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RESUMO 
 

OSNA, Mayara Roth Isfer. Aportes sobre a atuação jurisdicional nos casos de exercício 

abusivo de voto (“voto contrário” e “não voto”): possibilidades, limites, técnicas 

processuais e formas de tutela. 2017, 304 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O presente trabalho possui como objeto central o estudo da figura do bloqueio abusivo, do 

qual são espécies aqui identificadas o abuso de voto contrário, a abstenção abusiva e a 

ausência abusiva. Trata-se de importantes formas de abuso de direito na esfera societária, 

recorrentemente enfrentadas na prática, mas que raramente são discutidas no ambiente 

doutrinário brasileiro. Identificada essa lacuna, o objetivo dessa dissertação é determinar as 

raízes do problema, suas características e seus elementos distintivos; delimitadas as 

categorias, é necessário compreender as possibilidades e os limites para a atuação 

jurisdicional nos casos de bloqueio abusivo, bem como as técnicas processuais e as formas 

de tutela disponíveis para se proteger adequadamente os interesses em jogo. Para tanto, o 

presente trabalho é dividido em cinco capítulos principais. O estudo se inicia com uma 

breve exposição histórica do direito de voto no decorrer do desenvolvimento das 

sociedades anônimas fechadas e das sociedades limitadas, seguindo com a identificação 

dos elementos essenciais desse direito e dos seus principais fatores balizadores. Na 

sequência, procura-se investigar os aspectos que acarretariam o desvirtuamento desse 

direito, os pressupostos para o voto abusivo segundo a legislação brasileira e a tutela legal 

contra o abuso. O capítulo seguinte tem como foco as categorias de abuso de voto 

contrário e de abuso de não voto propriamente ditas, definindo em quais casos poderiam 

ser configuradas e verificando a insuficiência das formas tradicionais de tutela para lidar 

com a questão. Após, são enfrentados alguns dilemas relacionados à proteção adequada 

contra o bloqueio abusivo, como o enclausuramento do direito societário, a falta de 

especialidade de nossos julgadores, a necessidade da gestão da atividade judicial e o risco 

de decisões conflitantes. Por último, após se constatar a necessidade de superação dos 

citados limites, busca-se identificar as técnicas processuais mais adequadas a cada espécie 

de abuso de direito de voto, abordando as possibilidade da via arbitral e apresentando uma 

possível solução para se garantir a isonomia nas decisões proferidas.  

 

 



 
 

Palavras-chave: Direito societário. Abuso de direito de voto. Bloqueio abusivo. Processo 

societário. Tutela efetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

OSNA, Mayara Roth Isfer. Contributions on the judicial activity in cases of abusive 

voting ("contrary vote" and "no vote"): possibilities, limits, procedural techniques 

and remedies. 2017, 304 p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This study has as its main purpose the study of the legal category of the abusive 

obstruction, which comprises the species herein identified of abusive contrary vote, 

abusive abstention and abusive absence. These are important and recurrent forms of abuse 

of rights in the corporate scenario, but which are rarely debated by Brazilian scholars. 

Considering this gap, this dissertation intends to determine the origins of the 

aforementioned issue, its characteristics and its distinctive elements. After defining these 

categories, it is essential to understand the possibilities and the limits for judicial activity in 

cases of abusive obstruction, as well as the procedural techniques available for one to 

properly protect the interests at stake. To do so, the present study is divided into five main 

chapters. The first begins with a brief historical exposition of the voting right throughout 

the development of closely held corporations and limited liability companies, followed by 

the identification of the essential elements of this right. The following chapter brings an 

investigation of the aspects that would lead to the distortion of this right, the requisites for 

the abusive vote according to the Brazilian Law and the legal protection offered to these 

cases. The subsequent chapter focuses on the categories of contrary voting abuse and non-

voting abuse, by defining in which situations they could be configured and by verifying the 

inadequacy of traditional means of judicial intervention to deal with the issue. Next, this 

study presents some dilemmas related to the adequate protection against abusive 

obstruction, such as the specificities of corporate law, the lack of expertise of our judges, 

the need for better case management in courts and the risk of conflicting decisions. Finally, 

after one recognizes the need to overcome the aforementioned limitations, the last chapter 

identifies the most adequate procedural techniques to deal with each type of abuse of 

voting right; furthermore, one addresses the possibilities arisen from the use of arbitration 

and a potential solution to guarantee judicial decision’s isonomy.  

 



 
 

Keywords: Corporate law. Voting right abuse. Abusive obstruction. Corporate procedure 

law. Adequate remedy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O estudo de temas relacionados ao Direito Societário é sempre fascinante, na 

medida em que sua observação corriqueiramente nasce como reflexo e como resposta para 

a imensidão de novos problemas que surgem da vida cotidiana. Essa responsividade faz 

com que a tarefa dos seus estudiosos seja, de um lado, mais difícil (tendo em vista que as 

soluções buscadas muitas vezes não são encontradas de forma pronta e acabada na 

legislação) e, de outro, mais sedutora (vez que instiga o pesquisador a investigar a prática 

mais a fundo, na expectativa de antever ao máximo as possibilidades de impasse e de 

dimensionar as formas adequadas de proteção dos direitos em jogo).  

É exatamente nesse encadeamento que se coloca o estudo que se pretende elaborar; 

num contexto em que se admite e compreende-se que a realidade é muito mais inventiva, 

elaborada e problemática do que a mente (ou a produtividade) do legislador. Diante dessa 

base, a percepção de que os casos de abuso de voto contrário, de abstenções abusivas e de 

ausências abusivas (espécies do aqui denominado bloqueio abusivo1) podem ser os mais 

diversos é essencial, revelando a obrigatoriedade de se pensar em forma de enquadramento 

aberta – como parece, a princípio, ser aquela prevista nos artigos 1.010, §3º do Código 

Civil e 115 da Lei das Sociedades Anônimas. No entanto, apesar de a metodologia 

escolhida pelo legislador pátrio para a configuração do exercício abusivo do direito de voto 

aparentemente ser correta, é imprescindível analisar de forma mais aprofundada a questão, 

especialmente no tocante aos seus pressupostos, à extensão da aplicabilidade das regras e 

aos limites para a sua utilização.   

A análise se torna ainda mais relevante ao observarmos recentes estudos a respeito 

do tema, os quais, apesar de traçados sob outras premissas, alimentam as bases teóricas 

para a discussão e possibilitam reflexão dialógica2. Essa preocupação nos parece 

                                                
1 “A exigência de unanimidade nas votações, se não banida, deve ser reservada a casos graves, 

excepcionais, porquanto a experiência revelou que a exigência de deliberação unânime fortalece as 
minorias, as quais, impedindo a tomada de decisões, imobilizam os administradores e as próprias 
atividades da sociedade. Por isso mesmo, chamadas de ‘minorias de bloqueio’, mereceram estudos que se 
detiveram na análise dos ‘abusos das minorias’ e da ‘ditadura das minorias’.” (LUCENA, José Waldecy. 
Das sociedades Limitadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 522). Para Vera Helena de Mello Franco e 
Rachel Sztajn: “O quorum pode ser alterado (para mais) nas companhias fechadas, criando-se a chama 
‘minoria de bloqueio’, instrumento de defesa da minoria que pode, inclusive, redundar na unanimidade 
para a aprovação de determinadas matérias, como demonstram o § 1.º do art. 129 e o caput do art. 136 da 
Lei 6.404/1976.” (FRANCO, Vera Helena de Mello. SZTAJN, Rachel. Direito empresarial. v. 2. São 
Paulo: RT, 2009. p. 172 e 173).  

2 É o caso da tese de doutorado defendida em 2010 por Marcelo Vieira von Adamek, intitulada Abuso de 
minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas minoritárias, por meio da qual trouxe 
importantes conceitos do direito alemão, como o dever de lealdade dos sócios, o qual serviria de alicerce 
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plenamente justificada, tendo em vista que se acredita, em juízo preliminar, que a grande 

maioria dos casos envolvendo abuso do exercício do direito de voto possui alto grau de 

complexidade, exigindo do juiz mais do que a mera e hipotética subsunção do fato à 

norma3. Sob esta perspectiva, o papel do Judiciário assume especial relevo, cabendo-lhe 

interpretar os princípios e regras do Direito Societário em consonância com aqueles dos 

demais campos jurídicos pertinentes (como o processual) para solução das controvérsias. 

Em suma, há um quadro desafiador no qual a tutela efetiva nas hipóteses de abuso 

do direito de voto ou de sua abstenção nas assembleias gerais de sócios4 parece pressupor 

tanto uma atipicidade de meios quanto um papel criativo do julgador. Nesse cenário, tem-

se que a principal questão a ser abordada é a dos limites e possibilidades5 para a atuação 

judicial. É justamente aqui que surgem os pontos de aproximação entre o direito societário, 

enquanto direito material, e o processo, enquanto seu instrumento. Com efeito, entendida a 

tutela jurisdicional como resultado do processo6, torna-se essencial se debruçar sobre as 

técnicas apropriadas para garantir a proteção dos interesses decorrentes do exercício 

abusivo do direito de voto. 

Com efeito, os doutrinadores do direito processual civil clássico, ávidos em 

desenhar um ramo autônomo do direito, com pressupostos e categorias próprias, 

esmeraram-se no desenvolvimento técnico da matéria7. Contudo, esta pretensão científica 

acabou por distanciar o processo civil da realidade material8, fazendo surgir a necessidade 

de reaproximação dos dois âmbitos. Nesse movimento, o processo passaria a ser pensado 
                                                                                                                                              

para a configuração do abuso de minoria no Direito Societário (ADAMEK, Mercelo Vieira von. Abuso de 
minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas minoritárias. Tese – Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2010. p. 91 e ss. e 135 e ss.).  

3 Se é que ainda podemos dizer que tal simples trabalho mental dos julgadores é possível.  
4 Objeto do presente trabalho.  
5 A respeito do tema, destaca PUOLI: “Nos presentes dias tem sido cada vez mais reforçado o entendimento 

segundo o qual são amplíssimos os poderes do juiz na solução de quaisquer controvérsias que surjam na 
vida em sociedade e, por não terem sido resolvidas de maneira amigável, acabam sendo levadas para 
apreciação e solução pelo Poder Judiciário. Tal fenômeno, da ampliação dos poderes do magistrado, pode 
ser explicado pela circunstância de o Estado ter percebido que este aumento de prerrogativas se faz 
fundamental para que a função jurisdicional possa ser realizada de modo eficiente.” (PUOLI, José Carlos 
Baptista. Os poderes do juiz, a tutela processual específica e o direito societário. In: YARSHELL, Flávio 
Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.) Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 
403). 

6 De acordo com Flávio Yarshell, “Impende também, e desde logo, frisar a impossibilidade de desvinculação 
entre resultados (“tutela” em favor do vencedor), de um lado, e formas de invocação desse resultado e os 
meios empregados para a respectiva formação. Não há e nunca haverá resultado adequado sem que se 
estabeleçam ‘canais’ e ‘instrumentos’ adequados para que aquele seja alcançado.” (YARSHELL, Flávio 
Luiz. Tutela Jurisdicional. São Paulo: Editora Atlas, 1999. p. 137). 

7 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. Influência do Direito Material sobre o 
Processo. Tese – Universidade de São Paulo. São Paulo, 1994. p. 13. Nesse sentido, ver também 
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.  

8 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 1. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 35 
e ss. 
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como o instrumento necessário para garantir a efetividade da tutela de direitos9. A vedação 

da autotutela ensejaria a compreensão do processo como meio apto para que o Estado 

tornasse os interesses efetivos e os realizasse em conformidade com a lei. 

É exatamente nesse sentido a expressão de Eduardo Talamini, abordando 

especificamente a aproximação do direito processual e do direito societário: 

 
O processo (e todos os seus institutos) é instrumento da realização do direito 

material. Como tal, ele conforma-se ao objeto a que serve. O direito processual 

sofre os influxos do direito material. É nesse contexto que se deve compreender 

a expressão ‘direito processual societário’. Se o direito processual tem caráter 

instrumental, e é permeável ao direito material de que trata, surgem 

peculiaridades quando os mecanismos jurisdicionais são postos a serviço da 

solução de conflitos de direito societário.10 

 

Por outro lado, ao avaliar os limites da atuação jurisdicional nos casos de bloqueio 

abusivo, é igualmente imperativo analisar as condições materiais de concretização do 

arcabouço teórico – diante das restrições causadas pela própria estrutura do Poder 

Judiciário. Incluem-se aqui elementos como a potencial insuficiência técnica do julgador 

(dada a impossibilidade de se cobrar especialidade rigorosa em todas as mais variadas 

matérias que são a ele trazidas), a incompletude de seu conhecimento (por falta de provas 

essenciais) e a necessidade de gestão de seu tempo (cada vez mais escasso). O estudo que 

se pretende realizar também tem sua importância revelada nesse ponto: ao desvendar 

alguns dos limites materiais do Judiciário no que toca aos casos de exercício abusivo do 

direito de voto, estar-se-á, ao mesmo tempo, viabilizando o encontro de possíveis soluções 

a fim de minimizar os problemas e permitir aprimoramento da adequada tutela contra o 

abuso. E, em um cenário no qual se reconhece a necessidade empírica de que o direito de 

prejudicados ou ameaçados por uma conduta abusiva possa ser efetivamente protegido 

pelo Poder Judiciário11, a análise com esse viés encontra justificativa nas próprias bases do 

sistema jurídico.   

                                                
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 1 a 4. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2004. 
10 TALAMINI, Eduardo. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de 

impugnação de deliberações societárias. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 
(Coord.) Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012.   

11 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua extensão aos deveres 
de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A, CDC, art. 84). São Paulo: RT, 2003. p. 26. 
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Portanto, considerando a importância que o direito de voto tem no Direito 

Societário como componente da deliberação social (expressão da vontade social) e 

percebendo os males que o desvirtuamento do seu exercício pode causar à sociedade e aos 

demais sócios (especialmente nos casos em que a anulação da deliberação não é suficiente 

para tutelar corretamente os interesses em jogo), torna-se evidente a importância do estudo 

a respeito das possibilidades e limites da atuação judicial a fim de assegurar que a tutela 

verdadeiramente adequada seja prestada em situações com esses contornos.  

Atento a essa necessidade, o trabalho proposto pretende contribuir, ainda que 

modestamente, para a análise dos instrumentos processuais aptos a permitir que o direito 

decorrente dos abusos no exercício do voto seja protegido na ordem jurídica brasileira – 

evitando que interpretação convencional dos artigos 1.010, §3º, do Código Civil e 115, §3º 

e 4º, parte final, da Lei das S.A. impeça que seu tratamento alcance a efetividade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a) O voto no âmbito das sociedades anônimas de capital fechado e das sociedades 

limitadas é um direito político, inderrogável e irrenunciável. É essencial nas 

sociedades limitadas e não essencial nas sociedades anônimas, detido por sócio ou 

por pessoa legalmente legitimada e exteriorizado mediante declaração de vontade – 

podendo ter como conteúdo declaração de vontade propriamente dita ou declaração 

de ciência ou verdade. Destina-se a possibilitar a intervenção do votante nos 

negócios sociais, por meio de participação na deliberação coletiva;  

 

b) O interesse social é o fio condutor do direito de voto e deve ser compreendido 

como o interesse comum de todos os sócios em razão do status socii, relacionando-

se com a constante procura pela maximização dos lucros ou do valor das ações por 

meio do permanente desenvolvimento da atividade econômica. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que o voto é um direito subjetivo não-obrigatório, ele deve ser 

exercido no interesse social;  

 

c) Além do interesse social, funcionam como fatores balizadores do direito de voto o 

princípio da boa-fé e o dever de lealdade. O primeiro atua como núcleo de uma 

rede normativa de expectativas e orientações, permitindo que o sócio preveja e 

confie na atuação de seus companheiros. Do segundo, decorrem deveres de 

colaboração e de proteção, negativos e positivos, perante os demais sócios e a 

sociedade – dando previsibilidade ao sistema e permitindo que a relação entre todos 

possa ser pautada pela confiança. Ademais, as ideias de lealdade e de boa-fé, além 

de imporem deveres aos sócios, podem auxiliar no aspecto hermenêutico, revelando 

se o interesse social foi devidamente observado;  

 

d) O abuso de direito de voto deve ser interpretado a partir das novas lentes da 

categoria de abuso de direito estampada no artigo 187 do Código Civil, das quais 

decorrem a objetivação do abuso, a percepção de que a indenização quase nunca 

será a forma de tutela mais adequada para remediar o ilícito e a necessidade de 

recorrer a valores abertos (como a boa-fé) para enquadrar os casos de ato abusivo 

mais complexos;  
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e) A concepção do dever de lealdade como dever geral societário permite a ampliação 

das hipóteses de abuso de direito de voto para todas as relações intrassocietárias (e 

não apenas para as relações entre sócio e sociedade), assim como para outros tipos 

societários que não o preveem de forma literal (como ocorre com as sociedades 

limitadas);  

 

f) A norma prevista no caput do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas pode ser 

dividida em três preceitos principais. O primeiro deles, compreendido como regra 

básica de comportamento dos sócios, dispõe que “o acionista deve exercer o direito 

a voto no interesse da companhia”. A contrario sensu, pode-se extrair que o voto 

que não observar o interesse da companhia será considerado abusivo. Os demais 

preceitos são standards ou padrões previstos pelo legislador, não podendo ser 

considerados exaustivos dos casos de abuso de direito de voto. No que toca às 

sociedades limitadas, os deveres de boa-fé, de lealdade, de proteção e de 

colaboração submetem seus sócios à mesma regra básica de comportamento;  

 

g) Existe relação de continência entre as categorias de abuso de direito de voto e de 

conflito de interesses em sentido estrito, vez que todas as hipóteses de abuso de 

direito de voto (que pressupõem voto contrário ao interesse social) recairiam 

necessariamente nos casos de conflito substancial de interesses;  

 

h) A exigência legal ou estatutária/contratual de quóruns extremamente elevados para 

a aprovação de propostas apresentadas em assembleia traz diversos inconvenientes, 

sendo o maior deles a possibilidade de criação das chamadas minorias de bloqueio 

– que, não raras vezes, utilizam seu poder de veto de forma abusiva. O cerne dessa 

espécie de abuso é justamente a inviabilização dolosa da aprovação de determinada 

proposta.  

 

i) A demonstração da essencialidade da operação bloqueada para a sobrevida da 

sociedade não é necessária, nem se relaciona com a configuração das hipóteses de 

bloqueio abusivo. O que realmente importa é saber se o sócio autor do abuso 

privilegiou algum interesse particular em detrimento do interesse social – 

compreendido simplesmente como o interesse comum dos sócios, enquanto tal;  
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j) O voto contrário abusivo será configurado quando o sócio: (i) manifestar seu voto; 

(ii) contrariamente à proposta apresentada para deliberação. Além disso, é preciso 

que o seu voto contrário seja: (iii) necessário à não aprovação da proposta; e (iv) 

emitido com o objetivo de favorecer seus interesses particulares extra-sociais em 

detrimento do interesse social;  

 

k) A abstenção abusiva será caracterizada quando o sócio: (i) apesar de comparecer à 

assembleia; (ii) se abstiver quanto à proposta apresentada para deliberação. Além 

disso, é preciso que a sua abstenção seja: (iii) necessária à não aprovação da 

proposta; e (iv) manifestada com o objetivo de favorecer seus interesses 

particulares extra-sociais em detrimento do interesse social;  

 

l) A ausência abusiva será configurada quando: (i) o sócio não comparecer à 

assembleia (ou a deixe em momento anterior à votação da proposta); (ii) sua 

ausência for necessária à não aprovação da proposta; e (iii) essa ausência se dê 

exclusivamente com o objetivo de favorecer seus interesses particulares extra-

sociais em detrimento do interesse social;  

 

m) Nos casos de bloqueio abusivo de deliberações sujeitas ao voto verdade, o voto 

contrário abusivo, a abstenção abusiva e a ausência abusiva somente serão 

configurados caso o conteúdo da proposta levada à votação (e não aprovada) seja 

correto;  

 

n) Nas hipóteses de bloqueios abusivos, comprovando-se que o sócio deixou de votar 

ou votou contrariamente à aprovação da proposta com o objetivo de obter 

favorecimento particular em detrimento da sociedade e dos demais acionistas, a 

indenização será insuficiente para tutelar os interesses envolvidos de forma efetiva;  

 

o) O direito societário possui particularidades que devem ser observadas na aplicação 

das regras processuais, tornando-se necessário compatibilizar o procedimento às 

necessidades do direito material. A principiologia do processo civil e as técnicas 
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processuais atualmente disponíveis em nossa codificação – se corretamente 

aplicadas – seriam capazes de tutelar adequadamente os casos de bloqueio abusivo;  

 

p) Nos casos de bloqueio abusivo, o julgador não proferirá sua decisão com base em 

critérios negociais, mas sim em critérios de legalidade. Desse modo, não há que se 

falar em intervenção inadequada na vida societária, não havendo razão para 

privilegiar a tutela ressarcitória em pecúnia em detrimento da tutela específica;  

 

q) A limitação técnica do julgador, a limitação estrutural do Poder Judiciário e a 

possibilidade de prolação de decisões contraditórias representam sérias deficiências 

que podem acarretar entraves no julgamento de demandas envolvendo bloqueio 

abusivo. No entanto, a tentativa de superação dessas barreiras é necessária, sempre 

no intuito de tutelar o direito da forma mais adequada possível;  

 

r) Nessa esteira, identificamos como mecanismos potencialmente idôneos à atuação 

jurisdicional: (i) o acertamento judicial da deliberação assemblear; (ii) o 

acertamento judicial de deliberação ampliado (aplicável aos casos de abstenção e 

de ausência abusivas, bem como à hipótese de voto contrário abusivo proferido em 

deliberação que possua quórum de maioria qualificada fixada com base no capital 

social); (iii) a substituição da vontade do sócio por meio de sentença substitutiva da 

vontade (utilizada nas hipóteses de bloqueio abusivo de deliberações sujeitas ao 

voto verdade); (iv) a substituição do sócio por mandatário judicial ad hoc; e (v) a 

anulação da deliberação e a antecipação dos efeitos da tutela de exclusão do sócio 

autor do abuso;  

 

s) O controle do processo de escolha da técnica processual a ser adotada pelo julgador 

para tutelar os casos de bloqueio abusivo deve estar sujeito às seguintes regras de 

hermenêutica, cabendo ao juiz sempre justificar a eleição feita: (i) regra da 

adequação, segundo a qual a técnica escolhida pelo julgador deve ser apta a 

proporcionar a adequada tutela do direito; (ii) regra da necessidade ou menor 

onerosidade, pela qual cabe ao magistrado comparar as medidas que gerem uma 

efetividade máxima e sempre aplicar a menos onerosa para o devedor da obrigação; 

e (iii) regra da proporcionalidade em sentido estrito, a partir da qual deve ser feito 
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um balanceamento entre o direito do autor e a restrição causada pela ação 

necessária para a efetiva prestação da tutela jurisdicional;  

 

t) A fim de superar parte das limitações técnicas da jurisdição e da necessidade de 

gestão da atividade judicial, é possível fazer uso do instituto arbitral, ao qual estão 

disponíveis todos os mecanismos acima previstos. Mostrando-se necessário o uso 

da força, a estrutura judiciária poderá ser utilizada por meio de carta arbitral;  

 

u) Finalmente, nos casos em que o quadro societário for demasiadamente amplo, 

inviabilizando a citação efetiva de todos os legitimados concorrentes, uma solução 

para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias é o tratamento coletivo dos 

direitos individuais dos sócios – tomando como exemplo a Regra Federal 

23(b)(1)(A) estadunidense;  

 

v) O trabalho apresentado constitui um primeiro passo de um longo caminho a ser 

percorrido para encontrar formas mais adequadas de tutela para os casos de abuso 

de direitos. Nessa jornada, a percepção de que a proteção não deve se limitar ao 

ressarcimento em pecúnia nos parece decisiva, cabendo ao intérprete adequar a 

visão instrumental do processo às particularidades do direito societário e remediar 

os litígios da forma mais específica e efetiva possível. O processo deve ser aplicado 

a serviço do direito material, não sendo possível limitar seu uso com base em 

interpretações restritivas de um processo societário. 
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