluídos, ou não, os resultados econômicos da atividade
71
social, ou simplesmente o valor final do patrimônio fixo ou realizável.

Deve-se observar, na partilha, a regra da igualdade de tratamento entre os
acionistas da mesma classe, cabendo a cada um a fração do patrimônio social
correspondente à quota com que participam no capital.
Ressalta-se, contudo, a possibilidade da criação estatutária de ações
preferenciais com prioridade no reembolso do capital (art. 17, II), oportunidade na
qual os titulares de tais ações têm vantagem de ordem na repartição do acervo
líquido final da companhia e não sobre a totalidade do acervo residual disponível.

3.3.3 Direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais

Outro direito essencial do acionista é o de fiscalizar a gestão dos negócios da
companhia, verificando-se, desta maneira, a legalidade e legitimidade dos atos
praticados pelos órgãos da companhia e pelos controladores.
Embora seja um direito essencial do acionista, tal prerrogativa não é ampla e
irrestrita, já que os instrumentos de fiscalização são exclusivamente os previstos na
Lei nº 6.404/1976.
Tal restrição evita os excessos por parte dos acionistas que, em situações
extremas, poderiam impedir a companhia de atingir suas finalidades e cumprir seu
objeto social.
Nas palavras de Requião,
A fim de impedir que, por capricho ou por interesses mesquinhos, esse
direito se torne um empecilho à boa marcha da administração, que poderia
ser perturbada por contínua e impertinente fiscalização, a lei regulamenta
esse direito fundamental do acionista. Daí a ressalva da lei de que o direito
de fiscalizar está contido nos limites estabelecidos pela lei – “na forma
72
prevista nesta lei” – como textualmente insere na regra em estudo.

Ainda nesse sentido, Teixeira e Guerreiro:
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Nas sociedades anônimas, o direito de fiscalização não vai a esse ponto.
Não se apresenta com tamanha amplitude. Com efeito, o anonimato
permitido pelas ações ao portador ensejaria a indesejada intromissão de
pessoas menos escrupulosas no recinto mais velado da empresa, com a
possível quebra do sigilo mercantil. Além disso, o grande número de
acionistas com que pode contar a S.A. produziria considerável confusão, se
se facultasse indiscriminado acesso a todo e qualquer pormenor interno da
companhia. Dessa forma, o direito de fiscalizar é balizado por parâmetros
que a própria lei consigna, ao estabelecer em que termos poderá se
exercer. Por isso o legislador aludiu ao direito de fiscalizar a gestão dos
73
negócios sociais, na forma prevista pela lei.

3.3.3.1 Participação em assembleia geral (art. 121 da LSA)

A assembleia geral, por definição, é a reunião dos acionistas, convocada e
instalada na forma da lei e do estatuto, com poderes para decidir sobre
todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções
74
que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento (art. 121).

Os acionistas fiscalizam a gestão dos negócios sociais, diretamente,
participando das assembleias gerais, oportunidade na qual podem discutir a matéria
submetida à deliberação, além de consultar e pedir esclarecimentos sobre as
demonstrações financeiras da companhia.
Para tanto, nos termos do art. 133 da LSA, é indispensável que a companhia,
por seus administradores, comunique aos acionistas, até 01 (um) mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária, na forma prevista no art.
124 da LSA, que se encontram à disposição:
(i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo.
(ii) a cópia das demonstrações financeiras.
(iii) o parecer dos auditores independentes, se houver.
(iv) o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
75
(V) demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
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Com relação aos documentos pertinentes à matéria a ser debatida em
assembleia-geral extraordinária, o §3º do art. 135 da LSA prescreve que estes
deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião
da publicação do primeiro anúncio de convocação.
Há, ainda, outros dispositivos na LSA que impõem à companhia a obrigação
de disponibilizar aos acionistas determinadas informações, notadamente os
seguintes:
Art. 118, §5º. No relatório anual, os órgãos da administração da companhia
aberta informarão à assembleia geral as disposições sobre política de
reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de
acordos de acionistas arquivados na companhia.
[..]
Art. 202, §4º. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no
exercício social em que os órgãos da administração informarem à
assembleia geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer
sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores
encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias
da realização da assembleia geral, exposição justificativa da informação
transmitida à assembleia;
[...]
Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à
deliberação da assembleia geral das companhias interessadas mediante
justificação, na qual serão expostos:
I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua
realização;
II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a
modificação dos seus direitos, se prevista;
III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das
ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição
às que se deverão extinguir;
IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas
76
dissidentes.

Nota-se, por conseguinte, que o direito à informação, embora não esteja no
rol do art. 109 da LSA, é um pressuposto para que a fiscalização seja exercida pelos
acionistas, já que esta demanda o conhecimento exato dos negócios da companhia,
sobretudo quando for de capital aberto.
Para o autor Lobo,
O direito de fiscalizar, na forma prescrita em lei, a gestão dos negócios
sociais, consoante diz a LSA, no art. 109, III, pressupõe a existência e o
pleno exercício do direito à informação sobre o funcionamento da
companhia, razão pela qual a Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, dispôs,
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pormenorizadamente, sobre as informações que as companhias abertas
devem prestar aos acionistas, aos investidores e ao mercado sobre
77
assuntos relacionados às assembleias-gerais e especiais.

Para Carvalhosa,
... o direito de fiscalizar, assegurado ao acionista como prerrogativa
essencial, ex vi do art. 109 da lei, corresponde, no tocante ao controle da
legalidade e da legitimidade (abuso e desvio de poder) das contas dos
administradores, ao dever da companhia de, periodicamente, declarar e
78
informar a respeito de tais matérias.

3.3.3.2 Funcionamento do Conselho Fiscal e a auditoria externa (arts. 161 e 177 da
LSA)

A LSA atribui ao conselho fiscal - e não aos acionistas diretamente – a
competência para solicitar as informações sobre os negócios da companhia. Ou
seja, o conselho fiscal é o instrumento interno, orgânico e institucionalizado para o
exercício da fiscalização da companhia pelos acionistas.
A função essencial do conselho fiscal, nos dizeres de Eizirik, é:
(...) a de exercer permanente vigilância sobre os órgãos de administração
da companhia – conselho de administração e diretoria – referentemente às
contas e à legalidade e regularidade dos atos de gestão. Tal fiscalização
estende-se, também, aos atos praticados por gerentes, supervisores e
outros funcionários subordinados aos diretores. Não há, porém,
possibilidade de fiscalização, por parte do conselho fiscal, sobre a atuação
de eventuais comitês ou órgãos de assessoramento, sejam ou não criados
pelo estatuto, por não desempenharem atividades típicas de
79
administração.

Entretanto, embora o conselho fiscal exerça permanentemente vigilância
sobre os órgãos de administração, relativamente às contas e à legalidade e
regularidade dos atos de gestão, não adentra no exame do mérito da condução dos
negócios sociais.
O próprio §2º do art. 163 da LSA, delimita a competência do conselho fiscal e
prescreve que “o conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará
77
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aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à
sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou
contábeis especiais”.
Portanto, conclui-se que, os requerimentos de informações, pelo conselho
fiscal, que não estejam relacionadas às demonstrações financeiras da companhia
podem ser legitimamente recusados.
Vale lembrar que o conselho fiscal, antes da promulgação da Lei nº
6.404/1976, era considerado órgão ineficaz para a fiscalização da companhia,
conforme nos explica Requião:
No sistema do Decreto-lei nº 2.627, de 1940, o conselho fiscal era apenas o
órgão de fiscalização da companhia. Formado de três ou mais membros e
suplentes, acionistas ou não, permitia-se a eleição de qualquer pessoa,
mesmo notoriamente sem conhecimentos técnicos de contabilidade ou de
80
auditoria.
Esse regime de plena liberdade de escolha dos conselheiros foi
severamente criticado por nossos autores, pois a fiscalização da sociedade
81
era ilusória.

Com o advento da Lei nº 6.404/1976, o conselho fiscal teve suas funções
ampliadas

e

estabeleceu

requisitos

para

assegurar

a

eficiência

do

seu

funcionamento. Vejamos o disposto na “Exposição de Motivos nº 196, de 24 de
junho de 1976”:
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 usam do 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.
Daí a solução do Projeto, de deixar ao estatuto da companhia discrição para
dispor sobre o seu funcionamento permanente, ou apenas quando solicitado
por minorias acionárias (art. 162). Quando não funcionar permanentemente,
poderá ser instalado, em qualquer assembléia geral, a pedido de acionistas
que representem, no mínimo, 1/10 das ações com direito a voto, ou 5% das
ações sem direito a voto. Por essa via, seu funcionamento poderá ficar
restrito às companhias ou nas épocas em que se justifica, pela existência de
minoria acionária ativa.
80
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Por outro lado, para assegurar a eficiência do seu funcionamento, a lei
prevê requisitos de competência (presumida nos profissionais enumerados
no artigo 153) para provimento no cargo - cujo desempenho supõe
conhecimentos técnicos ou experiência profissional. Em contra partida a tais
requisitos, o § 3º do artigo 163 fixa a remuneração mínima a que devem
fazer jus, para que possam se dedicar às suas funções e aceitar as
responsabilidades que assumem com o seu desempenho.
A leitura do artigo 164 mostra que as atribuições do Conselho diferem em
parte das previstas na legislação em vigor. Não é órgão de auditoria
contábil, que somente pode ser exercida por organizações de profissionais
especializados, mas de fiscalização dos administradores e de informação da
Assembléia Geral, que poderá desempenhar papel da maior significação na
defesa da companhia e dos acionistas ao acompanhar, efetivamente, a
ação dos administradores, submetendo seus atos a apreciação critica, para
verificar o cumprimento de deveres legais e estatutários.
Para aumentar a eficiência do órgão, o artigo 165 impõe a presença dos
membros do Conselho, ou ao menos um deles, nas reuniões da Assembléia
Geral, e prevê a apresentação de pareceres ou representações às
assembléias, independentemente de publicação, para que os eventuais
prejuízos que a companhia possa sofrer com essa publicação não inibam o
82
Conselho Fiscal de relatar à assembléia fatos do seu conhecimento.

Batalha, a respeito do conselho fiscal, logo após a promulgação da Lei nº
6.404/1976, comentou o seguinte:
A lei sob comentário pretendeu imprimir nova configuração ao Conselho
Fiscal, tornando-o órgão eficiente de fiscalização e controle de gestão, que
exerce, não apenas atribuições de caráter técnico, mas desempenha, em
grande parte, atribuições de natureza política na salvaguarda dos interesses
83
das minorias contra administradores inescrupulosos ou desidiosos.

Ressalta-se que, para que o conselho fiscal seja um eficaz instrumento de
fiscalização, é necessário que sua atuação vise atender os interesses da companhia
e não os interesses dos eleitores dos conselheiros, impedindo-se, assim, os abusos
do controlador e dos minoritários, conforme veremos em capítulo seguinte.
A Lei nº 6.404/1976, em seu artigo 165, atribui aos membros do conselho
fiscal: (i) os mesmos deveres dos administradores, dispostos nos artigos 153 a 156 e
(ii) a responsabilidade, por omissão, no cumprimento de seus deveres e de atos
praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
Nota-se, pela leitura do artigo 161 da LSA, que todas as companhias, tanto abertas
quanto fechadas, são obrigadas a criar estatutariamente o conselho fiscal, cujo
funcionamento será facultativo. Porém, nas companhias abertas, as demonstrações
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financeiras deverão, obrigatoriamente, ser submetidas à auditoria externa (art. 177,
§3º da LSA).
Embora a criação do conselho fiscal seja estatutária, a LSA estabelece o
número mínimo e máximo de membros que farão parte do órgão fiscalizador. Essa
fixação legal visa assegurar aos minoritários (com ações ordinárias) e aos
preferencialistas dois assentos no conselho fiscal e, ao mesmo tempo, assegurar
aos controladores a maioria, elegendo três membros do órgão.
O artigo 161, §4º, da LSA, dispõe o seguinte:
Art. 161 (...)
§4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes
normas:
a)
os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto
restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e
respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que
representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com
direito a voto;
b)
ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com
direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em
qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea
84
a, mais um.

Para Carvalhosa:
Ao possibilitar o funcionamento não permanente do órgão, a lei 1976 dá-lhe
eficiência, na medida em que os minoritários e preferencialistas, quando
interessados , é que tornarão o órgão instrumento ativo e, portanto, efetivo
do controle da legalidade e da legitimidade (abuso e desvio de poder) dos
85
atos administradores.

3.3.3.3. Acesso aos livros da companhia (art. 105 da LSA)

Uma das formas do acionista exercer o seu direito essencial de fiscalizar a
gestão dos negócios sociais é através da exibição dos livros da companhia.
Entretanto, a exibição de livros tem caráter excepcional, tendo em vista que a regra
geral é a da proteção do sigilo negocial.
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Nos termos do art. 105 da LSA, pode-se requerer judicialmente a exibição
integral dos livros da companhia, quando: (i) sejam apontados atos violadores da lei
ou do estatuto ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por
qualquer órgão da companhia e (ii) seja solicitada por acionista ou grupo de
acionistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social,
independente da espécie de ações que possuir (ordinárias e/ou preferenciais).
Esta exigência de um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) busca, nas
palavras de Eizirik, “conciliar o direito de fiscalizar com o interesse social e a
dinâmica da gestão empresarial, minimizando a atuação ad terrorem de acionistas
minoritários”.86
Destaca-se que, face à pulverização do capital nas companhias abertas, o art.
291 da LSA prevê que este percentual poderá ser reduzido por ato da Comissão de
Valores Mobiliários.

3.3.4 Direito de preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
observado o disposto nos artigos 171 e 172

O inciso IV do artigo 109 da LSA prevê a possibilidade do acionista
subscrever, preferencialmente, novas ações (e outros valores mobiliários) de
emissão da companhia, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da mesma lei.
Para Lobo,
O direito de preferência tem por finalidade manter a igualdade, a
proporcionalidade e a integralidade da participação dos antigos acionistas
no capital social, proteger os “direitos patrimoniais e políticos do acionista” e
compensá-lo de eventual perda de influência no poder decisório da
sociedade na hipótese de emissão das novas ações com ágio em
87
descompasso com o valor patrimonial da companhia.

Nota-se que, os principais objetivos do direito de preferência previsto no
inciso IV do art. 109 da LSA são: (ii) impedir a diluição das participações dos não
controladores a favor dos controladores, que têm poderes para propor aumento
86
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sucessivo do capital social e (i) permitir a manutenção da posição acionária do
acionista por ocasião do aumento de capital.
Sobre a manutenção da posição acionária, no caso de aumento de capital,
Eizirik destaca que:
(...) a conservação de tal posição repercute não só nos seus direitos
patrimoniais como também nos políticos, uma vez que a Lei das S.A. exige
percentuais mínimos para o exercício de determinados direitos de
participação em colégios eleitorais, bem como nos direitos pessoais, para a
88
propositura de medidas judiciais.

Assim é que, o artigo 171 da LSA regulamenta o exercício do direito de
preferência dos acionistas por ocasião do aumento de capital, seja em dinheiro, seja
mediante capitalização de créditos ou subscrição de bens (§2º do art. 171 da LSA),
proporcionalmente ao número de ações que possuírem.
No §1º do artigo 171, o legislador estabeleceu três normas para o acionista
exercer o direito de preferência previsto no inciso IV do art. 109, caso o capital da
companhia seja dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for
feito por emissão de mais de uma espécie ou classe. São elas:
a) no caso de aumento, na mesma proporção, do número de ações de
todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de
preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor;
b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas
importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a
preferência será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às
de que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais
se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado, a
mesma proporção que tinham no capital antes do aumento;
c) se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes,
cada acionista exercerá a preferência, na proporção do número de ações
89
que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento.

Ou seja, quando o aumento de capital ocorre na mesma proporção do número
de ações de todas as espécies e classes existentes, o direito de preferência será
exercido sobre as ações idênticas de propriedade do acionista, de sorte que ele
mantém a posição acionária anterior, em percentagem sobre o número de ações e
sobre o número de cada espécie e classe.
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Necessário registrar que, uma vez deliberado o aumento de capital da
companhia, nasce o direito do acionista de exercer a preferência na subscrição das
novas ações, pagando o seu preço de emissão, com o que não sofrerá a diluição em
seus direitos políticos ou patrimoniais.
Nota-se, portanto, que se trata de mera expectativa de direito, que pode ser
exercido ao longo de todo o prazo fixado pela assembleia geral ou pelo conselho de
administração.
Somente após a deliberação do aumento de capital e aberto o prazo para o
exercício da preferência na subscrição das novas ações é que tal direito se torna
uma prerrogativa in concreto, passível de renúncia ou de cessão a terceiros (§6º do
art. 171 da LSA).

3.3.5 Direito de retirar-se da sociedade nos casos previstos em Lei

Por último, o inciso V do art. 109 garante ao acionista o direito de se retirar da
sociedade, caso não concorde com determinadas deliberações tomadas em
assembleia geral, nas hipóteses previstas na LSA e/ou no estatuto social. Trata-se
do direito de retirada ou de recesso.
Para Eizirik, o direito de recesso
... fundamenta-se na necessidade de conciliar o princípio majoritário, que
permite à maioria do capital votante aprovar qualquer matéria de interesse
da companhia, com a proteção aos acionistas dissidentes, que não podem
ser obrigados a aceitar restrições em seus direitos de participação ou
permanecerem sócios de uma companhia essencialmente distinta daquela
90
na qual ingressaram.

Assim, caso uma decisão majoritária contrarie os interesses dos acionistas
minoritários, podem eles, nos casos previstos na LSA e/ou no estatuto social, retirarse da companhia, mediante o reembolso das suas ações, na forma do art. 45 da
LSA.
O direito de recesso é de natureza excepcional, já que privilegia interesse
individual do acionista dissidente em detrimento do interesse social e, por isso, as
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hipóteses em que pode ser exercido são enumeradas na LSA, nos artigos 136 e 137
ou previstas no estatuto social.
Além das hipóteses dos artigos 136 e 137 da LSA, pode o acionista exercer o
direito de recesso, quando: (i) houver transformação do tipo societário (art. 221 da
LSA); (ii) não houver abertura de capital de sociedade sucessora de companhia
aberta envolvida em processo de fusão, incorporação ou cisão (art. 223, §4º da
LSA); (iii) houver aquisição do controle acionário por pessoa jurídica de direito
público em virtude de desapropriação de ações (art. 236, parágrafo único); (iv)
houver incorporação de ações (art. 252, §1º) e (v) houver aquisição de controle de
outra sociedade mercantil quando o preço de aquisição ultrapassar os parâmetros
previstos na LSA (art. 256, §2º).
Nota-se, pelos dispositivos mencionados, que o direito de recesso visa
proteger os acionistas contra deliberações que reduzem os seus direitos de
participação ou alterem substancialmente a organização da companhia.
Vale lembrar, aqui, a promulgação da polêmica Lei n. 7.958/89 (conhecida
como Lei Lobão), cujo objetivo foi o de suprimir o direito de retirada nas hipóteses de
cisão, fusão ou incorporação e participação em grupo de sociedade.
A mencionada lei foi fruto de demanda específica de uma companhia de
grande porte que desejava incorporar a controlada, sem o questionamento eventual
do recesso dos minoritários e, por sua ausência técnica, tornou-se diploma
totalmente ineficaz. Foi ela expressamente revogada pelo art. 6º da Lei n.
9.457/9791.

3.4 O direito de voto.

O direito de voto é um dos principais direitos decorrentes da propriedade da
ação, sobretudo porque confere ao acionista o poder para deliberar e decidir sobre
alguns assuntos da companhia.
Segundo a definição de Borba, o voto é:
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... uma manifestação individual e unilateral de vontade, tendente a produzir
uma decisão coletiva. Sempre que se tem uma coletividade e dela se
pretende uma decisão, colhe-se o voto de cada um, a fim de revelar-se a
92
vontade dominante naquele grupo.”

Ainda de acordo com Borba, “o direito de voto encontra-se vinculado à
titularidade acionária. Consequentemente, não pode o acionista ceder o seu
exercício separadamente da ação, nem tampouco a ele renunciar.”93
Para Ribeiro o voto é
... direito do acionista ou de pessoa legalmente legitimada, de caráter
político, exercido conforme as orientações legais e estatutárias, expresso
por meio da manifestação de vontade e destinado à formação da
deliberação coletiva. Representa a aceitação ou rejeição, pelo acionista, da
94
proposta apresentada em assembleias.

Embora não esteja no rol de direitos essenciais elencados no art. 109 da LSA,
o direito de voto é, segundo Eizirik, “uma das características mais marcantes das
companhias, visto que constitui o meio de se chegar às decisões não previstas no
contrato social, ou de delegar aos administradores poderes para adotá-las.”95
Trata-se de direito facultativo, já que a lei não determina sua obrigatoriedade.
Deve, portanto, ser exercido de acordo com as diretrizes legais e de acordo com o
interesse social. Do contrário, configurar-se-á o voto abusivo, que será invalidado e,
ainda, ensejará a responsabilização por perdas e danos do acionista votante.
Franco e Sztajn, sobre os limites do exercício do direito de voto, assim se
manifestam:
O princípio é o da liberdade. O acionista não é obrigado a votar. Se o faz,
porém, está submetido a dois limites: um interno, segundo o qual o titular de
uma pluralidade de ações deve utilizar todas suas ações para firmar uma
mesma deliberação; outro externo, o qual veda possa o acionista utilizar o
seu voto contrariamente ao interesse social. Se o faz, a sanção está no art.
96
115 da lei acionária.
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Nos dizeres de Carvalhosa, o direito de voto é
... direito próprio com profunda conotação social ou coletiva, na medida em
que, instrumentalmente, é destinado a formar a vontade do grupo de
controle ou dos minoritários, e de cujo exercício coletivo resulta formada a
vontade social. Constitui, portanto, uma manifestação de vontade que
integra a decisão do colégio de acionistas, traduzida nas declarações
97
coincidentes da maioria, ou seja, via de regra, dos controladores.

A LSA, no seu artigo 110, confere ao acionista titular de ação ordinária o
direito de voto, da seguinte forma:
Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações
da assembléia-geral.
§ 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada
acionista.
98
§ 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações.

Pode-se concluir que o direito de voto, na LSA, exerce-se proporcionalmente
ao valor nominal das ações dessa categoria. Em relação às ações sem valor
nominal,

exerce-se

em

razão

do

número

de

ações

de

que

é

titular,

proporcionalmente ao número de ações emitidas, independentemente do respectivo
valor de subscrição.

3.4.1 O voto do preferencialista

Ao passo que o art. 110 da LSA confere ao acionista titular de ação ordinária
o direito de voto, o art. 111 da mesma lei permite que o estatuto suprima ou restrinja
o direito de voto dos acionistas titulares de ações preferenciais. Na primeira
hipótese, os titulares de ações preferenciais não têm o direito de voto, exceto nos
casos previstos na LSA, tais como na eleição de membros do conselho fiscal (art.
161, §4º) ou do conselho de administração (art. 141, §§ 4ºe 5º).
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Segue o disposto no art. 111 da LSA.
Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum
ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto,
ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109.
§ 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse
direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3
(três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou
mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais
dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos
em atraso.
§ 2º Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as ações
preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao
exercício desse direito.
§ 3º O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a
99
partir do término da implantação do empreendimento inicial da companhia.

Corrêa-Lima justifica a supressão ou restrição do direito de voto das ações
preferenciais da seguinte forma:
Tendo em vista as vantagens atribuídas ou atribuíveis às ações
preferenciais, e talvez, para “compensar” os titulares de ações ordinárias, o
legislador permitiu que o estatuto social deixe de conferir àquelas algum ou
alguns dos direitos reconhecidos a estas, inclusive o de voto, ou de conferi100
lo com restrições (art. 111).

Ressalta-se, porém, que no silêncio do estatuto, todas as ações terão direito
de voto, inclusive as preferenciais. O importante é que, ao exercer o direito de voto,
o acionista o faça no interesse da sociedade.
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4 O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO E A TUTELA DO ACIONISTA MINORITÁRIO

4.1 O princípio majoritário e a expressão da vontade social:

Primeiramente, neste capítulo, duas questões devem ser suscitadas: por que
a vontade da maioria deve prevalecer? Isso significa constranger a minoria e
desprezar os seus interesses?
Comparato e Salomão Filho respondem a esses questionamentos da seguinte
maneira:
Parte-se, sem dúvida, do postulado de que a sociedade existe no interesse
dos sócios, e como ninguém, em princípio, está investido da prerrogativa de
decidir pelos interesses alheios, prevalece sempre a vontade do maior
número, julgando cada qual segundo seu próprio interesse. A ideia que está
na base do princípio majoritário, observou Kelsen, é a de que o
ordenamento social deve estar de acordo com o maior número possível de
sujeitos, e em desacordo com o menor número possível.
Significa isso constranger a minoria, e desprezar os seus interesses?
Evidentemente, não, mas desde que a minoria haja aceito essa regra
fundamental do jogo. O princípio majoritário, afinal, pressupõe
necessariamente a unanimidade, pelo menos uma vez, no momento da
101
constituição da sociedade, como postulado de razão social.

Vale lembrar que, “ao ingressar para a sociedade, seja de que tipo for, o
indivíduo aliena parte da sua independência: renuncia a alguns direitos em benefício
da pessoa jurídica, para cuja formação contribui ou de que coparticipa”.102
A Lei nº 6.404/1976 consagra, no caput do artigo 129, o Princípio Majoritário e
estabelece que as deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções
previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas
presentes, não se computando os votos em branco.
É esta maioria eficaz, representada pelos votos válidos, que traduz, nos
limites da lei e do estatuto, a vontade social. Ou seja, é por meio das deliberações
válidas tomadas em assembleia geral que a companhia externa sua vontade.
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O Princípio Majoritário adotado na legislação societária brasileira tem como
fundamento: (i) a necessidade de formação unitária da vontade coletiva e (ii) a
impossibilidade de a assembleia geral deliberar por unanimidade.
Marcelo Vieira von Adamek ressalta que:
(...) exigir a unanimidade asseguraria a participação de todos em cada
decisão, mas tornaria a sociedade incapaz de agir, na medida em que a
simples discordância de um comprometeria a decisão. A opção pelo
princípio majoritário revela a preocupação do legislador em buscar tutelar a
própria capacidade funcional destas sociedades: procura viabilizar a
formação coletiva da vontade e, por efeito, assegurar a sua capacidade de
agir, superando o imobilismo que pode decorrer da exigência de
103
unanimidade.

Portanto, o Princípio Majoritário é a regra adotada para que eventuais
divergências dos minoritários não obstruam o processo decisório. As exceções
legais

ou

estatutárias

ao

Princípio

Majoritário

devem

ser

interpretadas

restritivamente. Nesse sentido, seguem as palavras de Eizirik:
O princípio majoritário permite o desenvolvimento normal dos negócios e
impede o minoritário discordante de obstruir o processo decisório. As
normas legais e estatutárias que estabelecem outras modalidades de
expressão da vontade social ou que dificultam o processo decisório – direito
de veto, maioria qualificada e especialmente a unanimidade – constituem
exceções ao princípio majoritário, devendo, pois, ser objeto de interpretação
104
restritiva.

Bulhões Pedreira e Conlonna Rosman, sobre o Princípio Majoritário adotado
pelos órgãos de deliberação colegiada, comentam:
Princípio Majoritário é a norma integrante do regime de funcionamento dos
órgãos de deliberação colegiada (Assembleia Geral, Diretoria e Conselhos)
da companhia, segundo o qual as deliberações são tomadas por maioria de
votos e, quando conformes com a lei e o estatuto social, vinculam todos os
105
membros, ainda que ausentes ou dissidentes.
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4.1.1 Quorum de instalação x quorum de deliberação. Maioria absoluta x Maioria
Qualificada

Embora o quorum - número mínimo de acionistas presentes - seja uma das
condições para a existência e validade dos atos praticados em assembleia geral,
não se deve confundir o quorum de instalação com o quorum de deliberação.
Quorum de instalação é aquele que exige a presença de um número mínimo
de acionistas na assembleia geral, para que esta se instale validamente. Em
primeira convocação, o quorum exigido pela lei é de 1/4 (um quarto) do capital social
com direito a voto. Caso esta condição não seja verificada, a assembleia será
novamente convocada e instalada com qualquer quorum, até mesmo na presença
de um único acionista, titular de uma única ação (art. 125 da LSA).
Entretanto, se a pauta da assembleia contemplar a alteração do estatuto da
companhia, a lei exige o quorum de instalação de 2/3 (dois terços) do capital social,
permanecendo inalterada a regra de, em segunda convocação, instalar-se na
presença de qualquer número de acionistas (art. 135 da LSA). Segundo Eizirik:
O quorum de instalação das assembleias gerais foi fixado com a finalidade
de assegurar aos acionistas o direito de comparecer à assembleia geral e
dificultar que decisões relevantes para a companhia pudessem ser tomadas
em reuniões que contassem com a presença de um número irrelevante de
106
acionistas.

Já o quorum de deliberação consiste no número mínimo de votos necessários
para aprovar determinadas matérias, visando assegurar a validade das decisões
tomadas em assembleia.
A LSA prevê que as decisões tomadas em assembleia sejam por: (i) maioria
absoluta; (ii) maioria qualificada e (iii) unanimidade que, nem sempre é a
unanimidade dos capital votante, mas dos acionistas presentes em assembleia.
Em termos gerais, como vimos, a aprovação das matérias discutidas em
assembleia decorre da maioria absoluta de votos, não se computando os votos em
branco, dos acionistas impedidos de votar determinada matéria e os que infringirem
acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da companhia (art. 118,
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§8º). Assim, prevalecerá a deliberação que obtiver 50% (cinquenta por cento) mais
um voto dos presentes na assembleia (art. 129, caput, da LSA).
Lembra Eizirik que “o quorum da maioria absoluta é também denominado
quorum eventual, uma vez que é fixado no momento da deliberação, pois depende
da presença dos acionistas à assembleia geral”.107
Portanto a lei exige, em alguns casos, a aprovação de uma maioria
qualificada, ou seja, aquela que representa, no mínimo, metade das ações com
direito a voto, independente da quantidade de capital presente na assembleia.
O artigo 136 da LSA prevê o quorum qualificado de metade, no mínimo, das
ações com direito a voto - se maior quorum não for exigido pelo estatuto das
companhias fechadas - para aprovação de matérias relevantes ao destino da
companhia, quais sejam: (i) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de
ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de
ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; (ii) alteração
nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (iii)
redução do dividendo obrigatório; (iv) fusão da companhia, ou sua incorporação em
outra; (v) participação em grupo de sociedades (art. 265 da LSA); (vi) mudança do
objeto da companhia; (vii) cessação do estado de liquidação da companhia; (viii)
criação de partes beneficiárias; (ix) cisão da companhia e (x) dissolução da
companhia.
O parágrafo segundo do artigo 136 permite que a Comissão de Valores
Mobiliários autorize a redução deste quorum qualificado, no caso de companhia
aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas 03 (três) últimas
assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas representando
menos da metade das ações com direito a voto.
Há, ainda, outros dispositivos na LSA que exigem o quorum qualificado para
aprovação de determinadas matérias, senão vejamos: (i) o art. 97, §1º prevê a
necessidade de aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, do
capital social para sanar a falta ou irregularidade apontada pela Junta Comercial na
constituição da companhia ou no seu estatuto; (ii) o art. 215, §1º prevê a faculdade
de a assembleia aprovar, pelo voto de acionista que representem 90% (noventa por
cento), no mínimo, das ações, condições especiais para a partilha do ativo
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remanescente, em caso de liquidação e (iii) o art. 252, §2º prevê a necessidade de
metade, no mínimo, das ações com direito a voto para aprovar a incorporação de
ações destinadas a conversão em subsidiária integral.
Algumas matérias, ainda, exigem a aprovação da unanimidade dos acionistas
presentes em assembleia, são elas: (i) a distribuição de dividendo inferior ao
obrigatório (art. 202, §3º) e (ii) a transformação da sociedade em outro tipo
societário, salvo se outro quorum for previsto no estatuto de companhia fechada (art.
221).
Por último, há a exigência da aprovação pela unanimidade do capital social e não apenas o votante – no caso de: (i) cisão com atribuição das ações
integralizadas com parcelas do patrimônio da sociedade cindida em proporção
diversa daquela que os acionistas nela possuíam (art. 229, §5º, in fine) e (ii)
aprovação do pagamento da participação dos administradores sem que haja a
atribuição de dividendo obrigatória, conforme previsto no art. 152, §2º, nas
companhias fechadas (art. 294, §2º).
Nota-se que, nas companhias abertas o quorum qualificado só é admitido em
relação às matérias determinadas expressamente na Lei, ao passo que, nas
companhias fechadas, o estatuto pode aumentar o quorum exigido para certas
deliberações, desde que especifique as matérias (art. 129, §1º da LSA).

4.2 O empate nas deliberações

Caso haja empate nas assembleias gerais estaremos diante de um impasse
que pode ser solucionado pelo próprio estatuto, desde que este estabeleça critérios
de desempate, tais como: (i) atribuir o voto de minerva ou de qualidade aos
acionistas titulares de ações sem direito a voto, ao presidente da assembleia geral
ou ao acionista presente titular da maior participação no capital social e (ii) prever o
procedimento arbitral para a solução do impasse.
Caso não haja previsão dos critérios de desempate no estatuto da
companhia, o parágrafo segundo do artigo 129 estabelece que uma nova
assembleia seja convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a
deliberação. Se, ainda assim, permanecer o empate e os acionistas não

58

concordarem em atribuir a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir,
no interesse da companhia.
Eizirik lembra que “a ação somente pode ser ajuizada por acionistas que
estiveram presentes à assembleia geral na qual determinadas matérias foram objeto
de empate; a companhia não é parte na ação, pois a desavença é apenas entre os
acionistas.”108

4.3 Os conflitos de interesses

Conforme destaca Coelho, “As relações entre o controlador e a minoria
acionária nem sempre são conflituosas. Se a empresa desenvolve bem, sob o
comando do controlador, que a dirige com competência e regularidade, e está,
assim, gerando aos minoritários rendimentos satisfatórios, não há ensejos para
tensões no interior da companhia. Cada acionista respeita, no outro, a contribuição
diferenciada à realização do objeto social, e as relações de poder reproduzem o
justo equilíbrio da diferença. O conflito ente acionistas deriva, normalmente, das
tentativas de desequilibrar a relação.”109
Para Cunha, “O conflito de interesses ocorre onde se opõem os interesses da
companhia e do acionista, de forma que a realização de um prejudica ou impede a
satisfação do outro.”110
Ressalta Marcelo Vieira von Adamek que:
Embora a proteção à maioria tenha se desenvolvido como contraponto ao
princípio majoritário, a verdade é que, mesmo em sociedades onde
prevalece a regra da unanimidade, os conflitos entre sócios, majoritário e
minoritário, podem se colocar; e também nelas, as soluções devem ser
construídas a partir dos mesmos instrumentos utilizados nas demais
sociedades. Embora a atuação do sócio majoritário possa encontrar na
exigência de unanimidade um instransponível óbice nas votações, não se
há de ignorar os demais poderes conferidos aos sócios, os quais exigem
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consideração para com a situação do outro no seu exercício, tanto pela
111
maioria como pela minoria.

Justamente por contemplar uma pluralidade de interesses, surgem, no âmbito
das companhias, situações de conflitos. Aliás, como destaca Cunha, “a noção de
conflito de interesse faz parte dos fundamentos da civilização ocidental, estando
arraigada no pensamento judaico-cristão e nos debates que ocorrem nos mais
variados campos das ciências humanas.”112
Para Carnelutti, “O elemento econômico do direito é o conflito de interesses.
Onde o conflito de interesses não há, não tem razão de ser do direito; não existe um
fenômeno jurídico na raiz do qual a análise não encontre tal conflito”.113
Silva, ao tratar do conflito de interesses no âmbito das companhias, identificaos como problemas de agência, jargão adotado pelos economistas e explica:
Os economistas cunharam um jargão, problemas de agência, para se
referirem a esses conflitos de interesses. O problema de agência ocorre
quando uma parte, denominada principal, depende da ação a ser tomada
por uma outra parte, denominada agente; contudo, a motivação para
atuação do agente deve estar alinhada aos interesses do principal e não
114
simplesmente ao seu próprio interesse.

Desta forma, Silva identifica as situações de conflitos de interesses, ou
problemas de agência, da seguinte maneira:
(i)
conflitos entre os sócios e os administradores (em que os sócios
proprietários são os principais e os administradores, os agentes, devendo
os administradores buscar os interesses dos sócios proprietários e não seus
interesses pessoais);
(ii)
conflitos entre controladores (ou majoritários) e não controladores (ou
minoritários) (em que os minoritários são os principais e os controladores,
os agentes, não podendo os controladores expropriar os minoritários). O
autor explica que este é um problema que pode ocorrer, também, entre
acionistas ordinários e acionistas preferenciais; e
(iii)
conflitos entre os sócios e terceiros contratantes, tais como credores,
empregados e consumidores (em que a sociedade não pode atuar
oportunisticamente para expropriar credores, explorar empregados ou
115
prejudicar consumidores).
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Os conflitos de interesses, segundo Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha116,
podem ser observados nas companhias de três formas: (i) entre o acionista
controlador e os acionistas minoritários; (ii) entre os acionistas, de modo geral, e a
companhia; e (iii) entre os administradores e a companhia.
A

LSA,

de

acordo

com

Carvalhosa,

“prevê

diversos

dispositivos

reconhecedores do conflito de interesses entre a companhia e os acionistas, de um
lado, e os administradores de outro. O mesmo conflito é reconhecido entre a
companhia e os acionistas controladores e entre a sociedade controladora e a
sociedade controlada. Também o conflito é reconhecido no tocante aos interesses
dos acionistas controladores e dos não controladores.”117
A LSA prevê, também, a proteção dos interesses da companhia, dos
acionistas e de credores, em face de eventuais abusos praticados por
administradores ou controladores.
Deve-se observar, independente da situação de conflito, a regra da primazia
do interesse social (aqui entendido como o interesse comum dos sócios, na
realização do objeto social) sobre os demais interesses envolvidos.

4.4 O fenômeno da dispersão acionária e a necessidade de se proteger o
acionista minoritário

Destaca-se aqui, duas das principais características das sociedades
anônimas que despertam interesses dos investidores e facilitam a aquisição de
ações: (i) a limitação da responsabilidade ao preço de emissão das ações das quais
são titulares e (ii) a possibilidade de livre negociação destas ações no mercado.
O ilustre jurista português Cordeiro, destacando a facilidade de aquisição de
ações das sociedades anônimas, inclusive por particulares de “escassas posses”,
afirma:
... as sociedades anónimas têm uma função integradora: muito relevante,
em termos políticos e sociais, nos modernos Estados liberais. As
sociedades anónimas são acessíveis a todas as pessoas. A técnica da
subscrição das ações e a da sua livre aquisição em bolsa facultam a
116
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qualquer particular, mesmo de escassas posses, o acesso à titularidade das
mais emblemáticas realizações humanas. Isso permitiu, ao longo do século
XX, democratizar o capital, dispersando-o por milhares ou dezenas de
milhares de pequenos acionistas. Todos compartilham as vantagens
118
psicológicas e materiais do capitalismo.

Entretanto, esta facilidade gera grande dispersão acionária que pode ser
facilmente percebida nas sociedades anônimas e impõe, de forma crescente, a
necessidade de se criarem mecanismos de proteção às minorias, uma vez que estas
não podem ficar à mercê do grupo controlador.
Em relação ao conflito entre o controlador e as minorias, Frazão ressalta que
O conflito natural entre o controlador e as minorias acentuou-se ainda mais
com outra característica que marcou a evolução das sociedades anônimas:
a dissociação entre a propriedade e o controle, ou seja, a separação entre a
titularidade do capital social (ou participação societária) e a efetiva gestão
119
da empresa

Bulgarelli, em sua obra “Regime jurídico da proteção às minorias nas S/A”,
adverte que
... o problema de proteção às minorias coloca-se assim a partir do momento
em que as sociedades começam a expandir sua orbita de captação de
capitais entre um grande número de investidores, obtendo a participação de
grandes camadas da população, no que se convencionou chamar de
democratização do capital, como atenuação ou contradita do feudalismo
120
industrial.

Ressaltando a importância e necessidade de proteção às minorias acionárias,
Scisinio destaca:
Encontros e desencontros entre maiorias e minorias na sociedade anônima
são uma constante, sendo mesmo um componente da dinâmica deste tipo
societário e da predominância da maioria com o uso do seu poder de
decisão para impor a sua vontade.
Essa fonte de lesões aos direitos minoritários exige do Estado uma ação
enérgica para estabelecer o equilíbrio ideal, coibindo a tirania da maioria e
tutelando os interesses das minorias para que ocorra a submissão
voluntária, limitando-se o poder das maiorias sem, contudo, desnaturar a
121
sociedade e sem reduzir sua dinâmica.
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Para Von Adamek, a necessidade de se proteger a minoria acionária se
justifica da seguinte forma:
A função da proteção à minoria é evitar os riscos de uma desigualdade de
tratamento, quando a relação de supremacia e subordinação se torna uma
relação estável de dominação. (...)
... a proteção à minoria busca defender a posição do indivíduo em uma
relação concreta de maioria e minoria, e esta proteção se dá pela imposição
de deveres à maioria (e não propriamente via direitos subjetivos),
restringindo-se, assim, o poder da maioria. Na proteção à minoria, a tutela
não se dá propriamente por intermédio da criação de direitos, mas pela
122
imposição de deveres à maioria.

Surgiram, assim, no nosso ordenamento jurídico, mecanismos de proteção às
minorias acionárias, conforme veremos adiante.

4.5 A evolução da proteção ao acionista minoritário na legislação brasileira

Muito embora a primeira norma brasileira a dispor sobre as sociedades
anônimas seja de 1848, foi o Decreto-lei nº 2.627 de 1940 que trouxe ao nosso
ordenamento jurídico a tutela aos acionistas minoritários, ainda que timidamente,
tendo em vista o quadro econômico da época.
Na exposição de motivos ao anteprojeto do Decreto-Lei nº 2.627 de 1940, o
ilustre jurista Valverde destacou o seguinte:
Procurei fortalecer a instituição jurídica, dando-lhe um corpo de regras
capaz de inspirar confiança no público. Defini, com clareza, os direitos e
garantias dos acionistas e estabeleci um regime severo de
responsabilidades, civil e penal, dos fundadores, diretores e fiscais. São os
pontos delicados da instituição e, por isso, foram a minha preocupação
constante ao redigir cada Capítulo do anteprojeto. Não deixei, porém, à
solta o egoísmo do acionista. Preservei a sociedade. Também ele tem a sua
responsabilidade definida. Não perdi de vista os ensinamentos que a
doutrina, a prática e a legislação estrangeiras nos ministram. Mas, com a
prata de casa e a experiência dos meus 25 anos de advocacia militante,
formulei o anteprojeto. Fui, pelo passado, até as leis de 1860 e, no
presente, não deixei de consultar os anteprojetos dos Professores Clodomir
Cardoso, Gudesteu Pires e Waldemar Ferreira, deles extraindo o que me
123
pareceu sábio, razoável ou útil.
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Notamos, após a leitura deste trecho exposição de motivos de Valverde, a
clara preocupação do legislador em conferir proteção aos acionistas minoritários.124
Assim é que, o Decreto-lei nº 2.627 de 1940, além de consagrar os direitos
gerais dos acionistas, trouxe dispositivos claramente endereçados às minorias,
visando protegê-las, como, por exemplo: (i) o direito à exibição integral dos livros de
escrituração da sociedade (arts. 57 e 58, “c”); (ii) o direito de fiscalizar a sociedade
(art. 78, “c”); (iii) o direito de convocar, em casos comprovados, (se a diretoria
retardasse por mais de um mês a sua convocação, e a extraordinária, sempre que
ocorressem motivos graves e urgentes - art. 127, inc. V) a Assembleia Geral (art. 89,
“a”); (iv) a regulamentação minuciosa do inventário e balanço dos negócios sociais
(art. 99, “a”); (v) o direito de recesso (art. 107) e (vi) a dissidência, podendo os
titulares de um quinto ou mais do capital social e os titulares de ações preferenciais
eleger, separadamente, um dos membros do conselho Fiscal e respectivo suplente
(art. 125).
Para Bulgarelli,
Procurava-se, assim, pôr cobro, de maneira preventiva ou corretiva, a certos
abusos das maiorias que então já ocorriam, e que foram se acentuando, na
justa medida em que economia do País se abria para novos investimentos,
125
através das sociedades anônimas.

Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda durante o governo de Ernesto
Geisel, entre 16 de março de 1974 e 15 de março de 1979, na exposição de motivos
da Lei nº 6.404/1976, destacou a necessidade de proteger o acionista minoritário da
seguinte forma:
O Projeto visa basicamente a criar a estrutura jurídica necessária ao
fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à
sobrevivência da empresa privada na fase atual da economia brasileira. A
mobilização da poupança popular e o seu encaminhamento voluntário para
o setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de uma sistemática
que assegure ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e
eqüitativas, as quais, sem imobilizar o empresário em suas iniciativas,
126
ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade.
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Como já foi mencionado ao longo do presente trabalho, os direitos conferidos
às minorias acionárias permitem que elas possam intervir nas atividades sociais,
bem como impedir eventuais manobras dos controladores, prejudiciais aos seus
interesses.
Nesse aspecto, a Lei nº 6.404/1976 avançou em relação ao Decreto-Lei nº
2667/40 e ampliou os direitos dos acionistas minoritários, conferindo-lhes, assim,
maior segurança.

4.6 Os principais direitos dos acionistas minoritários conferidos pela Lei nº
6.404/1976 e pela CVM

O autor Marcelo Vieira von Adamek divide os direitos dos acionistas
minoritários em formais e substanciais, da seguinte forma:
Direitos formais de minoria (formelle Minderheitsrechte) são os que exigem
determinado quórum de votação ou de capital para o seu exercício
(propositura de ação social derivada; ação de verificação de livros; etc.). (...)
Em contraste, a efetiva e real proteção da minoria se dá através dos direitos
substanciais de minoria (sachlicher Minderheitenschutz) – os quais
independem de qualquer elemento quantitativo -, tais como: a garantia de
participação da minoria em deliberações e eleições (outorga-se à minoria o
poder de participar da administração, requerer voto múltiplo) e a exigência
de maiorias qualificadas em votações de maior expressão ou em decisões
estruturais (atraindo a minoria para tomar parte efetiva do processo
decisório, reforçando a integração de todos os sócios na sociedade; do
127
contrário, há direito de veto).

Tanto a Lei nº 6.404/1976 quanto a CVM, que regula o mercado de capitais,
conferem aos acionistas minoritários prerrogativas que visam sua proteção.
Os direitos conferidos aos minoritários são de suma importância para garantir
a eles segurança e participação efetiva nos negócios da companhia, sem que fiquem
à mercê da maioria.
Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn identificaram os direitos dos
acionistas minoritários de acordo com a participação no capital social, senão
vejamos:
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a)
Com 0,5% (meio por cento) do capital social o acionista tem o direito:
a.1) de solicitar relação de endereços de acionistas na forma assinalada no
art. 126, §3º da Lei 6.404/1976.
b)
Com 5% (cinco por cento) do capital social o acionista tem o direito:
b.1) ao exame dos livros sociais - actio ad exhibendum (art. 105);
b.2) convocar a assembleia geral (art. 123, parágrafo único, alínea c);
b.3) ser convocado por carta ou telegrama (art. 124, §3º);
b.4) convocar a assembleia geral para deliberar quanto à ação de
responsabilidade contra administradores (art. 159, §4º);
b.5) pedir informações em assembleia sobre matérias determinadas (art.
157, §1º), as quais, todavia, podem ser negadas se colocarem em risco a
companhia (art. 157, §5º);
b.6) pedir informações ao conselho fiscal (art. 163, §6º), bem como a sua
instalação (art. 161, §2º);
b.7) pedir a dissolução da sociedade, quando provado que não pode atingir
o seu fim (art. 206, II, alínea b);
b.8) propor ação de reparação de danos contra a sociedade controladora
sem prestar caução (art. 246, §1º, alínea b);
b.9) pedir o funcionamento do Conselho Fiscal da companhia filiada ao
grupo (art. 277).
c)
Com 10% (dez por cento) do capital social o acionista tem o direito:
c.1) requerer a adoção do voto múltiplo para a eleição de membro do
Conselho de administração (art. 141);
c.2) (das ações preferenciais) eleger e destituir mediante votação em
separado um membro e respectivo suplente do conselho de administração
(art. 141, §4º, II).
d)
Com 15% (quinze por cento) do capital social o acionista tem o
direito:
d.1) eleger e destituir mediante votação em separado, um membro e
128
respectivo suplente do Conselho de administração (art. 141, §4º, I).

Além dos direitos dos acionistas minoritários identificados pelas autoras,
outros merecem destaque, são eles:
a)

O direito de eleger um membro e respectivo suplente, para o conselho fiscal,

desde que titulares de ações com direito de voto e representem, em conjunto, 10%
(dez por cento) ou mais do capital votante (art. 161, §4º);
b)

Votar, nas assembleias gerais, observando o interesse da companhia (arts.

110 e 115);
c)

Solicitar ao administrador que revele à assembleia-geral ordinária, desde que

representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social: (i) o número dos valores
mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo
grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no
exercício anterior; (ii) as opções de compra de ações que tiver contratado ou
exercido no exercício anterior; (iii) os benefícios ou vantagens, indiretas ou
complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de
128
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sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo (iv) as condições dos
contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e
empregados de alto nível e (v) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da
companhia (art. 157, § 1º);
d)

participação de oferta pública por alienação de controle de companhia aberta

(Tag Along) e ao prêmio de controle (art. 254-A, §1º da LSA);
e)

participação na oferta pública no cancelamento de registro e aumento de

participação (art. 4º, §4º da LSA);
f)

direito de recesso, mediante o reembolso das ações (art. 45);

g)

propor ações de responsabilidade civil em face do controlador e dos

administradores; anulatórias; indenização, cautelares;
h)

apresentar reclamação à CVM.
É patente que alguns dos direitos conferidos aos acionistas minoritários

podem interferir de forma mais impactante nos negócios da companhia, conforme
veremos no capítulo seguinte.
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5 A CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DA MINORIA ACIONÁRIA

5.1 Interesse social

Neste capítulo, para caracterizarmos as condutas abusivas da minoria
acionária, vamos, de início, tecer algumas considerações acerca do interesse social.
É certo que, no exercício de suas prerrogativas, o acionista deve atender o
interesse social. Vale ressaltar, contudo, que o interesse social não coincide,
obrigatoriamente, com os interesses individuais dos acionistas ou com os interesses
particulares de determinados grupos. Então, como definir o interesse social?
Embora de difícil definição, por se tratar de um conceito abstrato, podemos
dizer que o interesse social é aquele determinado pela maioria dos acionistas em
busca da realização do objeto social, atendidos, entretanto, os diversos interesses
em torno da companhia.
Para Silva, o interesse social
... engloba tanto a atividade, que é o ramo empresarial da sociedade,
quanto o fim, que é lucro através da maximização dos investimentos
realizados – respeitados os diversos interesses em torno da sociedade
(trabalhadores, comunidade etc.), enfim, realizar o objeto e cumprir sua
129
função social.

Frazão conclui que o interesse social é a finalidade última da atividade
empresarial, enquanto a realização do objeto social é o meio. Seguem as palavras
da autora.
Apesar de se tratar de um conceito de difícil definição, o interesse social
sempre foi associado à finalidade última da atividade empresarial, em
relação ao qual a realização do objeto social seria um meio ou instrumento.
Daí corresponder, como conclui Galgano (1984, v., p.61), à verdadeira e
130
própria filosofia das sociedades anônimas.
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Para Guerreiro, “a ideia de interesse social é geminada à ideia de objeto
social – entidades que se autonomizam, como valores, em relação à pessoa dos
sócios. Tudo o que não é objeto social contraria e conflitua com o interesse
social.”131
Houve, ao longo dos anos, debates históricos sobre o interesse social
fundados nas divergentes concepções acerca da natureza jurídica das companhias.
São identificadas, basicamente, duas correntes clássicas e em princípio antagônicas
sobre o interesse social: (i) a contratualista e (ii) a institucionalista
Cunha observa, portanto, que “apesar de partirem as teorias de fundamentos
diversos, da interpretação das relações internas da companhia como um contrato ou
como uma instituição, chegam, ao final a produzir o mesmo efeito: a constatação de
que são distintos os interesses dos sócios coletivamente considerados e os da
sociedade. Para os contratualistas, o interesse do sócio enquanto sócio (uti socii);
para os institucionalistas, um interesse autônomo da companhia, que também é
alcançado pela expressão dos acionistas por meio dos órgãos sociais.”132

5.1.1 Corrente contratualista

Vivante, sobre a base contratual da sociedade, explica:
A empresa tem sua base essencial em um contrato, mas este contrato tem
a virtude de dar a luz a uma pessoa especial que não existia antes tem uma
vontade própria regra de que, dentro dos limites marcados pela lei, de
acordo com os seus interesses: nova pessoa isso vale para os seus
caminhos, buscando uma forma sustentável a sua finalidade, mesmo que os
membros que ajudaram a formá-la se dispersaram e morreram, ou estão
133
trabalhando para destruí-lo.
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Para os adeptos da corrente contratualista, cujo maior desenvolvimento se
verificou na doutrina e jurisprudência italiana, o interesse social correspondia ao
interesse dos próprios acionistas.
A companhia, segundo os contratualistas, era fruto da comunhão voluntária
de interesses dos acionistas, com a persecução de um objetivo comum, o interesse
social. Assim, o interesse social seria o interesse comum dos acionistas e, como tal,
deveria prevalecer sobre os interesses extra-sociais.
O autor Barreto, ao justificar o interesse social sob a ótica do contratualismo,
assim o fez:
... a formação da entidade coletiva se baseava na vontade individual de
seus sócios, que, animados por seu egoístico desejo de lucro, associavam
seus cabedais em negócio comum, o que faziam exclusivamente porque
lhes era mais interessantes economicamente se comparado à alternativa do
empreendimento individual. Entender a sociedade como um instrumento à
realização dos interesses individuais de seus sócios, assim, representava
apenas e tão somente a transposição, para este instituto jurídico, dos então
134
reinantes ideais do liberalismo.

Salomão Filho alerta, entretanto, para as divergências de ideias dos
contratualistas:
Deste contratualismo por antonomásia podem-se deduzir dois conceitos
diversos: em um primeiro, o interesse social é depurado de elementos
externos. Define-se o interesse social sempre como o interesse dos sócios
e somente dos sócios atuais. Uma segunda vertente inclui na categoria
sócio não apenas os atuais como também os futuros. A perspectiva a longo
prazo do interesse social ganha importância. Obviamente, nesse caso
assume relevância também o próprio interesse à preservação da empresa,
motivo pelo qual afirma-se que essa variante contratualista, na prática,
135
pouco se distingue da teoria institucionalista.

Jaeger, principal defensor da primeira vertente apresentada por Calixto
Salomão Filho, compreendia o conceito de interesse social como algo concreto e
definível somente quando comparado com o interesse do acionista para aplicação
das regras sobre conflito de interesses.136
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Esta visão clássica de Jaeger perdeu espaço à medida que o direito societário
e o mercado de capitais se integraram. Não é possível, nas companhias abertas,
limitar o interesse social exclusivamente em torno dos acionistas atuais.

5.1.2 Corrente institucionalista

Segundo os institucionalistas, “as sociedades se constituem por um ato de
manifestação de vontade dos sócios; contudo esse ato não é revestido de natureza
contratual”.137
Para os adeptos desta corrente, cuja origem se verificou na Alemanha, o
interesse social não se limita a qualquer interesse dos acionistas, mas sim ao
interesse comum de realização do escopo social. O interesse social é, assim,
superior e autônomo ao dos seus acionistas.
Nas palavras de Carvalhosa, os institucionalistas “proclamam haver um
interesse social independente ou, pelo menos, não totalmente identificado com o
interesse dos sócios. Dessa forma, diante do interesse do acionista contrapõe-se
outro, de ordem superior e de natureza autônoma.”138
Entretanto, entre os próprios institucionalistas surgiram divergências de ideias
que resultaram no desenvolvimento de algumas teorias, das quais se destacam: (i) a
teoria da “empresa em si” (Unternehmen an sich) e (ii) a teoria da “pessoa em si”
(Person an sich).

5.1.2.1 A teoria da “empresa em si”

A teoria da “empresa em si” (Unternehmen an sich) foi desenvolvida a partir
das ideias do empresário alemão Walter Rathenau, no contexto do final da Primeira
Guerra. Segundo esta teoria, o interesse social é a síntese dos interesses dos
137
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sócios e de outros sujeitos, tais como os sócios futuros, credores, trabalhadores e do
próprio Estado.
Barreto, sobre a teoria da empresa em si, explica que:
... a empresa ultrapassava a esfera jurídica dos seus acionistas, para
assumir lugar de destaque na economia nacional, como centro concentrador
dos interesses de trabalhadores, credores, comunidade e do próprio Estado,
tão ou mais importantes que o dos acionistas e aos quais a empresa, em
139
última análise, haveria de servir em primeiro lugar.

Para Rathenau, com a grave crise alemã decorrente da Primeira Guerra
Mundial a empresa representava desenvolvimento econômico, já que produzia
tecnologia e gerava empregos. Segundo Salomão Filho, “toda a construção da teoria
de Rathenau é dirigida a traduzir em termos jurídicos a função econômica, de
interesse público e não meramente privado, da macroempresa.”140
Ribeiro traduz o pensamento de Rathenau da seguinte forma:
Em razão do interesse público no desenvolvimento econômico, a função da
empresa, para o autor, é atuar com eficiência para produção de riqueza e
de tecnologia. A ideia de eficiência é bem frisada, pois somente com ela é
possível o progresso econômico. Com isso, além do interesse egoístico dos
sócios e o da empresa em si mesma, há o interesse público da eficiência
141
para desenvolvimento econômico.

Neste contexto, valorizou-se o papel dos órgãos administrativos das
companhias em detrimento da assembleia dos acionistas, limitando-se, com isso, os
direitos dos minoritários. Os administradores dirigiam as companhias e eram os
depositários e intérpretes do interesse social que, em última análise, poderia se
traduzir no interesse público de desenvolvimento econômico.
A recepção legislativa desta teoria se deu com a reforma nazista da lei
acionária alemã (Aktiengesetz - AktG), em 1937, a qual adotou os princípios
defendidos pela doutrina da Unternehmen an sich e garantiu aos órgãos da
administração (Vorstand) predominância sobre a assembleia dos acionistas
(Hauptversammlung).
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Esta teoria foi questionada a partir dos anos 50, sobretudo pela soberania da
administração e, com a lei acionária alemã de 1965, o papel da assembleia dos
acionistas e dos direitos dos acionistas minoritários foi reforçado.

5.1.2.2 A teoria da “pessoa em si”

Em contraposição à teoria da “empresa em si” surgiu, no início do século XX,
a teoria da “pessoa em si” (Person an sich), fundada na teoria de Gierke sobre a
pessoa jurídica como entidade real.
Para esta segunda teoria o interesse social não coincidia com o interesse
particular dos sócios, nem mesmo com os dos majoritários, mas sim com o da
sociedade em si, enquanto ente dotado de personalidade jurídica.
Ou seja, sendo a sociedade um ente autônomo, o interesse social prevalece
sobre o interesse particular dos seus sócios que, no exercício dos seus direitos
devem perseguir não o próprio interesse, mas o da companhia.
A partir do reconhecimento de um interesse próprio da sociedade, sendo ela
um ente dotado de personalidade jurídica, afastam-se os interesses externos e,
consequentemente, o interesse público.
O poder da maioria, aqui, é limitado, já que as deliberações tomadas em
assembleia geral devem atender estritamente os objetivos da sociedade, sob pena
de serem invalidadas judicialmente.
Carvalhosa, ao distinguir as duas teorias institucionalistas, assim o fez:
Enquanto a corrente da empresa em si (Unternehmen an sich) concede à
maioria ampla discricionariedade na condução política societária, a teoria da
sociedade em si (Person an sich) retira da maioria as prerrogativas plenas
de decisão, admitindo o exame judicial do mérito das deliberações da
142
assembleia geral.
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5.1.3 O interesse social na Lei nº 6.404/1976

Conforme destaca Requião, as autoridades brasileiras, para fundamentar a
reforma que culminou na lei acionária atual, partiram do seguinte pressuposto:
... a S.A. deixou de ser um contrato de efeitos limitados para seus poucos
participantes: é uma instituição que concerne a toda economia do País ao
crédito público, cujo funcionamento tem que estar sob o controle fiscalizador
143
e o comando econômico das autoridades governamentais.

O autor, porém, faz uma ponderação crítica ao projeto de reforma
apresentado. Vejamos:
O mal, entretanto, do projeto de reforma, que se refletiu no sistema da lei
hoje em vigor, foi precisamente o de não ter percebido que, quando se pode
admitir que a sociedade anônima configure, após sua formação, uma
instituição, não deixa ela de ser formada pelo contrato, e este da espécie
plurilateral. Como instituição está ela voltada para a consecução do “bem
comum”, visando primacialmente aos altos interesses coletivos,
desvanecendo um tanto o interesse privado, perseguido pelos acionistas.
144
Como contrato regula os interesses pessoais de seus membros.

Embora se perceba a base institucionalista da Lei nº 6.404/1976, verificamos
que os princípios contratualistas permeiam o sistema societário brasileiro. Perin
Junior constata que:
... o sistema societário brasileiro, representando um dualismo pendular entre
o contratualismo e institucionalismo, nos leva a uma interessante
demonstração dos resultados, não totalmente coerentes, de que ambas as
145
teorias podem conviver em um mesmo sistema positivo.

Em sua obra “O novo direito societário”, Salomão Filho apresenta duas
alterações legislativas, trazidas pela Lei nº 10.303/2001, de nítido caráter
contratualista. São elas:
De um lado, a nova função atribuída ao acordo de acionistas, verdadeira
nova instância parassocietária de poder (v. infra Capítulo VIII) claramente
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tenta dar prevalência ao interesse do grupo de sócios – aqui, um especial: o
grupo controlador.
De outro, a reintrodução da oferta pública de aquisição de ações (OPA) à
disciplina do fechamento de capital realça a tendência já existente do direito
societário brasileiro de valorização do momento e valor da saída como
forma de proteção ao minoritário, o que parece indicar no sentido da ideia
146
central do contratualismo moderno.

Ribeiro afirma que “a discussão mais recente sobre interesse social é
marcada pela tentativa de conciliação das correntes anteriores (institucionalismo e
contratualismo) e apresentação de novas propostas”.147 Para o autor, o
institucionalismo e o contratualismo ganham novas roupagens, que favorecem o
surgimento de teses conciliadoras. O elo é a noção de responsabilidade social, que
demonstra o reconhecimento de interesses externos à companhia.
Sobre o reconhecimento dos interesses externos à companhia, Teixeira e
Guerreiro ensinam que:
A sociedade [anônima], segundo as concepções mais modernas, não
organiza apenas os interesses comuns dos sócios. Em virtude do complexo
de relações derivadas de sua atividade que projetam relevantes e
irrecusáveis efeitos sobre o meio social, a conjuntura econômica e a própria
ambiência política, a companhia mais e mais se reveste de interesse
publicístico a justificar, aliás, crescente a intervenção do Estado em sua vida
e em seu desenvolvimento. Não é apenas sob o aspecto da captação de
poupanças junto ao público investidor que se revela a função social da
companhia. Como unidade de produção, a empresa se insere no quadro
econômico de uma nação como um veículo de riquezas, mobilizando
matérias-primas e produtos intermediários. Comprando e vendendo,
prestando serviços, recolhendo tributos, assalariando empregados, enfim,
148
contribuindo para o desenvolvimento da comunidade em geral.

Fato é que, em virtude da constante necessidade de adaptação e diante da
transformação da economia, a Lei nº 6.404/1976 sofreu e vem sofrendo, ao longo
dos anos, importantes reformas legislativas. O professor Alfredo Lamy, em estudo
publicado na Revista de Direito Mercantil, nº 104, denominado “Considerações sobre
a elaboração da Lei de S.A. e sua necessária atualização”, acentua que “as leis
mercantis são de vida curta: destinadas a reger fenômenos econômicos, transações
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e negócios em constante mutação, não podem aspirar à paternidade, como as leis
civis”.149
Ribeiro resume, a nosso ver, a concepção contemporânea de interesse social:
A sociedade deve ser concebida como pluralidade de interesses. E a busca
do interesse social deve ser a conciliação de todos os interesses
envolvidos, com o objetivo de maximização de sua satisfação, para que o
atendimento conjunto de todos alcance o melhor resultado em termos de
150
eficiência e pacificação social.

5.2 Função social da empresa – O princípio da preservação da empresa

Além de atender o interesse social, os acionistas devem exercer seus direitos
para que a empresa cumpra sua função social. Isto porque, embora seja pessoa de
direito privado, a sociedade anônima possui a sua função social.
Carvalhosa, sobre o tema, ensina:
“Constituída em virtude de um contrato privado, a companhia, na medida
em que atua no meio social como forma de organização jurídica da
empresa, acaba por ser considerada uma instituição de interesse público,
levando inclusive à ingerência do Estado nos atos de sua formação e
151
atuação”.

Não restam dúvidas, como vimos, que a atividade empresarial compreende
uma diversidade de interesses, como os dos seus empregados, fornecedores, a
comunidade e o próprio Estado, que dela afere contribuições fiscais e parafiscais.
Neste contexto, a empresa, assim como a propriedade e os contratos também
tem sua função social. Isto significa, nas palavras de Travassos,
... que o exercício da atividade econômica por meio da figura jurídica da
empresa deve ser realizado sempre com observância a valores éticos,
respeito ao meio ambiente e à livre concorrência, assim como as suas
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atividades devem sempre levar em consideração eventuais impactos às
152
comunidades em que a empresa atue.

Para Pacheco,
Tanto o empresário, pessoa natural, quanto a sociedade empresária,
exercem atividade organizada para a produção ou circulação de bens e de
serviços, que compreende um complexo envolvente de múltiplos interesses,
convergentes não só ao êxito empresarial, mas também à função social da
empresa, em consonância com o bem comum, a ordem pública, os
interesses gerais da coletividade, o bem-estar social e a ordem econômica,
nos termos preconizados pelos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição Federal,
153
tendo em vista a justiça social.

A atual lei falimentar (Lei nº 11.101/2005), no capítulo que trata “da
recuperação judicial”, consagra a importância da preservação da empresa,
justamente pela função social que esta desempenha. O art. 47 da lei falimentar
assim dispõe:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
154
sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A Constituição Federal estabelece os princípios gerais da ordem econômica e
financeira no Brasil, os quais se baseiam na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa. Segundo os ensinamentos de Pacheco, a ordem econômica tem
... por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observando, entre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do consumidor, do meio ambiente, da busca do
155
pleno emprego e da redução das desigualdades regionais e sociais.

Nota-se, também na LSA, o destaque para a importância da função social da
empresa. O legislador, expressamente, impõe aos administradores e acionistas
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controladores o dever de fazerem cumprir a função social da empresa, senão
vejamos:
Art. 116. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o
fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social,
e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua,
cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
[...]
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
156
exigências do bem público e da função social da empresa.

Portanto, deve-se atentar para o fato de que não só os administradores e
controladores devem exercer suas prerrogativas visando atender a função social da
empresa, mas, sim, todos os acionistas.
Ao longo do presente trabalho vimos que da condição de acionista decorre
uma série de direitos que devem ser exercidos sem abuso e em busca do interesse
social, para que a empresa cumpra sua função social.

5.3 O abuso do direito

A palavra abuso nos remete à noção de excesso. Na esfera jurídica, o abuso
de um direito “pode ser entendido como o fato de se usar um poder, de uma
faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o
Direito e a sociedade permitem.”157
Invocaremos, para a análise do abuso da minoria acionária, a teoria do abuso
do direito adotada no artigo 187 do CCB.
Para Marcelo Vieira von Adamek, “a teoria do abuso do direito – que costuma
ser intuitivamente invocada, diante da parcial correspondência das expressões – não
se mostra apta a regular, de maneira completa, as situações características de
abuso de minoria em direito societário.”158 Ao se manifestar nesse sentido, o autor
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afirma que a teoria do abuso do direito entrou em decadência com a ascensão do
princípio da boa-fé objetiva. Conclui, ao final, que a repressão ao abuso do direito
nada mais é do que decorrência da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e de
suas várias subfiguras.
Adamek apresenta, ainda, reflexões críticas sobre outros institutos invocados
para a caracterização e repressão ao abuso de minoria – ou dos acionistas em geral
- , notadamente o desvio de poder e o conflito de interesses. Para o autor, a análise
do abuso de minoria deve ser pautada pelo dever de lealdade dos acionistas.
Vejamos:
O dever de lealdade é, pela sua maior extensão temática e reguladora, e
pela sua vocação de generalizar as situações, o instituto jurídico que
permite abranger todas as situações que são cobertas pelos demais
institutos. É o gênero que permite compreender, como suas espécies, os
159
demais institutos.

Embora seja de grande relevância a opinião de Adamek, adotaremos, no
presente trabalho, a teoria do abuso do direito para caracterizar o abuso da minoria,
sobretudo por abarcar os institutos do excesso e do desvio de poder, a boa-fé e os
bons costumes.
Entendemos, aliás, que para caracterizar e reprimir os abusos dos acionistas,
inclusive os da minoria, pouco importa a nomenclatura do instituto jurídico a ser
adotado. Seguem, nesse sentido, as palavras de Pedreira Lamy Filho:
... a nomenclatura variada das figuras jurídicas com que se assegura a
proteção da minoria não obscurece o fato de que são todos afins, buscando
os mesmos efeitos. Assim, o abuso do direito, o excesso ou desvio de
poder, a fraude contra o minoritário, o dolo, a prevalência do interesse da
companhia, o conflito de interesses com a companhia, todos são remédios
que visam sancionar os excessos do princípio majoritário e tornar possível a
existência jurídica de uma minoria. Devemos dizer, aliás, que são remédios
160
para reprimir os abusos dos acionistas em geral, conforme veremos.
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5.3.1 A consagração legislativa do abuso do direito no Brasil

O Código Civil de 1916 não dispunha explicitamente sobre o abuso do direito
e sustentava a aplicação do instituto baseado no art. 160, I, segundo o qual, a
contrario sensu, seriam ilícitos os atos praticados no exercício irregular de um direito.
Foi com o advento do Código Civil de 2002 que o instituto do abuso do direito
foi expressamente contemplado pela nossa legislação. Inspirado no Código Civil
português161, o art. 187 do atual diploma civil brasileiro assim dispõe:
CC/2002, art. 187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercêlo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.”162
Alguns autores afirmam que, por se tratar de um princípio normativo, o abuso
de direito não necessitaria de prescrição legal. Castanheira Neves apud Coutinho de
Abreu explica: “não precisa o abuso de direito, para valer, de qualquer prescrição
positiva, uma vez ser um princípio normativo. E os princípios normativos, como
expressões que são da própria Ideia de Direito, como postulados axiológiconormativos do direito positivo, não têm de ser traduzidos em lei para vigorarem.”163.
Nesse sentido, Venosa também se posicionou:
A compreensão inicial do abuso de direito não se situa, nem deve situar-se,
em textos de direito positivo. A noção é supra legal. Decorre da própria
natureza das coisas e da condição humana. Extrapolar os limites de um
direito em prejuízo do próximo merece reprimenda, em virtude de consistir
164
em violação a princípios de finalidade da lei e da equidade.
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Embora a doutrina encontre dificuldade em inserir o abuso de direito em uma
categoria jurídica, a intenção do legislador foi a de incluir o abuso de direito na
esfera dos atos ilícitos, expressamente.

5.3.2 Teorias do abuso de direito

Existem, basicamente, duas teorias para justificar o abuso de direito: (i)
subjetiva e (ii) objetiva.
Para os adeptos da teoria subjetiva, a intenção do agente (animus nocendi) é
requisito essencial para configurar a ilicitude da sua conduta, no exercício de um
direito.
Em contrapartida, a teoria objetiva desconsidera a intenção do agente e
concentra na análise dos meios e consequências advindos da sua conduta,
bastando, para que se configure o abuso, o excesso no exercício do seu direito
subjetivo.
O art. 187 do CCB consagrou a teoria objetiva, pois prescreve que haverá
abuso do direito sempre que o titular exercê-lo com manifesto excesso dos limites
impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim econômico ou social desse
direito.
Nota-se que, a intenção ou consciência do agente não são consideradas para
a verificação do excesso no exercício do seu direito. Basta, objetivamente, que sua
conduta transponha os limites da boa-fé, bons costumes ou fim social ou econômico
do seu direito subjetivo.
Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira
Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito, a deliberação de
malfazer
–
animus
nocendi.
É
suficiente
determinar
que,
independentemente desta indagação subjetiva, abusa de seu direito aquele
que leva o seu exercício ao extremo de convertê-lo em prejuízo para
outrem. O propósito de causar dano não requer apuração de intenção
165
íntima do titular.
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5.4

O abuso do direito pela minoria acionária

É certo que os acionistas devem exercer seus direitos nos limites impostos
por seu fim econômico, social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Caso os
acionistas exerçam seus direitos de forma abusiva, serão responsabilizados.
Em capítulo anterior, vimos que a legislação e o próprio mercado conferem
aos acionistas minoritários uma série de prerrogativas, para que se resguardem
quanto a possíveis abusos e excessos praticados pelos acionistas majoritários ou
controladores da companhia.
Entretanto, devemos nos atentar para o seguinte fato: a minoria acionária não controladora - também comete abusos e pode, além de tumultuar a
administração cotidiana da empresa, causar efeitos nefastos à imagem da
companhia.
Coelho, sobre o abuso do acionista minoritário, teceu as seguintes
considerações:
O acionista minoritário também tem poder, embora na lei não se encontre
nenhuma referência direta a esse fato. E tal como o poder de controle,
também o do minoritário exerce-se lícita ou ilicitamente; quer dizer, de modo
regular (visando a proteção do seu investimento) ou abusivamente
(objetivando apenas criar ou aumentar o prêmio de sossego).
O minoritário profissional tem pleno conhecimento do seu poder. É o poder
de dificultar o cotidiano da administração da sociedade. Quanto mais
166
dificuldades ele conseguir erguer, maior será seu poder.

Para Sztajn e Franco,
Distingue-se, destarte, as situações de abuso de maioria (ou abuso do
poder de controle), e aquelas de abuso de minorias, notadamente quando
esta prejudica o andamento dos negócios sociais com vista a interesses
individuais, opostos àquele expresso no interesse da companhia. Inclusive
já houve quem afirmasse que não se pode fazer pender a balança para o
lado da minoria de molde a romper o equilíbrio societário. Uma minoria
temerária e irresponsável é tal prejudicial quanto uma maioria arbitrária.
Se o intuito da minoria é valer-se dos remédios legais com espírito
emulativo, visando desestabilizar o controle da sociedade em proveito
próprio tem-se a situação de abuso de direito.
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Assim, presente a má fé, o exercício do interesse individual pelo acionista é
abusivo e como tal deve ser sancionado, obstando-se o exercício do direito
167
invocado.

O primeiro caso de abuso de minoria, segundo o português Branco168, foi
verificado na França e consistiu na não aprovação de um aumento de capital em
assembleia geral, situação que representou, segundo o autor, o abuso negativo de
minoria. Nas palavras de Branco.
O primeiro caso de abuso de minoria surge na jurisprudência francesa
com uma situação de não aprovação de um aumento de capital em
assembleia geral. As doutrinas portuguesa e estrangeira tendem a referirse a esse exemplo como um caso-modelo de abuso de minoria, em que a
actuação de acordo com o interesse social imporia o voto a favor da
medida apresentada e um ou mais sócios minoritários, que assumem um
peso significativo nessa deliberação, sujeita a uma maioria qualificada de
aprovação, impedem a tomada da decisão. A jurisprudência francesa tem
considerado que a contrariedade ao interesse social é indispensável na
determinação do abuso de minoria e como que presume o carácter
abusivo da recusa em votar a favor da medida apresentada quando esta
se afigura essencial ou indispensável à sobrevivência da sociedade. A
situação até aqui descrita representa o que se designa por abuso
169
negativo.

Marcelo Vieira von Adamek, na obra “Abuso de minoria em direito societário”,
dividiu os abusos, para melhor análise do tema, em duas categorias: (i) abusos
positivos e (ii) abusos negativos. O autor definiu estas duas situações da seguinte
forma:
A análise das múltiplas situações de abuso de minoria permite, ainda que
para fins meramente expositivos e de melhor estruturação das soluções
propostas, segrega-las em situações de abuso positivo (ou comissivo), que
resultam da conduta ativa do agente pela qual este impinge, em
assembleia, uma decisão minoritária abusiva aos demais sócios ou, fora
dela, exerce os seus direitos de sócios de maneira desvirtuada, e situações
de abuso negativo (ou omissivo), em que, pelo contrário, a conduta
censurável decorre justamente do fato de o sócio, utilizando do seu poder,
manter-se inerme, nos casos em que deveria agir, ou atuar no sentido de
bloquear o processo decisório – impedindo, com isso, a tomada de
170
deliberações societárias.
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Não há dúvidas de que o abuso positivo de minoria é, comumente, mas não
só, manifestado pelo exercício anômalo do direito de voto. Já os abusos negativos ou bloqueios abusivos – são verificados quando a minoria se utiliza dos seus direitos
para impedir que a maioria alcance os resultados pretendidos. Adamek171 destaca
três situações em que o abuso negativo - ou obstrucionismo - da minoria pode se
manifestar. São elas: (i) através do bloqueio expresso em votos contrários à
proposta submetida à deliberação; (ii) pelo não comparecimento ao conclave ou pela
abstenção do minoritário presente e (iii) através do distúrbio e do tumulto promovido
intencionalmente nas assembleias, com o intuito de obstar o processo decisório.
Nosso objetivo, aqui, é caracterizar as principais condutas abusivas dos
minoritários, independente se positivas ou negativas, pois como destaca Adamek,
“as hipóteses são múltiplas e virtualmente incontáveis (pois, onde há direito e poder,
pode haver desvirtuamento no seu exercício).”172

5.4.1 O voto abusivo do minoritário

Não há dúvida que o exercício anômalo do direito ao voto é a principal
situação em que se verifica o abuso da minoria no âmbito da companhia.
Ao exercer o direito de voto, o acionista, minoritário ou não, deverá fazê-lo de
acordo com o interesse social. Do contrário, configurar-se-á o voto abusivo, que será
invalidado e, ainda, ensejará a responsabilização por perdas e danos do acionista
votante.
Sobre o voto abusivo, Eizirik ensina que:
Embora o voto constitua um direito do acionista, não pode ser exercido com
o fim diverso para o qual é reconhecido, posto que sua legitimidade decorre
da conformidade com o interesse social. Assim, o abuso do direito de voto
consiste na desconformidade entre a finalidade do direito e a do seu
173
exercício diante de um caso concreto.
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O artigo 115 da Lei nº 6.404/1976 é claro no sentido de que qualquer
acionista, inclusive o minoritário, pode exercer o voto abusivo. Vejamos:
Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar
dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
174
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

Eizirik, ao comentar o dispositivo mencionado, assim o fez:
O abuso no direito de voto pode ser praticado tanto pelo acionista
controlador como pelo acionista minoritário. Com efeito, a Lei das S.A. não
faz distinção ao tratar do voto abusivo, aplicando-se a norma a qualquer
acionista que exerça o direito de voto, em qualquer espécie de assembleia
175
geral: ordinária, extraordinária, ou especial.

A

lei,

inclusive,

determina

que

os

acionistas

minoritários

sejam

responsabilizados pelos danos advindos do voto abusivo, mesmo que este não
tenha prevalecido (art. 115, §3º).
Ao analisar o artigo 115 da LSA, Carvalhosa esclarece que:
... o artigo ora comentado não trata especificamente da antijuridicidade do
voto dos controladores, mas, sim, da generalidade dos acionistas. Cabe,
portanto, o preceito para os minoritários, a quem a lei também alcança com
a figura do abuso do direito de voto. E o faz a ponto de preceituar que o
acionista responde pelos danos causados ainda que seu voto não haja
176
prevalecido. (art. 115, §3º) .

Nesse sentido, o Decreto-Lei nº 2.627/40 foi profundamente alterado, pois o
art. 95 do referido diploma legal assim dispunha: “Responderá por perdas e danos o
acionista que, tendo em uma operação interesses contrários aos da sociedade, votar
deliberação que determine, com o seu voto, a maioria necessária.”177
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Ou seja, a legislação societária anterior, ao contrário da atual, somente
responsabilizava os acionistas que votassem contra o interesse social e que, com o
seu voto, determinassem a maioria necessária na respectiva deliberação.
No exercício das atividades empresariais, o voto abusivo da minoria é
verificado, normalmente, quando o minoritário: (i) assume a posição de maioria
presente em assembleia, por ausência do controlador; (ii) delibera sobre as matérias
em que a maioria, mesmo presente, está impedida de votar; (iii) exerce o direito de
veto de forma leviana; e (iv) utiliza-se do Conselho Fiscal para pressionar a
administração ou o controlador.
Faremos uma breve análise das situações mencionadas, para identificarmos
como o acionista minoritário pode exercer de forma abusiva seu direito de voto.

5.4.1.1 O minoritário e a ausência do controlador em assembleia

O grupo minoritário, episodicamente, pode assumir a posição de maioria
presente em assembleia, em virtude da ausência do controlador. Nesta
oportunidade, a minoria poderá decidir sobre as matérias constantes da ordem do
dia e, até mesmo, sobre outros temas pertinentes que não foram especificados no
ato de convocação da assembleia (tais como a destituição de administrador, a
instalação do Conselho Fiscal e a aprovação de propositura de ação social de
responsabilidade civil contra administrador).
Como vimos no capítulo anterior, as decisões sociais são, via de regra,
tomadas pelo critério da maioria simples dos presentes ao conclave (LSA, art. 129) e
vinculam os ausentes, os abstinentes e os dissidentes. Sendo assim, a minoria,
aproveitando-se da ausência da maioria, pode fazer prevalecer sua vontade.
Vale lembrar que o legislador impõe uma série de formalidades para que a
convocação, a instalação e as deliberações tomadas em assembleias sejam válidas
(LSA, artigos 124 e 133), dificultando - mas não impedindo - a prática de abusos.
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5.4.1.2 O impedimento da maioria presente em assembleia

Outra situação que merece destaque é o impedimento da maioria de votar
sobre

determinadas

matérias,

mesmo

estando

presente

em

assembleia,

oportunidade na qual a minoria também poderá impor sua vontade. A Lei nº
6.404/1976 prevê as hipóteses em que a maioria deverá se abster do voto, dentre as
quais se destacam as seguintes:
(i) nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de
bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de
suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o
da companhia (art. 115, §1º);
(ii) nas deliberações da assembleia-geral relativas aos documentos do art.
133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos
pela mesa à discussão e votação (art. 134, §1º); e
(ii) nas deliberações da assembleia-geral que visem decidir sobre a
propositura de ação de responsabilidade civil contra o administrador. Neste
caso, o administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta
ação ficarão impedidos de votar e serão substituídos na mesma assembleia.
178
(art. 159, §2º).

Destacamos, aqui, a hipótese prevista no art. 115, §1º da LSA, pois, estando
os administradores impedidos de votar nas deliberações que envolvam as contas e
demonstrações financeiras da companhia, a minoria definirá, sem interferências, o
resultado referente a essa matéria.
Aliás, talvez seja nessas deliberações que se verifique, com maior frequência,
a prática dos votos abusivos da minoria.
Isto porque, pode o grupo minoritário, sem qualquer razão de direito, por mero
capricho ou simples oposição à administração da companhia, rejeitar as
demonstrações financeiras apresentadas.
Rejeitar as demonstrações financeiras apresentadas pode trazer algumas
consequências negativas para a companhia, sobretudo a desconfiança com relação
à competência e lisura dos membros dos respectivos órgãos da administração.
Além de ser requisito indispensável para a distribuição de lucros, a aprovação
das demonstrações financeiras é um indício de que a administração vem
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desempenhando suas funções da melhor forma possível, o que favorece os
negócios da companhia (ex: contratos com o poder público; participação em
processos licitatórios, etc.).
Sobre o tema, Adamek alerta que:
... a só aprovação das contas e demonstrações financeiras por maioria de
votos pode, em casos extremos, gerar o descrédito da sociedade perante
agentes financeiros, especialmente a depender do conteúdo das
declarações de votos vencidos – pelos quais, em todo caso, o sócio pode
179
ser chamado a responder.

Provar o abuso da minoria, de forma geral, não é tarefa simples. Alguns
autores entendem que o minoritário, ao exercer seu direito de voto, não tem o dever
de fundamentá-lo, independente da matéria. Já outros, defendem que o voto que
rejeita as contas e demonstrações financeiras dos administradores deve,
necessariamente, ser justificado.
Marcelo Vieira von Adamek entende que:
... não vemos de que forma sustentar que a minoria – alheia à gestão social
e que, por vezes, só se inteira da realidade financeira da companhia através
de esclarecimentos prestados em assembleia – estaria obrigada a ditar o
modo de refazimento das demonstrações financeiras ou ela própria sugerir
a alteração do balanço no conclave: tais papéis a lei seguramente não lhe
180
atribuiu.

O autor, porém, recomenda que o acionista dissidente ou abstinente
justifique, por escrito, seu voto, nos casos de rejeição das contas e demonstrações
financeiras dos administradores ou de abstenção por ausência de esclarecimentos.
Esta cautela é indicada a fim de evitar eventual propositura de ação de indenização
ou facilitar a defesa do acionista em juízo.
Para Tepedino, a rejeição pura e simples das contas e demonstrações
financeiras, sem a devida justificativa, já configura o exercício abusivo do direito de
voto, posição da qual coadunamos. Seguem as palavras do autor.
A aprovação de demonstrações financeiras é obrigatória, pelo que rejeitálas pura e simplesmente, sem ditar os rumos para o seu refazimento, já
configura exercício abusivo do voto (...). Por conseguinte, contrariando a
regra geral que dispensa fundamentação para o voto do acionista, o que se
179
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profere contrariamente à exoneração da responsabilidade dos
administradores e aquele que rejeita as demonstrações financeiras deve ser
necessariamente justificado, sob pena de configurar exercício abusivo do
181
direito de voto.

No mesmo sentido Francesco Galgano sustenta que “o sócio
necessariamente deverá dar motivos de seu dissentimento”182 e destaca:
….o sócio não pode, com respeito ao equilíbrio, limitar-se a desaprová-lo
pura e simplesmente, já que é uma aprovação necessária ao equilíbrio,
sendo precisamente o ponto de partida para a distribuição das utilidades, e
o sócio que desaprova por capricho ou sem dar motivo algum, assumiria
uma atividade qualificável como violação de seus deveres sociais – e em
particular, de seu dever de colaboração de que se falará mais adiante -, e
183
de tal índole, que poderia legitimar sua exclusão da sociedade.

5.4.1.3 O direito de veto da minoria

Incluído pela Lei nº 10.303/2001, o parágrafo 7º do artigo 17 da LSA dispõe
que:
Art. 17. §7º. Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada
ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente
desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que
especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembleia-geral
184
nas matérias que especificar.

Estas ações preferenciais de classe especial são as denominadas “golden
shares” ou “ação dourada”. Através destas ações, de propriedade exclusiva do ente
desestatizante – ou seja, do Estado que aliena o controle de uma empresa estatal –,
181

TEPEDINO, Ricardo; et. al. Direito das companhias. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões
Pedreira (coord). Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. I, p. 1017-1018.
182
Texto original: “...“el socio necesariamente tendrá que dar motivos de su disentimiento”.
(GALGANO, Francesco. Derecho comercial. Tradução: Jorge Guerrero. Colombia: Temis, 1999, v. 2,
p. 111-112).
183
Texto original: “...el socio no puede, con respecto al balance, limitarse a desaprobarlo pura y
simplemente, ya que la aprobación del balance es una decisión necesaria, como que es precisamente
el punto de partida para la distribución de las utilidades, y el socio que lo desapruebe por capricho o
sin dar motivo alguno, asumiría una actitud calificable como violación de sus deberes sociales – y en
particular, de su deber de colaboración de que se hablará más adelante -, y de tal índole, que podría
legitimar su exclusión de la sociedad”. (GALGANO, Francesco. Derecho comercial. Tradução: Jorge
Guerrero. Colombia: Temis, 1999, v. 2, p. 111-112).
184
BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acessado em 25 set.
2014.

89

podem ser conferidos aos seus titulares o direito de veto sobre determinadas
decisões da assembleia geral, desde que haja previsão estatutária.
Sobre as “golden shares”, Corrêa-Lima nos ensina que:
A criação dessa “ação dourada” deverá ser subscrita, exclusivamente, pelo
ente Estado controlador e desestatizante; e implicará, necessariamente, o
aumento do capital social.
Trata-se de salutar medida de ordem pública, que visa a assegurar ao
Estado uma espécie de compartilhamento do controle da empresa estatal,
por ele alienado. O Estado, como acionista minoritário, depois de perder o
185
controle, reterá um poder de veto.

Portanto,

o

direito

de

veto

assegurado

estatutariamente

às

ações

preferenciais não pode ser exercido de forma leviana, pois pode colocar em risco as
próprias atividades da companhia. Adamek ressalta que “assim como o poder de
voto não pode ser exercido de forma irresponsável, a mesma diretriz vale para o
poder de veto”.186
Para Requião,
... o acionista preferencial não pode se prevalecer de seu direito de veto,
para tiranizar ou prejudicar os interesses legítimos da sociedade. Deve
exercer o seu direito de voto, nas assembleias especiais para as quais for
187
convocado e de que participar, no interesse da companhia.

Carvalhosa adverte ainda que:
O direito de veto assegurado estatutariamente às preferenciais não pode
abranger todas as alterações estatutárias, sob pena de não restar à
assembleia geral nenhum poder constitutivo na companhia. Apenas alguns
assuntos claramente determinados poderão ser objeto dessa audiência dos
188
titulares de ações preferenciais.

Adamek considera também, como exercício abusivo do poder de veto, as
situações em que a minoria deixa de referendar, em assembleia especial, as
alterações estatutárias aprovadas pela assembleia geral (LSA, art. 18, parágrafo
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único) ou outras deliberações que afetem direitos de titulares de ações preferenciais
(LSA, art. 16, parágrafo único), as quais, em qualquer caso, permanecem ineficazes.

5.4.1.4 A instalação e o funcionamento do Conselho Fiscal

A fiscalização dos negócios sociais é direito essencial do acionista e deve ser
realizada na forma da lei. Vale destacar, novamente, que a LSA atribui ao conselho
fiscal - e não aos acionistas diretamente – a competência para solicitar as
informações sobre os negócios da companhia.
É direito do acionista minoritário, com 5% (cinco por cento) do capital social,
no mínimo, pedir informações ao conselho fiscal (art. 163, §6º), bem como sua
instalação (art. 161, §2º) e, ainda, com 10% (dez por cento) ou mais do capital
votante, eleger um membro e respectivo suplente para o conselho fiscal (art. 161,
§4º).
Não pode, portanto, a minoria acionária utilizar-se do conselho fiscal como um
meio de pressionar a administração ou o acionista controlador, visando obter uma
vantagem pessoal em detrimento dos interesses da companhia.
Lamy Filho, sobre os membros do conselho representantes dos minoritários,
faz o seguinte alerta:
... a experiência da aplicação da lei demonstra que o exercício da função de
membro do conselho representante de acionistas minoritários ou
preferenciais pode ser transformada, mediante avalanches de pedidos,
protestos, impugnações e toda sorte de empecilhos, em instrumento de
pressão sobre os órgãos da administração e o acionista controlador para a
prática de atos que são do interesse particular dos acionistas, e não do
interesse da companhia e, às vezes, de instrumento para forçar o acionista
controlador a adquirir as ações de acionistas ou pagar-lhes valor mais
elevado, em oferta pública para fechamento da companhia ou em
189
deliberações da assembleia que dão direito de retirada aos dissidentes.

No mesmo sentido, Corrêa-Lima também se manifesta:
Fiscalizar, contudo, não significa tumultuar. E, muito menos chantagear a
companhia. A experiência tem demonstrado que alguns poucos
conselheiros fiscais, constituindo uma exceção, confundem as coisas e
189

TEPEDINO, Ricardo; et. al. Direito das companhias. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões
Pedreira (coord). Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. I, p. 225-234.

91

passar a atuar como D. Quixote de la Mancha, brandindo espadas contra
moinhos de vento. Outros, em exceção ainda mais restrita, simplesmente
passam a agir como porta-vozes de interesses escusos de minoritários (não
controladores) envolvidos com verdadeiras strike suits. Strike suits, como já
se afirmou, são ações judiciais temerárias ajuizadas por acionistas
minoritários (não controladores) contra a companhia, com o objetivo de
chantageá-la, ou chantagear o controlador, forçando-o a adquirir as suas
190
ações por preço superior ao de mercado.

Justamente para coibir as atuações disformes dos membros do conselho
fiscal, a LSA prescreve, em seu artigo 165, o seguinte:
Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos
administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos
praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
§ 1o Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no
exclusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da
função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou
administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não
faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus
191
acionistas ou administradores.

Neste caso, não estamos diante de um abuso propriamente da minoria, mas
sim do conselheiro fiscal - seja ele indicado pela minoria ou pelo controlador - , que
será responsabilizado nos termos da lei societária e da CVM, caso se trate de
companhia aberta.
Portanto, nos casos em que a minoria elege conselheiro inidôneo ou
incompetente para o exercício do cargo, Adamek conclui pela possibilidade de
responsabilização civil também do minoritário, por aplicação analógica da regra de
abuso de controle prevista no art. 117, §1º, „g‟ da LSA. Segue, abaixo transcrita, a
posição do autor:
O problema da escolha de conselheiro inidôneo ou incompetente torna-se
algo mais delicado quando se queira entender que a maioria não pode
destituir o eleito pela minoria, hipótese em que, em sendo admitida essa
interpretação, não há como logicamente deixar de então, pelo menos,
reconhecer a responsabilidade civil da própria minoria, se esta optar por
eleger e manter a pessoa inidônea no cargo – também por aplicação
analógica de regra de abuso de controle (LSA, art. 117, §1º, g). Em casos
limites, porém, e sem prejuízo da responsabilidade civil da minoria, a
doutrina tem opinado pelo cabimento de medida judicial para
preventivamente suspender o conselheiro inidôneo do exercício do cargo
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ou, ainda, pela possibilidade de destituição do conselheiro por justa causa,
192
através de votação universal da assembleia geral.

O autor segue a mesma linha de pensamento em relação à responsabilização
civil do minoritário que elege e mantém membro inidôneo no conselho de
administração, prerrogativa disposta no art. 141, §4º da LSA. Vejamos as palavras
de Adamek.
Assim como o controlador comete abuso de poder quando elege ou mantém
no cargo administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente, ou
quando deixa de apurar responsabilidade pelos desvios cometidos por tais
indivíduos (LSA, art. 117, §1º, d e g), também a minoria, na situação em que
lhe cabe o direito de eleição em separado de membro para o órgão social,
193
comete o mesmo ilícito e se expõe às mesmas sanções.

5.4.2 As sanções ao abuso do direito de voto do minoritário

5.4.2.1 O abuso positivo do direito de voto

A verificação do abuso positivo do direito de voto do minoritário, implicará: (ii)
na invalidade do voto – e da deliberação tomada com o seu voto determinante e (ii)
e na responsabilização do acionista votante, por perdas e danos – independente de
invalidação ou prevalência do voto viciado.
Assemelha-se, inclusive, à sanção do voto viciado pelo abuso do poder de
controle, visto que, na essência, em ambos os casos, verifica-se a ilicitude,
decorrente do conflito de interesses ou da transgressão ao dever societário de
lealdade.
Segue-se daí, segundo Adamek,
.. que os votos viciados poderão ser invalidados em juízo e, se tiverem sido
determinantes para a formação da maioria exigida (=teste de resistência), a
própria deliberação poderá ser fulminada, como consequência da
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invalidação dos votos, porquanto já aí terá reflexamente desaparecido a
194
maioria necessária para a sustentação da deliberação.

5.4.2.2 O abuso negativo (oposição faltosa) e a proposição de Marcelo Vieira von
Adamek

Já nas situações em que for verificado o abuso negativo (ou oposição faltosa)
da minoria, a deliberação não será anulada, até porque, não houve decisão tomada:
houve bloqueio. Questiona-se, aqui, se a única sanção cabível é a responsabilização
por perdas e danos. Adamek acha insuficiente e sugere os seguintes remédios
alternativos: (i) a exclusão ou suspensão do direito de voto; (ii) imposição de
astreintes (tutela inibitória preventiva); (iii) decisão judicial com efeito de voto
(suprimento de voto); (iv) nomeação de administrador ad hoc; (v) ação declaratória
positiva assemblear; (vi) dissolução total da sociedade por impossibilidade de atingir
o fim ou a finalidade e a (v) exclusão do sócio.
Portanto, o autor chega a seguinte conclusão:
por se tratar de fenômeno genuinamente multifário, apenas a análise do
caso concreto será capaz de indicar a medida de repressão ao abuso de
minoria mais apropriada e eficaz, sem consagrar, em qualquer caso, a
intervenção judicial no governo da sociedade ou a usurpação dos
poderes/função privativamente atribuídos pela lei aos órgãos societários.
Alternativas intrusivas, como a do voto sub astreinte ou da decisão judicial
substitutiva de declaração de vontade, apenas se legitimam nos casos em
que houver prévio assentimento por parte do sócio recalcitrante à medida
bloqueada, hipótese em que os meios de execução específica estariam a
tornar efetiva e eficaz a manifestação de vontade adrede externada. Não
sendo este o caso, não cabe ao juiz avocar a decisão para si. Pela mesma
razão, a nomeação de administrador judicial (mandatário ad hoc) não
merece ser prestigiada, ainda mesmo de lege ferenda por incorrer nas
mesmas censuras que se pode erigir àqueles instrumentos de execução
específica; de lege data, não encontra claro apoio no direito brasileiro.
A invalidação do voto, acertamento do real conteúdo de decisão assemblear
(através da ação declaratória positiva assemblear), suspensão (provisional
e judicial) do direito de voto, exclusão e composição de perdas e danos
compõem o restante do cardápio disponível aos interessados, sujeitos aos
estritos limites antes assinalados. O tempo dirá se são suficientes e
195
eficazes.
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5.4.3 Propositura de medidas judiciais infundadas pelo acionista minoritário

Outra situação de abuso da minoria que merece atenção é a utilização de
medidas judiciais com o único objetivo de conquistar algum benefício imerecido.
É direito dos acionistas, minoritários ou não, a propositura de medidas
judiciais em desfavor da companhia e dos titulares dos órgãos sociais, visando, em
princípio, o restabelecimento da legalidade dos atos societários ou o ressarcimento
por um dano suportado.
Portanto, é passível de repreensão o uso abusivo e disforme destas medidas
judiciais, tanto pela minoria quanto pela maioria que, nestes casos, agem somente
para obter ganhos econômicos pessoais.
Especificamente em relação à minoria acionária, Coelho identifica a figura do
“minoritário profissional”, que se trata, “em geral, de um investidor, que identifica no
“atrapalhar o bom andamento dos negócios sociais” mais uma oportunidade de
ganho.”196 O autor afirma que “para conseguir seu desiderato, o minoritário
profissional tumultua de tal modo a administração cotidiana da empresa que passa a
ser atraente, para a companhia, o pagamento do prêmio de sossego”.197
Uma das formas do “minoritário profissional” agir é por meio da propositura de
medidas judiciais temerárias, meramente obstrucionistas, oportunidade na qual os
acionistas objetivam paralisar ou dificultar os negócios sociais e, assim, obter
alguma vantagem indevida.
Marcelo Vieira von Adamek justifica a atuação dos “litigantes profissionais” da
seguinte forma:
Movidos somente pelo desejo de obter ganhos econômicos pessoais, certos
indivíduos, litigantes profissionais (“impugnatori di professione”),
especializaram-se em detectar falhas cometidas na gestão das sociedades
para, na sequência, adquirirem participações societárias e, com isso,
poderem então processar os administradores, auferindo, assim, resultados
financeiros expressivos por conta de acordos celebrados: na maioria dos
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casos, as participações societárias eram revendidas aos administradores ou
198
à própria sociedade, por valores bem superiores aos de mercado.

A propositura de medidas judiciais, ainda nas palavras de Adamek “pode
constituir exteriorização de uma prática minoritária abusiva, que busca obstar o
regular andamento da sociedade e forçar a realização de acordo que possibilite à
minoria alienar suas participações, ou mesmo adquirir as da maioria, em condições
de vantagem.”199
Estas medidas judiciais meramente obstrucionistas são conhecidas como
ações de combate - ou “strike suits”. Dentre as incontáveis medidas judicias
presentes no nosso ordenamento jurídico, o abuso da minoria pode ser verificado,
normalmente, nas seguintes: (i) ações de invalidação de deliberação assemblear; (ii)
ações cautelares; (iii) ações de responsabilidade civil contra administrador e (iv)
ações de dissolução de sociedade.
Embora a lei processual não disponha de instrumentos específicos para
impedir o manejo de ações judiciais temerosas, existem alguns dispositivos que
inibem a prática de abusos, tais como: (i) a aplicação de multa por litigância de máfé (CPC, arts. 17 e 18); (ii) a aplicação de multa por descumprimento de decisão
judicial (CPC, arts. 287, 461, §§ 4º e 5º); (iii) a reparação dos danos causados ao
executado, na execução provisória, caso a sentença seja reformada (CPC, art. 475O); (iv) a reparação civil dos danos causados (CC. art. 186, 927 e 942, parágrafo
único), dentre outros.
E não é só. Adamek afirma que “o eventual pagamento extorsionário feito
pela sociedade a sócio promotor de abusiva – isto é, a “compra” do direito de ação
ou o pagamento da extorsão ao abusador – configura distribuição indevida de
valores do patrimônio da sociedade e, por violar assim as regras cogentes do regime
jurídico da vinculação patrimonial (em especial, as que disciplinam a manutenção do
patrimônio social estritamente afetado ao exercício da atividade), é negócio jurídico
nulo, razão pela qual os valores podem até ser objeto de ulterior pedido de
restituição (LSA, art. 201, §2º)”.200
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5.4.4 Outras situações de abusos da minoria e a tentativa de contê-las

Embora seja impossível esgotarmos as análises das situações de abusos da
minoria – e não é esse o nosso objetivo – , entendemos que o “mau uso” de alguns
direitos merecem destaque.

5.4.4.1 O desvirtuamento do direito de recesso

Embora seja um direito essencial do acionista, o recesso, objeto de análise
em capítulo anterior, pode ser utilizado como instrumento de especulação financeira,
para ganhos ilegítimos, desvirtuando a principal função do instituto. Como ensina
ADAMECK, alguns indivíduos adquiriam “participações societárias em bolsa para, na
sequência, exercer o direito de recesso e, com isso, obter o reembolso das ações
pelo valor patrimonial, superior ao valor de bolsa pelo qual adquiriram os títulos,
lucrando, assim, com a diferença entre o valor (reduzido) de compra e o valor
(elevado) de reembolso.”201
Visando coibir eventuais abusos, o legislador eliminou, em alguns casos (art.
137, II da LSA), e restringiu, em outros, a possibilidade do exercício do direito de
recesso. A restrição mais relevante para se evitar o abuso no exercício do direito de
recesso, foi trazida pela Lei nº 9.457/1997 que, no parágrafo 1º do artigo 137, assim
previu:
Art. 137. §1º. O acionista dissidente de deliberação da assembleia, inclusive
o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito
de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da
primeira publicação do edital de convocação da assembleia, ou na data da
202
comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior.

Explica Adamek que:
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Esta regra de propriedade contemporânea das ações veio justamente para
evitar que indivíduos, cientes de que a companhia iria deliberar matéria que
autoriza direito de recesso, pudessem adquirir títulos acionários às vésperas
203
do conclave para, depois, obter ganhos financeiros com o reembolso.

Outra importante alteração trazida pela Lei nº 9.457/1997, visando coibir o
abuso no exercício do direito de recesso, foi a do § 1º do artigo 45, que prevê o
seguinte:
Art. 45, §1º. O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do
valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de
patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleiageral, observado o disposto no § 2º, se estipulado com base no valor
204
econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º).

Ou seja, novamente está patente a intenção do legislador de coibir o ganho
entre o valor de aquisição e o valor de reembolso das ações.

5.4.4.2 Assembleias gerais: as convocações abusivas; os incidentes provocados;
ausência, abstinência e dissidência

A conduta abusiva da minoria pode ser verificada, também, no âmbito das
assembleias gerais.
A assembleia geral, conforme exposto em capítulo anterior, pode ser
convocada por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do
capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a
pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com
indicação das matérias a serem tratadas (art. 123, parágrafo único, alínea “c”).
Vale dizer que, ao conferir este direito ao minoritário, a lei acionária não
condiciona a convocação da assembleia à urgência da matéria a ser tratada. Além
do mais, o acionista que convocar a assembleia pode revogar a sua convocação,
através da publicação de avisos, até o dia da realização do conclave e sem a
necessidade de declinar os motivos da revogação.
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Carvalhosa entende que, atendido os pressupostos formais, “não poderão os
administradores recusar o pedido do sócio sob qualquer fundamento, inclusive de
inconsistência do pedido ou de que no mérito a solicitação não encontra fundamento
jurídico”.205
De forma diversa e, a nosso ver, correta, Adamek percebe que “se é verdade
que não é da competência da administração emitir um juízo de valor sobre a
oportunidade e conveniência do conclave ou, por maior razão, deixar de atender ao
requerimento por interesses próprios (p. ex., quando a sua permanência no cargo
estiver em debate), existe espaço, sim, para uma espécie de juízo de delibação,
exatamente para a administração social não dar trânsito a pedidos infundados,
inconsequentes, lesivos ao interesse social e danoso à sociedade; não fosse assim,
nem se compreenderia a necessidade de fundamentação do pedido por parte dos
minoritários.” 206
O autor ressalva que “diante da recusa ou da inércia, os próprios
administradores poderão ter as suas responsabilidades (civil e, se o caso,
administrativa) questionadas, caso venham a desatender o pedido da minoria, sem
razão suficiente: a regra de conduta a balizar a administração deve ser aquela dada
pelo dever de diligência (LSA, art. 153).”. Conclui, pela mesma razão, que “se a
administração social curvar-se, de forma mecânica, servil ou acrítica, a pedidos
claramente abusivos da minoria e, com isso, ocasionar a convocação caprichosa e
desnecessária da assembleia geral, poderá também ser chamada a responder (CC,
art. 1.016; e LSA, art. 158), sem prejuízo da responsabilidade dos próprios
responsáveis pelo abusivo pedido de convocação do órgão social, desde que,
evidentemente, se componham os pressupostos do dever de indenizar, hipótese em
que, afora outras danos, deverão ressarcir todos os gastos gerados para a
sociedade”.207
Participar da assembleia é direito essencial do acionista, inclusive do titular de
ação sem direito de voto (art. 125, parágrafo único da LSA). O acionista não pode,
portanto, transformar esta participação em fonte de abuso, visando impedir ou
dificultar os debates e a votação.
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A minoria acionária, diante da impossibilidade de ver vitoriosa a sua opinião,
pode promover a algazarra e a balbúrdia na assembleia, com o intuito de tumultuar o
processo deliberativo. Nestes casos, o acionista pode ser responsabilizado
criminalmente, quando sua conduta for tipificada, ou até mesmo ser excluído da
companhia.
Além de obstruir o processo decisório pelo distúrbio, destaca Adamek, “pode
a minoria ainda procurar fazê-lo, de forma mais civilizada, deixando de comparecer à
assembleia (ausência), ou a ela comparecendo para votar contra determinada
deliberação (dissidência) ou simplesmente abster-se de votar (abstinência). Embora
o voto contrário tenha sempre o efeito de marcar a expressa dissidência do sócio
(expondo-o mais facilmente a eventual responsabilidade por voto abusivo), o mesmo
efeito pode ter a sua ausência ou abstenção, nos casos em que o quórum de
deliberação encontra-se fixado em função do capital social.” 208
Embora nem todo bloqueio seja abusivo, uma vez que a minoria não está
obrigada a se curvar aos desígnios da maioria, uma situação merece destaque. O
art. 122, IX da LSA dispõe que a assembleia geral deve autorizar os administradores
a confessar falência e requerer recuperação. Aqui, o bloqueio da minoria pode
eliminar a possibilidade de recuperação e a companhia ter sua falência decretada,
com a quase certa perda de todo o capital investido pelos acionistas.
Sobre as minorias de bloqueio, Carvalhosa explica que “o quorum qualificado
propicia a formação das chamadas minorias de bloqueio, capazes de obstruir a
aprovação das deliberações sociais... o quorum qualificado possibilita à minoria
obstruir até o funcionamento da empresa.”209

5.4.4.3 A solicitação e o uso indevidos das informações sociais

O direito à informação, embora seja um pressuposto do direito essencial de
fiscalizar conferido aos acionistas, não pode ser utilizado de forma indevida.
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O art. 157, §1º prescreve que o acionista com 5% (cinco por cento), no
mínimo, do capital social, ressalvada a hipótese prevista no art. 291 da LSA, pode
pedir informações em assembleia sobre as seguintes matérias:
a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de
sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou
alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior;
b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no
exercício anterior;
c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha
recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas,
controladas ou do mesmo grupo;
d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela
companhia com os diretores e empregados de alto nível;
210
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.

Portanto, o §3º do mesmo artigo prescreve que “a revelação dos atos ou fatos
de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia
ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem”211.
Além de ser vedada a utilização de informações privilegiadas em detrimento
da companhia, acionistas ou investidores, não pode o minoritário, da mesma forma,
solicitar inúmeros e infundados pedidos de informações aos administradores. Esta
conduta abusiva do minoritário, além de tumultuar o andamento dos negócios, impõe
à companhia gastos desarrazoados.

5.4.4.4 O abuso na revisão de oferta pública para fechamento de capital

Por fim, vale mencionarmos o abuso na revisão de oferta pública para
fechamento de capital.
O fechamento de capital – ou cancelamento de registro de companhia aberta
– , embora seja objeto de decisão do controlador ou da companhia, via assembleia
de acionistas, exige o cumprimento de algumas formalidades.
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Visando proteger o acionista minoritário, como visto em capítulo anterior, a lei
societária determina, no caso de fechamento de capital, a realização de uma oferta
pública da totalidade das ações em circulação no mercado, oportunidade na qual os
acionistas que quiserem se retirar da sociedade podem alienar suas ações.
Para que os minoritários não sejam prejudicados, a LSA e a CVM, através da
Instrução CVM nº 361, exigem que uma empresa especializada avalie e determine o
preço a ser pago por ação em uma OPA.
Portanto, caso os titulares de 10% (dez por cento), no mínimo, das ações em
circulação, não concordarem com o preço oferecido na OPA, poderão requerer a
realização de assembleia, exclusiva de minoritários, para deliberar sobre a
realização de nova avaliação.
Para coibir eventuais abusos da minoria na convocação de assembleia
especial para deliberar a realização de nova avaliação, o legislador exige que o
requerimento venha instruído com “elementos de convicção que demonstrem a falha
ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação
adotado.”212
Exige, também, que os acionistas que requererem a realização de nova
avaliação e os que votarem a seu favor ressarçam a companhia pelos custos
incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública
(art. 4º-A, §3º, LSA). Segundo Carvalhosa, esta exigência visa “prevenir eventuais
práticas abusivas por parte da minoria orgânica, inibindo a solicitação de revisão do
preço com o objetivo de apenas retardar ou dificultar, ilegitimamente, a realização da
oferta pública”.213
Ainda na tentativa de conter condutas abusivas, Adamek informa que “a
doutrina majoritária tem opinado no sentido de que somente podem convocar e
participar da assembleia especial aqueles que já eram acionistas na data da
divulgação da oferta pública”.214

212

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1998,
v. 1, p. 77.
213
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1998,
v. 1, p. 81.
214
ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário. São Paulo: Malheiros, 2014,
p. 304.

102

5.4.5 A suspensão do exercício de direitos – inibidor da prática de abusos

Além das sanções já mencionadas, o legislador, visando inibir a prática de
abusos, possibilita, também, que o acionista tenha seus direitos suspensos pela
assembleia-geral.
O artigo 120 da LSA prevê que
“A assembleia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista
que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando
a suspensão logo que cumprida a obrigação.”

Sobre o dispositivo mencionado, Martins esclarece que
...pode acontecer que a sociedade tenha necessidade de tomar medidas
contra acionistas que, por meio prejudiciais aos interesses sociais,
procedam de modo a que urna providência seja adotada contra eles.
Em tais hipóteses, entretanto, deve ser levado em conta que o acionista,
apesar das liberdades que lhe são asseguradas pela lei, deve proceder
sempre, como acionista, de modo a não causar, direta ou indiretamente,
prejuízos à sociedade. Como acontece com os administradores, os
acionistas têm o dever de lealdade para com a sociedade e devem visar,
sobretudo, o interesse social, sendo-lhes, pois, vedado agir de modo a
215
causar danos à companhia.

Discute-se, entre os doutrinadores, a possibilidade da assembleia-geral
suspender, também, os direitos essenciais previstos no art. 109 da LSA. Portanto, a
parte mais forte da doutrina, conforme destaca Martins, “é de opinião de que o
dispositivo legal abrange todos os direitos, inclusive os chamados direitos
essenciais.”216
Cumprida a obrigação, cessa a suspensão e o acionista retoma a plenitude
dos seus direitos em relação à companhia. Para Fran Martins, “o que deseja a lei é
que não haja facilidades em relação a determinados acionistas que, por motivos
vários, deixam de cumprir obrigações que assumiram.”217
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Destaca-se que a assembleia decidirá sobre a suspensão de algum direito do
acionista somente diante da análise do caso concreto, pois é necessário que se
prove que o acionista deixou de cumprir alguma obrigação imposta pela lei ou pelo
estatuto, de modo a prejudicar a companhia.

5.4.6 A exclusão do acionista em companhia fechada – precedente do STJ

O Código Civil, no capítulo que dispõe sobre as sociedades simples, prevê a
exclusão de sócio e, segundo a doutrina majoritária, suas regras aplicam-se
subsidiariamente às sociedades limitadas e às sociedades anônimas fechadas. Já a
LSA foi omissa quanto ao assunto, visto que prevê a exclusão apenas nos casos de
acionista remisso (arts. 106 e 107, inciso II) e de resgate de ações (art. 44).
De acordo com Corrêa-Lima, afora os casos previstos na LSA, “só com
extrema reserva e muito excepcionalmente – repete-se – será possível admitir-se a
exclusão de acionista.”218
Neste contexto, o STJ já decidiu pela exclusão de acionista de companhia
fechada que, em virtude de grave inadimplemento dos seus deveres essenciais,
colocou em risco a continuidade da própria atividade social. Vejamos:
DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE
CAPITALFECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS.
DISSOLUÇÃO PARCIAL.EXCLUSÃO DE ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO
DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE.APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DOSTF. 1. O instituto da
dissolução parcial erigiu-se baseado nas sociedades contratuais e
personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, como medida
mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade e sua função
social, contudo a complexa realidade das relações negociais hodiernas
potencializa a extensão do referido instituto às sociedades
"circunstancialmente" anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude de
cláusulas estatutárias restritivas à livre circulação das ações, ostentam
caráter familiar ou fechado, onde as qualidades pessoais dos sócios
adquirem relevância para o desenvolvimento das atividades sociais
("affectio societatis"). (Precedente: EREsp 111.294/PR, Segunda Seção,
Rel. Ministro Castro Filho, DJ 10/09/2007) 2. É bem de ver que a dissolução
parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar,
no caso vertente, o seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio
dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da
218
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quebra da "affectio societatis"; na segunda, a pretensão é de excluir outros
sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais,
colocando em risco a continuidade da própria atividade social.3. Em outras
palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade
empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera
prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa,
sendo imprescindível a comprovação do justo motivo. 4. No caso em
julgamento, a sentença, com ampla cognição fático-probatória, consignando
a quebra da "bona fides societatis",salientou uma série de fatos tendentes a
ensejar a exclusão dos ora recorridos da companhia, porquanto
configuradores da justa causa, tais como: (i) o recorrente Leon, conquanto
reeleito pela Assembleia Geral para o cargo de diretor, não pôde até agora
nem exercê-lo nem conferir os livros e documentos sociais, em virtude de
óbice imposto pelos recorridos; (ii) os recorridos, exercendo a diretoria de
forma ilegítima, são os únicos a perceber rendimentos mensais, não
distribuindo dividendos aos recorrentes.5. Caracterizada a sociedade
anônima como fechada e personalista, oque tem o condão de propiciar a
sua dissolução parcial – fenômeno até recentemente vinculado às
sociedades de pessoas -, é de se entender também pela possibilidade de
aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das sociedades regidas
pelo Código Civil, máxime diante da previsão contida no art. 1.089 do CC:
"A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos
omissos, as disposições deste Código."6. Superado o juízo de
admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo,
porquanto cumpre ao Tribunal julgar a causa, aplicando o direito à espécie
(art. 257 do RISTJ; Súmula 456do STF). Precedentes.7. Recurso especial
provido, restaurando-se integralmente a sentença, inclusive quanto aos
ônus sucumbenciais. (STJ. Recurso Especial nº 917531/RS. Rel. Ministro
219
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 17/11/2011, DJe 01/02/2012)

Conclui-se, pelo julgado do STJ, ser possível aplicar às sociedades anônimas
de capital fechado, onde prevalece a “affectio societatis”, as regras de exclusão do
Código Civil de 2002.
Portanto, a exclusão não é ato simples, uma vez que está restrita à falta grave
no cumprimento das obrigações sociais. Como vimos, esta falta grave compreende o
exercício abusivo de um direito que prejudique o regular desenvolvimento da
atividade empresarial ou mesmo torne inviável a consecução do seu fim social. Este
deve ser de tal ordem que coloque em risco, ainda que potencialmente, a finalidade
para a qual foi constituída a pessoa jurídica.
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6 CONCLUSÃO

O interesse maior dos acionistas, ao ingressarem em uma companhia, é
exclusivamente monetário. Entre os acionistas, portanto, podemos identificar a
existência de interesses distintos, que determinam o seu comportamento e permitem
classificá-los.
Identificamos, basicamente, dois tipos de acionistas no âmbito da companhia:
(i) os investidores de capital e (ii) os que pretendem exercer o poder de controle,
participando ativamente da administração da companhia.
Os acionistas minoritários, cujo interesse é o retorno monetário do
investimento realizado, uma vez que não participam do grupo de controle,
encontram no nosso ordenamento jurídico prerrogativas que visam protegê-los de
eventuais abusos praticados pelo controlador.
Justamente por contemplar uma pluralidade de interesses é que surgem, no
âmbito das companhias, situações de conflitos, as quais devem ser solucionadas
com base na regra da primazia do interesse social sobre os demais interesses
envolvidos.
Ao ingressarem em uma companhia os acionistas se vinculam a um complexo
de regras legais e estatutárias. Esta vinculação, por sua vez, assegura alguns
direitos e impõe, ao acionista, obrigações perante a sociedade e a terceiros.
Não podem os acionistas, inclusive os minoritários, exercerem seus direitos
decorrentes da propriedade da ação de forma abusiva. Devem, acima de tudo,
atender o interesse social e agir para que a companhia cumpra sua função social.
O abuso da minoria acionária, ao fazer o “mau uso” de algum direito a que faz
jus, encontra na teoria do abuso do direito do artigo 187 do CCB sua
fundamentação. Isto porque, o dispositivo mencionado consagrou a teoria objetiva
do abuso do direito, segundo a qual a intenção do agente, para que se configure o
abuso, é desconsiderada. Basta, para que se configure o abuso, a análise dos meios
e consequências advindos da conduta do acionista minoritário.
O exercício anômalo do direito de voto é a principal situação em que se
verifica o abuso da minoria no âmbito da companhia. Ao exercer o direito de voto,
todos os acionistas, inclusive os minoritários, devem fazê-lo de acordo com o
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interesse social. Do contrário, configurar-se-á o voto abusivo, que será invalidado e,
ainda, ensejará a responsabilização por perdas e danos do acionista votante.
Mas não é só. As hipóteses em que pode ocorrer o abuso da minoria
acionária são múltiplas e virtualmente incontáveis, motivo pelo qual, no presente
trabalho, analisamos algumas situações de maior impacto.
Verifica-se, cada vez mais, a preocupação do legislador, do mercado e do
próprio poder judiciário em coibir os abusos da minoria acionária, sobretudo pelo
tumulto à administração cotidiana da empresa e pelos efeitos nefastos à imagem da
companhia que podem causar.
O exercício abusivo do direito, pelo minoritário, além de prejudicar o regular
desenvolvimento da atividade empresarial, pode até mesmo inviabilizar a
consecução do seu fim social, motivo pelo qual merece reprimendas e especial
atenção.

107

REFERÊNCIAS
ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Do abuso de direito. Ensaio de um critério em
direito civil e nas deliberações sociais. Coimbra: Almedina, 2006.
ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário. São Paulo:
Malheiros, 2014.
ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São
Paulo: Quorum, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

BARRETO, Julio. O Conflito de Interesses entre a Companhia e seus
Administradores. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à lei das sociedades anônimas.
Rio de Janeiro: Forense, 1977.

BERLE, A.; MEANS, G.A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. 3ª
ed. Tradução: Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nova Cultura, 1984.

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Ed. Rio de janeiro: Renovar,
2012.

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2012.

BRANCO, Hélder Jorge da Costa. O abuso do direito da minoria societária. Coimbra:
Almedina, 2014.

BRASIL. Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. Dispõe sobre as
sociedades por ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2627.htm>. Acessado em 25 set. 2014

BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por
Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>.
Acessado em 25 set. 2014.

108

BRASIL. Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997. Altera dispositivos da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e da 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. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1>. Acessado em 25 set.
2014.

BRASIL. Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001. Disponível em:
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2008/04/30042008/11176.pdf>.
Acessado em 25 set. 2014.

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. In: Angher,
Anne Joyce (org.). Vade Mecum Acadêmico de Direito. 15ª Ed. São Paulo: Rideel,
2013, p. 136-218.
BRASIL. Lei nº. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária. In: Angher, Anne
Joyce (org.). Vade Mecum Acadêmico de Direito. 13ª ed. São Paulo: Rideel, 2011. p.
1.302-1.318.

BULGARELLI, Waldirio. Regime jurídico da proteção às minorias nas S/A. Rio de
Janeiro: Renovar, 1998.

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; et al. Direito das Companhias. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, v. 1 e 2.

CARNELUTTI, Francesco. Teoria generale del diritto. Roma: Foro Italiano, 1946.

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo:
Saraiva, 1998, v. 1 a 4.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. São Paulo:
Saraiva, 2013, v. 2.
COELHO, Fábio Ulhoa. Profissão: minoritário. In: Sociedade Anônima: 30 anos da
Lei 6.404/76. Rodrigo R. Monteiro de Castro e Leandro Santos de Aragão (coord.).
São Paulo: Quartier Latin, 2007.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Exposição de Motivos nº 196, de 24 de
junho
de
1976,
do
Ministério
da
Fazenda.
Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp>. Acessado em 25 set.
2014.

109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 299, de 09 de fevereiro de
1999. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/port/redir.asp?subpage=legislacao>.
Acessado em 25 set. 2014.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 361, de 05 de março de
2002.
Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/Atos/Atos/inst/inst361consolid.doc>. Acessado
em 25 set. 2014.

COMPARATO, Fábio Konder. Controle conjunto, abuso no exercício do voto
acionário e alienação indireta de controle empresarial. Direito Empresarial: estudos e
pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990.

COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na
sociedade anônima. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

CORDEIRO, António Menezes. Manual de direito das sociedades. 2ª Ed. Coimbra:
Almedina, 2007, v. 2.

CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. O acionista minoritário do direito brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 1994.

CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade Anônima. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2005.

CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades
anônimas: hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

DUARTE, Rui Pinto; CASTELA, M. Jorge C. Direito europeu das sociedades:
colectânea de legislação. Porto: Vida Económica, 2005.

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. I a III.

FERREIRA, Waldemar. O direito insurrecional do acionista. São Paulo: EGRT, 1939.

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas
assembléias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993.

110

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Direito Empresarial II: Sociedade
anônima Mercado de valores mobiliários. 2ª Ed. revista, atualizada e ampliada da
obra Manual de direito comercial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, v.
2.

FRAZÃO, Ana. Função social da empresa. Repercussões sobre a responsabilidade
civil de controladores e administradores de S/As. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2011.

GALGANO, Francesco. Derecho comercial. Tradução: Jorge Guerrero. Colombia:
Temis, 1999, v. 2.

GALGANO, Francesco. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell´economia: il nuovo diritto societario. Padova: Cedam, 2003, v. XXIX.

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Conflitos de interesse entre sociedade
controladora e controlada e entre coligadas, no exercício do voto em assembléias
gerais e reuniões sociais. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro. São Paulo: 1983, n. 51, p. 29.

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Direito das minorias na sociedade anônima.
In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: 1986,
v. 1, p. 106.

LAMY FILHO, Alfredo. Considerações sobre a elaboração da lei de S.A. e de sua
necessária atualização. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro. São Paulo: 1996, v. 104, p. 86-94.

LOBO, Jorge Joaquim. Direitos dos acionistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Revista e atualizada
por Roberto Papini. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e
Falência, Rio de Janeiro: Forense, 2009.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil
e teoria geral de direito civil. 25ª Ed. revista e atualizada por Maria Celina Bodin de
Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. I.

111

PERIN JÚNIOR, Ecio. A Lei n. 10.303/2001 e a proteção do acionista minoritário.
São Paulo: Saraiva, 2004.

PORTUGAL. Decreto-lei n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966. Código Civil.
Disponível
em:
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis>.
Acessado em 25 set. 2014.

REQUIÃO, Rubens. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo:
Saraiva, 1980.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003,
v. 2.

RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de Voto nas Sociedades Anônimas. São Paulo:
Quartier Latin, 2009.

SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª Ed. São Paulo: Malheiros,
2006.

SCISINIO, Alaôr Eduardo. As Maiorias Acionárias e o Abuso de Direito. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 1998.

SILVA, Alexandre Couto; et. al. Conflito de interesses: problemas de agência. In:
DIREITO SOCIETÁRIO: estudos sobre a lei de sociedades por ações. Alexandre
Couto Silva (coord). Saraiva, 2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 917531/RS. Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 17/11/2011, DJe 01/02/2012. Disponível em:
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285532/recurso-especial-resp-917531-rs2007-0007392-5-stj>. Acessado em 27 out. 2014.

TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das
sociedades anónimas no direito brasileiro. São Paulo: José Bushatsky, 1979, v. 2.

TEPEDINO, Ricardo; et. al. Direito das companhias. Alfredo Lamy Filho e José Luiz
Bulhões Pedreira (coord). Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. I.

112

TRAVASSOS, Alexandre Chede. Responsabilidade Social das Empresas: Um
Enfoque Atual. In: Direito Societário: estudos sobre a Lei de Sociedades Por Ações.
Alexandre Couto Silva (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. 2ª Ed.. São Paulo: Atlas, 2011.

VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. Milano: F. Villardi, 1926.

