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I - INTRODUÇÃO 
 

 

 

 O trabalho ora apresentado tem por objetivo analisar os 

princípios que estabelecem limites a serem observados pelo Poder Judiciário, na análise 

de controvérsias versando sobre a administração das Sociedades por Ações. 

 

 Diversas situações podem ocorrer durante a existência de uma 

companhia, que levam os acionistas minoritários e terceiros interessados, afetados pelas 

atividades dessa companhia, a buscar, por intermédio do Judiciário, uma solução para 

uma controvérsia já existente ou evitar a ocorrência de situação que pode se tornar 

prejudicial a seus interesses ou aos próprios interesses da companhia, decorrentes de 

decisões e atos praticados pelo acionista controlador ou grupo de controle da 

companhia, que são os administradores de fato da companhia1 ou ainda pelos 

administradores. 

 

 Um dos problemas que precisam ser considerados, nessas 

situações, pelo legislador e pelo Judiciário, é a forma de promover o equilíbrio entre o 

exercício dos direitos dos minoritários e de terceiros e sua atuação junto aos órgãos de 

administração, para que esses direitos sejam exercidos sempre no interesse da sociedade 

e com boa-fé, e que não sejam ultrapassados os limites que levem ao abuso desses 

direitos, que prejudicam, acima de tudo, a própria companhia. 

 

 A observação das decisões judiciais proferidas pelos tribunais 

brasileiros nesses casos e a existência de um número muito baixo de ações envolvendo 

essa área do Direito Societário2, leva à conclusão de que as partes envolvidas na 

                                                
1 LAMY FILHO, Alfredo e PEREIRA, José Luiz Bulhões. A lei das S.A.. 3ª edição. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, vol. 1. 
2 PRADO, Viviane Muller, BURANELLI, Vinícius Correa. Relatório da pesquisa de jurisprudência 
sobre Direito Societário e mercado de capitais no Tribunal de justiça de São Paulo (Relatórios de 
Pesquisa). São Paulo: Cadernos Direito GV, no 9, janeiro de 2006. Disponível em 
<http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=HTKCNKWI&IDCategory=4&IDSubCategory=68>, 
acesso em 25.jan.2008.O resultado da pesquisa realizada pelos autores, com relação aos processos 
envolvendo direito societário, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de 
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existência e funcionamento das sociedades, têm evitado socorrer-se do Judiciário para 

resolver as controvérsias surgidas entre eles. 

 

 Os profissionais que atuam nessa área atribuem essa situação 

aos seguintes fatores principais3: (a) a falta de especialização dos juízes e Tribunais4 

para lidar com os assuntos envolvendo Direito Societário gera insegurança quanto ao 

conteúdo das decisões que serão proferidas; e (b) o longo tempo de tramitação dos 

                                                                                                                                          
Justiça, apontou a existência de apenas 50 casos, em que as partes discutiam questões sobre 
responsabilidade dos administradores ou do acionista controlador, pagamento de dividendos, direito de 
recesso e valor de valores mobiliários, exibição de documentos, prestação de contas, direito de voto, 
indicação de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e instalação deste último, fechamento de 
capital, diluição injustificada de capital, direito de preferência e procedimentos para realização de 
assembléias e tomada de decisões pelos administradores. 
3 Neste sentido, PRADO, Viviane Muller e BURANELLI, Vinícius Correa, Relatório da Pesquisa...., 
pág. 4. 
4 A criação de varas especializadas depende do Tribunal de cada Estado. O Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, criou em 2001 varas especializadas em Direito Empresarial, através da ampliação da 
competência das Varas de Falência. Trata-se, na verdade, de um retorno às origens do próprio Direito 
Comercial, em que as regras eram aplicadas exclusivamente aos comerciantes, que possuíam Tribunais 
próprios, formados por pessoas envolvidas com o tráfico comercial e que possuíam a expertise necessária 
para lidar com as características dessa área do Direito e, portanto, poderiam alcançar soluções mais 
eficazes às controvérsias envolvendo os comerciantes e as relações comerciais. Em entrevista concedida 
em 03.11.2008, ao Espaço Jurídico BM&FBovespa (disponível em 
http://www.bovespa.com.br/Investidor/Juridico/081103NotA.asp), acesso em 21.01.2009, a ex-Diretora 
da CVM, Norma Jonssem Parente, que participou dos estudos para criação dessas varas especializadas no 
Estado do Rio de Janeiro, assim avalia o resultado dessa medida: “Hoje, com uma experiência mais 
consolidada, qual a sua avaliação sobre as Varas Empresariais do Rio de Janeiro? ― Para a 
Economia é muito importante ter um Judiciário eficiente que dê maior segurança às relações e aos 
participantes do mercado. Ter uma Justiça rápida e atenta para resolver os conflitos dessa área é 
fundamental para a efetividade da proteção dos direitos das partes envolvidas. Daí as Varas Empresariais 
se apresentarem como uma garantia não só para os diretamente envolvidos, mas para a sociedade como 
um todo. Mas de forma prática, como essa especialização ajuda ao Judiciário? ― As varas cíveis, 
principalmente as das capitais, são muito assoberbadas, com questões que não têm um grau de 
complexidade muito grande, relacionadas a conflitos particulares do cotidiano, que se misturam a 
discussões mais complexas de aspecto econômico. Esse quadro pode levar o juiz a ter mais dificuldades 
para enfrentar aquele problema que envolve matérias que são vistas com pouca freqüência, exigem um 
conhecimento mais específico, mas que, muitas vezes, têm um impacto significativo para a sociedade. 
Com a especialização, o juiz passa a analisar esse tipo de matéria em seu dia a dia, e o que seria um caso 
isolado se transforma em mais um dentro daquele seu campo de trabalho habitual, em sua rotina. A 
percepção dessas questões é mais rápida e eficiente, pois ele está focado e melhor informado nessa área.” 
Também em entrevista concedida em 02.10.2008 ao mesmo espaço (disponível em 
http://www.bovespa.com.br/Investidor/Juridico/081002NotA.asp), acesso em 21.01.2009, o juiz Marcelo 
Fortes Barbosa Filho, na 4ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, especializado em Direito 
Empresarial, comenta a conveniência da criação de varas especializadas em Direito Empresarial no 
Estado de São Paulo: “E no caso da Justiça Paulista, seria interessante a criação de Varas 
Empresariais? - Hoje no foro central temos 42 varas, com 84 juízes. Para os juízes, mesmo com a 
diversidade de assuntos _ de locação à conflitos em Sociedades Anônimas _ não é ruim. O Tribunal de 
Justiça já cogitou essa possibilidade. A Lei de Organização Judiciária de 2005 criou as varas 
especializadas em recuperações e falências. Mas é necessário um certo cuidado porque não dá para se ater 
somente a uma questão de números, de volume. Esses processos não são iguais, são mais trabalhosos, 
complexos. Há o risco de criar uma vara empresarial e o juiz ficar mais assoberbado porque os seus 
processos terão uma qualidade mais complexa. Pode criar um embaraço ao invés de criar uma válvula de 
escape.” 
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processos nos tribunais brasileiros, que mantém a companhia, seus acionistas e terceiros 

envolvidos inseguros quanto à definição da situação controvertida, até obtenção do 

trânsito em julgado de sentença definitiva o que acarreta ainda mais prejuízos às partes 

envolvidos5. 

 

 De fato, ao se observar o conteúdo dos acórdãos proferidos por 

nossos tribunais, verificamos que as decisões nem sempre oferecem uma solução 

adequada e eficaz à situação apresentada, o que decorre principalmente da 

desconsideração dos interesses e princípios empresariais envolvidos. Como bem 

ressaltou Osmar Brina Corrêa-Lima6, a legislação que trata das sociedades por ações 

contém alguns preceitos e expressões que podem desafiar sua correta interpretação, 

outorgando o legislador, ao Judiciário, um voto de confiança que “...requer uma atuação 

lúcida, eficiente e corajosa daquele poder [Judiciário].” 

 

 A atuação judicial no âmbito da administração das sociedades 

por ações, deve sempre considerar a liberdade do empresário em determinar os rumos e 

a orientação geral dos negócios da companhia, garantida pela Constituição Federal de 

1988, inciso IV do art. 2º, nos incisos XVII, XVIII e XXII, do art. 5º, e no art. 170, o 

qual estabelece ainda o princípio da função social das sociedades em geral, de 

observância obrigatória dos acionistas controladores e administradores de sociedades. 

 

 Desta forma, considerando a liberdade de contratar conferida 

aos acionistas7 no exercício da iniciativa empresarial, se os atos constitutivos e o 

Estatuto Social não contiverem disposições contrárias à Lei das S.A. (art. 83) e 

estiverem dentro dos parâmetros e procedimentos que conferem legalidade e validade 

na forma da legislação em vigor, a companhia terá personalidade jurídica e patrimônio 

próprios e os termos de seu Estatuto valem perante terceiros e serão de observância 

                                                
5 A pesquisa realizada por PRADO, Viviane Muller e BURANELLI, Vinícius Correa, objeto do Relatório 
da Pesquisa de Jurisprudência sobre Direito Societário e Mercado de Capitais no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, considerou o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação, em primeira instância, até seu 
julgamento em segunda instância. Foi apurado que o tempo médio de tramitação de ações versando sobre 
Direito Societário é de 1.536,80 dias (aproximadamente 4 anos e meio), sendo o tempo mínimo de 233 
dias e o máximo de 3.993 dias (mais de 10 anos).  
6 Sociedade Anônima, 2ª Edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pág. 475. 
7 Conforme inciso XVI do artigo 5º e parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal e artigos 421 
e 422 do Código Civil.  
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obrigatória de todos os acionistas (os fundadores e os que nela ingressarem 

posteriormente) (arts. 94, 97, 98 e § 1º do art. 135). 

 

 A gestão da companhia e o exercício de suas atividades devem 

ser realizados dentro dos limites do objeto social fixado no Estatuto e sempre visando 

imediatamente os interesses da sociedade e, mediatamente, o objetivo final dos 

acionistas que é a apuração e distribuição dos lucros, através da realização das 

atividades relacionadas ao objeto social, observando-se ainda os interesses institucionais 

relacionados à existência da sociedade e seu impacto na economia e na coletividade em 

que atua. 

 

 Assim, podem e devem os empreendedores usufruir da liberdade 

de exercer a atividade econômica a que se propuseram, mas essa liberdade encontra 

limites nos demais interesses envolvidos na existência da companhia, interesses esses 

que podem se encontrar dentro ou fora da própria companhia, e que envolvem os 

acionistas minoritários, os empregados da companhia, a comunidade em que ela atua, e 

até mesmo, o interesse público8. 

 

 Para se determinar os interesses relevantes envolvidos na 

condução de negócios de uma companhia, deve-se considerar que as sociedades por 

ações, como as sociedades em geral, são constituídas através de contratos plurilaterais, e 

que, desta forma, existe a necessidade de harmonização dos interesses dos acionistas e a 

obrigação de colaboração entre si, para que a companhia possa ser constituída e 

funcionar em harmonia. Certamente esses interesses, antes da formação da sociedade, 

podem ser (e normalmente são) antagônicos e divergentes, mas é a convergência dos 

interesses dos acionistas, a aceitação dos riscos econômicos envolvidos no investimento 

por eles realizado e o dever de colaboração (que configura a affectio societatis), que irá 

                                                
8 Como ressaltaram os autores do projeto da Lei das S.A., Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões 
Pedreira, em A Lei das S.A.... pág. 197: “O Anteprojeto não elege nem exclui nenhum tipo de organização 
das companhias, nem tenta impor-lhes esse ou aquele modelo. Companhias pequenas, médias ou grandes, 
institucionalizadas ou não, poderão nascer, existir e crescer nos quadros do Anteprojeto, porque têm uma 
função a desempenhar na economia aberta. Mas todos os que de sua direção ou administração – acionistas 
controladores, administradores profissionais, tecnocratas, maioria ou minoria na assembléia geral, 
brasileiros, estrangeiros ou multinacionais – estarão sujeitos ao mesmo regime, que só admite o exercício 
do poder nos limites e para os fins previstos na lei, e que lhes cobra a responsabilidade social que 
constitui a contrapartida necessária do poder. ”  
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caracterizar o contrato de sociedade e o funcionamento regular e existência produtiva e 

lucrativa da empresa. 

 

 A affectio societatis é um dos elementos distintivos dos 

contratos societários e está sempre presente, em maior ou menor grau, em todas as 

sociedades, sendo essencial para sua existência. J.X. Carvalho de Mendonça9, resume 

essa característica em uma identidade de interesses, que requer cooperação econômica e 

vontade de colaboração ativa, conforme expressões utilizadas por Rippert e Thaller, 

“sempre visando o fim comum, a realização de um enriquecimento pelo concurso dos 

seus capitais e da sua atividade.”  

 

 A colaboração entre os sócios para alcançar esse objetivo 

comum é fundamental para permitir a constituição e existência das sociedades. No caso 

das sociedades por ações, pode-se constatar diferentes graus de affectio societatis entre 

os sócios, conforme o relacionamento, interesses e expectativas dos acionistas entre si, 

com a sociedade e sua natureza, se aberta ou fechada10.  

 

 Após a constituição da companhia, esta passa a ter patrimônio 

autônomo e personalidade jurídica própria, distinta de seus sócios. Os interesses dos 

acionistas organizam-se dentro das regras previstas no Estatuto e deverão permanecer 

voltados, todos, para a finalidade comum que é a manutenção da existência da 

companhia, através da realização do objeto social e, em última instância, a obtenção de 

lucros a serem repartidos entre os sócios11. 

                                                
9 Em Tratado de Direito Comercial Brasileiro, volume III.  Revista por Achilles Bevilaqua e Roberto 
Carvalho de Mendonça.  2ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1933, pág. 23: 
“Melhor e mais exato será dizer que os sócios devem manifestar a vontade de cooperar ativamente para o 
resultado que procuram obter, reunindo capitais e colocando-se na mesma situação de igualdade. É 
indispensável à sociedade a identidade de interesses, a cooperação econômica, na frase de Rippert, ou a 
vontade da colaboração ativa dos sócios, na expressão de Thaller, tendo estes sempre em vista o fim 
comum, a realização de um enriquecimento pelo concurso dos seus capitais e da sua atividade. Muito bem 
explicava o nosso João Monteiro, que ‘na colaboração está a idéia visceral de toda a sociedade’.” 
10 A Lei das S.A. possibilita a existência de companhias abertas e fechadas, com maior ou menor grau de 
preponderância da affectio societatis, como ressaltou LAMY FILHO, Alfredo, em A Reforma da Lei das 
Sociedades Anônimas, RDM, vol. 7, Ano XV, Nova Série, 1972, pág. 125: “Com efeito, entre a S/A 
fechada – mera técnica de estruturar um negócio, que poderia eventualmente revestir qualquer outra 
forma societária – e a S/A aberta – cujos títulos alimentam o mercado de capitais, que apela para o 
público em busca do capital de risco de que necessita (como vai à rede bancária obter o financiamento em 
capital empréstimo), - a diferença não é apenas de tamanho ou de grau, é de natureza.” 
11 ASCARELLI, Tullio, em Studi in Tema di Contratti. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. 1952, pág. 152: 
“...il contratto mira ad organizzare, in relazione ad uno scopo comune, una preesistente comunioni 
d’interessi, disciplinando in sostanza una formazione di categoria.” 
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 No entanto, a constatação de que são os interesses dos sócios 

que possibilitam a constituição da sociedade não permite concluir que o interesse desta 

se confunde com o de seus sócios. A sociedade passa a constituir um ente autônomo, 

titular de direitos, obrigações e patrimônio próprios, distinto dos sócios que a compõem 

e que assume direitos e obrigações com terceiros. Na realização de sua atividade 

econômica, protegida por dispositivos constitucionais, o Estado também reconhece 

limites ao exercício dessa atividade e aos interesses dos sócios, limites estes que 

resguardam interesses que o Estado protege por sua relevância e em atendimento a 

valores econômicos e sociais também protegidos pela Constituição Federal e que estão 

contidos na expressão “função social”. 

 

 Assim, os interesses e direitos particulares dos acionistas e da 

companhia encontram limites em princípios institucionais que visam garantir a 

preservação da empresa e que reconhecem diversos interesses públicos como 

limitadores do exercício irrestrito de tutela dos interesses e direitos dos sócios, como 

ensina Modesto Carvalhosa12: “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 atuação.”  

 

 As características institucionais das sociedades anônimas estão 

refletidas na definição legal dos direitos e deveres dos sócios, principalmente dos 

controladores, na forma de seu exercício e nas restrições a esses direitos e deveres. A 

Lei 6.404 também elege os princípios gerais de preservação da companhia e o 

atendimento à sua função social, como princípios fundamentais. Tais elementos são 

considerados fundamentais, e sua observância obrigatória, principalmente no caso de 

grandes empresas, cuja existência e consecução de atividades possuem grande 

relevância na economia em geral, enquanto geradoras de tributos e empregos, atuantes 

do mercado de capitais, adquirentes e fornecedoras de bens e serviços. 

 

                                                
12 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 1998, volume 1, pág. 7. 
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 Por essas razões, os interesses públicos e de terceiros possuem 

um peso importante na condução dos negócios das companhias, sendo também 

considerados em seu âmbito interno e no exercício do poder de controle. Tais interesses 

externos podem, em algumas situações, prevalecer sobre os interesses internos de seus 

sócios, haja vista a importância da manutenção da produtividade do capital, 

especialmente em determinados setores estratégicos para a economia. 

 

 Nesse sentido, o legislador brasileiro especificou, na 

Constituição Federal, os interesses e valores públicos, sociais e econômicos, protegidos 

pelo Estado Brasileiro e relacionados à realização da atividade empresarial, conforme 

previsto no artigo 1º, incisos III e IV, no artigo 3º, incisos I, II e III e no artigo 219 da 

Constituição Federal, e estão resumidos, principalmente, no artigo 170, do Capítulo I, 

do Título VII, que trata “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”.  

 

 Os valores consagrados nos dispositivos acima referidos são 

determinantes dos limites e deveres atribuídos aos empresários no desenvolvimento de 

suas atividades e na utilização dos meios de produção, não apenas para obtenção de 

lucros e atendimento de interesses pessoais, mas também para o desenvolvimento 

econômico e social, como destaca Eduardo Secchi Munhoz13. 

 

 Assim, em caso de colisão de interesses dos sócios ou da 

sociedade, com os interesses públicos, que representam valores protegidos pela 

Constituição Federal e servem de base para a manutenção do princípios sociais e 

econômicos de interesse geral, o Judiciário deverá sopesar os interesses envolvidos e 

aplicar os princípios que estruturam o sistema jurídico Brasileiro, de acordo com o grau 

de importância dos interesses tutelados pela ordem jurídica.  

 

 Em reforço a esta posição, o aspecto institucional das sociedades 

por ações está contemplado em diversos dispositivos da Lei das S.A., principalmente no 

parágrafo único do artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o qual 
                                                
13 Empresa Contemporânea e Direito Societário, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pág. 30: 
“Apreendida a propriedade em seu aspecto dinâmico e funcional, a lei societária deve reconhecer ao 
empresário um poder funcional (direito-função), no sentido de que é atribuído ao titular, não para atender 
aos seus interesses egoísticos pessoais, mas para a realização de uma finalidade precisa, no caso, não 
apenas a produção de lucros, mas o desenvolvimento econômico e social, idéia que está imanente nos 
valores enunciados pela Constituição Federal, antes referidos.” 
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estabelece: “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.”14 

 

 A evolução das teorias contratual e institucional que analisam e 

explicam os diferentes aspectos e interesses, internos e externos, envolvidos na 

constituição e funcionamento dos tipos societários existentes, levou ao reconhecimento 

de que, independentemente da predominância de uma ou outra teoria, vários aspectos 

considerados por ambas as teorias merecem proteção por sua importância para o sistema 

jurídico e econômico em geral. 

 

 Além disso, outras áreas das ciências humanas, tais como a 

sociologia, ciência política, economia e antropologia influenciaram tais teorias e 

serviram para adaptá-las às mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridas nos 

últimos anos. 

 

 Desta forma, diversos princípios utilizados para análise de 

fenômenos econômicos, por exemplo, vêm sendo utilizados para análise de situações 

jurídicas, para valoração e criação de regras jurídicas positivas, e para análise da 

construção jurisprudencial, para identificar soluções que melhor se adaptem às 

necessidades atuais, constituindo um novo ramo de exploração interdisciplinar, como já 

ocorre nos Estados Unidos com a disciplina "Law and Economics", que exerce 

influência na doutrina de outros países, inclusive no Brasil15. 

 

 Cinzia Gamba16 reporta o desenvolvimento, na Itália, da "nova 

economia institucional" ou nova economia política, como resultado da fusão de diversos 

                                                
14 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2002, pág. 37, questiona a utilidade dessa regra genérica: “Procurou-se criar um sistema de 
proteção das minorias acionárias, baseado, entre outras coisas, na institucionalização dos poderes e 
deveres do sócio controlador e dos administradores. Manifestação dessa tendência é o art. 116, parágrafo 
único, que estabelece deveres genéricos para o acionista controlador com relação aos demais acionistas da 
empresa, aos trabalhadores e à comunidade em que atua. Sobre a utilidade desse tipo de declaração 
genérica, que não encontra tradução em regras organizativas, existem muitas dúvidas. Pode-se questionar 
se não acaba servindo, como ocorreu na Alemanha, para justificar atuações dos acionistas majoritários e 
seus representantes no interesse próprio, em nome de um maldefinido interesse social.” 
15 GAMBA, Cinzia, Diritto Societário e Ruolo del Giudice. Padova: CEDAM, 2008, pág. 9. 
16 Diritto Societario ..., pág. 7. 
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elementos trazidos pelas ciências econômica, jurídica e sociológica, dentre outras, 

servindo de método de análise interdisciplinar e utilizando linguagem e métodos 

predominantemente econômicos. Essa teoria teve origem a partir dos ensinamentos de 

Coase a respeito da natureza da empresa e de suas análises econômicas sobre a 

propriedade individual. O objetivo da "nova economia institucional" é explicar o 

significado das instituições políticas, econômicas e sociais17 que determinam "as regras 

do jogo" no campo econômico e empresarial, sua constituição e evolução por um 

período de tempo, seus objetivos e as formas de existência e de persecução de suas 

finalidades individuais, possibilitando sugestões de reformas das instituições existentes. 

 

 Essa teoria tem por um dos temas principais, a análise do 

surgimento e da natureza das formas organizadas de coordenação social, interpretadas a 

partir das escolhas dos indivíduos, considerando que, do ponto de vista econômico, não 

existe forma de organização isenta de custos, as formas mais eficazes e racionais para 

existência dessas organizações serão determinadas pelos custos envolvidos18.  

 

 Sob a perspectiva da análise econômica do direito, Cinzia 

Gamba pondera que a existência e funcionamento de uma pessoa jurídica privada, com 

objetivos econômicos particulares, exige do Estado um papel de regulamentação e 

proteção de suas atividades que, se não realizado de modo adequado, oferece riscos para 

a tutela da atividade econômica, podendo, até mesmo, frustrar os objetivos para os quais 

a pessoa jurídica é criada. Para isso, devem ser considerados não apenas os interesses 

                                                
17 A teoria utiliza o termo “instituições” em sentido amplo, incluindo “...as organizações e estruturas 
privadas, tais como Bolsa de Valores e registro de valores mobiliários, estruturas públicas organizacionais 
regulatórias do mercado de capitais, tribunais com experiência em Direito Comercial, força policial 
honesta, um sistema de correios confiável, sociedades de economia mista que criem estruturas auto-
regulatórias, organizações contábeis e regras de contabilidade financeira sofisticadas”, conforme BLACK, 
Bernard e KRAAKMAN, Reinier, A Self-Enforcing Model of Corporate Law, pág. 01.  
18 GAMBA, Cinzia, Diritto Societario..., pág. 7: “La 'nuova economia istituzionale' o nuova economia 
política è una costruzione teorica interdisciplinare nella quale sono fusi elementi di economia, diritto, 
teoria dell'organizzazione, scienze politiche, sociologia e antropologia. Essa si propone come un metodo 
di analisi interdisciplinare, che attinge liberalmente dai diversi campi scientifici cui afferisce, utilizzando 
linguaggio e metodi prevalentemente di carattere economico. In generale, lo scopo della nuova economia 
istituzionale è quello di spiegare che cosa siano le 'istituizoni' (politiche, economiche e sociali) intese 
come 'regole del gioco', la loro nascita e la loro evoluzione nel corso del tempo, gli scopi cui servono, le 
modalità con cui la loro esistenza contrasta o si accorda con il perseguimento delle finalità individuali e, 
soppratutto, in chiave normativa, le possibilità di indirizzare in modo 'razionale' le riforme degli assetti 
istituzionale esistenti. In generale, i temi principali trattati dalla teoria in esame riguardano l'emergere e la 
natura delle forme organizzate di coordinamento sociale, interpretate a partire dalle scelte individuali dei 
singoli e muovendo dall'ipotesi che non esistano forme di organizzazione sociale prive di costi.” 
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particulares dos sócios que participam da empresa em particular, mas também a 

"eficiência do sistema econômico em seu conjunto"19. 

 

 Nesse sentido, a ausência de instrumentos de tutela adequados 

ou a ineficácia ou dificuldades em sua aplicação, repercutem negativamente sobre a 

credibilidade do sistema, diminuindo a confiança na proteção dos agentes envolvidos e 

na aplicação das regras existentes, com repercussões negativas para o desenvolvimento 

da atividade econômica e empresarial20. 

 

 Sob esta perspectiva e especialmente no Direito Societário, o 

papel do Judiciário assume especial relevo como intérprete final da legislação existente 

cabendo-lhe a função de interpretar os princípios dessa área do direito para solução de 

controvérsias empresariais21. Nesses casos, especialmente quando as normas existentes 

não prevêem expressamente essa situação de forma explícita, o Direito Societário 

estabelece os princípios gerais que regem o ambiente empresarial e, surgindo uma 

controvérsia, cabe ao Judiciário interpretar esses princípios e aplicá-los ao caso 

concreto.  

 

 Visando conciliar os interesses internos de todos os sócios, 

controladores e minoritários, da sociedade e dos terceiros envolvidos na atividade social 

e encontrar soluções satisfatórias para os conflitos daí surgidos, foram desenvolvidos, 

pela doutrina e jurisprudência, mecanismos de proteção aos interesses relevantes ao 

sistema jurídico. Alguns desses instrumentos foram incorporados à legislação, tais como 

o estabelecimento de padrões de conduta em que se enquadram os deveres e 

responsabilidades dos sócios controladores e administradores na condução dos negócios 

sociais, como determinam os artigos 116 e 117, e 153 a 159 da Lei das S.A. e a 

                                                
19 GAMBA, Cinzia. Diritto Societario..., pág. 10: “Ad essere in gioco, infatti, non sono soltanto gli 
interessi dei soggetti che partecipano all’impresa societaria bensì l’efficienza del sistema nel suo 
complesso: l’assenza di strumenti di tutela adeguati si ripercuote pesantemente sulla credibilità dei 
sistema e sulla fidúcia ispirata dalle sue regole, due motori importantissimi per lo sviluppo dell’attività 
economica ed imprenditoriale.” 
20 GAMBA, Cinzia, Diritto Societario..., pág. 10. 
21 Nos Capítulos II e III iremos analisar, sob a perspectiva da análise econômica do direito, a 
impossibilidade de determinação prévia, tanto na legislação como nos contratos de sociedade, de todos os 
comportamentos e controvérsias decorrentes da atividade empresarial e o papel que o Judiciário deve 
assumir para oferecer soluções adequadas e que diminuam os custos empresariais envolvidos na 
realização de suas atividades. 
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possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, constante do art. 50 do 

Código Civil. 

 

 Nessa análise e em se tratando das sociedades por ações, deve-se 

considerar que este é o tipo societário mais utilizado pelas grandes sociedades e tem seu 

uso amplamente disseminado, justamente em razão dos princípios que regem esse tipo 

de sociedade, principalmente a limitação da responsabilidade de seus sócios e a 

capacidade de captação de recursos no mercado de capitais, que leva à participação 

popular na capitalização das empresas para realização das atividades que exigem uma 

grande mobilização de valores. 

 

 Como bem ressaltou William T. Allen22, que ocupou, durante 12 

anos, o cargo de Juiz da Court of Chancery de Delaware, é o investimento privado e o 

desenvolvimento dos mercados, através da utilização de diversos tipos societários, 

especialmente as sociedades por ações de capital aberto que possibilitaram a grande 

maioria das descobertas científicas e tecnológicas que utilizamos atualmente e que 

revolucionaram nossa forma de viver, tornando nossas vidas mais "seguras, saudáveis, 

fáceis e agradáveis". O aumento da produtividade e as inovações decorrentes das 

pesquisas e investimentos realizados pelas sociedades são essenciais para manutenção 

da competitividade econômica e, de forma reflexa, para o desenvolvimento econômico e 

social de um país, justificando assim a criação de regras, práticas e técnicas econômicas 

que servirão de incentivo mas possibilitarão, ao mesmo tempo, controle do 

comportamento das pessoas que atuam nessa área. 

 

 A ampliação da utilização das sociedades por ações, ligado ao 

crescimento e globalização dos mercados de capitais levou os juristas de cada país a 

estudar e, por vezes, adotar as soluções, doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais 

                                                
22Modern Corporate Governance and the Erosion of the Business Judgment Rule in Delaware Corporate 
Law, Toronto: Law Research Paper Series, Osgood Hall Law School, York University. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstractid=1105591>. Acesso em 01.dez.2008. pág. 1: "From railroads to automobiles 
and airplanes, from aspirin to immuno-suppresssants, from electricity, telephony, and computers, to the 
internet, WiFi and almost everything else that makes our lives safer, healthier, easier and more pleasant – 
all are produced and distributed by people organized within the publicly financed corporate form. The 
legal rules and practices and the economic techniques we deploy to incentive and control the various 
individuals playing roles within these institutions matters to their efficiency and thus matters to our 
wealth production. (…) Certainly a great deal else matters vitally to our public welfare, but the 
productivity and innovation that occurs within the business corporations is essential for our welfare." 
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empregadas por outros países, uniformizando e desenvolvendo institutos relacionados a 

esse tipo societário, e ajudando a compreender as características e os interesses 

envolvidos em sua criação, gestão, funcionamento e dissolução, que necessitam de 

proteção e controle em razão do papel econômico que essas sociedades representam. 

 

 Quando se analisam os motivos pelos quais se utilizam as 

sociedades por ações para organização de capitais voltados à realização de 

empreendimentos, especialmente de grande porte, verifica-se que dois são os motivos 

principais: a separação patrimonial, que possibilita a preservação dos bens dos demais 

sócios, que destinam à realização do empreendimento apenas os ativos necessários e 

relacionados à realização das atividades sociais e a possibilidade dos sócios, titulares da 

maioria do capital social, exercerem o controle da sociedade, determinando os rumos de 

suas atividades. 

 

 Ambas as características indicadas acima beneficiam aqueles 

que decidem iniciar uma atividade empresarial; no entanto, o desvirtuamento dos 

objetivos para os quais foram desenvolvidos tais princípios, podem acarretar prejuízos, 

não apenas a seus acionistas mas também a terceiros, direta ou indiretamente afetados 

por sua existência. 

 

 Considerando que a estrutura de poder de controle de uma 

sociedade por ações permite a separação entre propriedade e poder de controle, a Lei 

6.404, a exemplo de outras legislações, estabelece, no artigo 109, os direitos essenciais 

dos acionistas, independentemente do percentual de sua participação no capital da 

sociedade e que não podem ser afastados pelo Estatuto Social ou pela Assembléia Geral 

e nem ter, afastados ou restringidos, os meios, processos ou ações que a lei confere ao 

acionista para assegurar esses direitos. 

 

 Com o mesmo objetivo e a fim de possibilitar a proteção dos 

interesses de terceiros e dos acionistas, a Lei das S.A. estabelece no parágrafo único do 

artigo 116, os limites externos ao exercício do poder de controle. A lei possibilita, aos 

acionistas, especialmente das companhias de capital fechado, determinar, quando de sua 

constituição, outros parâmetros de conduta aplicáveis aos administradores e acionistas 

da companhia, complementares aos estabelecidos na lei, e como serão regulados e 
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atendidos os interesses de cada um dos sócios, que, neste momento, estão alinhados e 

voltados para esse objetivo comum que é a constituição da sociedade.  

 

 É impossível, no entanto, especificar e regular, na lei ou no 

Estatuto Social, todas as hipóteses de conflito que poderão surgir envolvendo os 

interesses dos acionistas, a atuação dos administradores e controladores e os interesses 

externos, da comunidade e economia, principalmente, decorrentes das atividades da 

companhia; pode-se apenas estabelecer os parâmetros e os princípios que serão 

empregados na solução desses conflitos. 

 

 Com relação à conduta dos acionistas, a Lei das S.A. estabelece 

alguns desses princípios nos artigos 115, 116 e 117. No entanto, levando em 

consideração as características de cada sociedade, especialmente as diferenças entre as 

companhias de capital aberto e fechado e para que essas características sejam levadas 

em consideração no futuro, em caso de divergência, é importante que os acionistas 

determinem de forma complementar a esses dispositivos, situações específicas que 

poderão ensejar conflitos de interesses ou abuso do poder de controle procurando ainda, 

se possível, estabelecer as soluções a serem empregadas nesses casos.   

 

 Mas ainda que os acionistas ajam com cautela, sejam 

previdentes e bem assessorados, não será possível regular no Estatuto Social ou no 

Acordo de Acionistas, de forma exaustiva, todas as situações que poderão ocorrer, tendo 

em vista o caráter dinâmico da situação dos sócios e a imprevisibilidade de seu 

comportamento, o ingresso de novos sócios e alterações inesperadas na situação 

econômica do país ou do setor em que a empresa atua que afetam diretamente seu 

funcionamento. 

 

 Por este motivo e pela própria natureza dinâmica das relações 

em que a companhia tomará parte ou influenciará, sob este aspecto, o contrato de 

sociedade pode ser considerado um contrato “incompleto”, como será exposto adiante, 

na medida em que, ao contrário de outros tipos de contratos que estabelecem, de forma 

exaustiva, as situações que poderão ocorrer no curso de sua execução e o tratamento a 

ser dado a cada uma delas, não é possível estabelecer, desde o início, todas as situações 
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que envolverão a companhia, seus sócios e administradores na condução dos negócios 

sociais. 

 

  Neste panorama, verifica-se que, muitas vezes, a interferência 

judicial é necessária para assegurar a observância dos direitos individuais essenciais dos 

acionistas, sanar irregularidades e vícios existentes nos atos constitutivos da companhia, 

ou na convocação, instalação e realização das Assembléias Gerais, obrigando os 

controladores e acionistas a observar os limites ao exercício de seus poderes e direitos, 

evitando, assim, seu exercício abusivo. 

 

 A dificuldade de conciliação de todos esses interesses aos 

interesses da companhia, que podem, em determinados momentos, se tornar 

antagônicos, é ainda maior nas grandes empresas, como já alertava Alfredo Lamy 

Filho23: “O objetivo principal a alcançar – propiciar a formação e a gestão eficiente e 

responsável da grande empresa – requer decisões de várias ordens, e a escolha entre 

alternativas que, com maior ou menor sucesso, têm sido adotadas pelos legisladores ou 

defendidas pelos estudiosos. Efetivamente, o alvo a atingir supõe incentivo e estímulo 

ao investidor para aplicar poupanças no mercado de capitais de risco, e, para tanto, cabe 

reforçar-lhe os direitos, aumentar a publicidade dos atos dos administradores, defendê-

lo contra fraude dos gestores, tornar efetiva a posição do acionista como dono e 

controlador da empresa; correlatamente, cabe proteger a iniciativa do empresário, 

assegurar-lhe liberdade de ação para decisões que, inclusive, envolvem riscos inerentes 

à vida empresarial, dar-lhe meios de defender-se e defender a empresa da omissão e 

incompetência dos acionistas. Do mesmo passo, cabe propiciar à S/A o desempenho da 

função básica a serviço da atividade privada na realização de grandes empreendimentos, 

e zelar para que o poder e a força de que dispõe não sejam utilizados contrariamente ao 

bem público, dando-lhe uma consciência de responsabilidade social, que pode acabar 

por esterilizar o instrumento à força de publicizá-lo. É mister, por isso, buscar a 

dificílima linha de conciliação entre o interesse da empresa, cujo êxito deve ser 

assegurado, do acionista que deve ser protegido contra fraude, do gestor que precisa de 

liberdade para agir, do credor que faz jus à segurança de seu crédito, e do próprio 

                                                
23 A Reforma..., pág. 137. 
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Estado, fiscal do interesse público em jogo. Os caminhos trilhados ou propostos para 

alcançar esse objetivo são vários, e, muitas vezes, opostos.” 

 

 Assim, na proteção dos interesses públicos envolvidos na 

realização da atividade empresarial e dos interesses dos minoritários que se sintam 

prejudicados, deve o magistrado estar atento à necessidade de garantir ao empresário 

autonomia e liberdade na condução de seus negócios, voltados para a finalidade última 

que é a obtenção de lucros mediante realização do objeto social. 

 

 Para isso, a Lei das S.A. estabelece parâmetros para análise e 

avaliação das condições em que o acionista controlador exerce o poder de controle e 

para verificação da existência de interesses particulares que podem interferir no 

exercício desse poder, em prejuízo do interesse da companhia ou de seus sócios 

minoritários, através da indicação de situações de exercício abusivo do poder de 

controle ou do abuso do direito de voto ou ainda em caso de conflito de interesses, 

conforme artigos 115 e 117. 

 

 A função social a que deve o empresário se subordinar, nos 

termos do parágrafo único do art. 116, que tem por fundamento o inciso XXIII do art. 5º 

da Constituição Federal, tem nuances diferentes daquela atendida pela propriedade e os 

contratos em geral, considerando a amplitude de indivíduos e interesses envolvidos. 

 

 Neste sentido, Fábio Konder Comparato24 distingue os reflexos 

da função social da propriedade, e da função social dos meios de produção: “Se se 

quiser lograr algum avanço na regulação constitucional da propriedade, é preciso 

estabelecer as distinções e precisões fundamentais. Algumas delas já foram 

mencionadas nesta exposição: a função social da propriedade não se confunde com as 

restrições legais ao uso e gozo dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o 

poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse 

da coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração 

empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a realização 

dos interesses coletivos.” 

                                                
24 Direito Empresarial – Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva. 1990, pág. 34. 
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 Trata-se do enquadramento da titularidade da participação 

societária, em um conceito diferente de propriedade, conforme tese defendida por Adolf 

A. Berle e Gardiner C. Means25. A propriedade de ações ou quotas de uma sociedade 

constituiria a “propriedade produtiva – propriedade dedicada à produção, manufaturas, 

serviços ou comércio, com a finalidade de oferecer, por certo preço, bens ou serviços ao 

público, com os quais seu possuidor espera obter lucro.” E em razão do interesse social 

envolvido na administração das sociedades, os autores distinguem a forma de 

tratamento que um e outro tipo de propriedade recebem: “A propriedade dedicada a 

outros usos que não o comercial ou produtivo é tratada de outra maneira. Uma pessoa 

pode recusar-se a hospedar qualquer pessoa em sua casa ou permitir que alguém dirija o 

seu carro. O consumo de uso pessoal é uma expressão da personalidade, protegida 

contra a invasão. A propriedade (no sentido específico em que temos usado o termo) 

dedicada à produção não o é; nem no emprego do trabalho, nem na venda de bens e 

serviços pode o antigo direito absoluto de soberania da propriedade – poder de decisão, 

na fase atual – ser ilimitado. (...) O fato significativo é que a lei procura assegurar que a 

propriedade produtiva não seja usada para impedir a produção segundo as diretrizes do 

processo competitivo da forma concebida pela ciência econômica clássica e que se 

sujeite às suas condições.” 

 

 A necessidade de atender à função social que a organização dos 

meios de produção cria para o empresário, traduz-se em uma obrigação de conduta ética 

do empresário, de respeitar interesses que, dependendo de sua origem, podem se revelar 

superiores ao seu próprio ou da sociedade. Esse interesse social orientador dos atos dos 

controladores e administradores de uma sociedade, abrange os interesses dos  

empregados, credores, fornecedores, consumidores, do meio ambiente e do próprio 

Estado26. 

 

 O interesse social a que se subordinam as sociedades, seus 

administradores e os acionistas, nos dizeres de Maurice Cozian e Alain Viandier27, é a 

                                                
25 A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada. São Paulo: Abril Cultural. 1984, pág. 06. 
26 Droit des Sociétés. 9ª Edição. Paris: Libraire de la Cour de Cassation, 1996, pág. 176. 
27 Droit..., pág. 175: “L’intérêt social est la “boussole” qui indique la conduite à suivre et permet  de 
détecter les déviations, notamment les abus de majorité ou de minorité. (...) C’est un impératif de 
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bússola que orienta a conduta a ser seguida e permite detectar os desvios ocorridos, 

notadamente os abusos da maioria ou da minoria; sendo um imperativo de conduta, uma 

regra deontológica, mesmo moral, impondo o respeito a um interesse superior aos 

interesses pessoais.  

 

 É importante ressaltar, no entanto, que o conceito de função 

social defendido pelos legisladores e doutrinadores, como limitador da liberdade 

individual dos empresários, não está vinculado à realização de fins de interesse público, 

como entendia inicialmente a doutrina institucionalista, mas serve como limite externo à 

atuação da sociedade e seus administradores.  

 

 Luiz Gastão Paes de Barros Leães28 assim resume sua posição 

quanto a este tema: “Em atenção ao princípio da liberdade da iniciativa econômica (art. 

157, inc. I da Constituição Federal de 1967) [correspondente ao art. 170 da atual 

Constituição Federal], o interesse público somente poderá impor-se à empresa privada 

como um limite externo à sua autonomia. Com efeito, dispondo a sociedade anônima de 

uma incontrastável natureza convencional, curial que reflita a evolução contemporânea 

do direito contratual, influenciado pela política solidarista e pelas normas de economia 

dirigida que envolvem os vários ramos de direito moderno. Essas restrições, porém, são 

de ordem externa, e refletem a atual situação sócio-econômica, mas não subverte a 

natureza contratual da sociedade a ponto de se conceber um interesse social superior e 

distinto dos interesses dos acionistas.” 

 

 Considerando assim todos os interesses envolvidos na existência 

e funcionamento das sociedades por ações, podemos vislumbrar diversas situações que 

levam à intervenção judicial no âmbito interno das sociedades. A mais comum consiste 

na análise da regularidade e legalidade dos atos praticados pelos órgãos da 

administração, gestão e fiscalização das sociedades por ações (Assembléia Geral, 

Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal) os quais, quando da 

ocorrência de desentendimentos graves entre seus integrantes, podem levar à sua 

paralisação e até mesmo impossibilidade de atingir os fins a que se destina a companhia.  

                                                                                                                                          
conduite, une règle déontologique, voire morale, qui impose de respecter un intérêt supérieur à son intérêt 
personnel.” 
28 Do Direito do Acionista ao Dividendo. São Paulo: Oficinas da Editora Obelisco, 1969, pág. 29. 
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 A paralisação dos órgãos sociais envolve situações nas quais os 

sócios e administradores da companhia não conseguem chegar a um consenso para 

tomar as decisões necessárias para o andamento dos negócios sociais, ocasionando 

prejuízos por vezes irreversíveis à sociedade e justificando a intervenção do Judiciário 

para solução do impasse e para possibilitar à companhia a continuidade de suas 

atividades. 

 

 Como dito anteriormente, numa situação de desentendimento e 

impasse entre os sócios, em que estes colocam seus interesses particulares acima dos 

interesses da companhia, deve o Judiciário levar em consideração os princípios 

envolvidos na atividade empresarial e que garantem autonomia de atuação ao 

controlador, dentro dos limites impostos por lei e pelo Estatuto. Neste sentido, o 

Ministro Sálvio de Figueiredo, no julgamento do Recurso Especial nº 35.230-0/SP, de 

20.11.1995: "Com efeito, a relação entre acionistas e sociedade, em razão das 

peculiaridades de que se reveste, exige tratamento diferenciado. A atividade 

empresarial, dada a dinâmica dos negócios que constituem a sua essência, realizados 

diuturnamente, envolvendo inúmeros compromissos e obrigações, requer, para que não 

reste ameaçada a sua viabilidade, uma certa estabilidade, uma situação definida que 

possibilite um mínimo de segurança na tomada de decisões. Ciente dessa realidade, o 

legislador pátrio atribuiu aos sócios prazos exíguos para impugnarem as deliberações 

assembleares, exatamente porque com esteio nelas é que atuam os órgãos diretores da 

empresa, internamente e nas relações contratuais com terceiros. Mesmo as deliberações 

contrárias aos ditames legais ou estatutários convalescem após o transcurso do lapso 

prescricional. E há uma razão para tanto. É que a deliberação encerra a vontade da 

maioria, sendo de pressupor-se que, não obstante infringente das disposições 

normativas, foi concebida por ser benéfica à sociedade e, de forma indireta e reflexa, 

também aos sócios." 

 

 Também como proteção aos interesses dos acionistas, a lei 

determina procedimentos para a legalidade e eficácia das deliberações, devendo o 

Judiciário ater-se ao controle da legalidade desses atos e não ao mérito da deliberação, 

conforme será exposto adiante neste trabalho. A interferência judicial, neste aspecto, 

deve servir para preservar o equilíbrio de interesses e a observância dos preceitos legais 
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envolvidos sem, no entanto, substituir o empresário na tomada de decisões atinentes à 

gestão da sociedade ou substituir o controlador ou os administradores nas questões 

envolvendo a discricionariedade empresarial de desenvolvimento de suas atividades e 

no julgamento de conveniência e oportunidade nos negócios dos acionistas e 

administradores29.  

 

 Mário Slerca Jr30, analisando essa situação, conclui: “Nessa 

linha de pensamento, a intervenção judicial limitar-se-á apenas ao controle da 

legalidade, não podendo tratar o magistrado do mérito propriamente dito da orientação 

empresarial adotada. Essa pode, até, hipoteticamente, estar, em termos comerciais, 

errada. No entanto, se proferida dentro dos limites impostos pela lei, o Judiciário não 

poderá atender às reclamações da minoria acionária e adentrar a verificação do acerto 

ou erro.”31  

 

 O presente trabalho objetiva analisar os princípios gerais que 

regem a administração e funcionamento das sociedades por ações, e que se encontram 

refletidos na Constituição Federal de 1988, na Lei 6.404/76 e demais legislação em 

vigor, e que determinam os limites da intervenção judicial, na análise e controle dos 

atos praticados pelos acionistas controladores e administradores, para garantia da 

                                                
29 Neste sentido, o Voto do Desembargador Ernani de Paiva, proferido nos autos dos Embargos 
Infringentes nº 107.084-4/9-01, julgados em 04.04.2002, pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo: “Vale observar que o indigitado dispositivo estatutário e outros 
pretensamente ilegais constituem assunto da economia interna da sociedade, insuscetível de apreciação 
pelo Poder Judiciário, consoante anotado no v. voto vencido na apelação (fls. 4.021). Por isso, não deve 
imiscuir-se o Judiciário na organização interna da entidade-ré, a pretexto de corrigir eventual 
impropriedade nos textos do seu regulamento. A garantia do livre funcionamento das associações obsta 
essa intromissão estatal (Constituição Federal, art. 5º, XVII e XVIII). O direito de associação é daqueles 
que podem ser tidos nitidamente como de natureza negativa, é dizer: o Estado o satisfaz, não interferindo 
na formação das organizações, quer para proibi-las, quer para dificultar o seu funcionamento, quer ainda 
para determinar a sua dissolução (CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 
Comentários à Constituição do Brasil, 2º vol., pág. 96). (...) ‘A intervenção do Judiciário na vida interna 
das associações civis não deve exceder os aspectos formais em que se examina a exata aplicação das 
regras estatutárias’ (R.T. 515/223). No mesmo sentido, cf. RJTESP Lex 92/169; R.T. 621/105 e 657/91).” 
30 Controle Judicial dos Atos Empresariais. Atos Relativos à Orientação dos Negócios Sociais e ao 
Aproveitamento de Oportunidades Comerciais – As Primeiras Decisões da Justiça Brasileira. Revista 
dos Tribunais, ano 78, volume 640. São Paulo: Revista dos Tribunais, fevereiro, 1989, pág. 58. 
31 E assim prossegue o autor, Controle Judicial..., pág. 58: “12. Definições sobre como melhor perseguir 
o objetivo social dizem respeito à área privativa do controlador. Nessas escolhas há sempre 
conhecimentos especializados, sensibilidades, julgamento de risco, que constituem o desafio do 
empresário. O que se espera dele é o acerto. Todavia, não há, nem pode haver, garantia de que assim 
suceda. Donde, tal não lhe pode ser judicialmente exigido. Outrossim, é bem de ver que o juiz não tem 
sequer condições profissionais de se substituir ao controlador, ou à autoridade administrativa, nas 
escolhas que tratem de julgamentos de oportunidade e conveniências.” (Grifo nosso). 
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manutenção e observância dos interesses próprios da companhia, dos direitos conferidos 

a seus acionistas e da sua função social, pelo Estatuto Social e pela lei. 

 

 Sob esta perspectiva e considerando o resultado das pesquisas 

realizadas quanto à atuação do Poder Judiciário no Brasil na solução de pendências 

societárias, também serão analisados os fatores que podem aumentar a eficácia da 

aplicação da lei e na atuação mais efetiva do Poder Judiciário na interpretação desses 

princípios gerais para consolidação de sua interpretação, o que irá contribuir para 

aumentar a segurança das pessoas envolvidas em seu funcionamento, tanto interna, 

como externamente.  

 

 Assim, analisaremos a necessidade de intervenção e os limites 

da atuação do Judiciário na verificação de ocorrência de abuso de direito de voto, abuso 

do poder de controle e outros comportamentos de acionistas, minoritários e majoritários, 

estes últimos observados os deveres e responsabilidades estabelecidos nos artigos 116 e 

117 da Lei nº 6.404/76, sob a perspectiva do princípio do controle majoritário da S.A. 

como condição necessária para a própria existência dessa sociedade32. 

 

 Analisaremos também as regras legais para formalização de atos 

necessários para o regular funcionamento das companhias, especialmente as 

Assembléias Gerais e Reuniões, bem como as conseqüências de sua inobservância e 

possibilidade de atuação judiciária para adequação desses atos aos princípios 

estabelecidos pela Lei 6.404/76. 

 

 Para integrar esse quadro e considerando que a jurisprudência 

brasileira não avançou muito na interpretação dos institutos societários para os quais a 

Lei das S.A. estabeleceu princípios orientadores, é importante considerar a construção 

jurisprudencial e doutrinária de outros países, para comparação da evolução e aplicação 

de institutos utilizados para o controle da administração das sociedades por ações, que 

                                                
32 Conforme PORZIO, Mario. L’Estinzione della Società per Azioni. Napoli: Cada Editrice Dott. Eugenio 
Jovene, 1959, pág. 37: “La posizione di possibile contrasto tra il volere del singolo socio e quello della 
maggioranza espressa nella deliberazione assembleare ha posto il problema, connaturato all’essenza 
stessa della società e del principio maggioritario, dei limiti entro cui la maggioranza può imporre la sua 
volontà ai soci dissenzienti.” 
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podem contribuir para o desenvolvimento dessa área do Direito no Brasil, desde que 

adaptados à realidade social, econômica e jurídica brasileiras. 

 

 Dentre os princípios de maior aplicação no exterior, no que se 

refere à intervenção judiciária e julgamento dos atos praticados por administradores e 

controladores, a Regra do Julgamento do Negócio ("Business Judgment Rule") ganha 

destaque por estabelecer regras de análise judicial de atos empresariais, quando esses 

atos não tragam bons resultados para a companhia, mas foram realizados de boa-fé e os 

acionistas e administradores tomaram as precauções necessárias para a tomada dessa 

decisão. Esse instituto, que passou por diversas adaptações decorrentes de alterações 

econômicas e sociais e da verificação de abusos por parte de acionistas e 

administradores, visa preservar a liberdade do empresário em tomar decisões e permitir 

a realização de empreendimentos que, necessariamente, envolverão riscos, mas também 

considera a necessidade de proteção dos investidores e acionistas minoritários. 

 

 Sob essa perspectiva analisaremos no Capítulo IV.5 adiante, os 

parâmetros de aplicação da Regra do Julgamento do Negócio, que é um princípio 

central do Direito Empresarial norte-americano, e que garante aos empresários liberdade 

na condução de seus negócios, considerando que são eles, empresários, e não os 

tribunais, os detentores da expertise, das informações e técnicas necessárias para 

condução das atividades da empresa, ao estabelecer limites ao questionamento das 

decisões tomadas, ainda que prejudiciais, mas de boa-fé, pelos tribunais. 

 

 Assim, como ressaltou Mauro Rodrigues Penteado33, com 

fundamento em Ferro-Luzzi, na análise dos casos envolvendo deliberações societárias, 

devem os tribunais se ater à discussão da "...conveniência e oportunidade da 

deliberação, mas apenas examinar a sua legitimidade, sob a ótica do bom uso do poder 

legalmente reconhecido à maioria." 

 

 A Regra do Julgamento do Negócio, de início absoluta, passou 

por um processo de revisão pelos tribunais, especialmente de Delaware, onde estão 

reconhecidamente os tribunais com maior especialização na área de Direito 

                                                
33 Aumentos de Capital das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1988, pág. 259. 
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Empresarial, adaptando-a às novas práticas e procedimentos utilizados pelo mercado, a 

fim de criar limites mais claros e objetivos que determinam a correção das decisões 

atacadas, coibindo a ocorrência de atos abusivos e contrários aos interesses dos 

acionistas minoritários e da própria sociedade. 

 

 A decisão que é apontada pelos doutrinadores norte-americanos 

como a mais importante para essa mudança de postura dos tribunais, no sentido de 

estabelecer limites mais claros e objetivos para atuação dos controladores e 

administradores foi tomada no julgamento do caso Smith vs Van Gorkon, em janeiro de 

198534 e provocou reações por parte dos administradores das companhias, em razão do 

aumento do risco de vierem a ser pessoalmente responsabilizados por decisões 

empresariais que se revelem prejudiciais à companhia.  

 

 A partir desse julgamento, a Corte de Delaware passou a 

verificar os fatos e procedimentos que levaram à tomada de determinada decisão 

empresarial e o comportamento dos agentes que tomaram aquela decisão. O mérito em 

si da decisão empresarial, ainda que tenha sido prejudicial à sociedade ou aos demais 

acionistas, não é o objeto principal da análise. O Tribunal se dedica a investigar e 

determinar se a decisão tomada é legítima, com base em princípios de cautela, boa-fé e 

informação adequadas que os administradores e acionistas controladores deveriam 

observar na condução dos negócios sociais. 

 

 Desta forma, na análise de um caso concreto em que acionistas 

minoritários, a própria sociedade ou a comunidade em geral aleguem a ocorrência de 

prejuízo a seus interesses, em razão de uma decisão empresarial, o juiz, com base nesses 

princípios, deve verificar se foram tomadas as precauções e observados os deveres 

legais, a que os controladores e administradores estão obrigados, para, somente então, 

determinar se foi cometida alguma ilegalidade e se a decisão proferida é passível de 

anulação. 

 

                                                
34 BLACK, Bernard e KRAAKMAN, Reinier, em Self-Enforcing Model…, pág. 59: “Unlimited director 
liability for violation of the duty of care can cause outside directors to act too timidly – a threat that 
became real after the Delaware Supreme Court, in 1985, found a duty of care violation in Smith v. Van 
Gorkon.” 
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 A aplicação da Regra do Julgamento do Negócio pelos tribunais 

norte-americanos, é considerada pelos doutrinadores fundamental para garantia da 

segurança dos fundamentos empresariais e em grande parte contribui para o 

desenvolvimento do mercado, da economia e para realização de investimentos privados, 

garantindo aos empresários liberdade para determinar os rumos da empresa, ao mesmo 

tempo que garante aos investidores externos ao controle das sociedades, proteção contra 

os abusos da maioria ou da administração. 

 

 Sem a existência dos parâmetros contidos nessa Regra, não seria 

possível proteger os interesses dos acionistas minoritários sem prejudicar o processo de 

tomada de decisões necessárias para o desenvolvimento das atividades sociais, as quais 

sempre envolvem um grau de risco e incerteza, sob pena de estes últimos se 

responsabilizarem pessoalmente por qualquer prejuízo decorrente de uma decisão 

empresarial, o que, por si só, desestimularia a realização de investimentos empresariais. 

 

 Estudos demonstram que em países onde a lei societária oferece 

maior proteção aos acionistas minoritários, não apenas através de sua legislação, mas 

também em razão da eficácia dos meios assegurados à legislação, existe um 

fortalecimento na realização de investimentos diretos em empresas e, 

consequentemente, no mercado de capitais. Assim, em países onde existe deficiência no 

sistema que dificultam a eficácia e aplicação das normas35, não é apenas a mudança nas 

leis que possibilitará o desseenvolvimento nessas áreas, é fundamental que a aplicação 

das leis seja eficiente, que o sistema judiciário consiga, de forma eficaz, criar um 

ambiente de segurança para o investidor36.  

 

                                                
35 BLACK, Bernard. Strenghtening Brazil’s Securities Markets. Stanford Law School, Out.2000. 
Working Paper No. 205. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract_id=247673>. Acesso em 27.dez.2008. 
36 Luca Enriques, Off the Books, But on the Record: Evidence from Italy on the Relevance of Judges to the 
Quality of Corporate Law. Bolonha. Disponível em <http://ssrn.com/abstractid=300573>, acesso em 
27.nov.2008, pág. 1: “Participants in the debate on law and finance unanimously agree on at least two 
points. First, law does matter, as a necessary condition or, at the very least, a useful tool for the 
development of financial markets (…) Second, the relevant factor is not 'law on the books' as much as the 
combination of law and its enforcement mechanisms. (…) Also La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and 
Vishny (...) are well aware of the need to take enforcement into account in their off-cited statistical 
analysis. The hypothesis they test is whether in countries with bad law on the books as gauged by their 
shareholder rights indexes, ‘active and well-functioning courts… step in and rescue investors abused by 
the management’, finding that ‘legal families with investor-friendlier laws are also the ones with stronger 
enforcement of the laws. Poor enforcement aggravates, rather than cures, the difficulties faced by 
investors in the French-civil-law countries’”  
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 Luca Enriques, professor da Universidade de Bolonha, ao 

comparar os sistemas jurídicos norte-americano e italiano e avaliar as vantagens e 

desvantagens de cada um, ao lidar com os problemas empresariais, especialmente no 

caso de abuso do poder de controle, conclui que, independentemente do sistema jurídico 

e da qualidade da legislação positiva em vigor ("law on the books"), os juízes que atuam 

nessa área do direito devem ter uma preocupação maior no resultado prático de suas 

decisões, as quais influenciarão o comportamento daqueles que atuam na área 

empresarial e serão fundamentais para determinar a qualidade do ambiente empresarial 

e, de forma reflexa, contribuirão para o desenvolvimento da economia e do mercado 

daquele país. 

 

 Para que o Judiciário assuma essa atitude mais ativa, este autor37 

defende que os juízes, além do pressuposto de agirem com honestidade e possuírem os 

conhecimentos técnicos necessários para atuar nessa área, deverão (a) não apresentar 

atitudes deferenciais com relação às partes envolvidas; (b) ter a sensibilidade para 

descobrir qual é realmente o problema existente entre as partes litigantes e as causas 

reais da disputa que levaram ao ajuizamento da ação; (c) se afastar da cultura legal 

formalista; (d) se preocupar com o impacto de suas decisões no futuro comportamento 

das pessoas envolvidas no ambiente empresarial, em geral. 

 

 Acima de tudo, ainda que a legislação de um país seja avançada 

e em conformidade com as necessidades empresariais e da economia, a má aplicação da 

lei, a desconfiança quanto à isenção dos juízes ou a ineficácia das decisões judiciais, 

especialmente em razão da demora na solução de um processo envolvendo decisões 

empresariais38, aumenta o clima de insegurança e incerteza entre os investidores, 

                                                
37 Off the Books..., pág. 2: “I argue that, in order to provide a good corporate law landscape, a country 
must have honest and sophisticated judges who: (1) show no deferential attitude towards insiders when 
conflict-of-interest situations are involved; (2) are endowed with the 'nose' to sense what really is at stake 
among the litigants and the real causes of the dispute that has led the plaintiff to bring suit; (3) do not 
partake of a formalistic legal culture; (4) are concerned with the impact of their decisions on the future 
behavior of corporate actors in general.”  
38 A rapidez exigida para realização de operações empresariais, exige uma atuação mais eficaz por parte 
do judiciário. Como apontaram Bernard Black e Reinier Kraakman, em A Self-Enforcing Model..., pág. 
02, em países que possuem economia e o mercado de capitais mais desenvolvidos e juízes especializados 
nessa matéria, é possível que uma decisão bem fundamentada e em consonância com os objetivos e 
princípios empresariais seja tomada, de um dia para o outro, para garantir a realização de uma operação 
que está sendo questionada. Em países de economia emergente, dentre elas os autores incluíram em sua 
pesquisa o Brasil, a rapidez e confiança nas decisões judiciais está, simplesmente, “fora de questão”, 
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reduzindo o grau de confiança, especialmente de investidores estrangeiros e, 

consequentemente, reduzindo os investimentos diretos no país39.  

 

 Muitas críticas são feitas quanto à eficácia do sistema jurídico 

de tradição romano-germânica, como o Brasileiro, e sua capacidade de acompanhar a 

evolução da economia e encontrar soluções para as controvérsias surgidas de situações 

inéditas e muitas vezes ainda não regradas expressamente pelo sistema jurídico, 

havendo até aqueles que defendem que, nessa área, o direito da common law teria mais 

flexibilidade para atender prontamente a essas situações, na medida em que os juízes 

possuiriam maior liberdade para decidir e não dependeriam de alterações legislativas as 

quais, muitas vezes, resultam de articulações e vontade políticas. 

 

 No entanto, entendemos, assim como concluiu Luca Enriques 

em sua comparação entre os sistemas jurídicos norte-americanos e italiano e a atuação 

dos tribunais de Delaware e Milão, que a resposta para essa questão não está 

diretamente relacionada com o sistema jurídico adotado por um país mas sim com o 

tratamento às controvérsias surgidas dado por seus tribunais, e o preparo dos juízes ao 

compreender e interpretar o universo empresarial e promover o equilíbrio dos interesses 

econômicos e sociais envolvendo as S.A., através da compreensão dos princípios que 

regem esses interesses, de forma a alcançar decisões eficazes para os problemas 

enfrentados pelos empresários na condução de seus negócios. 

 

 Pesquisas recentes conduzidas por Pierre-Henri Conac, Luca 

Enriques e Martn Gelter40 demonstram que países como a França, Itália e Alemanha, 

que também seguem a tradição romano-germânica, possuem legislação avançada que 

contempla e regulamenta os principais problemas surgidos na administração das 

sociedades por ações, oferecendo soluções, muitas vezes até mais eficazes do que as 

                                                                                                                                          
contribuindo para o pouco desenvolvimento do mercado em razão da insegurança trazida àqueles que 
atuam na área, quanto à ineficácia de decisões judiciais. 
39 Off the Books..., pág. 3: "At the most basic level, there is widespread agreement that a certain degree of 
judicial honesty and effectiveness (in terms of speed and practical enforceability of court decisions) are 
necessary elements of a sound corporate law system (La Porta et at. 1998: 1140, Black 2001a: 790-91 and 
807). Their absence is a real problem today mainly in developing countries." 
40 Constraining Dominant Shareholders' Self Dealing: The Legal Framework in France, Germany and 
Italy. Cambridge: Harvard Law School. John M. Olin Center for Law, Economics and Business. Fellows' 
Discussion Paper Series No. 18, Julho de 2008. <Disponível em 
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center>, acesso em 18.nov.2008. 
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determinadas pela Corte de Delaware. Assim, na opinião desses autores, o problema, 

não estaria no conteúdo da legislação, mas em sua interpretação e aplicação eficaz pelos 

tribunais. 

 

 A Lei 6.404/76, editada há mais de 30 anos, oferece os 

mecanismos necessários para enfrentar as controvérsias surgidas nos dias de hoje. A 

compreensão, pelos tribunais Brasileiros dos princípios por ela estabelecidos, e sua 

aplicação eficaz, dentro do contexto que envolve o Direito Empresarial no Brasil, é de 

fundamental importância para que oferecer maior segurança aos empresários e 

investidores e para determinar os parâmetros de comportamento ético deles exigido, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento não apenas do mercado de capitais como da 

própria economia do país. 

 

 Essa interpretação integrada garante efetividade à lei e aumenta 

a segurança do ambiente empresarial, definindo os padrões de comportamento e limites 

ao poder dos controladores e administradores, o que reforça a proteção dos minoritários 

e terceiros, diminuindo a percepção de que estes não possuem meios de defesa contra os 

desmandos e abusos dos controladores, e que seus investimentos e o patrimônio da 

sociedade ficarão sujeitos à vontade e interesses pessoais dos controladores e 

administradores. 

 

 Como já anotava Waldemar Ferreira41, ainda sob a égide do 

Decreto nº 434, de 04.07.1891: “Murmura-se no mundo dos negócios, afirma-se 

                                                
41 O Direito Insurrecional do Acionista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1939, págs. 5 e  6. Nesse livro 
o autor apresenta apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação proposta por acionistas 
minoritários da Companhia Agrícola Pedro João, contra esta última e o Coronel Vicente Soares de 
Barros, tendo por objetivo a decretação de nulidade da venda, pela Companhia, de imóveis de sua 
propriedade, ao Coronel. O Autor assim descreve os atos que fundamentaram a ação, pág. 17: “Caso foi 
que, convocada assembléia extraordinária dos acionistas da Companhia Agrícola Pedro João e realizada, 
em 1 de maio de 1930, com o objetivo de tratar de ‘negócios do interesse social’, mudou-se-lhe a 
finalidade colocando-se na ordem do dia matéria estranha ao interesse social, mas do só e único interesse 
do seu diretor presidente e maior acionista, Pedro Izar. Nela, com efeito, se conheceu de proposta ‘sobre a 
alienação dos prédios ns. 32, 34, 36 e 38 da rua Santo André, em São Paulo, com outorga da escritura 
definitiva ou de compromisso’. Era ela, com efeito indispensável ao interesse social? Destinava-se, acaso 
a ministrar recursos à sociedade, para que, por exemplo, cumprisse ela obrigações presentes e inadiáveis? 
Impunha-se a necessidade de obter numerário para suprir sua falta e, dessarte, realizar negócios que a 
desafogassem? Não. O negócio, submetido ao conhecimento da assembléia geral extraordinária, não era, 
de modo algum, do interesse social. Dizia, exclusivamente, do interesse particular do seu diretor-
presidente e maior acionista, Pedro Izar. Nada tinha a sociedade que ver com o negócio, para que a 
asembléia geral de seus acionistas foi convocada extraordinariamente. Abertos os trabalhos daquela 
asssembléia, fez-lhe saber seu presidente que o diretor-presidente efetivo da sociedade, Pedro Izar, lhe 
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também no cosmos jurídico, com certa persistência, nada poderem os acionistas de 

sociedades anônimas ou comanditárias por ações reclamar contra o deliberado pelas 

assembléias gerais daquelas ou destas. Prevalece em tudo e por tudo a vontade da 

maioria. (...) A predominância da vontade majoritária dos acionistas, em regra, forma a 

vontade social, inteiramente capaz de adquirir direitos e contrair obrigações, 

responsabilizando, dessarte, todo o patrimônio social. Quem validamente se obriga, por 

todo o seu patrimônio responde. (...) Não é, pois, absoluta a maioria dos acionistas. O 

seu poder deliberatório, em alguns casos, é substituído pelo da minoria. Em casos 

outros, ao acionista pertence invocar a ação judiciária para a decretação da nulidade ou 

para a anulação dos atos e contratos celebrados em virtude de deliberação da maioria. 

Está ela, portanto, submetida ao controle judiciário.” 

 

 Finalmente, um aspecto de extrema importância que deve ser 

observado na análise das situações trazidas a julgamento pelo Judiciário e que será 

analisado ao longo deste trabalho, envolve as características da companhia envolvida na 

demanda. Uma companhia de capital aberto, com capital diluído no mercado, exige 

determinados procedimentos, por parte dos administradores, para atender às 

necessidades de transparência tomada e controle das decisões, e a grande maioria de 

                                                                                                                                          
havia prestado ‘inúmeros serviços extraordinários, e valiosos, sem remuneração alguma’. Era o intróito da 
proposição. Consistia esta em afirmar que tendo aquele se constituído, pessoalmente, devedor a Vicente 
Soares de Barros do preço de fazenda, que lhe havia comprado, devia a sociedade assumir ‘a 
responsabilidade de parte do débito no valor total de 1.050:000$000’. Lembrou-se, então, que a sociedade 
desse ao credor particular de seu diretor-presidente os prédios da rua Santo André em hipoteca ou em 
pagamento ou se comprometesse a vende-los por aquele preço. A proposta em que a sugestão se 
consubstanciou, foi aprovada. Tudo isso consta, pormenorizadamente, da ata da assembléia referida, que 
se encontra na fotografia de fls. 156 e 157. Nela não se ocultou, porém, que o negócio não interessava, 
diretamente, à sociedade e sim ao seu diretor-presidente. ‘Tratando-se’, nela se lê, ‘tratando-se de 
CONTRATOS QUE INTERESSAM O PRESIDENTE EFETIVO DIRETAMENTE...’, proposto ainda foi 
que ‘as respectivas escrituras fossem assinadas pelo acionista Alfredo Salim Izar, como representante da 
companhia, com poderes expressos para todos aqueles negócios’. Ficou, pois, indisfarçavelmente 
consignado na própria ata da assembléia geral, em termos inequívocos, não ser o negócio, sobre que ela 
deliberou, de modo nenhum, direto ou indireto, do interesse da sociedade, tratando-se nela de ‘contratos 
que interessam o presidente efetivo diretamente”. (Grifos no original). Assim, não obstante o fato de 
constar da própria ata da assembléia na qual se deliberou a alienação dos imóveis da companhia para 
pagamento de dívida particular de seu principal acionista e diretor-presidente, o histórico dos fatos que 
envolvem o conflito de interesses entre este e a companhia e a declaração de que a alienação desses 
imóveis era de interesse exclusivo do acionista majoritário, não havendo referência ou justificativa para 
prática dos atos em benefício da sociedade, a sentença de primeiro grau julgou os autores carecedores da 
ação em relação ao Coronel (adquirente dos imóveis da Companhia) e a ação improcedente quanto à 
Companhia. O Autor defende a nulidade das deliberações tomadas na assembléia geral da companhia, sob 
o fundamento de que o interesse da companhia não norteou a aprovação das deliberações tomadas e que 
esta não foi beneficiada pela venda dos imóveis, pelo contrário. Da mesma forma, considerando que o 
Coronel tinha conhecimento das manobras societárias realizadas para permitir a venda dos imóveis da 
companhia, para saldar a dívida do seu devedor, não se poderia alegar sua boa-fé e, portanto, a 
preservação dos atos praticados em cumprimento às deliberações tomadas em assembléia.  
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seus acionistas atua como investidores capitalistas que investem sob a expectativa de 

retorno de seu capital, na forma de dividendos ou aumento do valor de suas ações. Nas 

companhias fechadas, muitas vezes familiares, que constituem a grande maioria das 

S.A. no Brasil, com poucos acionistas e entraves para circulação de ações, os acionistas 

possuem outros interesses além do retorno do seu capital e os procedimentos decisórios 

e de controle são de menor complexidade. O Judiciário deve considerar essas 

características, para interpretação dos princípios e interesses que regem cada um desses 

tipos societários, procurando compreender a situação envolvendo a companhia e os 

interesses nela envolvidos, para somente então determinar as medidas de proteção aos 

direitos e interesses daqueles que buscam a proteção jurisdicional, sob pena de 

inadequação e ineficácia da medida determinada42.  

 
 
 

                                                
42 Nos Estados Unidos, a diferenciação entre sociedades por ações de capital aberto e de capital fechado, e 
o número de sócios que compõem o quadro social, determinam procedimentos de proteção dos acionsitas, 
específicos para cada um desses tipos, como ressaltam Bernard BLACK e Reinier KRAAKMAN, A Self-
Enforcing Model..., pág. 07: “The procedural protections that are appropriate for a company with 10,000 
shareholders would be ludicrous and crippling for a tiny company with five shareholders who all work in 
the business.  
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V -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O presente trabalho propõe a análise dos princípios gerais que 

regem o funcionamento das sociedades por ações, e sua interpretação, sob a perspectiva 

dos limites de atuação do Poder Judiciário na administração das S.A. Restando 

demonstrado que a livre  iniciativa privada é um princípio fundamental do sistema 

econômico e político brasileiro, não pode ser afastado, na análise dos atos de 

administração das S.A., o risco inerente à atuação empresarial, e que é de conhecimento 

de todos aqueles que procuram essa forma de investimento, com vistas no retorno do 

capital.  

 

 A atuação dos acionistas e controladores, na condução dos 

negócios da empresa, desde que de boa-fé e observados os deveres impostos pela lei, 

restringe as hipóteses em que o Judiciário pode intervir no funcionamento de uma 

companhia, apenas aos casos de comprovadas ilegalidades cometidas na tomada de 

decisões, não podendo interferir no mérito dessas decisões. 

 

 O interesse principal que a lei procura proteger, é o da 

companhia. Sua existência e a realização de suas atividades, tendo como limites a 

atenção aos interesses externos e atendimento à sua função social, coloca em segundo 

plano os interesses dos acionistas, ainda que estes não possam ser simplesmente 

ignorados ou omitidos, para benefício dos primeiros. 

 

 A necessidade de manutenção da existência produtiva da 

empresa é essencial para que se mantenha a produtividade e competitividade da 

economia, refletindo, assim, em benefícios para o Estado, os trabalhadores e a 

sociedade em geral, mas o exercício dessas atividades envolvem riscos do negócio, 

proporcionais ao retorno e ao tamanho do investimento. A produtividade e existência de 

uma companhia está diretamente relacionada às decisões de oportunidade e 

conveniência na realização de negócios, o que somente pode ser feito pelos acionistas e 
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administradores eleitos, em observância à estrutura hierárquica administrativa das 

sociedades por ações. 

 

 A Lei das S.A. reconhece a necessidade de condução dos 

negócios pelo grupo ou acionista majoritário mas estabelece os princípios gerais que 

limitam o exercício do poder de controle de forma abusiva. A determinação de quais são 

esses interesses no caso concreto e a verificação se ocorreu ou não abuso na tomada de 

uma decisão exige uma investigação minuciosa do caso concreto e das características da 

sociedade envolvida. 

 

 Nesse sentido, passam a ser exigidos conhecimentos de outras 

áreas essenciais para compreensão dos problemas empresariais, tais como contabilidade, 

economia e administração de empresas. Ainda que a análise do caso, sob esses aspectos 

que extrapolam o Direito, deva ser feita por especialistas de cada área, a criação de 

varas especializadas em direito empresarial facilitará a compreensão dos casos pelos 

juízes encarregados de sua análise, que lidarão diariamente com os princípios de Direito 

Societário. 

 

 Essa familiaridade e especialização dos juízes com a área 

certamente será benéfica para o desenvolvimento de uma jurisprudência coerente, que 

ofereça segurança aos agentes do mercado e estimule aqueles que se julguem 

prejudicados por atos praticados as S.A, a procurar a reparação dessas situações. 

 

 A criação de uma jurisprudência coerente com os princípios de 

Direito Societário servirá também para estabelecer os limites e desestimular a má-fé e 

falta de lealdade de empresários oportunistas, o que também aumentará a confiança dos 

investidores no mercado e nas instituições que o regulam e fiscalizam.  

 

 Esse deve ser o papel do Judiciário ao tratar dos casos 

envolvendo Direito Societário: assegurar a liberdade dos empresários na condução de 

seus negócios, fortalecendo os princípios de ética e lealdade que são fundamentais para 

o desenvolvimento das empresas e do mercado de capitais, procurando, em cada caso 

equilibrar esse princípio com os demais princípios gerais contidos na Lei nº 6.404/76, 

para preservação dos demais interesses envolvidos. 
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 Por fim, é importante comentar que à época da finalização desse 

trabalho, as conseqüências e reflexos legais motivados pela crise financeira 

desencadeada a partir de setembro de 2008 começavam a ser discutidas, abrindo um 

campo fértil para desenvolvimento de mecanismos de proteção aos investidores e 

acionistas e para avaliação das condutas dos administradores e controladores de 

companhias. 

 

 Os veículos de comunicação transmitem as opiniões de 

economias e juristas renomados quanto aos motivos e extensão da crise e existe quase 

unanimidade na constatação de que se trata de uma crise estrutural do sistema capitalista 

que irá exigir a revisão de princípios, inclusive do Direito Societário e, até mesmo, a 

revisão do papel do Estado na intervenção e regulamentação dos mercados. 

 

 O crescimento dos mercados consumidores em todo o mundo, 

aumentou a demanda por produtos industrializados, aumentando, em decorrência, o 

volume de valores acumulados e o patrimônio de muitas empresas, que passaram a ter 

atuação globalizada para expansão de seus negócios e aumento de resultados. Esses 

resultados foram possíveis em razão do desenvolvimento de sistemas tecnológicos que 

permitem a troca de informações com grande rapidez e aumentam a velocidade das 

operações comerciais.  

 

 O aumento desenfreado do consumo e da oferta de crédito, em 

algumas economias, criou um cenário econômico que não condizia com a realidade e 

que começou a desmoronar em meados de 2008. Grandes corporações, instituições 

financeiras e fundos de investimento que antes acumulavam lucros recordes e ofereciam 

grandes retornos a seus acionistas e investidores, tiveram seus patrimônios reduzidos 

drasticamente e até mesmo faliram, exigindo a intervenção estatal para que as 

conseqüências não contaminassem outras empresas e afetassem, ainda mais, os 

indivíduos que poderiam perder suas economias e empregos, agravando ainda mais o 

que hoje se apresenta como a maior recessão mundial desde a Grande Depressão da 

década de 1930. 
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 Os mecanismos de controle e instituições que regulam e 

fiscalizam esse mercado, falharam e não foram suficientes para antever a crise e exigir 

mudanças no comportamento dos agentes. No entanto, para se evitar um agravamento 

da crise e evitar maiores prejuízos aos cidadãos comuns, pacotes de ajuda econômica a 

empresas têm sido aprovados por todo o mundo, em valores astronômicos, que, em um 

segundo momento, se revelam insuficientes, o que demonstra que ainda não foi possível 

estimar a totalidade dos prejuízos e de empresas, pessoas e mercados afetados. 

 

 Todo esse cenário começa a ser analisado neste momento e as 

conseqüências e responsabilidades das companhias, seus acionistas e administradores, 

assim como as perspectivas para análise do comportamento desses últimos, na assunção 

de riscos e especialmente no cumprimento de seus deveres de diligência, informação e 

lealdade, destes últimos, para as companhias e seus acionistas ganham a frente dos 

debates. 

 

 Um dos principais focos de análise trata da retomada de padrões 

éticos de conduta, não apenas na relação dos administradores e acionistas em suas 

companhias, mas também para com a sociedade em geral, a economia dos países em 

que atuam, a utilização de recursos naturais, respeito ao meio-ambiente, assumindo 

assim, um compromisso com as futuras gerações. 

 

 Essa situação também irá acarretar, pelo menos no primeiro 

momento, em uma intervenção maior do Estado na economia, para que sejam apuradas 

as situações financeiras reais de empresas estratégicas para a segurança do sistema 

econômico nacional de alguns países. Alguns economistas, inclusive, defendem a 

nacionalização ou aquisição do controle, de algumas empresas, especialmente bancos, 

para conferir, neste momento, segurança ao sistema financeiro.  

 

 No Brasil, os reflexos da crise já estão sendo sentidos. A CVM 

editou norma determinando a reapresentação de balanços de algumas empresas, em 

razão dos enormes prejuízos causados pela utilização de instrumentos financeiros de 

alto risco, para que os acionistas tenham acesso às informações com relação ao grau de 

risco e potenciais perdas que as empresas poderão sofrer. 
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 Da mesma forma, estão sendo noticiadas situações envolvendo 

acionistas, companhias e administradores, para verificar a responsabilidade pelos 

grandes prejuízos causados a empresas que antes eram consideradas economicamente 

saudáveis e que distribuíam grandes valores de dividendos a seus acionistas, agora 

precisam da ajuda financeira do governo e de bancos, ou da realização de 

reestruturações societárias para sobreviver. 

 

 Em razão disso, poderemos verificar alterações no 

comportamento de acionistas e investidores brasileiros, tradicionalmente passivos e 

avessos a recorrer ao Judiciário para intervir nos problemas internos das companhias e 

também dos administradores, o que irá contribuir para o desenvolvimento da análise e 

interpretação jurídica dos deveres dos administradores e da administração de 

companhias e os limites da intervenção judicial na administração das sociedades por 

ações, tema da presente pesquisa.  

 

 No entanto, nessa análise, os princípios gerais que regem o 

Direito Societário devem prevalecer. Não se pode perder de vista o risco inerente às 

atividades empresariais, que está diretamente relacionado ao seu retorno. O Judiciário 

deve se ater a verificar a legalidade das decisões tomadas, que causaram esses prejuízos, 

observadas as características e riscos que essa atividade impõem e os direitos de 

acionistas e administradores, que devem ser resguardados, se comprovado que agiram 

de boa-fé e em cumprimento seus deveres legais. 
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RESUMO 
 

A legislação aplicável às sociedades por ações utiliza conceitos e normas abertas que 

devem ser interpretadas com base nos princípios que regem as sociedades por ações, 

considerando, nessa análise, as características específicas da companhia na qual surgiu a 

controvérsia e as situações que integram e esclarecem a situação controversa levada a 

conhecimento do Judiciário. 

 

A liberdade dos empresários, na condução de suas atividades, tem fundamento no 

sistema econômico Brasileiro, conforme princípios da Constituição Federal. No entanto, 

os interesses sociais protegidos pela Constituição Federal exigem que as empresas, 

especialmente as sociedades por ações, que agregam características institucionais, 

estabeleçam limites para a condução das atividades das companhias. 

 

Da mesma forma, a criação de um ente autônomo e dotado de patrimônio próprio, cria 

uma separação entre o poder de controle e administração dos bens, direitos e obrigações 

que integram esse patrimônio e os acionistas que contribuíram inicialmente para sua 

constituição, motivo pelo qual a condução dos negócios empresariais deve sempre 

buscar atingir os interesses da companhia e os agentes necessários para realização 

dessas atividades têm deveres e responsabilidades com os demais acionistas e terceiros 

afetados pela existência da companhia.  

 

Nesse contexto, a atuação do Judiciário se restringe a verificar a ocorrência de atos 

ilegais de gestão. O Judiciário, no sistema jurídico brasileiro, não podendo interferir no 

mérito das deliberações, sob pena de infringir o princípio da livre iniciativa e do 

exercício do poder de controle, que estruturam o sistema legal que regula as sociedades 

por ações. A responsabilidade dos administradores e controladores que agem de boa-fé 

nos atos regulares de gestão deve ser preservada em face dos resultados da companhia e 

os interesses dos demais sócios. 
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ABSTRACT 

 

The applicable legislation pertaining to corporations make use of broad rules and 

concepts which must be interpreted with basis on the prevailing principles ruling 

corporations and taking into consideration, in such analysis, the specific characteristics 

of the company in which the controversy has emerged and also taking into consideration 

the whole scenario of which the litigious point is an integral part and which may clarify 

the controversy brought before the Judiciary. 

 

The shareholders freedom, while performing their activities, is grounded upon the 

Brazilian economic system, in accordance with the principles set forth by the Federal 

Constitution. Notwithstanding, the corporate rights protected by the Constitution require 

that corporations, accumulating institutional characteristics, set forth limitations for 

conducting their business activities. 

 

In this sense, the creation of an autonomous body endowed with its own assets, 

generates a separation by and between the power of control and asset management, 

rights and obligations which are an integral part of such a property and the shareholders 

who initially contributed for its constitution; therefore business should be conducted so 

as to meet the interests of the corporation; and the agents deemed necessary for the 

fulfillment of such activities have duties and responsibilities before the existing 

company’s remaining shareholders and affected third parties. 

 

In this context, the actions of the Judiciary is restricted to verify the occurrence of 

illegal acts of management. Under Brazilian legal system, the Judiciary may not 

interfere on the merit of the proceedings, under penalty of infringing the principle of 

free initiative and the exercise of power to control, which structure the legal system that 

governs the corporations. The responsibility of managers and controllers that act in 

good-faith in the acts regular management must be maintained in view of the results of 

the company and the interests of other members.  
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SINTESI 

 

La corrente legislazione pertinente a una società per azioni fa uso di norme ampi e 

aperte, le cui dovranno essere interpretati su i principi prevalenti che disciplinano le 

società e cosiderando in tale analisi delle caratteristiche specifiche delle società per 

azioni e anche le situazioni che constituiscono e sono capabilli di chiarire i punti 

litigiosi proposto dinanzi alla magistratura.  

 

La  libertà degli azionisti nel svilupo di le loro attività è bassata su is sistema brasiliano 

di economia, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Federale. Per quanto, il i 

diritti tutelati dalla costituzione richieste che le società che possedono qualità 

istituzionale, principalmente le societa di azioni,  hanno limitazioni per dare continuità 

alle sue attività imprenditoriali.  

 

In questo senso, la creazione di un'entità autonoma dotato dei propri beni, genera una 

separazione fra il potere di controllo e gestione struttura/attività, i diritti e obblighi che 

sono parte integrante di questa proprieta e le azzionisti qui hanno creato la società per 

azioni; questo è il motivo per cui l'impresa dovrebbe essere condotto da soddisfare le 

desideri della società per azioni e come tale il agenti ritenuti necessari per il titolo di tali 

attività hanno diritti e responsabilità di fronte al altri azionisti e altri terzi coinvolti a 

motivo della propria esistenza della società.  

 

In questo contesto, le azioni del potere giudiziario è limitata a verificare la presenza di 

atti illegali di gestione. Il sistema giudiziario, brasiliano sistema giuridico, e non può 

interferire sul merito della controversia, sotto pena di violare il principio della libera 

iniziativa e l'esercizio del potere di controllo, cui la struttura del sistema giuridico che 

disciplina le società per azioni. La responsabilità dei direttori e controllori che agiscono 

in buona fede negli atti regolari di gestione deve essere mantenuta in base ai risultati 

dell'impresa e gli interessi degli altri membri.  
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