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RESUMO 

 

 

O §1º do artigo 115 da Lei das S.A. determina, inter alia, que o acionista não poderá votar nas 

deliberações assembleares que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver 

interesse conflitante com o da companhia. Tais hipóteses de restrição ao exercício do direito de 

voto, denominadas benefício particular e conflito de interesses, são objeto de ampla 

investigação e debate. Todavia, o esforço empreendido ainda não foi capaz de precisar o sentido 

e alcance dos institutos. Quanto à caracterização do benefício particular, discute-se, sobretudo, 

se as vantagens outorgadas devem ser necessariamente lícitas e vinculadas à qualidade de sócio 

do beneficiário. No caso do conflito de interesses, permanece a controvérsia se o sócio está ou 

não impedido de votar. A indefinição acaba por gerar um ambiente de insegurança, indesejável 

para os acionistas, as companhias e o mercado. Nesse cenário, não há parâmetro seguro para 

orientar o exercício do direito de voto, tampouco para identificar e classificar determinada 

situação como benefício particular ou conflito de interesses. O tema, portanto, permanece como 

um dos mais controvertidos, importantes e complexos do direito societário. O objetivo desta 

tese consiste em compreender e precisar a definição de benefício particular e conflito de 

interesses no contexto do §1º do artigo 115 da Lei das S.A. Esperamos assim contribuir de forma 

original para o esclarecimento das controvérsias.  
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ABSTRACT 

 

Article 115, §1 of the Corporation Law determines, inter alia, that shareholders may not vote at 

shareholders' meetings that may grant them private benefits or when there is a conflict of 

interest. Such restrictions on the right to vote are referred to as “private benefit” and “conflict 

of interest”, and are the subject of extensive investigation and debate. However, current efforts 

have yet to precisely establish the meaning and scope of the institutes. Regarding the definition 

of private benefits, it is mainly discussed whether the benefits granted must be lawful and linked 

to the sharaholder status of the beneficiary. In case of conflict of interest, the controversy 

remains whether the shareholder must or must not be prevented from voting. The lack of 

definition creates an environment of insecurity, undesirable for shareholders, companies and the 

market. In this scenario, no safe parameters exist to guide the exercise of the right to vote, nor 

to identify and classify a particular situation as a hypothesis of private benefit or conflict of 

interest. The subject, therefore, remains as one of the most contentious, important and complex 

in corporate law. The purpose of this thesis is to understand and define private benefit and 

conflict of interests in the context of paragraph 1 of article 115 of the Corporation Law. We thus 

hope to contribute in an original way towards the clarification of the aforementioned 

controversies. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Le paragraphe 1er de l'article 115 de la loi de S.A. détermine entre autre que l'actionnaire ne 

peut pas voter aux assemblées des actionnaires dont il pourrait tirer un avantage particulier ou 

dans laquelles il aurait un conflict d’intérêt. Ces hypothèses de restriction à l'exercice du droit 

de vote sont appelés “avantage particulier” et “conflit d'intérêt” et font l'objet d'une enquête et 

d'un débat approfondis. Toutefois, les efforts accomplis n'ont pas encore permis de définir le 

sens et la portée de ces instituts. En ce qui concerne la définition de l' avantage particulier, il est 

principalement question de savoir si les prestations accordées doivent être licites et liées au 

statut de partenaire du bénéficiaire. En cas de conflit d'intérêts, la controverse demeure pour 

savoir si le membre sera ou non empêché de voter. Le manque de définition crée un 

environnement d'insécurité, indésirable pour les actionnaires, les entreprises et le marché. Dans 

ce scénario, il n'existe aucun paramètre fiable pour guider l'exercice du droit de vote, ni pour 

identifier et classer une situation particulière comme avantage particulier ou conflit d'intérêt. Le 

sujet reste donc l'un des plus controversés, importants et complexes dans le cadre du droit des 

sociétés. L’objectif de cette thèse est de comprendre et de définir le concept des avantages 

particulier et des conflits d'intérêts dans le contexte du paragraphe 1er de l'article 115 de la Loi 

SA. Nous espérons donc contribuer de manière originale à la clarification des débats. 
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1 OBJETO DA PESQUISA 

 

1.1 TÍTULO DA PESQUISA 

 

Impedimento ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais das S/A: A 

definição de benefício particular e conflito de interesses.  

 

1.2 INTRODUÇÃO 

 

Não são poucas as controvérsias que o artigo 115 da Lei das S.A. suscita. Sob o 

título de “abuso do direito de voto e conflito de interesses”, o dispositivo prevê em seu caput a 

figura do voto abusivo e, no §1º, os institutos de benefício particular e conflito de interesses1. 

São três cláusulas gerais com objetivos similares, tendentes a controlar o exercício do direito-

função do voto para que o acionista o exerça no interesse da companhia.  

 

A função similar desempenhada pelos institutos não auxilia na definição dos seus 

contornos. Entretanto, dada a premissa de que a lei não contém palavras inúteis2, resta ao 

intérprete a tarefa de diferenciá-los. A importância desse esforço hermenêutico se sobressai ante 

os diferentes efeitos práticos suscitados a depender da classificação do caso concreto. Nesse 

sentido, é praticamente uníssono o entendimento de que benefício particular é hipótese de 

impedimento de voto do acionista, enquanto subsistem controvérsias se o voto pode ser exercido 

no caso de conflito de interesses. A lei também prescreve efeitos diversos, responsabilizando o 

acionista pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto 

não haja prevalecido (LSA, art. 115, §3º); enquanto, no caso de conflito de interesses, prevê que 

                                                                                 
1 LSA, Art. 115, caput. “O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á 

abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros 

acionistas” LSA, Art. 115, § 1º: “O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao 

laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como 

administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia”.  
2 “Presume-se que a lei não contenha palavras supérfluas; devem todas ser entendidas como escritas adrede para 

influir no sentido da frase respectiva”. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2003, p.91. 
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o sócio responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as 

vantagens que tiver auferido, além de permitir a anulação da deliberação tomada em decorrência 

do voto dado em conflito de interesses (LSA, art. 115, §4º).  

 

As controvérsias doutrinárias acerca da definição de benefício particular e de 

conflito de interesses já eram evidentes sob a égide do Decreto-Lei 2.627/1940 e tomaram novas 

proporções com o advento da Lei das S.A. Atualmente, podemos eleger dois grandes pontos de 

discórdia em relação ao significado de benefício particular. O primeiro é se o benefício 

particular se refere apenas às vantagens outorgadas ao sócio na sua condição de sócio3, ou se 

abarca qualquer vantagem conferida ao acionista, independentemente da sua qualidade de 

sócio4. Esse ponto traz consigo outra questão relevante. O entendimento de que o beneficio 

particular é restrito às vantagens conferidas ao sócio uti socii é calcado na premissa de que o 

benefício particular é corolário do princípio da igualdade entre os sócios. Nessa perspectiva, o 

benefício particular representa uma quebra na igualdade que deve reinar entre os sócios e, dessa 

forma, a concessão da vantagem particular deve seguir o procedimento previsto no §1º do art. 

115 da LSA, pela qual o sócio privilegiado está impedido de votar. Como a igualdade de 

tratamento é relacionada apenas à qualidade de sócio, a caracterização do benefício particular 

também se restringe às vantagens concedidas aos sócios enquanto sócios. Portanto, ao contestar 

o entendimento de que o benefício particular abarca as vantagens extrassociais, deve-se também 

contestar a premissa de que o fundamento do instituto estaria ligado exclusivamente à defesa do 

princípio da igualdade.  

 

A segunda questão controversa se refere à licitude do benefício outorgado. De um 

lado, há os defensores de que o benefício particular se restringe às vantagens lícitas que venham 

a ser conferidas aos sócios5, enquanto outra corrente afirma que esse não é um critério de 

definição para o benefício particular, o qual também pode compreender as vantagens ilícitas6. 

                                                                                 
3 AZEVEDO, Erasmo Valladão. Conflito de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 

90.; e voto do diretor Marcos Pinto no Caso Duratex.  
4 Voto do Diretor da CVM, Sr. Marcos Pinto, proferido no processo CVM nº RJ-2009/5.811; e voto do Diretor 

Marcelo Trindade proferido no Caso TIM.  
5 Nesse sentido, AZEVEDO, Erasmo Valladão. Ainda sobre o conceito de Benefício Particular: Anotações ao 

Julgamento do Processo CVM Nº RJ-2009/5.811. In: Revista de Direito Mercantil. ns. 149/150. p. 319 e no Conflito 

de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p.90.  
6 Vide voto do Diretor da CVM, Sr. Otávio Yazbek, proferido no Caso Tractebel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Além da relevância prática, essa questão muitas vezes é utilizada para delimitar a diferença entre 

benefício particular e conflito de interesses. A proposição comum é no sentido de que o 

benefício particular se refere às vantagens lícitas, enquanto o conflito de interesses diz respeito 

às vantagens ilícitas.  

 

Em relação ao conflito de interesses, a principal controvérsia permanece relacionada 

ao impedimento de voto. Como se sabe, a corrente formal defende que o acionista está impedido 

de votar em uma situação de potencial conflito de interesses, enquanto a corrente material ou 

substancial entende que é necessário verificar o conteúdo do voto para examinar se o acionista 

efetivamente privilegiou seu interesse próprio em detrimento do interesse da companhia.  

 

Destarte, doutrina e jurisprudência ainda não lograram esclarecer o significado de 

benefício particular e conflito de interesses, permanecendo a discórdia interpretativa. Tamanha 

é a polêmica envolvendo a distinção entre os institutos que houve divergências no 

enquadramento do caso concreto em quase todos os processos analisados pelo colegiado da 

CVM que trataram sobre impedimento de voto7. O dissenso foi inclusive reconhecido pela 

própria autarquia no Parecer de Orientação nº 348.  

 

Tal situação contrasta com a necessária clareza que a matéria requer. A indefinição 

acaba por gerar um ambiente de insegurança, indesejável para as companhias e seus acionistas. 

Nesse contexto, os sócios não possuem um parâmetro seguro para guiar sua atuação no exercício 

do direito de voto, tampouco para identificar e classificar determinada situação como benefício 

particular ou conflito de interesses. No caso das companhias abertas, as controvérsias afetam a 

segurança jurídica necessária à eficiência e à eficácia do mercado de valores mobiliários, 

sobretudo ao considerarmos que os conclaves em que se discute a existência ou não de benefício 

particular ou conflito de interesses geralmente são relacionados a deliberações de extrema 

                                                                                 

7 A exemplo dos seguintes: (i) Caso TIM, julgado em 19 de dezembro de 2001; (ii) Caso Previ, julgado em 06 de 

novembro de 2002; (iii) Caso Sadia, julgado em 11 de agosto de 2009; e (iv) Caso Tractebel, julgado em 09 de 

setembro de 2010.  

8 “A polêmica ocorre na análise dos casos concretos, pois não há um critério objetivo unânime que distinga 

hipóteses que puderem beneficiar o acionista de modo particular e hipóteses em que o interesse do acionista seja 

conflitante com o da companhia”. (...) “Mas é normalmente difícil distinguir as hipóteses de benefício particular 

das hipóteses de conflito de interesses.” Parecer de Orientação nº 34 da CVM. 
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importância para a companhia, e que a correta classificação pode ensejar ou não o impedimento 

de voto do acionista.  

 

É imperioso, portanto, estabelecermos o sentido e o alcance de tais institutos, de 

modo a fornecer instrumentário apto a avaliar a ocorrência de uma ou outra hipótese e a pautar 

a atuação dos acionistas perante a companhia9. Nesse cenário, o tema central da tese proposta 

consiste em compreender e precisar a definição de benefício particular e conflito de interesses 

no contexto do §1º do artigo 115 da Lei das S.A.  

 

Em linha com o acima exposto, a presente pesquisa foi estruturada em cinco 

capítulos. No primeiro, abordamos a definição de interesse social em uma perspectiva do direito 

comparado, expondo a evolução da matéria nos Estados Unidos e na Alemanha. Tais países 

possuem, tradicionalmente, abordagens díspares sobre o tema, o que nos ajuda a ter uma visão 

ampla e dialética sobre a função da companhia e o papel do Direito nessa questão. Além disso, 

tais países adotam estratégias diferentes para orientar e avaliar a conduta dos sócios e 

administradores. Enquanto nos Estados Unidos vigora a análise segundo os deveres fiduciários, 

na Alemanha os órgãos sociais são orientados a perseguir o interesse da empresa 

(Unternehmensinteresse).  

 

Em relação à Alemanha, aproveitamos a apresentação histórica para expor os 

problemas enfrentados pelas teorias clássicas do institucionalismo, bem como o regime de 

codeterminação e a orientação atual. Nos Estados Unidos, dividimos a análise entre a evolução 

da legislação e dos debates teóricos, haja vista a riqueza das discussões nessas duas esferas.  

 

No segundo capítulo, adentramos a interpretação do interesse social segundo a nossa 

Lei das S.A. Em um primeiro momento, apresentamos como a matéria é tratada pela doutrina e 

a nossa proposta de harmonização entre o viés contratualista e o institucionalista da nossa 

legislação. Em seguida, expomos a estrutura criada pelo art. 115 para coibir desvios no exercício 

                                                                                 
9 Quanto a esse objetivo, válido relembrar os ensinamentos de Bulhões Pedreira e Lamy Filho: “para que a S.A 

possa exercer sua função insubstituível de mobilizar poupanças, e para que se crie um amplo mercado de capitais 

– o direito de voto terá que ser disciplinado e exercido responsavelmente” (Pag. 153 LSA) 
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do direito-função do voto, a qual conjuga as duas hipóteses específicas de impedimento de 

voto10 com as cláusulas gerais de abuso no exercício do direito de voto, benefício particular e 

conflito de interesses. Nesse contexto, exploramos a definição de voto abusivo e, na sequência, 

apresentamos as controvérsias quanto à distinção entre benefício particular e conflito de 

interesses. Antes de adentrarmos na análise específica desses dois institutos, indicamos as 

situações mais frequentes nas quais se discute a existência de benefício particular ou conflito de 

interesses, sendo as operações com partes relacionadas a hipótese mais emblemática.  

 

O terceiro capítulo é dedicado ao exame do benefício particular. De início, 

apresentamos as principais controvérsias na definição do instituto, quais sejam, a vinculação do 

benefício particular apenas às vantagens recebidas pelo sócio na qualidade de sócio e a 

interpretação de que o benefício particular abarca somente as vantagens lícitas. Esses 

entendimentos se contrapõem àqueles que defendem uma interpretação mais abrangente, pela 

qual o benefício particular inclui quaisquer vantagens recebidas pelo sócio, independentemente 

de serem ou não viculadas à sua condição de sócio (e.g. contratos entre o sócio e a companhia); 

ou que a licitude da vantagem não é critério para caracterização do benefício. Analisamos 

criticamente essas interpretações, com base na investigação do direito comparado e na 

interpretação histórica e sistemática da Lei das S.A. Em seguida, empreendemos o exame dos 

elementos essenciais do benefício particular. Assim, examinamos o que significa conferir um 

benefício ou vantagem, em caráter particular, especial. A partir dessa análise, extraímos a 

definição de benefício particular e, nessa toada, buscamos elucidar a fundamentação do instituto.  

 

No quarto capítulo, adentramos o exame da definição de conflito de interesses. Após 

apresentarmos a nossa posição, abordamos as principais controvérsias interpretativas existentes. 

Na sequência, expomos o critério para identificação da situação de conflito e, em seguida, 

analisamos o tratamento da matéria nos Estados Unidos, apresentando as regras sobre conflito 

aplicáveis aos administradores para, depois, cotejá-las com o tratamento dispensado aos sócios. 

Por fim, no quinto e último capítulo, apresentamos um sumário das nossas conclusões.  

                                                                                 
10 Quais sejam, a proibição do voto nas deliberações assembleares relativas ao laudo de avaliação dos bens com 

que o sócio concorrer para a formação do capital social; ou no caso da aprovação de suas contas como administrador 

(LSA, art. 115, §1º).  
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Ante o exposto, destacamos como contribuição original desta tese à ciência jurídica 

brasileira (i) a análise do interesse social na Lei das S.A. frente aos novos debates sobre a função 

da companhia e o papel do Direito na orientação dos órgãos sociais, com vistas a superar a 

dicotomia entre a visão contratualista e a institucionalista, aprofundando a interpretação do 

interesse social como interesse comum dos sócios em uma perspectiva e a longo prazo, 

entendimento apto a harmonizar os interesses dos sócios com os das partes interessadas11; (ii) a 

proposta de uma definição de benefício particular baseada em seus elementos essenciais, com 

fundamento na análise do direito comparado, na evolução do instituto na legislação brasileira e 

na interpretação sistemática da Lei das S.A., explorando seus pontos menos controversos, de 

forma a contribuir para o arrefecimento da polêmica atual; (iii) a contestação da premissa de 

que o benefício particular está ligado exclusivamente à defesa do princípio de igualdade entre 

os sócios, apresentando outros fundamentos para o instituto; e (iv) o aprofundamento da análise 

do impedimento de voto em caso de flagrante conflito de interesses, incluindo a formulação de 

propostas para identificação da situação de conflito e harmonização dos interesses.  

 

Espera-se que as conclusões contribuam para o esclarecimento das controvérsias 

existentes, em uma perspectiva pragmática e útil para o dia a dia das sociedades anônimas 

brasileiras. O esforço hermenêutico, assim, não tem objetivos abstratos, desvinculados da 

prática12. 

 

 

                                                                                 
11 Neste trabalho, utilizamos as expressões “stakeholder” ou “partes interessadas” indistintamente. Suas definições 

variam entre abordagens extremamente descritivas até conceitos amplos e genéricos. Em nossa tese, adotamos a 

definição simples mas compreensiva elaborada pelo Stanford Research Institute, no sentido de que os stakeholders 

são “those groups without whose support the organisation would cease to exist”. Cf. FREEMAN, R. Edward.; 

REED, David L. Stockholders and Stakeholders: A new perspective on Corporate Governance. In: “California 

Management Review” vol. 25, 1983, pp. 88-106. Para uma exposição sobre as diversas definições de stakeholder, 

cf. FRIEDMAN, Andrew L; MILES, Samantha. Stakeholders: Theory and Practice. Nova Iorque: Oxford 

University Press, 2006, pp. 5-8.   
12 Vale, a tal respeito, recordar as lições de Carlos Maximiliano: “Interpretar uma expressão do Direito não é 

simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para 

a vida real, e conducente a uma decisão reta. Não se trata de uma arte para simples deleite intelectual, para o gozo 

das pesquisas e o passatempo de analisar, comparar e explicar os textos; assume, antes, as proporções de uma 

disciplina eminentemente prática, útil na atividade diária, auxiliar e guia dos realizadores esclarecidos, preocupados 

em promover o progresso, dentro da ordem (...)” MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 

19..ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.8-9. 
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1 INTERESSE SOCIAL 

 

Pressuposto lógico para a intepretação da regra sobre conflito de interesses nas 

deliberações assembleares, o conceito de interesse social permanece controverso, mas a tônica 

do debate se alterou substancialmente desde a clássica obra de Jaeger13. As controvérsias sobre 

a definição de interesse social podem ser analisadas sob duas perspectivas distintas. Em primeiro 

lugar, ao colocarmos o interesse social como “bússola norteadora de condutas”14 dos órgãos 

sociais15, estamos demarcando a própria função da companhia na sociedade. É uma tentativa de 

precisar se o propósito da companhia estaria plenamente satisfeito caso ela seja orientada apenas 

ao interesse dos sócios ou se a sociedade também deve tutelar outros interesses, como os dos 

trabalhadores, dos credores, dos consumidores, dos fornecedores e os da comunidade onde atua.  

 

A referência à função da companhia remete às clássicas correntes contratualista e 

institutionalista. A primeira, como se sabe, desenvolveu-se fortemente na Itália e assumiu, 

amparada no ideário liberal, a dianteira como caminho da interpretação do fenômeno societário. 

Na ótica contratualista, o interesse da companhia se resume ao interesse comum dos sócios, 

extirpando-se do conceito quaisquer interesses extrassociais16. A corrente institucionalista, por 

                                                                                 
13 Como se sabe, na clássica obra L’Interesse Sociale, Jaeger apresenta de forma magistral as diversas teorias 

contratualista e institucionalista. JAGER, Pier Giusto. L’Interesse Sociale. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1972. 

O autor viria a revisitar o seu trabalho 40 anos depois, oportunidade na qual ele apresentou a sua nova interpretação 

do interesse social. JAEGER, Pier Giusto. L’interesse sociale rivisitato (quarant’ anni dopo). In Giur. Comm. 

2000, I, p. 799 et. seq. 
14 COZIAN, Maurice; DEBOISSY, Florence; VIANDIER, Alainº Droit des Sociétés. 18ª ed. Paris: Litec, 2005, p. 

221 
15 Válida, aqui, a lição de Carnelutti no sentido de que: “organo significa solo mezzo, strumento prestabilito dal 

diritto per la soddisfazione di certi interessi, non nel senso che sai da chiamare organo quasiasi mezzo giuridico, 

ma solo il mezzo personale per la soddisfazione di interessi riferentisi a dati ripporti”. CARNELUTTI, Francesco. 

Le deliberazioni delle assemblee delle società”. Milão: Giufrrè, 1951, p. 50.   
16 “Non mi sembra perciò che nel nostro sistema si possa far capo a um interesse sociale intenso come distinto 

dall´interesse comune dei soci e com tale tutelato”. In ASCARELLI, Tullio. Studi in Tema di Società. Milão: Dott. 

A. Giuffrè Editore, 1952, p. 163.  
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sua vez, encontra sua origem na Alemanha e visualiza o interesse social como superior e 

autônomo aos interesses dos sócios.  

 

A visão moderna sobre a questão é permeada de interdisciplinariedade17. 

Internacionalmente, costuma-se abordar o tema sob a ótica dos “modelos de governança 

corporativa”, distinguindo-se entre “shareholder model” e “stakeholder model”. Na prática, a 

lógica da distinção entre contratualismo e institucionalismo se mantém, no sentido de que o 

primeiro modelo é orientado aos interesses dos sócios, enquanto o segundo abarca os interesses 

das partes interessadas. Entretanto, as discussões clássicas foram alteradas e, além dos aspectos 

jurídicos, ganharam renovada importância as perspectivas econômica e sociológica sobre o 

tema18. 

 

Como se sabe, a opção por um ou outro modelo é questão controversa e muitas vezes 

envolve grande dose de subjetivismo e inclinação ideológica19. É importante destacar que tal 

discussão permanece extremamente atual e, tendo em vista a sua importância e contribuição 

para a interpretação da lei, é necessário expor a evolução do tema para, na sequência, analisar a 

questão sob a ótica da Lei das S.A. Nessa esteira, iremos inicialmente expor a evolução do 

debate na Alemanha e nos Estados Unidos. Tais países possuem abordagens distintas sobre a 

matéria e essa visão contraposta nos ajuda na interpretação da Lei das S.A., marcada pela 

existência de elementos contratualistas e institucionalistas. Nessa perspectiva, a Alemanha é o 

berço do institucionalismo e, atualmente, seu sistema de codeterminação, conjugado com outros 

elementos legais e estruturais, fazem dela referência dentre os países nos quais as companhias 

são orientadas a tutelar interesses outros que não os dos sócios.  

                                                                                 
17 Na realidade, pode-se dizer que a interdisciplinariedade nunca esteve ausente dessa discussão. Nessa perspectiva, 

vale recordar que a proposta do empresário Walther Rathenau, que lançou as bases da Teoria da Empresa em Si, 

era fundada na visão econômica e social que a grande empresa poderia desempenhar.  
18 Nesta tese, consideramos como sinônimas as referências a contratualismo e shareholder model; e 

institucionalismo e stakeholder model. 
19 Nas palavras de Clark: “In a larger sense, the corporation’s role in society depends on one’s social philosophy.” 

CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 677. Segundo Francesco Denozza, ““Il 

tema dell’interesse sociale, così come concepito dalla nostra dottrina, è un tema che evoca valutazioni comparativa 

di interessi, scelte politiche e, in una dele più approfondite elaborazioni dell’argomento, anche scelte etiche” 

DENOZZA, Francesco. L’interesse sociale tra ‘coordinamento’ e ‘cooperazione’. In: “L’Interesse Sociale tra 

Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 

2009. p. 17 
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Doutro lado, os Estados Unidos20, principalmente a partir da década de 70, lideraram 

o debate e a adoção do modelo orientado aos acionistas, refletido na visão de que o propósito 

da companhia é maximizar o valor das ações. Foi ali que a controvérsia recebeu maior influência 

da ciência econômica e que, hodiernamente, também recebe contribuições significativas de 

autores orientados ao stakeholder model.  

 

Além da perspectiva mais abrangente, pela qual o interesse social demarca o 

propósito das companhias, é necessário ressaltar que ele também desempenha um papel prático 

de extrema relevância. Isso porque, em sua definição, encontramos o parâmetro que deve 

orientar o sócio no exercício do seu voto. O interesse social serve, portanto, de critério para 

avaliar a correição do voto proferido nas deliberações assembleares e também, por 

consequência, para reprimir eventuais desvios21.Em outras palavras, na noção de interesse social 

se encontra a oportunidade de impedir que o sócio persiga o seu próprio interesse egoístico, 

obrigando-o a se orientar por outros interesses que não necessariamente se confundem com os 

seus próprios. Na lição de Verçosa: “O conceito de ‘interesse da companhia’ é fundamental 

para a verificação de ter, ou não, o acionista utilizado de forma adequada seu direito de voto”22. 

 

Para tanto, a investigação do direito germânico e do americano também é de grande 

valia. Isso se deve ao fato de adotarem estratégias diferentes para orientar e avaliar a conduta 

dos sócios e administradores. Enquanto nos Estados Unidos vigora a doutrina dos deveres 

fiduciários, na Alemanha os órgãos sociais são orientados a perseguir o interesse da empresa 

(Unternehmensinteresse), conceito que desempenha função similar ao nosso “interesse 

social”23.  

                                                                                 
20 É notório que o contratualismo clássico teve seu maior desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial na Itália. 

Todavia, julgamos que atualmente as contribuições mais relevantes e influentes têm se originado dos Estados 

Unidos, motivo pelo qual privilegiamos seu estudo. Entretanto, ao longo da exposição iremos abordar as 

contribuições italianas de forma tangencial.  
21 Afinal, o direito-função do voto ganha significado prático apenas quando se define a finalidade que deve ser 

perseguida, cujo desvio implica na responsabilização do seu titular.  
22 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. Vol. 3, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

255 
23 Na visão de Teubner, para quem também há deveres extrassociais a serem considerados no exercício do poder 

decisório nas companhias americanas: “The interesting point in comparing the American and the German 

experience (...) is the functional equivalence of different legal constructs. Both principles of fiduciary duty and 
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1.1 AS CONCEPÇÕES DO INTERESSE SOCIAL 

 

De todas as controvérsias que cercam as companhias, a mais fundamental e 

duradoura diz respeito ao debate sobre a sua função e, por consequência, a definição de interesse 

social. No sistema capitalista, tal discussão não gerava grandes controvérsias em um ambiente 

dominado por companhias familiares ou detidas por um pequeno grupo de pessoas. Contudo, o 

debate ganhou relevância com a emergência das macroempresas, especialmente as de capital 

aberto, as quais cresceram em importância a partir do início do século XX. Além de atender aos 

interesses privados, elas passaram a exercer um importante papel socioeconômico24, realçando, 

assim, as discussões sobre quais interesses a companhia deve tutelar.  

 

Atualmente, as correntes contratualista e institucionalista ganharam novos 

contornos. É possível afirmar que, no contratualismo, o debate ainda é centrado na definição do 

que seja o interesse dos sócios, representado nas mais variadas vertentes do contratualismo 

                                                                                 

“Unternehmensinteresse” have the function of imposing broader social responsibilities on the corporation. 

However, these functions are translated into different legal mechanisms and doctrinal constructions”. TEUBNER, 

Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal 

institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, 

Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, 

Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 155. 
24 Nos dizeres de Wiedemann, elas funcionam como um reservatório de capital, posto que os recursos captados 

permanecem no patrimônio da empresa e as alterações no quadro societário se dão no mercado secundário, sem 

influência sobre seu fundo social. Ademais, são uma oportunidade de investimento para o grande público, o qual 

consegue participar na companhia sem a necessidade de dispender recursos significativos. Além dessas vantagens, 

necessário também ponderar os potenciais malefícios, quais sejam, a concentração de poder e a eliminação da 

concorrência. 
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clássico25 e, modernamente, na propalada visão do interesse social como interesse à 

maximização do valor de venda das ações26 (shareholder value).  

 

A depender de qual definição do interesse social é adotada pela corrente 

contratualista, aumenta-se ou se diminui a discricionariedade dos órgãos sociais para determinar 

o que significa, in concreto, tal interesse. Conforme aponta Calixto Salomão, a visão do 

shareholder value é uma predefinição mais restritiva, que cerceia a liberdade de quem possui o 

poder decisório27. Entretanto, mesmo nas visões clássicas, uma vez definido o que se entende 

por interesse dos sócios, os órgãos sociais perdem a liberdade para tutelar outros interesses, 

devendo agir dentro da moldura discricionária preestabelecida.  

 

Doutro lado, no institucionalismo, houve uma significativa diminuição da 

relevância das teorias clássicas que tentavam conceituar o interesse social como um interesse 

superior e autônomo aos sócios, a exemplo das teorias do Unternehmen an Sich e Person an 

Sich28. Atualmente, em que pese a insistente dificuldade em se eleger quais interesses devam 

                                                                                 
25 Nas vertentes clássicas do contratualismo, dentre nós brilhantemente expostas por Erasmo Valladão, incluem-se 

as correntes que identificam o interesse comum como (i) interesse dos sócios atuais e futuros à eficácia da empresa 

social; (ii) interesse dos sócios atuais à eficiência da empresa social; (iii) interesse dos sócios à eficiência da 

empresa e à distribuição de dividendos; (iv) um conceito relativo; e (v) qualquer relação de solidariedade entre 

interesses individuais. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de 

S.A.. 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 43-47. Importante notar que, nas vertentes em que se inclui, 

na definição do interesse social, a referência aos interesses dos sócios futuros, inclui-se também, por via de 

consequência, o interesse à preservação da empresa, o que aproxima essa visão à teoria institucionalista. Cf. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 27 
26 Jaeger também reviu a sua posição e, em obra escrita 40 anos após a publicação do seu clássico L’interesse 

Sociale, passou a considerar o interesse social como o interesse à maximização do valor das ações. JAEGER, Pier 

Giusto. L’interesse sociale rivisitato (quarant’ anni dopo). In Giur. Comm. 2000, I, p. 799 et. seq. 
27 SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 30 
28 A teoria do Unternehmen an Sich concebe o interesse social como o interesse da própria empresa, enquanto a 

teoria da Person an Sich entende o interesse social como o interesse da sociedade em si. Tais teorias serão expostas 

em maiores detalhes no estudo do interesse social na Alemanha. Quanto à diminuição da relevância das teorias 

clássicas do institucionalismo, válidas as lições de Calixto Salomão: “A dificuldade de determinação do interesse 

coletivo é a principal razão da superação do chamado institucionalismo clássico e sua substituição pelo 

institucionalismo organizativo, no qual predomina a ideia de integração e representação dos vários interesses 

envolvidos pela sociedade dentro de seus órgãos. Não há portanto rejeição rejeição da ideia institucional mas apenas 

seu aperfeiçoamento”. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. p. 105-106. Do mesmo autor: “Da visão clássica, genérica 

e pouco aplicativa, passou-se a um institucionalismo integracionista, cujos objetivos societários supra indicados se 

revelam na integração concreta (e não em princípios mal definidos) dos interesses dos trabalhadores na estrutura 

do poder societário”. Op. Cit. nota 70, p. 375. 
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ser tutelados, as vertentes do institucionalismo dão maior ênfase à estrutrura ou organização 

capaz de tutelar outros interesses além daqueles dos sócios. Há, de um lado, os que propagam 

ser função dos órgãos sociais tutelar os interesses das partes interessadas e, nessa perspectiva, 

propõem uma maior liberdade para sua atuação. Inspirados na terminologia usada por 

Hansmann e Kraakman29, podemos denominar essa visão de “modelo fiduciário”, no qual não 

há uma pré-definição de interesse social, mas a concessão de uma ampla margem de 

discricionariedade, principalmente para a administração, a qual caberia tutelar outros interesses 

que não os dos sócios. Conforme será visto em maiores detalhes, em grande parte dos países, a 

lei já concede certa liberdade para os órgãos sociais tutelarem os interesses dos stakeholders, 

mas, tendo em vista a falta de medidas coercitivas, é questionável se esse seria um modelo 

verdadeiramente institucionalista, uma vez que os interesses das partes interessadas tendem a 

ser tutelados somente quando capazes de gerar benefícios para os sócios30. A discussão sobre a 

responsabilidade social da empresa geralmente se insere no contexto do modelo fiduciário.  

 

Paralelamente, há o modelo que Calixto Salomão31 denomina como 

institucionalismo integracionista ou organizativo e que Hansmann e Kraakman32 intitulam 

“modelo representativo”. Nessa abordagem, predomina a ideia de que representantes da 

categoria que deva ter seus interesses tutelados participem diretamente dos órgãos sociais, tal 

como no modelo de codeterminação alemã, ou ao menos sejam incluídos no processo decisório 

das medidas que possam afetar seus interesses33.  

 

Na evolução do debate na Alemanha e nos Estados Unidos é possível identificar as 

bases teóricas e legais, bem como as consequências práticas, tanto da adoção do shareholder 

model quanto do modelo representativo e fiduciário do institucionalismo.  

                                                                                 
29 HANSMANN, Henry & KRAAKMANN, Reinier. The end of history for corporate law. “Georgetown Law 

Journal” 89, 2001, pp. 439-468. 
30 Há, de toda forma, uma crescente aproximação entre as teorias contratualista e institucionalista, sendo cada vez 

mais impróprio falarmos em uma separação rígida.  
31SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 32 et. seq.  
32 HANSMANN, Henry & KRAAKMANN, Reinier. The end of history for corporate law. “Georgetown Law 

Journal” 89, 2001, pp. 439-445. 
33 Ao longo da nossa exposição, iremos nos referir a essas duas grandes vertentes do institucionalismo como 

“modelo representativo” e “modelo fiduciário”.  
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Ao analisarmos o histórico do debate entre as teorias contratualista e 

institucionalista, verificamos que os avanços, inclusive hermenêuticos, não se deram por conta 

de uma interpretação restrita ao ordenamento jurídico. Pelo fato de o tema ser de grande 

importância social e de as leis geralmente serem silentes ou ambíguas, tradicionalmente assistiu-

se ao surgimento de teorias, muitas vezes sem fundamento legal, as quais ganharam relevância 

acadêmica, depois prática, e, por fim, até mesmo reconhecimento legislativo.  

 

Por exemplo, do lado institucionalista, temos a obra do empresário Walther 

Rathenau, a qual deu origem à Teoria da Empresa em Si e ao debate que acabou por influenciar 

a AktG de 1937. No contratualismo, a visão atual do shareholder value ganhou relevância com 

a Escola de Chicago, seguida pela forte adoção prática e reflexo nas medidas de governança 

corporativa, as quais passaram a adotar estratégias para alinhar os interesses dos administradores 

com os dos sócios e fortalecer o poder destes34. Desta feita, além de expor as controvérsias 

jurídicas, iremos também abordar, ainda que brevemente, os principais debates teóricos sobre o 

tema.  

 

1.2 O INTERESSE SOCIAL NA ALEMANHA 

 

Alemanha é o “berço e escola do modelo institucional”35, o qual ganhou base teórica 

a partir da obra de Rathenau em 1917 e veio a ser incorporado na legislação com a AktG de 

1937. Atualmente, o sistema de codeterminação vigora ao lado dos aspectos publicísticos da 

AktG de 1965, o que coloca o país como referência na tutela dos interesses dos stakeholders.  

 

                                                                                 
34 Como exemplos, podemos citar a outorga de opções de compra (stock option) aos administradores, o incentivo 

ao “shareholder democracy”34 e, até, o abandono de proteções contra aquisições hostis. Quanto ao shareholder 

democacry, podemos conceituá-lo como conjunto de medidas tendentes a fortalecer os sócios, para que estes 

possam exercer melhor o seu poder frente aos administradores, a exemplo da política de “uma ação um voto”. Do 

ponto de vista da análise econômica, teria o condão de diminuir os custos de agência. Nos Estados Unidos, esse 

fenômeno ganhou maior relevância após a crise financeira de 2007, com uma série de medidas para conferir maior 

poder aos acionistas, a exemplo da Lei “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”. 
35 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio 

de Janeiro: Ed. Forense, 2008. 5ª ed. p. 105-106.  A título de observação, atualmente o Japão também é visto como 

modelo de institucionalismo.  
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Em retrospectiva, é interessante observar que anteriormente à insurgência do 

institucionalismo, vigorava o entendimento legal de que as companhias deveriam ser 

administradas em benefício dos acionistas36. Ademais, também é curioso notar que, até a AktG 

de 1965, a lei alemã continha previsões de cunho extremamente privatista, ao determinar, por 

exemplo, a distribuição anual de todo o lucro líquido, exceto se os sócios determinassem o 

contrário37. Analisemos, então, em uma perspectiva histórica, o desenvolvimento da concepção 

do interesse social na Alemanha.  

 

1.2.1 TEORIAS CLÁSSICAS E A AKTG DE 1937 

 

O período entre 1916 e 1945 marca uma mudança conceitual na lei societária alemã, 

a qual gradualmente abandona a postura contratualista e passa a assumir o seu distinto viés 

institucionalista. Conforme aponta Muchlinski, são vários os motivos para tal mudança, dentre 

os quais se destacam o impacto que as duas guerras mundiais tiveram na relação entre as 

companhias privadas e o Estado; a agitação política pós Primeira Guerra Mundial, período no 

qual ocorreu a curta revolução socialista e, em seguida, a necessidade de acomodar a esquerda 

no ajuste político da República de Weimar; as crises econômicas de 1924 e 1929 e seus efeitos 

sobre as companhias alemãs; e até mesmo o racismo e anticapitalismo da era nazista38.  

 

Como se sabe, uma importante figura nesse processo foi Walther Rathenau39. Antes 

de lançar a sua famosa obra, Rathenau participou ativamente da experiência que, segundo 

consta40, lançou as bases do corporativismo alemão. Durante seu mandato como ministro-chefe 

                                                                                 
36 FISCHER, R. Die Aktiengesellschaft. In 3 Handbuck des Gesamten HandelsRechts, vol. I, p. 44.  
37 Na prática, contudo, já era possível vislumbrar a preocupação com as partes interessadas mesmo antes das 

medidas legislativas. Exemplo interessante ocorreu em 1896, quando Ernst Abbe, proprietário da Carl Zeiss, criou 

uma fundação que detinha os ativos da companhia, os quais, em grande parte, deviam ser utilizados em benefício 

dos funcionários e da comunidade. VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the 

Germanº 80 Harvard Law Review 23, 1967, p. 78.   
38 MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical Reappraisal. The 

German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 362 
39 Além de empresário, Rathenau também era filósofo, sociólogo e economista, tendo inclusive sido ministro das 

relações exteriores durante a República de Weimar,  e exercia esse cargo quando veio a ser assassinado em 1922. 

Cf. SALOMÃO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “Novo Direito Societário” São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 32.; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São 

Paulo: Malheiros, 1993, pp. 22. 
40 MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical Reappraisal. The 

German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 362 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

do departamento de matéria-prima para a guerra (Kriegsrohstoffabteilung), Rathenau criou o 

Kriegsrohstoffgesellschaften, sociedades anônimas privadas colocadas sob o controle do 

Estado, o qual possuía direito de veto em certas matérias41 e, em troca, concedia algumas 

garantias aos principais acionistas. Com o final da guerra se aproximando, tal experiência levou 

Rathenau a refletir sobre o futuro das organizações industriais42 . Em 1917, Rathenau lança, 

então, sua obra “Do sistema acionário – uma análise negocial”43, a qual delimita as bases do que 

viria a ser denominado institucionalismo44.   

 

Rathenau vislumbrava a grande empresa inserida em um ambiente empresarial mais 

amplo e desempenhando funções de grande interesse social45. Ela deveria servir como 

“instrumento para o renascimento econômico do país46”, consistindo em um fator da economia 

                                                                                 
41 Cf. WEHLER, Hans-Ulrich. Deutsche Gesellschaftsgeschichte Band: 1914-1919. vol. 4, 3ª ed., 2008, pp. 47-52. 

KOBRAK, Christopher. Politics, Corporate Governance and the Dynamics of German Managerial Innovation: 

Schering AG between the Wars.  
42 Conforme aponta Muchlinski, também houve influência das ideias de “capitalismo organizado” associadas a 

Hilferding, o socialismo estatal de Plenge e as ideias de empresas cooperativas de von Moellendorf 

(Gemeinwirtschaft). MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical 

Reappraisal. The German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 362 
43 No original Von Aktienwesen Rathenau, faz uma interessante análise sobre o papel da macroempresa, chamando 

a atenção para o fato de que a realidade das grandes empresas contrastava com o modelo legal da sociedade 

anônima. Ele observa que a complexidade da administração das grandes empresas superava a de alguns países, 

além de alertar para o fato de que os acionistas se encontravam afastados da administração. Também observava 

que as sociedades comumente constituem outras empresas, dando origem ao que hoje chamamos de grupo 

societário; além de terem assumido o papel de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Rathenau criticava a 

legislação em vigor, a qual dizia ser demasiadamente favorável ao interesse dos minoritários. Também não poupou 

críticas à imprensa e aos juristas por defenderem tais grupos. Cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. 

Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 22 et. seq.; SALOMÃO FILHO, 

Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 25 et. seq.; JAEGER, Pier Giusto. L’interesse Sociale. Milão: Giuffrè, 1972. Para uma visão 

geral da vida e influência de Rathenau no pensamento econômico germânico, Cf. BOWEN German Theories of 

the Corporative State. 1947, p. 164-82.  
44 Nas palavras de Jaeger, apesar de terem existido autores anteriores que tenham realçado alguns aspectos da visão 

institucionalista, nenhum outro teve influência tão profunda quanto Walther Rathenau. JAEGER, Pier Giusto. 

L’interesse Sociale. Milão: Giuffrè, 1972, p. 17-18. Interessante também notar que, conforme aponta Erasmo 

Valladão, a denominação Unternehmen an sich foi criada justamente por um dos detratores de Rathenau. FRANÇA, 

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

pp. 23. 
45 Nessa perspectiva, as companhias possuíam uma administração que, em vários aspectos, superava aquela de 

pequenos países. Elas concentravam as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e também tinham o 

potencial de constituir outras empresas, dando vida ao que hoje conhecemos como grupos societários. Contudo, o 

grande acionista, muitas vezes, encontrava-se afastado da administração e, em sua análise, critica o fato de a 

legislação de outrora preservar os interesses egoísticos dos minoritários. Cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo 

e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 22. 
46 SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 31. 
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nacional. Dessa forma, a grande empresa não mais poderia ser vista como um ente a ser regulado 

pelo direito privado, requerendo uma nova base legal para endereçar os interesses públicos47. 

Deveria, pois, ser reconhecido que a empresa possui um interesse próprio, relacionado à melhor 

eficiência produtiva da própria empresa48. Logo, a função da companhia não mais deveria ser 

relacionada à produção e distribuição de lucros aos sócios. Na realidade, os interesses dos 

acionistas deveriam ficar subordinados aos interesses da empresa.  

 

Essa visão recebeu o nome de Unternehmen an sich (Empresa em Si), denominação 

dada por Haussmann ao comentar o exemplo retórico de Rathenau sobre o risco do Deutsche 

Bank ser subvalorizado pelos sócios e depois forçado à liquidação pela assembleia geral, 

dizendo que Rathenau propunha a necessidade de a empresa se proteger contra a maioria dos 

sócios: “Schutz des Unternehmens an sich gegenüber der Mehrheit in der 

Generalversammlung”4950.51.  

 

                                                                                 
47 “die Grossunternehmung ist heute überhaupt nicht mehr lediglich ein Gebilde privatrechtlicher Interessen,sie ist 

vielmehr, sowohl einzeln wie in ihrer Gesamtzahl, ein national wirtschaftlicher, der Gesammtheit angehöriger Faktor, der 

zwar aus feiner herkunft, zu Recht oder zu Unrecht, noch die privatrechtlichen Zuge des reinen 

Erwerbsunternehmens tragt, wahrend er langst und in steigendem Masse öffentlichen Interessen dienseitbar 

geworden ist! und hierdurch sich ein neues Dasainreacht geschoffen hat”. RATHANEU, Walther. Vom 

Aktienwesen: Eine Geschichtliche Betrachtung, 1918, pp. 38-39.  
48 Não se confunde, portanto, com a obtenção de lucros e sua repartição entre os acionistas.  
49 MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical Reappraisal. The 

German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 363 
50 NETTER, Oskar. Zur aktienrechtlichen Theorie des “Unternehmen an sich”, 1932 
51 Importante notar que Rathenau não utiliza o termo Unternehmen em sua acepção técnica de empresa, utilizando 

indistintamente os termos Unternehmen e Aktiengesellschaft em referência à grande sociedade anônima. Conforme 

aponta Calixto Salomão: “A origem econômica da teoria influenciou seus elaboradores no plano jurídico, que não 

se preocuparam excessivamente com a uma construção teórica dos conceitos. Alguns sustentam que o termo é 

coincidente com o de sociedade por ações, outros que se trata de um conceito jurídico autônomo e externo ao de 

sociedade.” SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª 

ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 31 
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Nos anos 20, a obra de Rathenau incentivou o trabalho de uma série de 

acadêmicos5253 e terminou por influenciar a AktG de 193754. De acordo com Kessler, a lei de 

1937 pode ser analisada em quatro partes: ela contém previsões que encorajam o uso da 

sociedade anônima por grandes companhias55; impõe maior publicidade com vistas a trazer 

maior transparência56; estabelece um maior controle estatal sobre as companhias57; e inclui o 

“Führerprinzip”58. Estas duas últimas teriam sido inovações trazidas pelo partido nazista. O 

Führerprinzip estava inserido no §7059, o qual determinava que diretoria da companhia 

(Vorstand60) deveria administrar a companhia em benefício da empresa, dos trabalhadores, do 

bem-estar social e do Reich61. Essa denominada “Gemeinwohlklausel”, portanto, orienta a 

                                                                                 
52 Dentre os quais destacamos os trabalhos de Haussmann, Netter e Wiethölter. Cf. TEUBNER, Gunther. Corporate 

Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of corporate 

responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses 

on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 

1984, p 154. FISCHER. Rechtsschein und Wirklichkeit im Aktienrecht, 154 Archiv Für Die Civilistische Praxis 85, 

1955, pp. 91-106. MANN, The New German Company Law and It’s Background, 19, J. Comp. Leg. & Int’l L. 220, 

1937, pp. 223-227.  
53 Entretanto, é necessário realçar que a visão de Rathenau não obteve aceitação imediata da doutrina, a qual 

continuou a se preocupar com a proteção do acionista minoritário face o interesse dos controladores 

MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical Reappraisal. The 

German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 363 
54 Necessário apontar que a Unternehmen an sich influenciou (i) a reforma do Código Federal Suíço das Obrigações 

o qual incluiu previsões que visavam proteger o interesse da própria empresa, em especial o disposto no art. 671,3, 

o qual tratava do fundo de reserva legal, e 674,2 e 674,3, que cuidavam das reservas estatutárias e facultativas; e 

(ii) o Código Civil Italiano de 1942, no qual foram disciplinados vários perfis de empresa. FRANÇA, Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, nota 27, 

pp. 26. 
55 Exemplo seria a necessidade de capital mínimo de 500,000 Reichsmarks (§7); e a proibição de emissão de ações 

com valor nominal de no mínimo 1000 Reichsmarks (§ 6 e 8).  
56 Isso inclui mais informações sobre administradores (§100 e § 128), sobre os acionistas (§112), e maiores detalhes 

sobre a estrutura dos grupos de sociedades (§128,8 e 128,9).  
57 O §288 previa que o Ministro da Economia poderia autorizar a dissolução da sociedade caso ela pusesse em 

perigo o interesse público. 
58 KESSLER, William. The German Corporation Law of 1937, 28(4) American Economy Review 653, 1938.  
59 Como exemplos da influência da Teoria da Empresa em Si, Erasmo Valladão também aponta o o §101,3, o qual 

explicitava que os interesses tutelados não se confundiam com os dos sócios; o §126, que realçava a 

discricionariedade da administração quanto à formação de reservas e distribuição de lucros; e autorizava a 

dissolução; e o §288, no qual era previsto que o Ministro da Economia poderia autorizar a dissolução da sociedade 

caso ela pusesse em perigo o bem público. Cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de 

Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 26. 
60 A diretoria da sociedade anônima alemã (Vorstand) possui poderes para administrar a companhia, sendo seus 

membros eleitos pelo Conselho de Supervisão (Aufsichtsrat), o qual por sua vez é eleito pelos acionistas.  
61 Conforme aponta Erasmo Valladão, “É o chamado Führerprinzip, consistente na independência e autonomia da 

administração em relação à assembleia dos sócios”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de 

Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 25-26.  
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Vorstand a privilegiar os interesses públicos em detrimento dos privados. Como bem lembra 

Vagts62, os interesses dos acionistas não são nem sequer mencionados na redação do artigo.   

 

Na realidade, durante o nazismo, a Gemeinwohlklausel foi pouco utilizada, sendo 

apontada somente uma decisão63 que envolveu a aplicação do §70, ainda que de forma indireta. 

Trata-se do caso envolvendo uma cooperativa que, apesar de ter por objeto a construção de casas 

populares para os seus membros, acabou envolvendo-se na construção de restaurantes de alto 

luxo. Em sua defesa, alegou que essa atividade servia aos interesses da comunidade, o que foi 

plenamente negado pela justiça. Todavia, os doutrinadores não atribuem esse resultado 

diretamente ao § 7064.  

 

Dado o contexto da época, pressupõe-se que o partido nacional socialista dispunha 

de outras medidas menos custosas para impor seus interesses65, não sendo necessário o recurso 

ao § 70. Finda a segunda guerra mundial, reacendeu-se o debate doutrinário acerca do tema. 

Alguns juristas apontavam que o artigo era inócuo e incapaz de compelir os diretores a tomarem 

qualquer decisão que não seja em prol dos interesses dos sócios. Outros apontavam que sua 

presença era capaz, ao menos, de proteger os administradores de decisões que não agradassem 

aos interesses dos acionistas66.  

 

Nos tribunais, houve outros dois episódios em que o §70 foi aplicado, mas ambos 

não se tornaram precedentes de relevo67. O mais expressivo ocorreu em 1962, e envolveu o 

                                                                                 
62 VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the German. 80 Harvard Law Review 

23, 1967, p. 79 
63 Julgamento de 11 de maio de 1938, In 67 Juristiche Wochenschrift 2019 (Reichsgericht 1938) 
64 VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the German. 80 Harvard Law Review 

23, 1967, p. 80 
65 “There is little reason to believe that under Hitler corporate officers actually implemented section 70 by a selfless 

pursuit of Nazi Goals; the evidence indicates that they did their best to protect their own interests and those of their 

corporate treasuries during times when it was more than usually hard to make rational calculations”. BERLE, Adolf. 

The American Economic Republic 200, 1963   
66 VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the German. 80 Harvard Law Review 

23, 1967, p. 81 
67 O primeiro é referente a uma empresa de navios a vapor de Hamburgo, cujas autoridades locais, em conjunto 

com administradores e um grande banco que era acionista minoritário, desejavam que ela aceitasse subsidio federal 

para construir um novo navio. Essa pretensão, que era resistida pelo acionista majoritário, o qual detinha 55% das 

ações da companhia. Aqueles invocaram a Gemeinwohlklausel, alegando que a nova embarcação traria 

prosperidade e prestígio à região, atendendo os interesses da comunidade. Entretanto, o acionista majoritário 

vendeu as suas ações antes da decisão final e o caso foi extinto sem julgamento de mérito 
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ministro da economia, Ludwig Erhard, e o diretor da Volkswagen Works, Heinz Nordhoff. Este 

propôs um aumento de preços nos produtos produzidos pela Volkswagen; enquanto o ministro 

invocou o §70, alegando que a administração da companhia tinha o dever de poupar a economia 

Alemã dos perigos da inflação e do enfraquecimento do comércio internacional que seguiria ao 

aumento de preço de uma commodity tão importante. Ao final, Nordhoff venceu a batalha e a 

previsão contida na Gemeinwohlklausel não foi determinante para conter o aumento dos 

preços68.  

 

Ao final, a aplicação do §70, nos 28 anos de vigência da AktG de 1937, não foi 

efetiva69. Na prática, a norma não obteve sucesso na tarefa de induzir o Vorstand a tutelar as 

diversas categorias de interesse previstas na lei. Conforme aponta Jaeger70 e também realçado 

por Calixto Salomão71, a ligação do Vorstand aos controladores lhe retirava a imparcialidade 

necessária para realizar tal tarefa. Complementa-se, também, que não havia sanções fortes o 

suficiente para impelir a diretoria a exercer tal função72, uma vez que a mais contundente era a 

dissolução da companhia pelo governo, o que seria uma medida demasiadamente drástica. A 

Gemeinwohlklausel, portanto, tornou-se uma norma sem efeito, não obrigatória73.  

 

                                                                                 
68VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the German. 80 Harvard Law Review 

23, 1967. p. 84 
69 “While an affirmative duty of management to be socially responsible had been explicitly prescribed by the law 

comparatively early, its practical legal consequences have been reduced to almost nil”. TEUBNER, Gunther. 

Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of 

corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological 

Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de 

Gruyter, 1984, p 154.  
70 JAEGER, Pier Giusto, L’Interesse sociale. Milão: Giuffrè, 1964, p.47. 
71SALOMÃO FILHO, Calixto. Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 33. Aponta também que: “Tal teoria entrou em crise a partir dos anos 50, 

sendo criticada sobretudo pelo segundo aspecto, denominado negativo e que se traduz em uma tendencial 

independência (e irresponsabilidade) da administração com relação aos acionistas. A reação completou-se com a 

lei acionária de 1965, que reforçou o papel da Assembleia dos acionistas e os direitos dos acionistas minoritários.  
72 Legalmente, foi construído um certo arcabouço para dar concretude à imposição do §70. Dessa forma, era 

prevista a demissão do Vorstand (§ 84,3) e a ação de reparação de danos (§93). Conforme apontado, a mais 

relevante era o §288, no qual era previsto que o Ministro da Economia poderia autorizar a dissolução da sociedade 

caso ela colocasse em perigo o interesse público.  
73 “In practive, however, the Gemeinwohlklausel has been reduced to a norm without sanction, to a legally non-

obligatory appeal”. KÜBLER, Friedrich K. Dual Loyalty of Labor Representatives. In: Corporate Governance and 

Directors’ Liabilities – Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility”. ed. by: 

HOPT, Klaus J.; TEUBNER, Gunther. Berlin;Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 154.  
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Não obstante essa perspectiva, importante lição é apresentada por Vagts74: “Perhaps 

the absence of effective enforcement devices is not too important; one can think of areas in 

which an ethical code has had effect even thought sanctions are seldom, if eve, imposed. 

However, this type of effect occurs only when the appropriate professional or public opinion 

has crystallized enough to focus pressure on those whose decisions are involved. This requires 

a certain sharpness and clarity in the rules and that is precisely what section 70 has not 

provided. The negative evidence of twenty-eight years of section 70 points strongly to the 

conclusion that this is not the sort of concept that gradually acquires shape and substance 

through case-by-case adjudication but rather one that continues to shift around uneasily. It 

resembles less the ‘reasonable and prudent man’ conception of negligence law than the 

direction given regulatory commissions to lay down rules in the public interest”.  

 

Além dos problemas práticos enfrentados na “aplicação” da Teoria da Empresa em 

Si pela AktG de 1937, no debate doutrinário também foi elencada uma sucessão de críticas75. 

Uma das principais residia no fato de que a Teoria da Unternehmen an sich tenta delimitar um 

interesse autônomo, da própria empresa. Sendo a empresa um ente despersonalizado, não 

constituindo um sujeito de direito, os críticos realçavam que não havia como lhe imputar um 

interesse76.  

 

Nessa esteira, a Teoria da Pessoa em Si (Person an sich)77 buscou contornar o 

problema do interesse destituído de sujeito. Baseando-se na teoria da realidade da pessoa 

jurídica de Otto von Gierke, a Teoria da Person an sich vê o interesse social como interesse da 

própria sociedade, como pessoa autônoma dos seus membros. Para a teoria realista, uma 

                                                                                 
74 VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the Germanº 80 Harvard Law Review 

23, 1967, p. 85 
75 Para um resumo de todas elas, Cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas 

Assembleias de S.A., São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 24-25.  
76 Cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São Paulo: 

Malheiros, 1993, pp. 25. Como se verá, também houve críticas quanto aos aspectos organizativos de  
77 Utilizando-se da teoria da realidade da pessoa jurídica de Otto von Gierke, a Teoria da Pessoa em Si via o 

interesse social como interesse da própria sociedade, como pessoa que existia de forma autônoma aos seus 

membros. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São 

Paulo: Malheiros, 1993, pp. 27-28.  
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associação é capaz de ter vontade própria, o que conferiria realidade ao fenômeno associativo 

e justificaria a atribuição de personalidade jurídica78.  

 

Todavia, a “Crise da Pessoa Jurídica” veio a afetar a Teoria da Pessoa em Si. 

Conforme exposto por Comparato79, “a revisão crítica do conceito de pessoa jurídica (...) parece 

haver eliminado de vez a concepção gierkeana da Person an sich, que considerava o interesse 

social como algo distinto e superior ao dos próprios sócios. De resto, se assim fosse, como bem 

salientou Ascarelli, não se poderia recusar a obrigatoriedade do voto do acionista em assembleia 

nem a possibilidade de se considerarem inválidas as deliberações sociais tomadas pela totalidade 

dos sócios”80. Nesse sentido, válida também a lição de Libonati81: “La società non è vero 

qualcosa che possa contrapporsi in tali misura ai soci.(...) Il riconoscimento della personalità 

giuridica concerne sempre, e soltanto, relazioni fra uomini, e ne esprime, metaforicamente, la 

particolare disciplina organizzativa.” 

 

 

1.2.2 O SISTEMA DE CODETERMINAÇÃO 

 

                                                                                 
78 A concepção realista, todavia, não se ocupou em analisar o processo de formação dessa vontade o que, para 

Calixto Salomão, é quando “(...) entra a contribuição da teoria institucionalista do direito societário, pois é ela que 

auxiliará na compreensão desse processo” COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder 

de controle na sociedade anônima. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 61, p. 333. 
79 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5 ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 61, p. 335. Complementa ainda o autor: “A revisão crítica do conceito de 

pessoa jurídica, tal como expusemos, resumidamente, no capítulo anterior, parece haver eliminado de vez a 

concepção gierkeana da Person an sich, que considerava o interesse social como algo distinto e superior ao dos 

próprios sócios. De resto, se assim fosse, como bem salientou Ascarelli, não se poderia recusar a obrigatoriedade 

do voto do acionista em assembleia nem a possibilidade de se considerarem inválidas as deliberações sociais 

tomadas pela totalidade dos sócios”. Op. Cit. p. 373.  
80 Nesse sentido, complementamos que a Teoria da Instituição, ao identificar o interesse social como interesse da 

própria instituição, é sujeita às mesmas críticas acima elencadas. Uma outra perspectiva, que passa ao largo de tal 

discussão, é negar que a empresa, a pessoa jurídica ou a “instituição” tenha interesses próprios. Nesses moldes, a 

Teoria do Direito da Empresa Acionária (Recht der Aktiennunternehmung), criada por Haussmann, defende que há 

na empresa uma confluência de diversos sujeitos que possuem um interesse comum, o qual corresponderia à “soma 

ou unidade dos interesses individuais daqueles sujeitos que, coligados na empresa, nela coordenam seus respectivos 

escopos”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A., São 

Paulo: Malheiros, 1993, pp. 28-29. 
81 LIBONATI, Berardino. Riflessioni su ‘L’interesse sociale’ di Pier Giusto Jaeger. In: “L’Interesse Sociale tra 

Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 

2009. p. 76. 
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Após o término da Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência à desconstrução 

dos centros de poder, notadamente o poder empresarial, o qual era notoriamente concentrado82. 

Uma das medidas encontradas foi por meio da participação dos trabalhadores nos Conselho de 

Supervisão (Aufsichtsrat) das grandes empresas alemãs. Tal participação confere aos 

trabalhadores o poder de influenciar as decisões da companhia. Em outras palavras, a 

codeterminação (Mitbestimmung83) outorga parte do controle da empresa aos seus empregados.  

 

Há três diferentes sistemas de participação dos empregados nos Aufsichtsräten. O 

modelo de paridade total para companhias com mais de 1.000 empregados envolvidas na 

atividade de extração de carvão ou produção de aço; o modelo de um terço de participação para 

as companhias com mais de 500 empregados; e o modelo de quasi-paridade para as sociedades 

com mais de 2.000 empregados.  

 

O primeiro modelo, introduzido em 1951 pela Gesetz über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer in die Aufsichtsräten und Vorstanden der Unternehmen des Berghaus und der 

Eisen und Stahl erzeugende Industrie (MontaMitbestG), é aplicável às sociedades relacionadas 

às indústrias de carvão e aço com mais de 1.000 empregados. Nelas, o Conselho de Supervisão 

deve consistir de, no mínimo, 11 membros (podendo chegar até a 21, a depender do tamanho da 

sociedade). Nos conselhos com 11 membros, 5 são eleitos pelos empregados (dos quais 3 pelos 

sindicatos), 5 são eleitos pelos sócios e o remanescente é um membro “neutro” (com o voto de 

minerva), apontado pela maioria dos dois lados do conselho de administração. 

 

O segundo foi previso na “Lei de Constituição Industrial” 

(Betriebsverfassungsgesetz) de 1952; o qual determina que, nas sociedades anônimas 

(Aktiengesellschaften – AG) e limitadas (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) com 

mais de 500 empregados, um terço do conselho deve ser eleito pelos empregados e dois terços 

                                                                                 
82 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5 ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 70, p. 374. 
83 O termo mitbestimmung as vezes também é utilizado em uma concepção mais ampla. Cf. WINDBICHLER, 

Christene, Grenzen der Mitbestimmung in einer markwirtschaftlichen Ordnung, 1991.  
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pelos sócios. Dessa forma, a maioria dos votos é outorgada aos sócios, colocando os empregados 

em uma posição de meros conselheiros.  

 

O terceiro modelo é baseado na “Lei da CodDeterminação” de 1976 (Gesetz über 

die Mitbestimmung der Arbeitnehmer – MitbestG). Em sociedades (fora das indústrias de carvão 

e aço) com mais de 2.000 empregados, metade dos membros do conselho é eleito pelos sócios 

e a outra metade é eleita pelos empregados e sindicados (2/3 pelos empregados e 1/3 pelo 

sindicado). Caso ocorra um empate na votação do conselho, o que é um evento raro, o 

presidente, que é eleito pelos sócios, tem o voto de minerva. Por causa da pequena superioridade 

dos sócios, esse modelo é chamado de quasi-paridade84. Apesar de o voto de minerva ser 

conferido aos acionistas, na prática ele quase nunca é utilizado.  

 

Desta forma, o modelo de codeterminação altera a estrutura empresarial, com vistas 

a compor conflitos no próprio seio da administração e, assim, estimular a cooperação entre 

capital e trabalho. Conforme aponta Calixto Salomão, ele teria incentivado o desenvolvimento 

industrial alemão na segunda metade do século XX85. Há, contudo, controvérsias quanto ao real 

benefício da codeterminação. De um lado, os críticos ao modelo apontam que o grande tamanho 

do Conselho de Supervisão, seus encontros pouco frequentes, o pequeno fluxo de informações 

e os altos índices de conflito86 teriam o condão de produzir decisões ineficientes e paralisia. 

Destarte, a codeterminação teria a capaciade de burocratizar as decisões empresariais e aumentar 

os custos da sociedade, o que também explicaria a fragilidade do mercado acionário alemão87. 

Apontam também que os empregados formam um grupo com interesses extremamente 

heterogêneos e que o modelo, que teve seu auge na década de 70, perdeu força no cenário 

internacional, sendo defendido somente no contexto germânico88. Doutro lado, os defensores 

destacam o aumento na eficiência das empresas em decorrência da cooperação entre capital e 

                                                                                 
84 Cf. WIEDEMANN, Herbert. Codetermination by Workers in German Enterprises. In “The American Journal of 

Comparative Law”. vol. 28, nº 1, pp. 79-92. 
85 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5 ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 70, p. 374. 
86 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 70, p. 374.  
87 ROE, Mark. German Securities Markets and German Codeterminationº 98 Columbia Law Review 167, 1998.  
88 Cf. HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of Corporate Law. Georgetown Law 

Journal, 89, 2001, pp. 5-6.  
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trabalho e a introdução de formas de gestão não hierárquicas e baseadas em constantes fluxos 

de informação89.  

 

A inserção dos trabalhadores no conselho de supervisão influencia, claro, no teor 

das decisões a serem tomadas e, dessa forma, impacta a determinação do “interesse social” da 

companhia. De acordo com Hopt e Teubner: “Co-determination law turns out not only to change 

the distribution of power and influence within the corporation but also tends to modify the goal 

structure of the organization itself90”. 

 

Dessa forma, não se trata de uma predefinição do interesse social, mas, como propõe 

o modelo representativo do institucionalismo, da inclusão nos órgãos sociais dos representantes 

dos interesses a serem tutelados, de forma que participem do processo decisório e, nessa 

perspectiva, atuem na definição concreta do interesse da companhia. Entretanto, conforme se 

verá adiante, ainda permanecem controvérsias sobre qual interesse deva ser perseguido pelos 

sócios e pelos trabalhadores no âmbito do conselho de supervisão, tendo em vista que ambas as 

partes devem se orientar pelo “interesse da empresa” (Unternehmensinteresse).  

 

1.2.3 A AKTG DE 1965 E O UNTERNEHMENSINTERESSE 

 

A AktG de 1965 surgiu com os objetivos de encorajar o financiamento das 

companhias através da emissão de ações e de restaurar a eficiência do mercado de capitais. 

Nessa toada, preocupou-se também em resgatar a supremacia do Aufsichtsrat sobre o Vorstand 

                                                                                 
89 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 70, p. 374. Cit. notas de rodapé 16 e 17. p. 375.  
90 TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal 

institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, 

Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, 

Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 153. 
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e em regular os grupos societários91, de forma a equilibrar eficiência operacional com a proteção 

aos minoritários92.  

 

Para a nossa análise, o ponto central é o fato de que na AktG de 196593 foi retirada 

a previsão de que a companhia deveria ser administrada em benefício da empresa, dos 

trabalhadores, do bem-estar social e do Reich (tal qual constava no §70 da AktG de 1937). Na 

realidade, a primeira minuta da revisão da lei acionária alemã, apresentada em 1958 por um 

grupo de experts para o ministro da justiça, tentou preservar algumas ideias do §70. Todavia, a 

versão elaborada pelo governo em 1960 eliminou toda a cláusula, tida como desnecessária, uma 

vez que estaria implícita94. A explicação oficial foi no sentido de que a Constituição da 

Alemanha já previa a “função social da propriedade”95 e, portanto, o propósito do artigo §70 já 

estava abarcado pela norma constitucional. Não se pode olvidar o fato de que muitos associavam 

o §70 ao regime nazista96, o que também pode ter influenciado na decisão.  

 

Não obstante a retirada dessa norma, o novo regime estipula que todos os membros 

da Vorstand e do Aufsichtsrat devem agir no interesse da empresa (Unternehmensinteresse) 

(AktG de 1965, §93,1 e 116). Coloca-se, pois, uma cláusula geral para guiar a atuação dos 

órgãos sociais. Dessa forma, o Unternehmensinteresse é destinado a integrar os diversos grupos 

de interesse97, servindo como diretriz legal para compor conflitos entre interesses divergentes98. 

                                                                                 
91 O desenvolvimento e abrangência da regulamentação dos grupos societários não possuía paralelos internacionais 

à época. MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical 

Reappraisal. The German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 373. Para uma análise mais recente, Cf. RENE, 

Reich-Graefe. Changing Paradigms: The Liability of Corporate Groups in Germany. 37 Connº Law Review 785, 

2005 
92 Importante notar que a reforma de 1965 não atacou a concentração empresarial Alemã e o poder dos bancos 

sobre as companhias. 
93 MUCHLINSKI, Peter. The Development of German Corporate Law Until 1990: An Historical Reappraisal. The 

German Law Journal, vol. 14, nº 02., 2012, p. 373. O processo de revisão da lei acionária iniciou-se no princípio 

dos anos 50 e, em 1958, foi elaborada uma primeira versão da reforma produzida por um corpo de experts para o 

ministro da justiça. Uma nova versão, elaborada pelo governo, foi apresentada em 1960 e, finalmente, em 1965 foi 

aprovada a nova Aktiengesetz. GESSLER. Das neue Aktienrecht. Der Betriebs-Berater, 1965.  
94 A AktG, todavia, preservou a previsão que a companhia pode ser dissolvida caso não atenda ao interesse público 

(§ 76). 
95 § 14(2) GG: “Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen”. 
96 Nesse sentido, Cf. NEUMANN, BEHEMOTH. The Structure and Practice of National Socialism 1933-1944. 2ª 

ed., 1944. pp. 234-288, 448-452;  
97 KÜBLER, Friedrich. Gesellschaftsrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 1981, p. 165.  
98 HANAU, Peter. ULMER, Peter. Mitbestmmungsgesetz. Munique: C.H. Beck, 1981, p. 457 
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Ao agir, os membros da administração devem orientar-se em prol do interesse da empresa, o 

qual serve de parâmetro para determinar as suas obrigações99.  

 

Küner aponta várias influências que levaram o legislador a adotar tal estratégia. Para 

ele, a orientação pelo Unternehmensinteresse revela, dentre outras, a influência da teoria realista 

de Gierke e da Teoria da Empresa em Si; a inclusão inicial do regime de codeterminação no 

início da República de Weimar; e o papel secundário dos acionistas como fonte de capital100.  

 

Importante notar que o Unternehmensinteresse (interesse da empresa), se distingue 

do Gesellschaftsinteresse (interesse da sociedade)101, sendo este último identificado como o 

interesse dos acionistas102. Já o conceito de Unternehmensinteresse permanece controvertido103. 

Conforme aponta Du Plessis et. al104. “(...) almost all sources dealing with these aspects differ 

in some or other respect in the way in which the “interest of the enterprise” is comprehended”.  

 

Nesse sentido, alguns autores apontam a natureza pluralística do interesse da 

empresa105; enquanto outros observam que as definições são vagas e a figura completa é 

                                                                                 
99 RAISCH, Peter. Zum Begriff und der Bedeutung des Unternehmensinteresses als Verhaltensmaxime von 

Vorstands und Aufsichtsratmitgliedernº In FISCHER, R. (ed.) “Festschrift für Wolfgang Hefermehl” Munique: 

C.H. Beck., 1976, p. 347.  
100 KUHNER, Christoph. Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value als Leitmaxime kapitalmarktorientierter 

Aktiengesellschaften 33 “Zeitschrift Für Unternehmens Und Gesselshaftsrecht”, 2004. p. 247. 
101 Conforme aponta Calixto: “Significativo é o emprego atual do termo Gesellschaftsinteresse (literalmente 

traduzido: “interesse da sociedade”) para identificar os interesses dos sócios, e o termo Unternehmensinteresse 

(literalmente traduzido: “interesse da empresa”) para identificar o interesse social”. SALOMÃO FILHO, Calixto. 

Interesse Social: A Nova Concepção, In “O Novo Direito Societário”, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2006, nota 19, p. 31. 
102 “Das so genannte Gesellschaftsinteresse ist die engste Abgrenzung der Ziele und Zwecke einer 

Aktiengesellschaft”. KUHNER, Christoph. Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value als Leitmaxime 

kapitalmarktorientierter Aktiengesellschaftenº ZGR, 2004, p. 246 
103 Para uma visão geral sobre a controvérsia: LASKE, Stephen Unternehmensinteresse und Mitbestimmung. 8 

ZGR 172, 1979 (em particular p. 183 e ss.; nas quais as diversas visões dos doutrinadores sobre o interesse da 

empresa é analisado). TEUBNER, Gunter. Unternehmensinteresse – das gesellschaftliche Interesse des 

Unternehmans ‘an sich’, 149 ZHR 470, 1985, pp. 488 et. seq.  MÜLBERT, Peter O. Shareholder Value aus 

rechtlicher Sicht 26 “Zeitschrift Für Unternehmens Und Gesselshaftsrecht” 129, 1997, pp. 129 et. seq. KUHNER, 

Christoph. Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value als Leitmaxime kapitalmarktorientierter 

Aktiengesellschaften 33 “Zeitschrift Für Unternehmens Und Gesselshaftsrecht” 244, 2004. ZÖLLNER, Wolfgang. 

Unternehmensinnenrecht: Gibt es das? 47 Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift), 2003 
104 DU PLESSIS, Jean J.; GROßFELD, Bernard; LUTTERMANN, Claus; SAENGER, Ingo; SANDROCK, Otto; 

CASPER, Mathias. German Corporate Governance in International and European Context. p. 143.  
105 RAISCH, Peter. Zum Begriff und zur Bedeutung des Unternehmensinteresse als Verhaltensmaxime von 

Vorstands-und Aufsichtsratsmitgliedern In FISCHER, Robert; GESSLER, Ernst; SCHILLING, Wolfgang; 

SERICK, Rolf; ULMER, Peter (ed.) “Strukturen und Entwicklungen im Handels – Gesellschafts – und 
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confusa106. Em termos práticos, para a maioria da doutrina, agir no melhor interesse da empresa 

é definido como a obrigação de cuidar pela continuidade da existência da empresa e garantir sua 

lucratividade duradoura em uma perspectiva de longo prazo107.  Nesse sentido, aponta o Código 

de Governança Corporativa Alemão108: “O Código esclarece a obrigação da Diretoria e do 

Conselho de Supervisão de assegurar a existência continuada da empresa e sua criação de 

valor de forma sustentável, em conformidade com os princípios da economia social de mercado 

(interesse da empresa)”. 

 

Nessa perspectiva, o recurso ao Unternehmensinteresse não aduz explicitamente à 

tutela das partes interessadas, mas enfatiza a sustentabilidade da empresa no longo prazo, o que, 

como se verá em maiores detalhes na análise do interesse social na Lei das S.A., tem a 

capacidade de harmonizar a visão contratualista e institucionalista. Dessa forma, o conselho de 

supervisão das companhias alemãs possui discricionariedade para perseguir os interesses dos 

sócios109 que estejam em conformidade com o interesse da empresa.  

 

1.3 O INTERESSE SOCIAL NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Muito embora a estrutura de propriedade das companhias americanas não encontre 

paralelo entre nós, é notório que as discussões ali realizadas influenciam sobremaneira tanto as 

condutas quanto a regulação nacional. Importante ainda destacar que o “interesse social”, 

entendido como o propósito que deve guiar a companhia, é tratado no sistema norte-americano 

principalmente sob a ótica dos deveres fiduciários dos administradores, uma vez que a estrutura 

                                                                                 

Wirtschaftsrecht – Festschrift für Wolfgang Hefermehl”. Munique: Beck Verlag, 1976, pp. 348 et. seq.; KÜBLER, 

Friedrich; ASSMANN, Heinz-Dieter. Gesellschaftsrecht. 6ª ed. Heidelberg: Müller Verlag, 2006, pp. 176 et. seq. 
106 KÜBLER, Friedrich; ASSMANN, Heinz-Dieter. Gesellschaftsrecht. 6ª ed. Heidelberg: Müller Verlag, 2006, 

pp. 176 et. seq.  
107 HÜFFER, Uwe. Aktiengesetz, 6 ed., 2004, pp. 12-15. SAENGER, Ingo. Conflicts of Interest of Supervisory 

Board Members in a German Stock Corporation and the Demand for Their Independence: An investigation in the 

context of the current corporate governance discussion 148 “The Corporate Governance Law Review”, vol. 1, 

2005, p. 155.  
108 Tradução livre do original: Der Kodex verdeutlicht die Verpflichtung von Vorstand und Aufsichtsrat, im 

Einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft für den Bestand des Unternehmens und seine nachhaltige 

Wertschöpfung zu sorgen (Unternehmensinteresse). Deutscher Corporate Governance Kodex. 5 de maio de 2015, 

p. 1 
109 HÜFFER, Uwe. Aktiengesetz, 6 ed., 2004, p. 12.   
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de capital disperso, ali prevalecente, desloca o controle da companhia para os administradores, 

conforme Berle e Means já demonstraram em sua clássica obra110.   

 

A evolução da temática nos Estados Unidos foi marcada por uma série de 

modificações jurisprudenciais e legislativas, acompanhadas por um intenso debate teórico sobre 

a matéria. Para melhor exposição e análise, optamos por, primeiramente, apresentar a evolução 

legislativa e jurisprudencial sobre o tema, analisando-o sob um aspecto estritamente jurídico. 

Em seguida, adentramos no debate teórico sobre o interesse social, o qual é marcado pela 

interdisciplinariedade.  

 

 

1.3.1 JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO 

 

Em se tratando de direito consuetudinário, os debates sobre a definição de interesse 

social111 evoluíram primordialmente através dos casos judicias, muitos dos quais julgavam a 

conduta dos administradores, no sentido de terem ou não liberdade para privilegiar interesses 

outros que não os dos acionistas. Nesse sentido, é possível divisar a interpretação judicial sobre 

o “interesse social” a depender do tipo de decisão que o administrador tenha que tomar. Em 

primeiro lugar, temos as decisões estruturais, as quais envolvem qualquer alienação do controle 

da sociedade, incluindo as operações de compra e venda ou reorganizações societárias. Noutro 

lado, existem as decisões operacionais, que compreendem todas as demais decisões tomadas 

pelos órgãos sociais, a exemplo da eleição de administradores, distribuição de dividendos e 

demais decisões do dia-a-dia da companhia. 

 

Em que pesem as controvérsias, a jurisprudência altera seu entendimento sobre 

quais interesses possam ou não ser privilegiados a depender do tipo de decisão. Nessa 

perspectiva, será analisada, primeiramente, a evolução do entendimento quanto às decisões 

operacionais para, em seguida, adentrarmos nas decisões estruturais.  

                                                                                 
110 BERLE, A. Adolf; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation & Private Property. New Brunswick: 

Transaction Publishers, 2010.  
111 Necessário enfatizar que aqui utilizamos a denominação “interesse social” para identificar a função da 

companhia, ou seja, quais interesses a companhia deve atender ao desempenhar suas atividades.  
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1.3.1.1 DECISÕES OPERACIONAIS 

 

O marco inicial das discussões sobre o propósito das companhias deu-se em 1919, 

no célebre caso Dodge vs. Ford Motor Co.112. Na ocasião, Henry Ford havia anunciado sua 

intenção de cortar os dividendos especiais dos sócios para poder reinvestir o lucro na empresa. 

Publicamente, Ford declarou que sua ambição era empregar mais trabalhadores e disseminar os 

benefícios do sistema industrial para o maior número possível de pessoas, de forma que elas 

pudessem construir suas vidas e suas casas113.  

 

A Dodge, acionista minoritária que detinha cerca de 10% da Ford Motors, contestou 

tal estratégia. Ao final, a Corte de Michigan decidiu em favor da Dodge, afirmando a 

necessidade de pagamento dos dividendos adicionais, sob o argumento de que as companhias 

existem para atender os interesses dos seus sócios114: “A business corporation is organized and 

carried on primarily for the profit of the shareholders. The powers of the directors are to be 

employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to 

obtain that end and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits, or 

to the non-distribution of profits among stock-holders in order to devote them to other purposes 

(…). It is not within the lawful powers of a board of directors to shape and conduct the affairs 

of a corporation for the merely incidental benefit of shareholders and the primary purpose of 

benefitting others” 

 

O caso é basilar para o entendimento norte-americano de que o “interesse social” 

equivale ao interesse dos sócios (shareholder primacy) 115. Na realidade, o caso também foi um 

                                                                                 
112 “My ambition is to employ still more men, to spread the benefits of this industrial system to the greatest possible 

number, to help them build up their lives and their homes. To do this we are putting the greatest share of our profits 

back in business” Dodge v. Ford Motor Company, 204 Michigan Supreme Court. (1919) 459, 170 NºW. 668. 
113 Há uma outra versão para a atitude de Henry Ford. Conta-se que ele ficou sabendo dos planos dos irmãos Dodge 

de expandir sua empresa concorrente, para o que usariam o dinheiro dos dividendos de Ford. Ciente desse plano, 

Henry Ford teria encerrado os dividendos especiais e justificado tal ação como um ato altruísta. Cf. ELHAUGE, 

Einer. Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest. 80 New York University Law Review 733, 2005, pp. 

772-775.  
114 204 Michigan Supreme Court. (1919) 459, 170 NºW. 668 
115 Necessário enfatizar, conforme aponta Comparato, que apesar da derrota do Ford, a jurisprudência americana 

se consolidou no sentido de outorgar ao conselho de administração a discricionariedade para decidir sobre a política 
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paradigma para a afirmação da business judgement rule, pois, apesar da determinação de que os 

dividendos deveriam ser pagos, a Corte de Michigan julgou que a administração tinha liberdade 

para decidir sobre outras questões negociais, tais como a construção de novas fábricas e redução 

dos preços dos veículos. Destarte, firmou-se a presunção de que as decisões dos administradores 

são tomadas de maneira informada, em boa-fé e baseada na crença de que se está agindo no 

melhor interesse da companhia. Caso o reclamante não seja capaz de demonstrar a irregularidade 

do ato, as decisões dos administradores não podem ser reformadas em juízo. A justificação 

tradicional para a existência da business judgement rule é no sentido de que os juízes não 

possuem a expertise necessária para revisar as decisões negociais.  

 

Paralelamente à visão centrada no acionista, conforme exposto no caso Dodge, logo 

se acumularam decisões que outorgavam aos administradores a discricionariedade para tutelar 

interesses alheios116, desde que fosse possível identificar um benefício direto para a companhia 

(“Benefit Rule”). Esse entendimento remonta ao final do século XIX, com destaque para o caso 

Hutton v. West Cork Ry, julgado pela corte vitoriana da Grã-Betanha117, no qual se entendeu 

que a outorga de “bolos e cervejas” para os empregados era permitida somente quando fosse 

capaz de gerar um benefício para a companhia. De acordo com o lorde Bowen: “The law does 

not say that there are to be no cakes and ale, but there are to be no cakes and ale except such 

as are required for the benefit of the company”.  

 

No contexto norte-americano, é emblemático o caso Shlensky v. Wrigley118, julgado 

pela corte de Illinois. No processo, a Shlensky, acionista minoritária do time de beisebol Chicago 

Cubs, contestou a decisão do presidente do conselho e acionista majoritário, Philip K. Wrigley, 

que negava instalar iluminação noturna no estádio Wringley Field, sob os argumentos de que o 

beisebol deveria ser um jogo diurno e as luzes iriam perturbar a vizinhança. Para a Shlensky, 

Wrigley era indiferente quanto aos efeitos da sua intransigência nas finanças do time, tendo em 

                                                                                 

de dividendos, desde que em critérios razoáveis e de boa-fé. COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos da 

Macro-Empresa. São Paulo: RT, 1970, p. 53 et. Seq.  
116 E.g. Corning Glass Works v. Lucas, 37 F.2d 798 (D.C.Cir.1929), cert. denied, 281 U.S. 742 (1930); Virgil v. 

Virgil Practice Clavier Co., 68 NºY.S.2d 335, 337 (NºY.Sup.Ct.1900); Steinway v. Steinway & Sons, 40 NºY.S 

2d 718, 722 (NY.Sup.Ct.1896). 
117 MORAWETZ. The Law of Private Corporations Other Than Charitable 3, 1882, pp. 223-224. ANGELL & 

AMES, The Law of Private Corporations Aggregate 23, 7ª ed. ed. Lathrop, 1861.  
118Shlensky v. Wrigley, 95 App. 2d 173, 237, NºE.2d 776, 1968  
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vista os lucros que os jogos noturnos poderiam proporcionar. Invocava, portanto, a aplicação do 

precedente criado no caso Dodge, visto que Wringley estaria agindo contra a função precípua 

da companhia de gerar lucros para os seus sócios.  

 

No processo, parece transparecer que Wringley realmente não estava preocupado 

em gerar lucros para os sócios119. Entretanto, baseada na business judgement rule120, a Corte 

presumiu que a decisão de Wringley levava em conta o melhor interesse da companhia, pois, 

por exemplo, a proteção da vizinhança poderia atender aos interesses de longo prazo da 

sociedade.  

 

A doutrina interpretou essa decisão de diferentes maneiras. Para Teubner, o aumento 

da autonomia dos administradores, através da aplicação extensiva da business judment rule, 

representaria também uma modificação na doutrina dos deveres fiduciários, para a qual não 

mais vigoraria o mandamento de que os administradores devem agir apenas no interesse dos 

sócios. Houve, pois, uma “expansão gradual na classe de beneficiários do dever fiduciário121”.  

 

Assim, ocorrida liberalização da “benefit rule”, deveria-se reconhecer a ampliação 

dos deveres fiduciários dos administradores, cujos beneficiários passaram a não ser somente os 

acionistas, mas também outras partes interessadas, em especial os empregados e a comunidade 

                                                                                 
119 De acordo com Robert Clark: “The court, while appearing to concede that directors ought not to act for reasons 

unrelated to the corporation’s financial interest, nevertheless affirmed dismissal of the plaintiffs’ complaint”. 

CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 137. Cf. também BAINBRIDGE, 

Stephen M. Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes. Pepperdine Law Review, vol. 19, 1992, p. 9 
120 Segundo a corte: “it was not satisfied that the motives assigned to [Wrigley] are contrary to the best interests of 

the corporation and the stockholders”(…) “We are merely saying that the decision is one properly before directors 

and the motives alleged in the amended complaint showed no fraud, illegality or conflict of interest in their making 

of that decision”. Shlensky v. Wrigley, 95 App. 2d 173, 237, NºE.2d 776, 1968 
121 “(...) the class of beneficiaries of the fiduciary duty could be gradually expanded” cf. TEUBNER, Gunther. 

Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of 

corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological 

Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de 

Gruyter, 1984, p 152-153. 
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em geral.122. Segundo o autor123: “As a result, one can conclude that American law has 

acknowledged broader social responsibilities of the corporation by modifying the doctrine of 

fiduciary duty. However, that acknowledgement is – apart from some minor trends – limited to 

corporate voluntarism without creating affirmative corporate duties”.  

 

Outros consideram que a decisão é consistente com o caso Dodge, visto que a corte 

de Illinois não rejeitou a norma de maximização dos lucros dos sócios, mas apenas aplicou a 

doutrina do business judgment rule, também utilizada naquele caso. Logo, é permitido que a 

companhia tutele o interesse de terceiros, desde que seja provável que isso venha a gerar 

benefícios diretos para a companhia e seus acionistas. Sendo aplicável a business judgment rule, 

a Corte irá presumir que a decisão dos administradores foi no melhor interesse da companhia124.  

 

Para Robert Clark, a decisão é intrigante. De um lado, ela parece confirmar o 

entendimento de que as decisões dos administradores que visem tutelar interesses extrassociais 

encontram-se protegidas pela business judgment rule. Entretanto, a Corte foi relutante em 

afirmar que os administradores poderiam privilegiar outros interesses que não os dos sócios. O 

                                                                                 
122 De acordo com o autor: “This ‘good citizen’ approach has been accepted since then as a legal acknowledgment 

of the existence of fiduciary duties owed to social groups other than shareholders, investors and the corporate entity. 

The beneficiaries of these duties are primarily the employees and the general public. The employees’ benefits 

include corporate assistance with housing, community facilities, pensions, bonuses and death benefits. The general 

public benefits include donations to research and educational institutions, communities, charitable institutions and 

the like. As one observer has noted, these public obligations will undoubtedly expand into more modern problem 

areas, such as dealing with ghetto, minority group and other social problems”. TEUBNER, Gunther. Corporate 

Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of corporate 

responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses 

on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 

1984, p 153. 
123 TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal 

institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, 

Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, 

Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 154. Em outra passagem, afirma o celebrado autor: “Parallel to 

this liberalization of the benefit rule, the doctrine of fiduciary responsibility has been considerably modified. 

Expansion of the scope of the doctrine, to include the protection of other social interests, again has been eased by 

the influence of another separate doctrine, the business judgment rule. This rule, granting a high degree of autonomy 

to corporate managers, had the effect of watering down the strict construction of the concept of fiduciary 

responsibility to the vague formula that, in making decisions, directors are responsible only for a free and unbiased 

exercise of judgment, uninfluenced by any considerations other than corporate benefit. Under this cover, the class 

of beneficiaries of the fiduciary duty could be gradually expanded”. Op. Cit. pp. 152-153.  
124 Para Bainbridge, “The Illinois Appellate Court did not reject the profit-maximizing norm laid down by Dodge, 

but rather followed Dodge in holding that the business judgment rule immunized the directors’ decision from 

judicial review”. BAINBRIDGE, Stephen M. Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes. Pepperdine Law 

Review, vol. 19, 1992, p. 9 
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aclamado autor constrói então um argumento no sentido de que a decisão foi pragmática, tendo 

em vista que seria inviável permitir a contestação das decisões dos administradores sob o 

argumento de que eles estariam tutelando interesses alheios, já que as motivações são difíceis 

de provar e haveria sempre a possibilidade de alegarem que estavam atendendo os interesses de 

longo prazo da companhia. Ademais, esse tipo de situação é rara e não possui uma relevância 

sistêmica125.  

 

Em todo caso, deve-se admitir que, ao contrário do Dodge, no qual a ênfase foi 

colocada no dever de os administradores atuarem de forma a gerar lucros para os acionistas; em 

Shlensky a tônica foi posta na discricionariedade dos que possuem poder decisório, os quais 

podem tutelar interesses de terceiros desde que se vislumbre um benefício para a companhia. 

 

A discussão, contudo, não se resume aos benefícios diretos126127. Em A.P Smith 

Manufacturing Co. v. Barlow128, a Corte de Nova Jersey ratificou uma doação feita à 

Universidade de Princeton. O caso contou com a participação de Adolf Berle, o qual, atuando 

como advogado, defendeu a visão de que nem uma política social nem o interesse público 

poderiam justificar a inobservância do princípio de que os administradores devem atuar em 

benefício dos interesses dos acionistas, sendo aqueles obrigados a aplicar os recursos da 

companhia apenas no desenvolvimento do seu objeto social. A negação desse princípio atacaria 

as bases do sistema econômico das companhias privadas.  

 

                                                                                 
125 CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 137-138. 
126 Outro caso frequentemente citado envolvendo benefícios indiretos é o Union Pacific Railroad Co. v. Trustees, 

julgado em 1958. Na ação, uma doação à caridade foi considerada legítima, pois iria criar uma “good will” para a 

companhia, resultando em um benefício de longo prazo para os acionistas. Dessa forma, foi sendo suavizada a 

regra de que o atendimento de outros interesses que não os dos sócios era possível apenas quando gerasse um 

benefício direto à companhia. Pelo caso, os benefícios indiretos também passam a ser considerados. 8 Utah 2d 101, 

329 P. 2d 398 (1958). 
127 Em comentário sobre outro caso de benefício indireto, Charlton (…) courts extended management’s power by 

validating gifts which bore even such indirect benefit to the corporation as ‘providing justification’ for the private 

enterprise system – especially if it involved young people when ‘a large segment of youth is alienated even from 

parents who are not entirely satisfied with our present social and economic system127” (Theodora Holding Comp. 

v. Henderson, 257 A 2d 398, 406 (1969 Del. Ch.). CHARLTON, Lord Wedderburn of. The Legal Development of 

Corporate Responsibility: For Whom Will Corporate Managers Be Trustees? In: “Corporate Governance and 

Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, 

Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 9 
128 A A.P Smith Manufacturing Co. v. Barlow, 13 NºJ. 145, 98 A.2d 581, appeal dismissed, 346 U.S. 861 (1953) 
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Todavia, a Corte rejeitou esse argumento, sob o fundamento de que “modern 

conditions require that corporations acknowledge and discharge social as well as private 

responsibilities as members of the communities within which they operate129130”. Para os 

defensores da visão institucionalista, esta seria mais uma prova do alargamento dos deveres 

fiduciários dos administradores, os quais passaram a abarcar também os interesses das partes 

interessadas. No mínimo, os administradores estariam livres para tutelar os interesses dos 

stakeholders, mesmo sem gerar um benefício direto para os sócios131. Lado outro, há a corrente 

que defende que este seria apenas um reconhecimento da Corte Nova Jersey de que os interesses 

de longo prazo dos sócios frequentemente são atendidos por decisões aparentemente maléficas 

no curto prazo, evidenciando assim a regra do “Benefit Rule” 132. Nessa esteira, a referência à 

responsabilidade social mencionada no julgamento da Corte seria apenas um mere dictum. 

Atualmente, a questão ainda permanece controvertida, conforme aponta Bainbridge: “In sum, 

the law governing operational decisions has a somewhat schizophrenic feel. In most 

jurisdictions, courts will exhort directors to use their best efforts to maximize shareholder 

wealth. In a few jurisdictions, courts may exhort directors to consider the corporation’s social 

responsibility” 

 

Entretanto, qualquer que seja a visão adotada, os administradores que considerarem 

os interesses das partes interessadas em decisões operacionais raramente serão 

responsabilizados, pois a doutrina da business judgment rule costuma abranger tais situações133. 

                                                                                 
129 A, 13 NºJ. 145, 98 A.2d 581, 586 
130 Dentre nós, necessário destacar o disposto no art. 154, §4º da LSA, o qual dispõe que: “O conselho de 

administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou 

da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais”.  
131 Em comentário sobre outro caso de benefício indireto, Charlton (…) courts extended management’s power by 

validating gifts which bore even such indirect benefit to the corporation as ‘providing justification’ for the private 

enterprise system – especially if it involved young people when ‘a large segment of youth is alienated even from 

parents who are not entirely satisfied with our present social and economic system131” (Theodora Holding Comp. 

v. Henderson, 257 A 2d 398, 406 (1969 Del. Ch.). CHARLTON, Lord Wedderburn of. The Legal Development of 

Corporate Responsibility: For Whom Will Corporate Managers Be Trustees? In: “Corporate Governance and 

Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, 

Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 9 
132 “Ultimately, however, the differences between Barlow and Dodge have little more than symbolic import. As the 

Barlow court recognized, shareholders’ long-run interests are oftern served by decisions (such as charitable giving) 

that appear harmful in the short-run”. BAINBRIDGE, Stephen M. Interpreting Nonshareholder Constituency 

Statutes. Pepperdine Law Review, vol. 19, 1992, p. 9 
133 “(...) it is readily apparent that considering a range of corporate interests may enter into the “reasonabless” of a 

business decision (duty of care) or “rational belief in it (business judgment rule)”. ORTS, Eric W. Beyond 
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Desta forma, historicamente houve um aumento na discricionariedade dos sócios e 

administradores, aos quais foi outorgada a possibilidade de tutelarem os interesses dos 

stakeholders, mesmo que não seja possível identificar com clareza um benefício para os 

sócios134.  

 

1.3.1.2 DECISÕES ESTRUTURAIS 

 

Quanto às decisões estruturais, o primeiro caso paradigmático foi o Unocal Corp. v. 

Mesa Petroleum Co135, julgado pela Corte de Delaware, a qual adentrou na análise dos 

mecanismos de defesa utilizados pelos administradores da companhia para repelir uma 

aquisição hostil. No caso, foi concedida ao Conselho de Administração a autonomia para 

sopesar os benefícios financeiros que a oferta hostil traria aos sócios com os potenciais impactos 

sobre as partes interessadas. Destarte, aos administradores foi explicitamente permitido 

considerar “the impact on ‘constituencies’ other than shareholders (i.e. creditors, customers, 

employees, and perhaps even the community generally)136”. 

 

Uma possível interpretação desse julgado é no sentido de que a tutela dos interesses 

dos stakeholders seria permitida mesmo no caso de decisões estruturais. Lado outro, argumenta-

se que o contexto no qual a Unocal estava inserida era único, já que a oferta hostil fora realizada 

por uma companhia com péssima reputação e, dessa forma, haveria embasamento suficiente 

para os administradores sustentarem que a aquisição não era no melhor interesse de nenhuma 

das partes interessadas da companhia, nem mesmo dos sócios137138.  

                                                                                 

Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. The George Washington Law Review. nº1, vol. 61, 

1992, pp. 44.  
134 “Thereafter, the business judgment test has protected management in respect of most gifts so long as indirect 

benefits to the corporation could be somehow envisaged”. CHARLTON, Lord Wedderburn of. The Legal 

Development of Corporate Responsibility: For Whom Will Corporate Managers Be Trustees? In: “Corporate 

Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social 

Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 9 
135Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. 493 A.2d 946 (1985)  
136 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. 493 A.2d 946 (1985) 
137 BAINBRIDGE, Stephen M. Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes. Pepperdine Law Review, vol. 

19, 1992, p. 11-12.  
138 Em outro caso similiar Newell Co. v. Vermont American Corp (725 F.Supp. 351 – NºD.III.1989), a corte, ao 

aplicar o ‘Unocal test’, havia determinado que a oferta iria maximizar o lucro de curto prazo dos acionistas, mas, 

ainda assim, decidiu manter as defesas contra a aquisição da companhia. Apesar de parecer que a principal ameaça 
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Outro caso emblemático, mas que altera o entendimento disposto no Unocal, é o 

Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc139, julgado em 1986 pela Corte de 

Delaware, a mais influente dos Estados Unidos em matéria societária. Em síntese, a Revlon 

recebeu uma oferta hostil para aquisição de suas ações pela Pantry Pride. Em seguida, a 

Forstmann também entrou no processo concorrencial, oferecendo um preço menor pelas ações 

da Revlon. O Conselho de Administração da Revlon privilegiou a oferta da Forstmann, mesmo 

esta sendo por um preço mais baixo. Dentre outros fatores, alegou que a venda para a Forstmann 

iria melhor proteger os interesses de certos noteholders.  

 

A corte de Delaware decidiu que o Conselho de Administração tinha agido contra o 

seu dever fiduciário, o qual determinava que eles deveriam buscar o maior preço possível na 

ocasião da venda companhia. Em sua fundamentação, a corte alega que: “A board may have 

regard for various constituencies in discharging its responsibilities, provided there are 

rationally related benefits accruing to the stockholders. However, such concern for non-

stockholder interests is inappropriate when an auction among active bidders is in progress, and 

the object no longer is to protect or maintain the corporate enterprise but to sell it to the highest 

bidder”.  

 

Para grande parte da doutrina, o caso deixou claro que, quando uma companhia 

abandonar suas estratégias de longo prazo e entrar “em leilão”, ou seja, quando se tratar da 

venda imediata da companhia, o único dever fiduciário dos conselheiros é maximizar o valor 

imediato das ações.   

 

A decisão, portanto, determina que, mesmo em uma companhia que ordinariamente 

tutele os interesses das partes interessadas, tal postura não é permitida quando a sua alienação 

for iminente, caso no qual sobrelevam os interesses financeiros dos sócios, no sentido de 

conseguirem o maior preço possível para suas ações. O precedente muda a interpretação prévia 

                                                                                 

à operação seriam os interesses extrassociais, a Corte evitou tal questão, pontuando apenas que os interesses de 

longo prazo dos acionistas estariam ameaçados. Op. Cit. nota 58, p. 12.   
139 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986).  
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disposta no caso Unocal, no qual foi permitido aos administradores sacrificar os interesses dos 

sócios em benefício de terceiros. Agora, os administradores de uma companhia sediada em 

Delaware poderiam ser condenados por violação do seu dever fiduciário140, caso aceitassem um 

preço menor para as ações da companhia sob a justificativa de que estariam protegendo o 

interesse das partes interessadas.  

 

Além disso, a argumentação da Corte também revela o entendimento de que, nas 

decisões ordinárias, a administração pode tutelar o interesse das partes interessadas somente se 

tal ato for capaz de produzir benefícios para os sócios. “In other words, directors may only 

consider stakeholders interests if doing so would benefit shareholders”141.   

 

Contudo, esse novo entendimento da Corte de Delaware também não é pacífico. Há 

uma linha que enxerga tal precedente como uma exceção, pois, no caso, se a alienação viesse a 

se concretizar, a companhia iria se tornar uma sociedade fechada, consequência drástica para os 

sócios, cujos interesses nesse cenário específico deveriam ser privilegiados. Desta feita, as 

regras definidas no Unocal seriam aplicáveis somente às hipóteses em que a operação 

envolvesse o fechamento de capital da companhia142.  

 

Prova desse entendimento seriam decisões subsequentes, pelas quais os 

administradores não estariam vinculados unicamente à regra de maximização do lucro dos 

acionistas143caso a companhia permenecesse aberta. Nesse sentido, os julgamentos posteriores 

                                                                                 
140 Tal regra foi aplicada em Accord Black & Decker Corp. v. American Standard, Inc. (682 F.Supp. 772, 786-87 

– D.Del. 1988), no qual as ações do Conselho com vistas a proteger os empregados foram consideradas impróprias 

quando as regras do Revlon são aplicáveis.   
141 O autor cita também dois outros casos nos quais esse entendimento foi adotado. No primeiro, Buckhorn, Inc. v. 

Ropak Corp. (656 F. Supp. 209, 231-32 – S.D.Ohio, aff’d, 815 F.2d 76 – 6Th Cir. 1987), um plano de stock option 

para os empregados foi invalidado, pois a Corte julgou que não havia evidências de que ele iria beneficiar os 

acionistas nem de que a oferta hostil da Ropak representasse uma ameaça para os empregados da Buckhorn. Noutro 

julgado, Shamrock Holdings, Inc v. Polaroid Co. (559 A.2d 257, 276 – Del.Ch.1989), o plano de stock option para 

os empregados foi mantido pois ele poderia gerar valor para a companhia e para os acionistas. Cf. BAINBRIDGE, 

Stephen M. Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes. Pepperdine Law Review, vol. 19, 1992, nota 64, 

p. 13.  
142 “In other words, it is only when a public corporation is about to stop being a public corporation that directors 

lose the protection of the business judgement rule and must embrace shareholder wealth as their only goal”. 

STOUT, Lynnº The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and 

the Public. São Francisco: Berrett-Koehler, 2012, p. 30-31 
143 Por exemplo, no caso Air Products and Chemicals, Inc v. Airgas Inc. Civ. 5249-CC, 5256-CC (Del. Ch. Feb. 

15, 2011) 92, citando Paramount Communications Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140, 1150 (Del. 1990). A Airgas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

caminham no sentido de permitir aos administradores privilegiarem os interesses de longo prazo 

dos sócios em detrimento de uma visão imediatista. Apesar de não enfatizarem a tutela do 

interesse das partes interessadas, o interesse de longo prazo dos sócios é critério tão abrangente 

que poderia justificar praticamente qualquer medida em prol dos interesses extrassociais.  

 

1.3.1.3 OS CONSTITUENCY STATUTES 

 

Os Constituency Statutes144 são leis estaduais que permitem aos administradores 

tutelarem outros interesses que não os dos sócios. Nessa perspectiva, aumenta-se a liberdade 

para cuidarem dos interesses das partes interessadas145. Inicialmente, predominava a visão de 

que os Statutes fossem apenas uma resposta legislativa ao grande número de aquisições hostis 

que ocorreram na década de 1980. À época, os administradores das companhias alvo buscavam 

alternativas para afastar as propostas de aquisição hostil sem ferir o seu dever fiduciário de agir 

no interesse dos sócios146. Caso os administradores recebessem uma oferta que fosse 

financeiramente vantajosa para os sócios, quais meios eles teriam para recusá-la sem que isso 

implicasse sua responsabilização? 

 

Como solução parcial para esse problema, os administradores fizeram lobby perante 

o poder legislativo estadual, de forma a aprovarem leis que lhes permitissem considerar os 

interesses das partes interessadas. Nessa perspectiva, abrir-se-ia a oportunidade de rejeitarem 

                                                                                 

tinha ações negociadas em bolsa pelo valor aproximado de US$40-50 por ação. A Air Products fez uma oferta de 

US$70 por ação, a qual foi tida como benéfica por vários acionistas da Airgas. Todavia, o Conselho de 

Administração da Airgas não aprovava a venda, sob a alegação de que a melhor opção era permanecerem como 

uma companhia aberta. A corte de Delaware julgou em favor do Conselho e, citando um precedente anterior, 

afirmou que o Conselho não estava: “under any per se duty to maximize shareholder value in the short term, even 

in the context of a takeover”.  
144 Elas também são referidas por vários outros nomes, tais como other constituencies, nonshareholder 

constituencies, expanded constituencies, nonmonetary factors statues, corporate constituency ou multi-

constituency. Cf. ORTS, Eric W. Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. The George 

Washington Law Review. nº1, vol. 61, 1992. O termo “constituency” é relacionado ao de partes interessadas 

(“stakeholders”) Cf. KUHN, James W.; SHRIVER JR., Donald W. Beyond Success: Corporations and Their 

Critics in the 1990s, 1991.   
145 Os interesses que podem ser considerados pelos administradores variam de acordo com o constituency statutes 

adotado por cada estado.  
146 GREENE, Edward F. Regulatory and Legislative Responses to Takeover Activity in the 1980s: The United States 

and Europe, 69 Texas Law Review, 1991, pp. 1539-1563. 
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uma oferta hostil benéfica para os acionistas, sob o argumento de que ela poderia ferir outros 

interesses que também lhes cabia tutelar147.  

 

A Pennsylvania foi o primeiro estado a adotar um Constituency Statutes, em 1983148. 

Desde então, a maioria dos estados americanos adotou alguma forma dos Statutes149. Em grande 

parte dos casos, tais normas não são aplicáveis apenas às hipóteses de aquisição hostil, mas a 

qualquer decisão operacional ou estrutural dos administradores150. Desta feita, os Statutes foram 

gradativamente se descolando151 do contexto específico das ofertas hostis e, com o tempo, 

passaram a ser vistos como uma importante ferramenta para induzir uma conduta socialmente 

responsável das companhias152153.  

 

Via de regra, os Statues consideram que as partes interessadas incluem empregados, 

fornecedores, consumidores, credores e a comunidade local; e, nessa esteira, os administradores 

                                                                                 
147 Outros autores apontam que, apesar da influência do lobby dos administradores em alguns estados, via de regra 

os estados adotaram tais medidas para proteger seus próprios cidadãos, pois viam nas aquisições hostis uma ameaça 

para os empregos e comunidade em geral. ORTS, Eric W. Beyond Shareholders: Interpreting Corporate 

Constituency Statutes. The George Washington Law Review. nº1, vol. 61, 1992, pp. 24-25.  
148 Dentre outras previsões, a legislação da Pennsylvania a prevê que: “In discharging the duties of their respective 

positions, the board of directors, committees of the board and individual directors of a domestic corporation may, 

in considering the best interests of the corporation, consider the effects of any action upon employees, upon 

suppliers and customers of the corporation and upon communities in which offices or other establishments of the 

corporation are located, and all other pertinent factors”. Act of Dec. 23, 1983, No. 1983-92, § I(B), 1983 Pa. Laws 

395. 
149 Seguindo o exemplo da Pennsylvania, o Kentucky promulgou o seu Statutes em 1984; Ilinois, Missouri e Ohio 

em 1985 e 1986. Atualmente, cerca de 38 estados norte-americanos adotam algum tipo de Constituency Statutes.  
150 Os únicos estados que limitaram a aplicação dos Statutes às aquisições do controle das companhias foram 

Connecticut, Iowa, Louisiana, Missouri, Oregon, Rhode Island, e Tennessee.  
151 Eles também não se mostraram a melhor medida antitakeover, haja vista a existência de outras leis específicas, 

como a legislação antitruste, bem como a utilização de outras estratégias contratuais, tais como “poison pills”, 

“white knight”, “lock-up”, “scorched earth”, etc.  
152 Como vantagens na adoção dos Statutes, frequentemente se alega que os estados que adotarem tais medidas irão 

fomentar a inovação e competição entre empresas socialmente responsáveis, encorajar investimentos e produzir 

maiores ganhos, tanto em termos financeiros quanto de responsabilidade social.  
153 Para Eric Orts: “The statutes, for example, may enable American corporations to emulate corporate governance 

configurations followed in competing nations within the world economy, such as Germany, Japan, and the nations 

of the European Community (…) corporate governance regimes in some other countries already seem to operate 

in a manner that constituency statutes promote – to take seriously corporate interests beyond those of shareholders.” 

ORTS, Eric W. Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. The George Washington Law 

Review. nº1, vol. 61, 1992, pp. 19-20. 
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têm liberdade para considerar os interesses e impactos das suas decisões sobre as partes 

interessadas e considerar tanto os interesses de curto e longo prazo da companhia154155.  

 

Na maioria dos casos, as disposições dos Statutes não são mandatórias. Oferecem, 

pois, a possibilidade de os administradores considerarem outros interesses, mas não afetam a 

sua liberdade de privilegiar os interesses dos sócios. Nesse sentido, a opinião majoritária156 é a 

de que os Statutes não criam novos deveres fiduciários para os administradores, havendo 

algumas legislações que evidenciam esse entendimento157. Uma exceção é o estado de 

Connecticut158, no qual se exige que o Conselho de Administração considere o interesse das 

partes interessadas ao tomar decisões. Todavia, não confere qualquer direito de ação aos 

terceiros que devam ter seus interesses tutelados, delegando somente aos sócios a possibilidade 

de contestar a decisão.  

 

                                                                                 
154 A consideração dos interesses extrassociais aproxima os Statutes da visão institucionalista Cf. ORTS, Eric W. 

Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. The George Washington Law Review. nº 1, 

vol. 61, 1992, pp. 20-22. Interessante notar a passagem na obra de Orts, no qual ele refuta uma afirmação do 

professor Alfred Conrad, para o qual os Constituency Statutes teriam origem em uma ‘lei societária do terceiro 

Reich”. Ele fazia referência, claro, ao §70 da AktG de 1937. Op. Cit. p. 22, nota 37. Na argumentação para afastar 

a iniciativa dos Statutes do regime nazista, o professor Orts esclarece que tal previsão teve origem na obra de 

Rathenau, vinculando tudo ao institucionalismo clássico.  
155 Os Statutes aprovados pelos estados da Califórnia e Washington também incluem o meio ambiente no rol das 

partes interessadas, cujos interesses podem ser tutelados.   
156 Essa não é uma posição uníssona. Por exemplo, em comentário ao Constituency Statute de Illinois, no qual é 

previsto que o dever fiduciário dos administradores é perante a própria companhia, Thomas Bamonte afirma que: 

“This, in turn, reduces the status of shareholders to a position of one among a set of corporate constituents”. 

BAMONTE, Thomas J. The Meaning of the “Corporate Constituency” Provision of the Illinois Business 

Corporation Act. 27 Loyola University Chicago Law Journal, 1995, pp. 9-10. 
157 No estado de Nova Iorque, por exemplo, nas previsões sobre quais interesses que podem ser considerados, lê-

se: “Nothing in this paragraph shall create any duties owed by any director to any person or entity to consider or 

afford any particular weight to any of the foregoing or abrogate any duty of the directors, either statutory or 

recognized by common law or courts decisions”. NºY. Business Corporation Law §717(b).  
158 Connecticut General Statutes § 33-313(e) (West 1990). Conforme aponta Orts, a redação dispõe: “[In making a 

decision that] relates to the sale of all or substantially all of the assets of a corporation whether or not in the usual 

or regular course of business of the corporation (...) a director of a corporation [with registered securities] shall 

consider, in determining what he reasonably believes to be in the best interests of the corporation (i) the long-term 

as well as the short-term interests of the corporation; (ii) the interests of the shareholders, long-term as well as 

short-term, including the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the 

corporation; (iii) the interests of the corporation’s employees, customers, creditors and suppliers; and (iv) 

community and societal considerations including those of any community in which any office or other facility of 

the corporation is located”. ORTS, Eric W. Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. 

The George Washington Law Review. nº1, vol. 61, 1992, nota 68, pp. 29 
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A receptividade dos Statutes pela doutrina é controversa, com diversas opiniões 

contrárias159 ou favoráveis160. Para muitos, tais medidas não alteram o entendimento legal e 

jurisprudencial, visto que os administradores já teriam discricionariedade para tutelar interesses 

extrassociais, conforme exposto acima. Os Statutes apenas garantiriam maior segurança aos 

administradores, sem afetar conceitos jurídicos já preestabelecidos. Por outro lado, há a corrente 

que defende que os Statutes evidenciam o entendimento de que os administradores não devem 

agir apenas no interesse dos sócios, tendo também deveres fiduciários perante as partes 

interessadas. 

 

Dentre as polêmicas suscitadas, estão as típicas questões relacionadas à escolha e 

ponderação dos interesses a serem tutelados pelos administradores. Questiona-se, por exemplo, 

qual seria a definição dos interesses dos “consumidores” ou da “comunidade”; qual o peso deve 

ser dado aos interesses das partes interessadas; qual interesse deve prevalecer em caso de 

conflito; e quais parâmetros o judiciário deve usar ao rever as decisões orientadas aos interesses 

das partes interessadas. São, via de regra, as mesmas preocupações enfrentadas pelo modelo 

fiduciário do institucionalismo.  

 

Apesar das múltiplas controvérsias que emergiram com os Statutes, na prática são 

raras as decisões judiciais que invocam tais normas e, quando o fazem, são em casos 

relacionados à aquisição hostil161. Na doutrina, a repercussão da matéria foi se esvaecendo, haja 

                                                                                 
159 Cf. ROMANO, Roberta. A Guide to Takeovers: Theory, Evidence, and Regulation, 9 Yale Journal on 

Regulations, 1992, pp. 119-171; HANKS JR., James J. Playing with Fire: Nonshareholder Constituency Statutes 

in the 1990s, 21 Stetson Law Review, 1991, p. 97 et. seq.; Committee on Corporate Laws, American Bar 

Association. Other Constituencies Statutes: Potential for Confusion, 45 Bussiness Law, 1990, p. 2253 et. seq.; 

HANSEN, Charles. Other Constituencies Statutes: A Search for Perspective, 46 Bussiness Law, 1991, p. 1355 

et.seq.; SOMMER JR., Whom Should the Corporation Serve? The Berle-Dodd Debate Revisited Sixty Years Later, 

16 Delaware Journal of Corporation Law 33, 1991, pp. 40-46. MACEY, Jonathan R., An Economic Analysis of the 

Various Rationales for Making Shareholders the Exclusive Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties, 21 Stetson 

Law Review 23, 1991. 
160 O’CONNOR, Marleen A. Restructuring the Corporation's Nexus of Contracts: Recognizing a Fiduciary Duty 

to Protect Displaced Workers, 69 North Carolina Law Review, 1991, pp. 1229- 1234; MILLON, David. Redefining 

Corporate Law, 24 Indiana Law Review, 1991, pp. 225-248. HAZEN, Thomas L. The Short-Term/Long-Term 

Dichotomy and Investment Theory: Implications for Securities Market Regulation and Corporate Law, 70 North 

Carolina Law Review 137, 1991.   
161 Orts cita os casos Baron v. Strawbridge & Clothier; Amanda Acquisition Corp. v. Universal Foods Corp; 

Georgia-Pacific Corp. v. Great Northern Nekoosa Corp.; e Keyser v. Commonwealth National Financial Corp. 

ORTS, Eric W. Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes. The George Washington Law 

Review. nº1, vol. 61, 1992, pp. 30-35. 
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vista a pouca relevância prática162. Contudo, é interessante notarmos que, ao contrário da 

percepção muitas vezes difundida, nos Estados Unidos vigora o entendimento de que os 

administradores podem tutelar os interesses das partes interessadas, mesmo que os benefícios 

de tal conduta para a companhia não sejam facilmente identificáveis. Trata-se de uma permissão 

encontrada na jurisprudência163 e, nos estados que adotam o Constituency Statutes, também na 

legislação.  

 

1.3.2 DEBATE TEÓRICO  

 

No debate doutrinário, nem sempre prevaleceu a visão de que a companhia deveria 

atuar visando maximizar os lucros dos sócios. Na verdade, esse entendimento foi duramente 

contestado no início da década de 30, no famoso debate entre o professor da Harvard Law 

School, E. Merrick Dodd. e professor da Columbia Law School, Adolf. A. Berle Jr, o qual viria 

ficar conhecido como “O Grande Debate164”.  

 

Daquela época até os anos 70, a academia estadunidense privilegiou o fenômeno do 

dirigencialismo, sob a crença de que administradores profissionais deveriam ficar encarregados 

das decisões nas companhias. Nesse contexto, foi ampliada a autonomia dos diretores e 

conselheiros e, na prática, esses tendiam a ponderar os interesses das partes interessadas ao 

tomar suas decisões. Foi com o advento da Escola de Chicago que se renovou o entendimento 

de que a companhia existe em benefício do acionista. Tal visão culminou na ideia de que os 

administradores deveriam sempre buscar maximizar o valor das ações.  

 

A partir dos anos 80, também foi crescendo em importância uma visão 

institucionalista da companhia, especialmente através de algumas escolas de negócios e com o 

aprofundamento dos estudos da chamada “stakeholder theory”. Apesar de ser minoritária, essa 

                                                                                 
162 Cf. STANGE, Gary von Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie? 11 

Hofstra Lab. Law Journal, 1994, p. 461. 
163 Com exceção das decisões estruturais, conforme visto acima.  
164 WEINER, Joseph L. The Berle-Dodd Dialogue on the Concept of the Corporation, 64 Columbia Law Review, 

1458, 1964 
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corrente vem recebendo atenção crescente da comunidade jurídica e ganhou maior destaque 

após a crise financeira de 2007.  

 

Julgamos relevante a exposição dos pontos centrais da evolução do debate teórico, 

tendo em vista a sua influência na intepretação legislativa, na reformulação das normas legais 

ou mesmo na criação de medidas de auto regulação.  

 

1.3.2.1 O GRANDE DEBATE 

 

Após a crise de 1929, o sistema capitalista passou a ser questionado e, nesse 

contexto, as grandes companhias também vieram a ser encaradas como ponto central de um 

sistema falho. No geral, havia discussões sobre os sistemas políticos, com uma tendência de 

abandono do pluralismo em benefício do corporativismo, então em ascensão na Europa. Este 

último privilegia a cooperação em detrimento da competição, enfatizando os interesses dos 

grupos sobre os interesses individuais. Nessa toada, o corporativismo assume que o governo, 

em consulta aos grandes grupos sociais, pode articular objetivamente o que seria o “interesse 

público”, o qual, uma vez estabelecido, serve como parâmetro para que os grupos adaptem seus 

objetivos em apoio a tal interesse. Tal parâmetro também é aplicável às grandes companhias165, 

cujos interesses também deveriam se conciliar com o interesse público. Nas palavras de Bratton 

e Wachter166, o corporativismo “vê as companhias como entidades que operam como um órgão 

do estado e assumem responsabilidades sociais”.  

 

Nesse contexto, em 1931 Berle publica artigo denominado Corporate Powers as 

Powers in Trust167, o qual depois viria a ser incorporado em sua clássica obra com o economista 

Gardiner C. Means, The Modern Corporation & Private Property. Na ocasião, Berle aponta 

para o fato de que a ampla liberdade dada aos administradores muitas vezes os levava a não agir 

                                                                                 
165 A respeito, Cf. BRATTON, William W.; WACHTER, Michael L. Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: 

Adolf Berle and the Modern Corporation. The Journal of Corporation Law, vol. 34, 2008, p. 102 et. seq.  
166 No original: “Putting this in the terms of the theory of the firm, corporatism views the corporation as an entity 

that operates as an organ of the state and assumes social responsibilities”. BRATTON, William W.; WACHTER, 

Michael L. Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and the Modern Corporation.  The Journal of 

Corporation Law, vol. 34, 2008, p. 102-103.  
167 BERLE JR., Adolf. A. Corporate Powers as Powers in Trust. Inº Harvard Law Review, vol. 44, nº 7, 1931, pp. 

1049-1074 
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de forma a maximizar os lucros dos sócios e, dessa maneira, advogava uma maior ênfase na 

doutrina de que os administradores são agentes fiduciários dos acionistas. 

 

Apesar de Berle não ter abordado diretamente o tema “interesse social” das 

companhias, a visão subjacente, de que as sociedades são criadas pelos sócios com vistas a gerar 

lucros para eles, veio a ser atacada por Dodd no artigo intitulado “For Whom Are Corporate 

Managers Trustees?”168. Dá-se então o início do debate acadêmico sobre a função das 

companhias, o qual veio a se tornar conhecido como “o grande debate”.  

 

Na ocasião, Dodd argumenta que, apesar de concordar com um maior controle sobre 

os administradores, não é correta a visão de que a companhia existe com o único propósito de 

gerar lucros para os seus acionistas. Pondera que a opinião pública169, a qual tem forte influência 

sobre a lei, possui como tendência enxergar as grandes empresas como uma instituição social, 

a qual deve desempenhar uma função social paralela à sua busca por lucros170.  

 

Em defesa de sua visão, Dodd aponta que, historicamente, o exercício de uma 

atividade econômica é relacionado a realização de uma função pública171172. A empresa é 

                                                                                 
168 DODD, E. Merrick. For Whom Are Corporate Managers Trustees? Inº Harvard Law Review. vol. 45, nº 7, 

1932, pp. 1145-1163.  
169 Seguro sobre o papel que a opinião pública irá desempenhar nessa alteração sobre a visão da macroempresa, 

Dodd afirma que: “The view that those who manage our business corporations should concern themselves with the 

interest of employees, consumers, and the general public, as well as of the stockholders, is thus advanced today by 

persons whose positions in the business world is such as to give them great power of influencing both business 

opinion and public opinion generally (…) Little or no attempt seems to have been made, however, to consider how 

far such an attitude on the part of the corporate managers is compatible with the legal duties which they owe the 

stockholder-owners as the elected representatives of the latter”. DODD, E. Merrick. For Whom Are Corporate 

Managers Trustees? Inº Harvard Law Review. vol. 45, nº 7, 1932, pp. 1156. 
170 “Dodd believed, correctly, that corporatism was making its way across the Atlantic”. BRATTON, William W.; 

WACHTER, Michael L. Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and the Modern Corporationº 

The Journal of Corporation Law, vol. 34, 2008, p. 124.  
171 Nesse aspecto, é interessante observar que no caso específico das sociedades anônimas, houve sempre uma 

maior preocupação governamental com a sua constituição e operação. Lembra-se, pois, de que, historicamente, 

existia uma reserva do Estado quanto a criação das companhias, a qual gradualmente foi sendo liberada aos 

particulares. Como sabido, seguiu-se do regime de privilégio, para o de autorizações e, enfim, para o regime da 

liberdade regulamentada, que dentre nós surgiu com a Lei nº 3.150/1882.  
172 Dodd dá também os exemplos das sociedades que desempenham serviços públicos. Descreve então alguns 

preceitos da própria justiça americana, como o caso Munn v. Illinois de 1877, no qual a Suprema Corte julgou que 

o estado de Illinois tinha direito de estipular o preço máximo para a guarda de grãos porque as empresas que 

desempenhavam tal atividade estavam “affected with a public interest”. DODD, E. Merrick. For Whom Are 

Corporate Managers Trustees? Inº Harvard Law Review. vol. 45, nº 7, 1932, pp. 1153. Ele acredita que tal regra 

possa ser estendida a outros casos, no sentido de que a lei se aproxime do ponto de vista no qual tenderá a considerar 
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permitida e encorajada pela lei principalmente por ser útil à comunidade, não para gerar lucros 

aos seus donos. Outrossim, nas relações entre as companhias e os empregados, é esperado que 

aquelas tenham não apenas deveres negativos173, mas desempenhem condutas afirmativas no 

sentido de lhes proporcionar maior segurança econômica174. Nesse contexto, os administradores 

não agentes dos acionistas, mas representantes de uma instituição social175. 

 

Em resposta ao professor Dodd, Berle publicou o artigo “For Whom Corporate 

Managers Are Trustees: A Note”. Ele não ataca a visão de Dodd em si, mas a sua aplicação 

prática. Sustenta ser ingênuo pensar que os administradores possam agir como fiduciários 

(trustees) das partes interessadas. Na sua visão, outorgar aos administradores a tarefa de cuidar 

de outros interesses que não os dos sócios iria deixá-los livres de qualquer tipo de fiscalização, 

posto que qualquer ato poderia ser justificado como no interesse de um ou outro grupo.  

 

Berle também chama a atenção para o fato de que, no contexto americano, a 

propriedade acionária é fonte de renda e segurança para grande parcela da população, estimando 

que metade da poupança americana estava alocada no mercado de capitais. Nessa perspectiva, 

ao buscar servir aos interesses dos acionistas, a companhia também estaria desempenhando uma 

medida em prol do bem-estar social. Ademais, o aumento no poder discricionário dos 

administradores elevaria também o risco de expropriação dos lucros. Sem um critério claro, até 

administradores bem-intencionados teriam poucas bases para escolher dentre os vários 

                                                                                 

todas as empresas como afetadas pelo interesse público. Isso já ocorria, por exemplo, nas sociedades que 

exploravam concessões de serviços públicos.  
173 A exemplo da limitação da jornada de trabalho, regras de segurança do trabalho, etc.  
174 Sobre o papel do direito, Dodd crê que ele será residual, visto que a opinião pública já tenderá a direcionar as 

companhias em direção das suas ideias. Nesse sentido: “The principal object of legal compulsion might then be to 

keep those who failed to catch the new spirit up to be standards which their more enlightened competitors would 

desire to adopt voluntarily. Business might then become a profession of public service, not primarily because of 

the law had made it such but because a public opinion shared in by business men themselves had brought about a 

professional attitude”. DODD, E. Merrick. For Whom Are Corporate Managers Trustees? Inº Harvard Law 

Review. vol. 45, nº 7, 1932, pp. 1153. 
175 Nesse contexto, ele cita também as defesas ao seu pensamento expressas pelo presidente do conselho e o diretor 

executivo da GE, Owen D. Young e Gerald Swope, os quais eram os líderes do chamado “Novo Capitalismo”, 

movimento que pregava a adoção do que viriam a ser consideradas as políticas modernas de trabalho. Cf. FILENE, 

Edward A. The New Capitalism. In: “149 Annals of the American Academy of Political and Social Science, Part 

1: The Second Industrial Revolution and Its Significance”, 1930. Para Swope, a Grande Depressão era um 

importante elemento para a visão da companhia como uma instituição que deveria servir não apenas os interesses 

dos seus acionistas, mas também dos seus empregados e consumidores. DODD, E. Merrick. For Whom Are 

Corporate Managers Trustees? Inº Harvard Law Review. vol. 45, nº 7, 1932, pp. 1156. 
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interesses das partes interessadas, os quais, comumente, divergem entre si. Reconhecendo tal 

fato, muitos grupos poderiam valer-se de força e ameaças para angariar maior riqueza da 

sociedade, a exemplo da realização de greves pelos trabalhadores e boicotes pelos 

consumidores.  

 

Em 1935, Dodd retoma o debate, reafirmando a sua posição no artigo intitulado Is 

Effective Enforcement of the Fiduciary Duties of Corporate Managers Practicable?. Dodd 

afirma que a lei não seria meio eficaz para compelir os administradores a agirem em benefício 

dos acionistas. Nesse sentido, os deveres fiduciários estipulados para os administradores seriam 

ineficazes, dada a dificuldade em se detectar a expropriação dos lucros176. Além disso, os 

administradores teriam poder e influência suficientes para limitar qualquer medida judicial ou 

legislativa que contrarie os seus interesses 177. Não há, pois, razão para acreditar que os diretores 

ou membros do conselho de administração irão subjugar seus próprios interesses em benefício 

dos acionistas.   

 

Dodd defende que a solução seja libertar os administradores do dever de agir em 

prol dos interesses dos acionistas para fazê-los servir à comunidade. Ao invés de serem 

orientados aos interesses egoísticos dos sócios, os administradores teriam um maior apelo 

emocional para trabalharem em benefício do bem-estar social178. Dessa forma, os 

administradores seriam impulsionados pelo prestígio social advindo do fato de realizarem um 

serviço público relavante, não por interesses meramente financeiros179. 

                                                                                 
176 Na realidade brasileira, essa observação também é válida para a extração dos benefícios privados do controle 

pelo acionista  
177 De acordo com Dodd: “Enforcement of legal rules governing the conduct of a powerful group tends to be 

ineffective unless the content of these rules finds approval in the minds and feelings of the more influential portion 

of the group affected thereby”. DODD, E. Merrick. Is Effective Enforcement of the Fiduciary Duties of Corporate 

Managers Practicable? 2  The University of Chicago Law Review. 1935, pp. 198-199.  
178 “Service to one’s fellow workers, to those who have need of one’s products, or to the social and political 

community of which one is a member would seem a less abnormal aim than vicarious profit-seeking”. DODD, E. 

Merrick. Is Effective Enforcement of the Fiduciary Duties of Corporate Managers Practicable? 2 The University 

of Chicago Law Review, 1935, pp. 203. 
179 “Such service has in most civilized communities, from the age of Pericles to the age of Mussolini and Stalin, 

conferred upon the higher ranks of public servants power and prestige unequalled by that given to any other class 

in the community (…). If, as has not infrequently been the case in the history of western civilization, men have 

been educated to regard power and prestige of public office as more important than material riches, the attainment 

of a relatively high standard of pecuniary honor on the part of public servants may be-as the integrity of the english 

civil servants indicates-a matter of no great difficulty. DODD, E. Merrick. Is Effective Enforcement of the Fiduciary 

Duties of Corporate Managers Practicable? 2 The University of Chicago Law Review, 1935, pp. 203.  
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Berle não respondeu a este último artigo. Porém, Dodd voltou ao debate em 1941, 

com o trabalho “Modern Corporation, Private Property, and Recent Federal Legislation”, o 

qual traz mudanças significativas em seu pensamento. Primeiramente, ele havia abandonado a 

defesa do corporativismo, o qual julgava útil para salvar o capitalismo, mas, como este 

sobrevivera sem uma política centralizada para reduzir a competição, a crise estava resolvida. 

Dessa forma, Dodd parou de enfatizar a importância do relacionamento dos administradores 

com as demais partes interessadas e, em seu artigo, revela-se a visão de que as companhias são 

organizações privadas orientadas ao lucro.180 

 

Centrando sua análise na regulação do mercado de capitais realizada pelo Securities 

Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934, o professor realça o papel desempenhado por 

essas medidas legislativas, enfatizando que, pelo fato de os acionistas terem se provado tão 

incapazes de proteger seus próprios interesses, seja por meio do voto ou pela via judicial, é 

necessário lhes prover das salvaguardas necessárias. Na sua visão, a regulação do mercado de 

capitais tem o propósito de equilibrar o poder entre os acionistas e os administradores, 

aumentando a habilidade daqueles se tornarem bem informados e exercerem seu voto como 

mecanismo de controle. A função da regulação era, portanto, proteger os acionistas181.  

 

Finalmente, após a morte de Dodd, Berle retoma o debate por mais duas vezes, em 

1953 e 1954. A primeira foi atuando como advogado em um recurso à Suprema Corte no caso 

A.P Smith Manufacturing Co. v. Barlow182. Nesta disputa, conforme acima mencionado, a Corte 

de Nova Jersey ratificou uma doação feita à Universidade de Princeton183. Na oportunidade, 

Berle defendeu a visão do “shareholder primacy”. Todavia, logo iria ser revelado que ele estava 

apenas exercendo o seu papel de advogado. Em 1954 ele proferiu uma série de palestras 

                                                                                 
180 “A situation in which the shareholder has to depend rather on the conscience of the management than on his 

own legal rights is a dangerous one”. DODD, E. Merrick. Op. cit. nota 18, p. 927 
181 Cf. BRATTON, William W.; WACHTER, Michael L. Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle 

and the Modern Corporationº The Journal of Corporation Law, vol. 34, 2008, p. 133. 
182 A A.P Smith Manufacturing Co. v. Barlow, 13 NºJ. 145, 98 A.2d 581, appeal dismissed, 346 U.S. 861 (1953) 
183 TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal 

institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, 

Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility”. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, 

Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 153.  
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intituladas The 20th Century Capitalist Revolution, nas quais altera a sua posição inicial, 

afirmando que o tempo tinha provado que Dodd estava certo.  

 

Como justificativa para a sua visão anterior, afirma que tinha receio em delegar aos 

administradores a função de estadistas ou filantropos, não pelo trabalho em si, mas porque eles 

não seriam qualificados para tanto. Entretanto, sustenta que os últimos eventos e o mundo 

corporativo tinham dado ganho de causa ao professor Dodd184.   

 

Conforme se vê, os autores utilizam argumentos que reverberam até os dias atuais185 

e ainda marcam posições na doutrina americana. Sem embargo, é errônea a percepção 

tradicional de Berle como defensor ferrenho de uma visão contratualista, em contraste com a 

posição de Dodd. A influência de uma perspectiva institucionalista no pensamento de Berle é 

vista desde os primórdios do debate. À época, importante destacar que Berle era assessor do 

presidente Franklin Delano Roosevelt e, sob a égide do New Deal, foi adotada uma visão 

corporativista, centrada em uma política de bem-estar social. Propõe-se até mesmo que Berle 

teria adicionado a previsão sobre responsabilidade social no último capítulo do livro The 

Modern Corporation por conta das discussões com Dodd186187. Doutro lado, Dodd suavizou a 

sua posição ao longo dos anos, vindo a adotar uma visão mais moderada em seu último artigo.  

                                                                                 
184 No original: “the discussion I had with the late Professor E. Merrick Dodd  (…) I (…) took the same side that 

Professor Manne does now, though for rather different reasons. I was afraid of corporate managements as social 

statesmen, or possibly as controlling fund-donors for universities and other philanthropies, not because I objected 

to the job being done, but because I thought corporate managements were not especially qualified to do it. In doing 

it they might revert to their classic profit-making function, and in that case would do the job badly-or worse. Events 

and the corporate world pragmatically settled the argument in favor of Professor Dodd” 
185 A propósito: “The celebrated exchange between Professor Adolf Berle and E. Merrick Dodd fifty years ago on 

the issue (to use Dodd’s title) “For Whom are Corporate Managers Trustees?” is still central to the modern problem 

of corporate responsibility”. CHARLTON, Lord Wedderburn of. The Legal Development of Corporate 

Responsibility: For Whom Will Corporate Managers Be Trustees? In: “Corporate Governance and Directors’ 

Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. 

TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p. 1  
186 O clássico The Modern Corporation foi lançado após do início do debate entre Berle e Dodd. Autores sugerem 

que Berle teria adicionado a questão da responsabilidade social no último capítulo do livro no último minuto, para 

cobrir o flanco exposto por Dodd. SCHWARZ, Jordan A. Adolf A. Berle and the Vision of an American Era.51, 

1987, p. 66.  
187 Também é necessário ressaltar a influência do pensamento de Dodd na obra de outros autores. A propósito, 

Vagts: “Largely because of his writings, the concept of the managers of corporations as fiduciaries of public interest 

has achieved wide acceptance by legal and economic commentators here and in Great Britain and in the business 

community. It has had distinctly less influence on the courts and legislatures with the sole and conspicuous 

exception of the statutes and cases permitting corporate charitable contributions”. VAGTS, Detlev F. Reforming 

the ‘Modern’ Corporation: Perspectives from the German. 27 Quis Custodiet 62, 1970, p. 76 
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Na prática, a partir dos anos 50 cresceu a importância do fenômeno conhecido como 

dirigencialismo (managerialism), o qual sustentava que as companhias deveriam ser 

comandadas por administradores técnicos, aos quais caberia controlar o processo decisório188.  

Nessa perspectiva, os administradores ganharam maior autonomia e, em suas decisões, não 

raramente contemplavam os interesses das partes interessadas 189. Até meados dos anos 70, a 

percepção comum era a de que os administradores “should consciously make decisions that 

balance the often competing (...) claims of shareholders, employees, customers and the general 

public”190.  

 

1.3.2.2 (RE)NASCIMENTO DO SHAREHOLDER PRIMACY 

 

Nos anos 70, a visão de que a função da sociedade era atender aos interesses dos 

sócios voltou a ganhar relevância no debate acadêmico. Um dos primeiros e mais influentes 

argumentos nesse sentido foi o artigo publicado pelo nobel Milton Friedman em 1970 na revista 

                                                                                 
188 O managerialism não é um fenômeno restrito às companhias, mas aplicável a quaisquer organizações. Em 

relação às companhias, válida a lição de Mason: “Control has passed from ownership hands into the hands of 

management; management personnel is more highly specialized and selected for professional competence; its 

motivations are substantially different from those of the owner-capitalist; and its area of discretionary action and 

the character of the limitations that bound their area differ markedly from those relevant to the enterprises of an 

earlier capitalism. There is some reason, therefore, to characterize this supposed transformation of American 

capitalism by the term ‘managerial’”. MASON, Edward S. The Apologetics of Managerialism. The Journal of 

Business, vol. 31, n. 1, 1958, p. 1.   
189 Keynes já havia descrito esse fenômeno na década de 1920, ao propor que: “One of the most interesting and 

unnoticed developments of recent decades has been the tendency of big enterprise to socialize itself. A point arrives 

in the growth of a big institution (…) at which the owners of the capital, i.e. the stockholders, are almost entirely 

dissociated from the management, with the result that the direct personal interest of the latter is making great profit 

becomes quite secondary. When this stage is reached, the general stability and reputation of the institution are more 

considered by the management than the maximum profit for the stockholders”. KEYNES, John Maynard. The End 

of Laissez-Faire. In “Essays in Persuasion”, 1931, pp. 314-315. Na década de 1950, o mesmo fenômeno foi 

constatado por Mason ao comentar a declaração do então presidente do conselho da Standard Oil Company: “To 

Keep on making money years on end, it must, in the words of Frank Abrams (...) ‘conduct the affairs of the 

enterprise in such a way as to maintain an equitable and working balance among the claims of the various directly 

interested groups – stockholders, employees, customers, and the public at large’. This statement of the groups 

whom corporate management recognizes a responsibility – sometimes corporate suppliers are added – has become 

standard in the literature on management”. MASON, Edward S. The Apologetics of Managerialism. The Journal 

of Business, vol. 31, n. 1, 1958, p. 3.   
190 SUTTON, Francis X. The American Business Creed, 1976, p. 33. SILK, Leonard; VOGEL, David. Ethics and 

Profits: The Crisis of Confidence in American Business, 1976.  
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do New York Times191. Na oportunidade, Friedman afirma que a única responsabilidade social 

da companhia é gerar lucros para os acionistas.  

 

O processo, contudo, ganha maior relevância com a ascensão da Escola de Chicago, 

especialmente com a famosa obra dos economistas Michael Jensen e William Meckling, 

intitulada “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure192”. Como sabido, o trabalho apresenta os acionistas como “principais”, os quais 

contratam os administradores (agentes) para agirem no interesse daqueles193. A obra assume 

que os interesses dos acionistas são puramente financeiros e, nessa perspectiva, o trabalho dos 

administradores consiste em maximizar os lucros dos acionistas, os quais são os beneficiários 

residuais (“residual claimants”) dos lucros da companhia.  

 

No modelo do principal-agente, caso os administradores se orientem por outros 

interesses que não os dos sócios, resta configurado um problema de agência, cujo controle impõe 

os custos de agência, isto é, aqueles ligados ao monitoramento ou fiscalização do desempenho 

do agente (monitoring costs);  estabelecimento de vínculos entre os interesses dos agentes e dos 

principais (bonding costs); e a perdas residuais (residual losses), relativas ao “saldo” de danos 

que o principal sofre por força daquela margem escapável de egoísmo maximizador do 

agente194. 

 

Essa visão teve uma grande influência no debate acadêmico e, dentre as obras 

paradigmáticas que se seguiram, destaca-se o livro de Posner e Scott, The Economics of 

                                                                                 
191 FRIEDMAN, Miltonº The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. In “New York Times 

Magazine”, 1970, p. 32.  
192 JENSEN, Michael C.; MECKING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure. vol. 3, nº 4 “Journal of Financial Economics”, 1976.  
193 Estabelece-se, portanto, uma relação de agência entre os sócios e os administradores. A relação de agência é 

aquela que se estabelece assim que, por um contrato, uma parte (principal) encarrega outra (agente) de desempenhar 

alguma atividade em favor daquela, delegando-se autoridade de tomada de decisão ao agente; e, embora não 

necessariamente, a transferência de patrimônio, em caráter fiduciário, do primeiro ao segundo. Cf. JENSEN, 

Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 

structure. Journal of Financial Economics, v. 3., nº 4, Out., 1976, pp. 305-360; ROSS, Stephen A. The economic 

theory of agency: the principal’s problem. In: FOSS, Nicolai J. (ed.). The theory of the firm: critical perspectives 

and management. London, UK: Routledge, 2000, p. 81. 
194 Cf. JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H., ob. cit, p. 308. 
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Corporation Law and Securities Regulation195, bem como o clássico de Easterbrook e Fischel, 

The Economic Structure of Corporate Law196. Nesse contexto, a chamada Law & Economics foi 

considerada como um dos mais importantes movimentos intelectuais no âmbito das ciências 

jurídicas nos últimos tempos197 e, nos anos 80, a visão “econômica” da função das companhias 

já prevalescia no debate teórico. A influência também se estendeu à prática empresarial, a qual 

passou a defender a necessidade de sustentar o preço das ações e o pagamento de dividendos a 

qualquer custo, bem como utilizar o mercado de aquisições hostis para “disciplinar” os 

administradores que falhassem em maximizar o valor das ações.   

 

Logo, as medidas de “boa governança corporativa” também passaram a abarcar essa 

visão. Assim, foram sugeridas propostas para fortalecer os acionistas, monitorar os 

administradores e alinhar os interesses entre ambos, notadamente através da outorga de opções 

de compra de ações (stock options). Em 1993 o congresso americano chegou a alterar a 

legislação tributária para encorajar companhias abertas a vincular a remuneração dos 

administradores à métricas objetivas de performance.  

 

Ao final do século XX, a visão do “interesse social” como interesse à maximização 

do valor das ações tornou-se praticamente hegemônica198. Essa convergência ao modelo 

centrado nos acionistas foi descrita por diversos autores199, sendo a exposição mais famosa feita 

                                                                                 
195 POSNER, Richard A.; SCOTT, Kenneth E. The Economics of Corporation Law and Securities Regulationº 

Boston-Toronto: Brown and Company.  
196 EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge-

Massachusetts-Londres: Harvard University Press, 1991.  
197 Segundo o professor Teles, a Law & Economics foi “the most successful intelectual movement in the law in the 

last thrity years”. TELES, Steven M. The Rise of the Conservative Legal Movement: The Batlle for Control of the 

Law. Princeton-Nova Jersey-Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 216.  
198 “by the end of the 1990s, the triumph of the shareholder value criterion was nearly complete” GORDON, Jeffrey 

Nº The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market 

Prices. 59 Stanford Law Review, 2007, pp. 1529-1530. No mesmo sentido: “The end result was that, by the close 

of the millennium, the Chicago School had pretty much won the Great Debate over corporate purpose. Most 

scholars, regulators and business leaders accepted without question that shareholder wealth maximization was the 

only proper goal of corporate governance”. STOUT, Lynnº The Shareholder Value Myth: How Putting 

Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public. São Francisco: Berrett-Koehler, 2012, p. 21 
199 RUBACH, M.J.; SEBORA, T.C. Comparative Corporate Governance: Competitive implication of an emerging 

convergence. Journal of World Business, 33, 1998, pp. 167-184. COFFEE, J. C. The future as history: the prospects 

for global convergence in corporate governance and its implications. Northwestern University Law Review, 93, 

1999, pp. 641-707. BRADLEY, M.; SCHIPANI, C.A.; SUNDARAM, A.K.;WALSH, J.P. The purpose and 

accountability of the corporation in contemporary society: Corporate governance at a crossroads. Law and 

Contemporary Problems, 62, 1999, p. 9-86. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

por Kraakman e Hansmann no artigo entitulado “The End of History of Corporate Law200”. 

Neste, propunha-se que o debate sobre o modelo (e consequente função) das companhias tinha 

chegado ao fim. Segundo os autores: “(...) that ultimate control over the corporation should rest 

with the shareholder class; the managers of the corporation should be charged with the 

obrigation to manage the corporation in the interests of its shareholders; other corporate 

constituencies, such as creditors, employees, suppliers, and customers, should have their 

interests protected by contractual and regulatory means rather than through participation in 

corporate governance; (…) and the market value of the publicly traded corporation’s shares is 

the principal measure of the shareholders’ interests”201.  

 

Para tais autores, a convergência é impulsionada, dentre outros fatores202, pela 

premissa de que as companhias que adotarem o modelo centrado nos acionistas terão menor 

custo para acessar o capital e, portanto, vantagem competitiva sobre as demais. Além desse 

maior alinhamento com os investidores, as companhias também poderão se adaptar mais 

facilmente às mudanças mercadológicas pois não estão atadas aos interesses das partes 

interessadas 203, tendo maior flexibilidade para lançar novos produtos de forma agressiva, bem 

como abandonar mais rapidamente os investimentos que se mostrarem ineficientes204. Conforme 

defende Coffee205, há também uma propensão de as companhias estrangeiras que desejem se 

listar nas bolsas americanas adotarem o modelo voluntariamente, o que acabaria por contribuir 

para uma confluência global ao em torno do “shareholder model”.  

                                                                                 
200 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of Corporate Law. Georgetown Law Journal, 

89, 2001, pp. 439-468 
201 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of Corporate Law. Georgetown Law Journal, 

89, 2001, pp. 440-441. 
202 Cf. 202 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of Corporate Law. Georgetown Law 

Journal, 89, 2001, pp. 439-468. RUBACH, M.J.; SEBORA, T.C. Comparative Corporate Governance: 

Competitive implication of an emerging convergence. Journal of World Business, 33, 1998, pp. 167-184. USSEM, 

M. Investor Capitalism: How Money Managers are Changing the Face of Corporate America. Nova Iorque: Basic 

Books, 1996.  
203 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of Corporate Law. Georgetown Law Journal, 

89, 2001, pp. 439-468. HOPNER, M. Corporate governance in transition: ten empirical findings on shareholder 

value and industrial relations in Germany. Max Planck Institute for the Study of Societies. Working Paper nº 

05/2001. KHANNA, T.;PALEPU, K. Product and labor market globalization and convergence of corporate 

governance: Evidence from Infosys and the Indian software industry. Working Paper. Harvard Business School.  
204 Isso também seria provocado pelo contato entre competidores no cenário internacional, sendo que as empresas 

que não adotam tal modelo iriam “aprender” com seus competidores. 
205 COFFEE, J. C. The future as history: the prospects for global convergence in corporate governance and its 

implications. Northwestern University Law Review, 93, 1999, pp. 641-707 
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Desta feita, o triunfo do modelo orientado aos acionistas estaria assegurado, não 

apenas nos Estados Unidos, mas em todo os países civilizados. Estaríamos nos aproximando do 

fim da história do direito societário. As crises que se seguiram puseram em cheque tal afirmação, 

conforme será analisado no tópico abaixo.  

 

1.3.2.3 STAKEHOLDER THEORY E O MOVIMENTO 

INSTITUCIONALISTA  

 

Nos anos 80 houve um aprofundamento dos estudos, principalmente nas escolas de 

negócio americanas, da chamada Stakeholder Theory, a qual propagava que as companhias 

deveriam servir tanto aos interesses dos acionistas quanto os das partes interessadas.  A obra 

seminal foi o trabalho de Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach206. 

Apesar de suas diversas ramificações, a teoria apresenta argumentos da ciência econômica e da 

administração de empresas207 para defender uma lógica institucionalista, no sentido de que os 

interesses que circundam a sociedade são interconectados208 (seriam interesses solidários na 

visão de Carnelutti), cabendo à administração acomodar todos eles. Em suma “serving all your 

stakeholders is the best way to produce long term results and create a growing, prosperous 

company … Let me be very clear about this: there is no conflict between serving all your 

                                                                                 
206 FREEMAN, Edward R. Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984. Além da obra de Freeman, 

dentre as obras iniciais, podemos destacar: ACKOFF, Russell L. Creating the Corporate Future: Plan or be 

Planned For, 1981; STURDIVANT, Frederick D. Business and Society: A Managerial Approach, 1981; JONES, 

Thomas M. Corporate Social Responsility Revisited, Redefined, 1980. EVAN, William M.; FREEMAN, Edward. 

A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. In: “Ethical Theory & Business” 97, 3ª ed. 

1988. Mais recentemente, as discussões sobre a visão institucionalista na administração de empresas são vistas sob 

a ótica da “ética empresarial” (business ethics). Cf. FREEMAN, Edward R.; HARRISON, Jeffrey; HICKS, 

Andrew; PARMAR, Bidhan; COLLE, Simone de. Stakeholder Theory: The State of Art. Cambridge University 

Press, 2010.  
207 De acordo com Jensen: “In contrast to the grounding of value maximization in economics, stakeholder theory 

has its roots in sociology, organizational behavior, the politics of self-interests, and, as I will discuss below, 

managerial self-interest. The theory is now popular and has received the formal endorsement of many professional 

organizations, special interest groups, and governmental bodies, including the current British government”. 

JENSEN, Michael C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. In: 

“Negotiation, Organization and Markets Unit – Harvard Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001, p. 9 
208 “How could a bondholder recognize any returns without management paying attention to the stakes of customers 

or employees? How could customers get the products and services they need without employees and suppliers? 

How could employees have a decent place to live without communities?”. FREEMAN, Edward R.; HARRISON, 

Jeffrey; HICKS, Andrew; PARMAR, Bidhan; COLLE, Simone de. Stakeholder Theory: The State of Art. 

Cambridge University Press, 2010. p. 27 
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stakeholders and providing excellent returns for shareholders. In the long term it is impossible 

to have one without the other. However, serving all these stakeholder groups requires discipline, 

vision, and committed leadership”209. 

 

Dentre as propostas formuladas pela Stakeholder Theory, há uma que remete ao 

modelo representativo do institucionalismo, ao sugerir que as partes interessadas devam 

participar das decisões que as afetem de forma substancial210. Conjuntamente, também se 

fortaleceu um movimento capitaneado por investidores institucionais, os quais passaram a 

exercer influência nas companhias investidas para que adotassem medidas com viés 

institucionalista211, em tese mais aptas a gerar melhor desempenho financeiro no longo prazo e 

uma efetiva administração de riscos212.  

 

No Direito, ao final dos anos 90 começaram a surgir uma série de artigos que 

questionam a base legal do shareholder primacy213. O movimento busca desconstruir a premissa 

de que existe um embasamento jurídico para sustentar que a companhia deva ser orientada aos 

interesses dos sócios. De início, atacou-se o emblemático caso Dodge vs. Ford Motor Co.214, 

                                                                                 
209 BILL, George. Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. Hoboken: Jossey 

Bass, 2003. 
210 EVAN, William M.; FREEMAN, Edward. A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian 

Capitalism. In: “Ethical Theory & Business” 97, 3ª ed. 1988. pp. 101-105. Nesse sentido: “"For a long time we 

have assumed that the views and initiatives of stakeholders could be dealt with as externalities to the strategic 

planning and management process: as data to help management shape decisions, or as legal and social constraints 

to limit them. We have been reluctant, though, to admit the idea that some of these outside stakeholders might seek 

and earn active roles with management to make decisions. The move today is from stakeholder influence to 

stakeholder participation" 
211 Nesse contexto, ressalta-se a iniciativa “Focusing Capital on the Long Term”, a qual possui alguns dos principais 

investidores institucionais e empresas americanas como membros. Cf. http://www.fcltglobal.org/ (acesso em 

07/04/2016). 
212 “One of the most importante expressions of an emerging enlightened shareholder value paradigm is growing 

attention to stakeholder issues as a critical element of firm and portfolio risk management”. HO, Virginia Harper. 

‘Enlightned Shareholder Value’: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide. 60 The 

Journal, of Corporation Law, vol. 36, 2010, p. 80. 
213 Cf. ELHAUGE, Einer. Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest. 80 New York University Law 

Review, 2005, pp. 772-775; ALLEN, William T; JACOBS, Jack B.; STRINE JR. Leo E. The Great Takeover 

Debate: A Mediation on Bridging the Conceptual Divide. 69 University of Chicago Law Review, 2002, p. 1067 et. 

seq; BLAIR, Margaret M.; STOUT, Lynn A. A Team Production Theory of Corporate Law. 85 Virginia Law 

Review, 1999, p. 247 et. seq.; SMITH, Gordon D. The Shareholder Primacy Norm. 23 Journal of Corporation Law, 

1998, p. 277 et. seq.  
214 “My ambition is to employ still more men, to spread the benefits of this industrial system to the greatest possible 

number, to help them build up their lives and their homes. To do this we are putting the greatest share of our profits 

back in business” Dodge v. Ford Motor Company, 204 Michigan Supreme Court. (1919) 459, 170 NºW. 668. 

http://www.fcltglobal.org/
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sob os argumentos de que (i) a Ford Motor era uma companhia fechada, o que afastaria a 

aplicação do precedente às companhias de capital aberto; (ii) as afirmações do tribunal sobre o 

propósito da companhia seriam apenas observações tangenciais, desnecessárias para se chegar 

às conclusões (mere dicta); e (iii) o precedente se refere a uma decisão com mais de 100 anos, 

elaborada pela Corte de Michigan, a qual não tem expressão nacional215. Nesse sentido, a Corte 

de Delaware, de maior prestígio nacional, teria citado o caso Dodge vs. Ford Motor Co. em 

apenas uma situação, a qual não estava relacionada com a função da companhia, mas aos deveres 

dos controladores perante os minoritários216.  

 

Adicionalmente, alega-se que não há determinação legal que obrigue os 

administradores a se orientar somente pelos interesses dos acionistas. Conforme visto no tópico 

supra, tanto a jurisprudência quanto a legislação concedem ampla liberdade para os 

administradores tutelarem outros interesses. Sendo assim, a definição do “interesse social” da 

companhia passa a ser uma decisão discricionária de quem possui o poder decisório217, podendo 

contemplar a tutela dos interesses das demais partes interessadas218.  

 

Nessa toada, os efeitos negativos que o modelo contratualista pode causar também 

passaram a ser evidenciados. A visão centrada na geração de lucro a curto prazo é apontada 

como a causa direta ou indireta de grande parte dos acidentes envolvendo as companhias, os 

quais afetam não só a sobrevivência da empresa, mas a comunidade como um todo. As crises e 

escândalos também guardam relação com tal visão, a exemplo dos escândalos contábeis do 

início dos anos 2000219, os quais foram influenciados pelos planos de stock option, que 

                                                                                 
215 STOUT, Lynn A. Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford. 3 Virginia Law & Business Review, 2008, p. 

163 
216 Blackwell v. Nixon Civ. A. No. 9041, 1991 WL 194725 (Del. Ch. Sept. 26, 1991) 
217 There is no solid legal support for the claim that directors and executives in U.S. public corporations have an 

eforceable legal duty to maximize shareholder wealth” (…) “As far as the law is concerned, maximizing 

shareholder value is not a requirement; it is just one possible corporate objective out of many. Directors and 

executives can run corporations to maximize shareholder value, but unless the corporate charter provides otherwise, 

they are free to pursue any other lawful purpose as well. Maximizing shareholder value is not a managerial 

obligation, it is a managerial choice” STOUT, Lynnº The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders 

First Harms Investors, Corporations, and the Public. São Francisco: Berrett-Koehler, 2012, p. 32 
218 Há, claro, defensores de que tal visão não corresponde à realidade da lei e jurisprudência norte-americana. Para 

uma síntese dos argumentos, cf. YOSIFON, David G. The Law of Corporate Purpose. Berkeley Business Law 

Journal. Vol. 10, 2014, p. 180 et. seq. 
219 Dentre os quais se destacam os escândalos envolvendo a Enron, Global Crossing, ImClone, Tyco International 

e WorldCom. 
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orientaram os administradores a maximizar o valor das ações a qualquer custo. Nesse ponto, é 

interessante observar que a média da remuneração dos CEOs em comparação com aquela 

recebida pelo empregado comum aumentou de 140 vezes em 1991 para 500 vezes em 2003; 

sendo que a remuneração atrelada ao valor das ações saltou de 0% em 1984 para 66% em 

2001220. Também não deixa de ser irônico o fato de que o colapso da Enron, exemplo de 

companhia orientada à maximização do valor das ações e modelo de boa governança 

corporativa, tenha ocorrido meses após a publicação do célebre artigo de Hansmann e 

Kraakman. Diante desse cenário, a opinião pública também têm pressionado por uma maior 

responsabilidade social das companhias e o tema tornou-se central nas discussões sobre modelos 

de governança corporativa221.  

 

 

1.3.2.4 ENLIGHTNED SHAREHOLDER / STAKEHOLDER MODEL – A 

TENDÊNCIA DE CONVERGÊNCIA  

 

 

Na esteira da Stakeholder Theory, ganhou força o movimento que propõe um meio 

termo entre o contratualismo e o institucionalismo, buscando medidas que possam conciliar os 

interesses dos sócios com os dos demais stakeholders. Tal corrente também se baseia na 

premissa de que os interesses que circundam a companhia são, na maior parte das vezes, 

mutualísticos, e não inerentemente conflitantes entre si. Por questões de eficiência prática, 

defende que os órgãos sociais da companhia devem continuar a se orientar pelo interesse dos 

sócios, mas, ao fazê-lo, também devem ter em conta os interesses das demais partes interessadas. 

As vertentes desse modelo são geralmente descritas como Enlightned Shareholder Model ou 

Enlightned Stakeholder Model.  

 

                                                                                 
220 FISCH, Jill E. Measuring Efficiency in Corporate Law: The Role of Shareholder Primacy. 31 Journal of 

Corporation Law 639, nº 5, 2006.  
221 Para uma análise crítica da Stakeholder Theory, cf. STERNBERG, Elaine. Stakeholder Theory Exposed. In: 

“The Corporate Governance Quarterly” 2, n. 1, 1996. STERNBERG, Elaine. Just Business: Business Ethics in 

Action. Oxford University Press, 2000. 
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Essa visão teve grande influência no debate teórico e na prática das companhias, 

sendo sugerida pela maioria dos códigos de governança corporativa. A influência legislativa 

também foi sentida no Reino Unido, com o Companies Act de 2006, cujo art. 172(1) descreve 

o dever dos directors de promoverem o sucesso da companhia para benefício de todos os seus 

membros. Nessa tarefa, devem considerar, dentre outras matérias, as consequências das suas 

decisões no longo prazo, os interesses dos empregados e o impacto das operações da companhia 

na comunidade e sobre o meio ambiente222223.  

 

No campo teórico, destaca-se a proposta realizada com Michael Jensen, denominada 

“enlightened stakeholder theory” ou “enlightened value maximization”224. Para o celebrado 

autor, o atendimento dos interesses das partes interessadas, tal como proposto para a Stakeholder 

Theory, é essencial para o sucesso da firma. Todavia, os interesses dos stakeholders muitas 

vezes competem entre si, sendo impossível privilegiar todos. Por exemplo, os consumidores 

demandam menores preços e maior qualidade; os empregados maiores salários, melhores 

condições de trabalho e mais benefícios; enquanto os credores e investidores querem baixo risco 

e alto retorno. Para Jensen, a Stakeholder Theory falha em simplesmente delegar para os 

administradores a tarefa de tutelar tais interesses, sem evidenciar o critério que deverá ser 

                                                                                 
222 UK Companies Act 2006, artigo 172(1): “Duty to promote the success of the company (1) A director of a 

company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the 

company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to: (a) the 

likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to 

foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's 

operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for 

high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company. (2) Where 

or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its 

members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of 

its members were to achieving those purposes. (3) The duty imposed by this section has effect subject to any 

enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors 

of the company”.  
223 Para uma crítica a tal medida, no sentido de que ela não representa uma diferença significativa ao Shareholder 

Value, cf. KEAY, Andrew. Tackling the Issue of the Corporate Objective: An Analysis of the United Kingdom’s 

‘Enlightened Shareholder Value Approach’. 29 Sydney Law Review, 2007, p. 577 et. seq. Lado outro, também há 

defensores de que a legislação provoca alterações substanciais: “But in contrast to both traditional Shareholder 

primacy (and the approach of most constituency statutes), the U.K. reforms require boards to justify their decision 

in terms of stakeholder interests and to disclose risks impacting stakeholders. By doing so, the United Kingdom 

endorses a multi-stakeholder decision-making rule and makes management at least indirectly accountable to 

stakeholders”. HO, Virginia Harper. ‘Enlightned Shareholder Value’: Corporate Governance Beyond the 

Shareholder-Stakeholder Divide. 60 The Journal, of Corporation Law, vol. 36, 2010, p. 79. 
224 JENSEN, Michael C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. In: 

“Negotiation, Organization and Markets Unit – Harvard Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001.  
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utilizado para equilibrar os interesses conflitantes. Em outras palavras, os administradores 

passam a ser orientados por diversos objetivos, o que impede qualquer controle sobre a sua 

atividade, tornando-os irresponsáveis pelos seus atos.  

 

A solução é definir apenas um objetivo para a atuação dos administradores, qual 

seja, maximizar o valor de mercado da firma no longo prazo225. Dessa forma, os administradores 

devem se orientar unicamente por tal objetivo, o qual serve de parâmetro para que eles possam 

balancear os diversos interesses das partes interessadas. Os administradores podem, por 

exemplo, dispender um dólar com qualquer parte interessada, desde que seja esperado que, no 

longo prazo, tal gasto venha a aumentar o valor de mercado da firma em um dólar ou mais226. 

Nessa perspectiva, é aceito e esperado que os administradores venham a tutelar o interesse das 

demais partes interessadas, uma vez que, para maximizar o valor de mercado da firma no longo 

prazo, é necessário conseguir o apoio de todos os stakeholders. Nessa tarefa, o objetivo de 

maximizar o valor de longo prazo serve de orientação para que eles possam tomar decisões sobre 

como balancear os interesses das partes interessadas. Ao final, aumentar o valor da firma em 

uma perspectiva de longo prazo é a melhor medida para o bem-estar social, conforme 

amplamente comprovado por estudos em economia e finanças227.  

 

A lógica de tal proposição é a mesma que já vigora nas cortes norte-americanas, no 

sentido de aceitar a tutela dos interesses das partes interessadas desde que eles venham a gerar 

um benefício para a companhia (“Benefit Rule”). Entretanto, é relevante observar o peso 

                                                                                 
225 “Maximizing the total market value of the firm – that is, the sum of the market values of the equity, debt and 

any other contingent claims outstanding on the firm – is the objective function that will guide managers in making 

the optimal tradeoffs among multiple consitutencies (or stakeholders)”. JENSEN, Michael C. Value Maximization, 

Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. In: “Negotiation, Organization and Markets Unit – 

Harvard Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001. p, 12 
226 “The intuition behind this criterion is simple: that value is created – and when I say ‘value’ I mean ‘social’ value 

– whenever a firm produces an output, or set of outputs, that is valued by its customers at more than the value of 

the inputs it consumes (as valued by their suppliers) in the production of the output. Firm value is simply the long-

term market value of this expected stream of benefits”. JENSEN, Michael C. Value Maximization, Stakeholder 

Theory, and the Corporate Objective Function. In: “Negotiation, Organization and Markets Unit – Harvard 

Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001, p. 10 
227 “Even though the single objective will always be a complicated function of many different goods or bads, the 

short answear to the question is that 200 years’ worth of work in economics and finance indicate that social welfare 

is maximized when all firms in an economy attempt to maximize their own total firm value”. JENSEN, Michael C. 

Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. In: “Negotiation, Organization 

and Markets Unit – Harvard Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001. p. 11.  
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colocado na visão de longo prazo. Tal perspectiva já fazia parte do entendimento convencional 

do Shareholder Value228, mas vem paulatinamente saindo do campo meramente retórico para 

encontrar maior efetividade prática. Nesse sentido, conforme aponta o Chief Justice da Corte de 

Delaware, Leo E. Strine, os conselheiros devem maximizar os interesses de longo prazo dos 

acionistas e não possuem qualquer dever (exceto no caso de uma operação de alienação de 

controle), de maximizar o valor atual das ações da companhia229230. No caso In re Rural Metro 

Corp., também foi dito que a relação fiduciária requer que os conselheiros ajam de maneira 

prudente, leal e em boa-fé para maximizar o valor da companhia no longo prazo em benefício 

dos seus acionistas231; posição essa que foi realçada em diversos outros casos232.  

 

A orientação não vale somente para os administradores. Ainda de acordo com 

Strine, “The rights given to stockholders to make proposals and vote on corporate business are 

premised on the theory that stockholders have an interest in increasing the sustainable 

profitability of the firm233”. Nessa esteira, para promover o crescimento sustentável, os sócios 

devem agir de forma a criar e preservar valor no longo prazo, não orientados pelo preço das 

                                                                                 
228 Conforme apontam Hansmann e Kraakman, o objetivo da companhia e da lei societária é “principally striving 

to increase long-term Shareholder value”. HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History of 

Corporate Law. Georgetown Law Journal, 89, 2001, p. 439, nota 14.  
229 STRINE JR, Leo E., The Dangers of Denial: The Need for a Clear-Eyed Understanding of the Power and 

Accountability Structure Established By the Delaware General Corporation Law, 50 Wake Forest Law Review, 

2015, p. 772. Na passage, cita o caso TW Services, Inc. v. SWT Acquisition Corp. 
230 No mesmo sentido: “Thus, broadly, directors may be said to owe a duty to shareholders as a class to manage the 

corporation within the law, with due care and in a way intended to maximize the long run interests of shareholders.” 

Voto do Chancellor Allen. TW Servs., Inc. v. SWT Acquisition Corp., No. CIV.A. 10298, 1989 WL 20290, (Del. 

Ch. Mar. 2, 1989). 

Vice Chancellor Laster puts it this way, “More concretely, the fiduciary relationship … required that the directors 

act prudently, loyally, and in good faith to maximize [the company’s] value over the long-term for the benefit of 

its stockholders.” In re Rural Metro Corp., 88 A.3d 54, 80 (Del. Ch.), decision clarified on denial of reargument 

sub nom. In re Rural Metro Corp. Stockholders Litig. (Del. Ch. Mar. 19, 2014), and appeal dismissed sub nom. In 

re Rural Metro Corp. Shareholders Litig., 105 A.3d 990 (Del. 2014), and appeal dismissed sub nom. In re Rural 

Metro Corp. Shareholders Litig., 105 A.3d 990 (Del. 2014) 
231 “More concretely, the fiduciary relationship … required that the directors act prudently, loyally, and in good 

faith to maximize [the company’s] value over the long-term for the benefit of its stockholders.” Voto do Chancellor 

Laster. In re Rural Metro Corp., 88 A.3d 54, 80 (Del. Ch.) - 105 A.3d 990 (Del. 2014). 
232 Virtus Capital L.P. v. Eastman Chem. Co., No. CV 9808-VCL, 2015 WL 580553, at 16 (Del. Ch. Feb. 11, 2015); 

In re Orchard Enterprises, Inc. Stockholder Litig., 88 A.3d 1, 36 (Del. Ch. 2014); In re Trados Inc. S'holder Litig., 

73 A.3d 17, 38 (Del. Ch. 2013). 
233 STRINE JR, Leo E. One Fundamental Corporate Governance Question We Face: Can Corporations Be 

Managed for the Long Term Unless Their Powerful Electorates Also Act and Think Long Term?, 66 Business Law, 

2010, p. 8. 
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ações no curto prazo234. No geral, realçam-se as palavras do Chancellor Allen, para quem a 

correta orientação dada pela lei societária é para proteger o valor de longo prazo do capital 

comprometido indefinidamente com a firma235236.  

 

1.4 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS 

 

As discussões ocorridas na Alemanha e nos Estados Unidos, guardadas as 

particularidades de cada país, tendem a refletir o padrão das controvérsias nos demais países. 

Nesse sentido, podemos destacar dois grandes pontos de dissenso, quais sejam, a questão da 

definição dos interesses a serem tutelados e a lógica legal e econômica da estrutura das 

sociedades anônimas. Vejamos cada um em maiores detalhes.  

 

1.4.1 DEFINIÇÃO DOS INTERESSES A SEREM TUTELADOS 

 

A controvérsia sobre quais interesses devam ser tutelados atinge principalmente a 

corrente institucionalista, tanto em seu modelo representativo quanto fiduciário. No primeiro, 

questiona-se como definir os interesses que deverão ser representados nos órgãos da companhia. 

No caso alemão, privilegiaram-se apenas os trabalhadores; mas, na realidade, ainda existe uma 

multiplicidade de grupos de interesse que, pela perspectiva institucionalista, também deveriam 

ser abarcados237.  

                                                                                 
234 STRINE JR, Leo E. One Fundamental Corporate Governance Question We Face: Can Corporations Be 

Managed for the Long Term Unless Their Powerful Electorates Also Act and Think Long Term?. Op. Cit. p. 26 
235  No original: “it can be seen that the proper orientation of corporation law is the protection of long-term value 

of capital committed indefinitely to the firm.” ALLEN, William T., Ambiguity in Corporation Law, 22 Delaware 

Journal of Corporation Law, 1997, pp. 896. 
236 Em uma posição intermediária, no caso Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc foi enfatizado que o 

conselho não possui qualquer dever de maximizar o Shareholder Value no curto prazo, enfatizando que o dever do 

conselho é agir no melhor interesse da companhia e, nessa tarefa, ponderar a melhor perspectiva temporal. (A.2d 

1140, 1145, 1155 - Del. 1990). Necessário ressaltar que, para a maior parte da doutrina americana, a frequente 

referência ao interesse da “companhia” pelas cortes americanas não deve ser entendida como indicação de um 

interesse distinto dos acionistas, visto que as cortes assumem que o interesse da companhia e dos acionistas são 

sinônimos. Cf. SMITH, Gordon. The Shareholder Primacy Norm. 23 Journal of Corporation Law, 1998, p. 285.  
237 Conforme destaca Calixto Salomão: “Uma visão que se pretenda não individualista da realidade societária deve 

necessariamente ter em conta os vários interesses envolvidos pelas estruturas empresariais de porte: interesses dos 

consumidores, comunidade afetada por consequências ambientais da atividade empresarial, etc.” SALOMÃO 

FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 70, p. 

376. Para o citado autor, os critérios para identificar quais interesses devem ser tutelados é uma pergunta a ser 

respondida pela teoria organizativa, a qual complementa e amplia as ideias do institucionalismo integracionista. 
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No modelo fiduciário, o problema ganha maior relevância. No pressuposto de que 

cabe aos órgãos sociais definir qual interesse deva ser tutelado, argumenta-se que tal liberdade 

do controlador ou administrador tem o condão de isentá-los de qualquer tipo de 

responsabilidade. Como já profetizava o evangelista Mateus, “Ninguém pode servir dois 

senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou dedicar-se-á um e desprezará o outro238”. 

Na visão de Easterbrook239: “a manager told to serve two masters (a little for the equity holders, 

a little for the community) has been freed of both and is answerable to neither”.  

 

Essa crítica quanto à impossibilidade dos órgãos sociais se orientarem a mais de um 

interesse é constantemente enfatizada240. Na ausência de um critério objetivo, nem o judiciário 

nem os demais acionistas estariam em posição de avaliar efetivamente as decisões tomadas pelo 

controlador ou pelos administradores241.  

 

Todavia, pondera-se que, mesmo na perspectiva contratualista, o controlador e os 

administradores já possuem ampla discricionariedade, inclusive para tutelar interesses alheios 

aos dos sócios. Por exemplo, nos Estados Unidos os Constituency Statutes dão flexibilidade para 

os administradores privilegiarem outros interesses. Dentre nós, podemos destacar o art. 116, § 

único, o qual dá liberdade para o controlador orientar a companhia para que ela possa cumprir 

                                                                                 
238 Mateus, 6,624. 
239 EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge-

Massachusetts-Londres: Harvard University Press, 1991, p. 38 
240 Por exemplo: “a stakeholder rule of managerial accountability could leave managers so much discretion that 

managers could easily pursue their own agenda, one that might maximize neither shareholder, employee, consumer, 

nor national wealth, but only their own”. ROE, Mark J. The Shareholder Wealth Maximization Norm and Industrial 

Organizations. 149 University of Pennsylvania Law Review, 2001. pp. 2063-2065. “So long as the managers has 

the one overriding duty of administering the resources under its control as trustees for the shareholders and for their 

benefit, its hands are largely tied; and it will have no arbitrary power to benefit this or that particular interest. But 

once the management of a big enterprise is regarded as not only entitled but even obliged to consider in its decisions 

whatever is regarded as the public or social interest, or to support good causes and generally to act for the public 

benefit, it gains indeed an uncontrollable power – a power which could not long be left in the hands of private 

managers but would inevitably be made the subject of increasing public control”. HAYEK, F.A. Law, Legislation, 

Liberty: The Political Order of a Free People, 1979.  
241 “The presence of a power circumscribed only by vague and unenforceable standards tends to produce an unstable 

equilibrium.” (…) “If courts cannot effectively review management decisions, those who initially make them have 

enormous powers.” VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the Germanº 80 

Harvard Law Review 23, 1967, p. 85 
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a sua “função social”. No mesmo sentido, o art. 154 determina que os administradores devem 

satisfazer “as exigências do bem público e da função social da empresa” 242.  

 

Não obstante o acima exposto, outro problema enfrentado pelo institucionalismo em 

seu modelo fiduciário é o fato de que, mesmo que haja previsões legais que obriguem a 

observância de interesses extrassociais, a falta de medidas coercitivas transforma tais 

determinações em letra morta. No exemplo brasileiro, a LSA não cria um direito subjetivo para 

os que devam ter seus interesses tutelados consigam ingressar com ação de responsabilidade. 

Essa, aliás, é a tônica que se repete na legislação americana e também foi o padrão observado 

na aplicação do §70 da AktG de 1937.  

 

Conforme salienta Joseph Biancalana, as companhias operam de acordo com uma 

“racionalidade utilitarista”, maximizando suas preferências econômicas dentro do contexto das 

regras normativas a elas imposta. Elas não são estruturadas para desempenhar uma 

“racionalidade adjudicatória”, de forma a determinar o que seria ‘justo’ ou ‘equitativo’, a não 

ser que tal julgamento seja a ela imposto. Portanto, noções vagas e sem poder coercitivo não são 

eficientes para regular as ações das companhias243.  

 

Tal dificuldade abre margem para o argumento de que a defesa dos interesses das 

partes interessadas deve se situar fora de lei societária244. Nesse sentido, a forma mais eficaz de 

proteger tais interesses não é através da definição de interesse social, mas por meio de 

legislações específicas. Por exemplo, caso seja do interesse do legislador utilizar a companhia 

para gerar empregos para determinados grupos, é melhor fazê-lo através de leis próprias, a 

                                                                                 
242 Também poderíamos destacar a faculdade outorgada pelo art. 140 da LSA, o qual possibilita a participação dos 

empregados no Conselho de Administração. LSA, art. 140, § único: “o estatuto poderá prever a participação no 

conselho de representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela 

empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem”.  
243 BIANCALANA, Joseph. Defining the Proper Corporate Constituency: Asking the Wrong Question 59 

University of Cincinnati Law Review, 1990, p. 429-430.  
244 Hansmann e Kraakman defendem que a proteção do interesse dos stakeholders não faça parte da legislação 

societária em geral. A exceção seriam os interesses dos credores, para os quais a lei societária deveria regular certos 

aspectos, visto que existem problemas únicos na relação entre as companhias e os credores, notadamente a questão 

da limitação da responsabilidade dos sócios. Cf.  HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History 

of Corporate Law. Georgetown Law Journal, 89, 2001, pp. 439-468.  No mesmo sentido, CLARK, Robert Charles. 

Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 677, p. 2. 
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exemplo da Lei do Menor Aprendiz245 e das Leis de incentivo à inclusão de deficientes no 

mercado de trabalho246. Se a intenção for aumentar a participação dos funcionários no lucro da 

companhia, tal atitude pode ser incentivada por meio da Lei de Participação nos Lucros e 

Resultados247.  No mesmo sentido, o meio ambiente é melhor protegido através da legislação 

ambiental e os consumidores gozam da proteção das leis consumeristas.  

 

As leis específicas conseguem equilibrar os interesses das partes interessadas com 

os da companhia de forma mais eficiente, especialmente nos casos em que as partes interessadas 

não conseguem se proteger adequadamente pela via contratual. Leis próprias estabelecem ou 

incentivam condutas determinadas e, portanto, não dependem da discricionariedade dos sócios 

ou administradores. Elas também permitem que os sócios avaliem melhor quais serão os custos 

que a empresa está sujeita, auxiliando no cálculo sobre a viabilidade do empreendimento.  

 

Entretanto, os resultados práticos dessas medidas pontuais deixam escapar uma 

infinidade de situações, cujas consequências negativas são absorvidas por toda a comunidade. 

Não adianta a companhia ser conduzida exclusivamente no interesse dos sócios, especialmente 

os de curto prazo, atentando-se para os interesses das partes interessadas apenas em casos 

específicos. Os efeitos nefastos dessa orientação podem ser vislumbrados diuturnamente e 

abrangem desde a crise financeira de 2007 até os recorrentes acidentes ambientais. Portanto, os 

órgãos sociais devem harmonizar os interesses dos sócios com os das partes interessadas e, para 

alcançar esse objetivo, é necessário alterar (ou esclarecer) o que seja o interesse social.  

 

1.4.2 ESTRUTURA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS  

 

Os defensores da visão contratualista apontam que uma orientação institucionalista 

atentaria contra a lógica da estrutura legal e econômica das Sociedades Anônimas. De início, os 

sócios são quem detêm o poder de controle sobre a companhia. São eles que possuem o poder 

de eleger e destituir os administradores, bem como tomar as decisões fundamentais e estruturais 

                                                                                 
245 Lei nº 10.097/2000 
246 Lei nº 7.853/1989 e Lei nº 8.213/1991 
247 Cf. Lei nº 10.101/2000.  
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sobre a sociedade. O sentido econômico dessa estrutura reside no fato de que os sócios são os 

beneficiários residuais da companhia (residual claimant), ou seja, eles recebem todo o lucro 

gerado pela companhia, mas somente após terem sido satisfeitas as suas obrigações, ou seja, a 

sociedade deve primeiro honrar seus compromissos com o governo, credores, empregados, 

consumidores, fornecedores, etc. Em outras palavras, os sócios tem direito apenas a parte do 

lucro líquido, o qual representa o lucro residual após o pagamento de todas as despesas e 

obrigações. Portanto, os acionistas assumem os maiores riscos da empresa e, consequentemente, 

são os maiores interessados em seu sucesso248249. Além disso, sendo eles os beneficiários 

residuais, quando seu interesse é satisfeito pressupõe-se que os interesses de todas as demais 

partes interessadas também já foram satisfeitos250.  

 

É lógico, pois, que os sócios detenham o direito ao voto, incluindo o direito de eleger 

e destituir os administradores. Caso os administradores passem a ser orientados a outros 

interesses que não os dos sócios, tal lógica precisaria ser revisitada. Não é sensato manter os 

sócios no controle daqueles que devem servir a outros interesses. No mesmo sentido, caso os 

sócios devam perseguir interesses extrassociais, a estrutura legal que lhes fornece poder quase 

supremo também deveria ser alterada. Uma coisa é compelir o sócio a votar no interesse comum 

dos sócios, o qual na maioria das vezes confunde com o seu próprio; outra é obriga-lo a perseguir 

interesses alheiros251.  

                                                                                 
248 Nessa lógica, “The only way to evaluate the success of a company's performance is to consult those who have 

the most direct and wide-reaching interest in the results of that performance--the shareholders. The problem is one 

of effective accountability (agency costs). Only owners have the motive to inform themselves and to enforce 

standards that arguably are a proxy for the public interest". MONKS, R.A.G.; MINNOW, N. Corporate 

Governance. Oxford: Blackwell, 1995, p. 41. 
249 Argumenta-se também que, além de serem os beneficiários residuais, os acionistas não possuem qualquer 

proteção fora do direito societário, ao contrário do que acontece com a maioria das partes interessadas, as quais 

podem proteger-se pela via contratual ou por meio das leis específicas que tutelam seus interesses. Cf. 

WILLIAMSON, Oliver. Corporate Governance. Yale Law Journal, nº 93, s.1., s.e., 1984, pp. 1197-1230. 

WILLIAMSON, Oliver. Employee Ownership and Internal Governance: a Perspective. In “Journal of Economic 

Behavior and Organization”. nº 6, s.1., s.e., 1985, pp. 243-245. 
250 EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge-

Massachusetts-Londres: Harvard University Press, 1991. p. 36. 
251 Sobre essa perspectiva, interessante observar que o próprio Rathenau, pai da teoria institucionalista, já havia 

proposto a necessidade de criar agências externas para controlar os administradores caso sua concepção de interesse 

social fosse adotada: “Another approach would establish some agency at a super-corporate level to shape the 

exercise of managerial discretionº In the thinking of Walther Rathenau the broader duties of management were to 

be reinforced by integrating firms into a system of nongovernmental, self-governing industry associations” 

VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the German, 80 Harvard Law Review 23, 
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Nesse caso, haveria uma ruptura do modelo252 praticamente universal das 

sociedades anônimas, com consequências nefastas. Ao afastar o beneficiário residual do 

controle da companhia, retira-se o poder daquele que tem o maior incentivo para conduzir a 

sociedade ao sucesso. Outrossim, mesmo que não alteremos a estrutura de poder das sociedades, 

qualquer medida que obrigue os órgãos sociais a perseguir outros interesses influenciaria no 

incentivo à atividade empreendedora. Esta depende da análise dos sócios sobre o retorno do 

empreendimento, o qual seria afetado caso a companhia seja orientada a outros propósitos que 

não harmonizam com os interesses dos sócios.  

 

Nas palavras de Friedman, “Há poucas coisas capazes de minar tão profundamente 

as bases de uma sociedade livre do que a aceitação por parte dos dirigentes das empresas de 

uma responsabilidade social que não a de fazer tanto dinheiro quanto possível para seus 

acionistas253”. No mesmo sentido caminha a opinião de Denozza254, para o qual: “Per dirla in 

termini semplici, fino a quando vivremo in un sistema che non consente allo Stato di obbligare 

i privati a costituire impresse, il tentativo di imporre discipline che possono scoraggiarne la 

formazione è inutile e danoso”.  

 

Entretanto, toda essa argumentação não passa incólume ao crivo dos 

institucionalistas. Em primeiro lugar, ataca-se a visão de que os sócios seriam os “residual 

claimants”. Tal ideia tem origem nas leis falimentares, nas quais é usual que o crédito dos 

acionistas seja subordinado a todos os demais. Nos demais contextos, alega Stout255, quem 

                                                                                 

1967, p. 101. Cf. também BOWEN. German Theories of the Corporative State. 1947, pp. 175-177; RATHENAU, 

Walter. Die Neue Wirtschaft 56, 1918.  
252 Nas palavras de Vagts: “Once the profit-maximization conception of the corporation is abandoned it is not easy 

to construct and attractive and logical framework to guide and legitimate management; in particular it is not easy 

to do so without also abandoning the autonomous, self-perpetuating power structure of existing corporation law”. 

VAGTS, Detlev. Reforming the Modern Corporation: Perspectives from the Germanº 80 Harvard Law Review 23, 

1967, p. 87 
253 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. São Paulo: Nova Cultural, 1985, pp. 120-123.  
254 DENOZZA, Francesco. L’interesse sociale tra ‘coordinamento’ e ‘cooperazione’. In: “L’Interesse Sociale tra 

Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 

2009. p. 19-20 
255 “Shareholders are only one of several groups that – at the board of directors’ discretion – are residual claimants 

and risk bearers in corporations, in the sense that they gain and lose as the company’s health fluctuates”. STOUT, 

Lynnº The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the 

Public. São Francisco: Berrett-Koehler, 2012, p. 41. 
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detém o controle sobre os lucros que serão revertidos aos sócios é o Conselho de Administração. 

Nos Estados Unidos, é o conselho quem define os dividendos a serem distribuídos256 e, dentre 

nós, é quem formula a proposta de distribuição dos dividendos, cabendo aos sócios a palavra 

final257. Mais relevante, o próprio “lucro líquido” é uma métrica sobre a qual os administradores 

detêm enorme controle, pois são eles que gerenciam as despesas e investimentos, comandando 

a existência e quantidade do lucro líquido disponível para distribuição aos sócios no final do 

exercício social.   

 

Nessa esteira, também é falsa a assertiva de que os sócios assumem os maiores riscos 

da atividade empresarial. Todas as partes interessadas são prejudicadas com o insucesso da 

empresa. Por exemplo, em momentos de crise os funcionários usualmente são despedidos e os 

credores passam a assumir maior riso de inadimplência. Por fim, também é ressaltado que os 

sócios não possuem tanto poder sobre os administradores, visto que, especialmente na realidade 

americana, os administradores geralmente controlam o processo de eleição258. Ademais, a 

responsabilização judicial dos administradores é medida pouco efetiva. Dessa forma, a lógica 

legal e econômica das companhias, tal como propagada pela análise econômica do direito, não 

é realista. Na prática, os sócios não são tão determinantes para orientar as atividades sociais ou 

controlar os administradores. Sua função, portanto, é superestimada.  

 

 

1.5 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO 

 

Através da análise da noção de interesse social na Alemanha e nos Estados Unidos 

é possível chegarmos a algumas conclusões relevantes. Em relação ao propósito da companhia, 

perdura a histórica separação entre a visão contratualista e institucionalista, remodeladas sob a 

denominação de Shareholder Model e Stakeholder Model. Tradicionalmente, entende-se que os 

países de origem anglo-saxônica privilegiam o interesse dos sócios (Shareholder Primacy), com 

                                                                                 
256 Delaware General Corporation Law, Section 170 (2011) 
257 LSA, art. 132 
258 Relembrando as palavras de Robert Clark, a assembleia seria: “a mere ceremony designed to give a veneer of 

legitimacy to managerial power”. CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 95 
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o óbvio destaque para os Estados Unidos259. Doutro lado, o modelo continental europeu tende a 

incluir os interesses das demais partes interessadas na definição do propósito da companhia, 

sendo a Alemanha o caso paradigmático. Nos últimos anos, uma série de estudos propagaram a 

potencial prevalência do Stakeholder Model, conforme anteriormente exposto; enquanto outros 

procuraram demonstrar a existência de fatores que impediriam tal convergência260.  

 

Todavia, pode-se dizer que menor atenção foi dispensada ao fenômeno oposto, no 

sentido de que o institucionalismo também passou a exercer grande influência no debate teórico 

e na prática das companhias britânicas e norte-americanas, inclusive com modificações 

legislativas e jurisprudenciais. Em linha com a tendência mundial de valorizar a 

responsabilidade social das companhias, observa-se que nesses países há uma nítida tendência 

em permitir, incentivar ou até mesmo requerer que as companhias se atentem para os interesses 

das partes interessadas.  

 

No caso americano, observa-se que em um primeiro momento foi concedida maior 

flexibilidade para os sócios e administradores tutelarem interesses extrassociais, a começar por 

uma série de decisões judiciais permissivas e, mais recentemente, pela adoção dos Constituency 

Statutes pela maioria dos estados norte-americanos. A possibilidade de priorizar os interesses 

das partes interessadas vem sendo continuamente sofisticada pela jurisprudência americana, 

com uma tendência de se adotarem entendimentos diversos sobre o “interesse social” a depender 

do tipo de decisão enfrentada pela companhia.  

 

Nesse contexto, há uma tendência em permitir a tutela dos interesses dos 

stakeholders, mas sem negar frontalmente a premissa de que a companhia existe no interesse 

dos sócios. Nessa perspectiva, passou-se a dar maior ênfase no fato de que a companhia deve 

privilegiar os interesses de longo prazo dos sócios. Tal assertiva foi inclusive incorporada no 

                                                                                 
259 Nesse sentido, cf. BAINBRIDGE, Stephen M. Director Primacy in Corporate Takeovers: Preliminary 

Reflections. 55 Stanford Law Review, 2002, p. 794; na qual assevera que “most modern academic commentary on 

corporate law (…) rests (…) on the principle of shareholder primacy”.  
260 Por todos, cf. BEBCHUK, Lucian A.; ROE, Mark J. A Theory of Path Dependence in Corporate Governance 

and Ownership. 52 Stanford Law Review, 1999, pp. 127 et. seq.; e JACOBY, Sanford M. Corporate Governance 

in Comparative Perspective: Prospects for Convergence. 22 Comparative Labour Law & Pol’y Journal, 2000, p. 5 

et. seq; 
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Companies Act de 2006 do Reino Unido e, nos Estados Unidos, vem sendo constantemente 

enfatizada pela jurisprudência.  

 

Destarte, torna-se difícil diferenciar o atual “contratualismo” americano do 

institucionalismo no seu modelo fiduciário, o qual concede maior discricionariedade aos órgãos 

sociais da companhia para tutelarem os interesses extrassociais. Esse, aliás, é o sistema que 

vigora na Alemanha, na medida que o modelo representativo, evidenciado pela codeterminação, 

abarca apenas os interesses dos trabalhadores. Podemos ainda realçar que em ambos sistemas 

legislativos vigora a liberdade (e não obrigação) de tutelar os interesses dos demais 

stakeholders261, posto que não se concede direito de ação para que estes possam defender os 

seus interesses262.  

 

Portanto, a tutela dos interesses das partes interessadas nesse modelo “híbrido” 

depende mais das características sócio-culturais de cada país, tendo em vista que a legislação 

não impõe uma determinada orientação263.  

 

Destarte, com exceção do regime de codeterminação, a principal diferença entre a 

Alemanha e os Estados Unidos passa a ser o modelo legal para determinar os deveres e 

responsabilidades de quem detém o poder decisório para determinar o propósito da companhia. 

Conforme aponta Teubner264, nos Estados Unidos vigora o “Duty-Approach”, baseado nos 

                                                                                 
261 Segundo Teubner, “Social responsibilities of the corporation limit the fiduciary duties owned to shareholders, 

but they are not themselves required by the law as an affirmative duty. Thus, they have the effect not of obligating 

management to undertake certain activities in the public interest, but only of increasing management’s discretionary 

autonomy in relation to all interests involved”  TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their 

Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate 

Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social 

Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 153. 
262 Na Alemanha ainda vigora a regra de que a companhia pode ser dissolvida pelo governo caso seja de interesse 

público. No entanto, essa medida drástica não é utilizada na prática.  
263 Nesse sentido: “(...) it is generally acknowledged that Shareholder wealth maximization is itself a norm of 

corporate behavior, rather than a legal tenet. Indeed, neither case law nor corporate statutes impose on directors 

and officers an obligation to maximize shareholder wealth”. HO, Virginia Harper. ‘Enlightned Shareholder Value’: 

Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide. 60 The Journal, of Corporation Law, vol. 36, 

2010, p. 74. Da mesma forma, FISCH, Jill E. Measuring Efficiency in Corporate Law: The Role of Shareholder 

Primacy. 31 Journal of Coporation Law, 2006, p. 650.  
264 Cf. TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the 

legal institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, 
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princípios dos deveres e responsabilidades fiduciárias; enquanto na Alemanha temos o 

“Structure-Approach”, institucionalizado com o §70 da AktG de 1937 e cuja equivalência atual 

se encontra na determinação que os órgãos sociais devam perseguir o Unternehmensinteresse265.  

 

Na regra americana dos deveres fiduciários, historicamente os administradores 

devem agir no interesse dos sócios. Entretanto, podemos afirmar que tal dever vem sofrendo 

uma flexibilização266, haja vista a maior discricionariedade dada aos administradores267 para 

tutelar os interesses das partes interessadas. Doutro lado, também não podemos falar que há um 

dever (e consequente responsabilidade) que oriente os sócios ou os administradores a 

efetivamente tutelar os interesses extrassociais. O que mais se aproxima dessa visão é uma certa 

tendência das cortes americanas em privilegiar os interesses de longo prazo dos sócios, o que 

contribui indiretamente para a tutela dos interesses das partes interessadas. 

 

Na Alemanha, a orientação dos administradores ao Unternehmensinteresse 

(interesse da empresa), apesar de ser equivalente do ponto de vista funcional268 aos deveres 

fiduciários da prática norte-americana, vai além destes. Na lição de Teubner: “While the 

                                                                                 

Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, 

Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 150 et. seq.  
265 Ao comparar o sistema alemão com o princípio da responsabilidade fiduciária prevalescente nos Estados Unidos, 

Teubner afirma que: “While the institutional equivalente of fiduciary responsibility has led more or less to a dead 

end (se referindo ao §70 da AktG de 1937), its functional equivalent has brought about quite a dramatic, even 

paradigmatical change in German corporation law. It is to be found in the still on-going debate on the 

“Unternehmensbegriff”, i.e. on a legal theory of the enterprise, and particularly on the “Unternehmensinteresse”, 

i.e. on the legally defined ‘interest’ of the enterprise.”.  TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and 

Their Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of corporate responsibility. In: 

“Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social 

Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 155. 
266 Segundo Teubner, “Social responsibilities of the corporation limit the fiduciary duties owned to shareholders, 

but they are not themselves required by the law as an affirmative duty. Thus, they have the effect not of obligating 

management to undertake certain activities in the public interest, but only of increasing management’s discretionary 

autonomy in relation to all interests involved”  TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their 

Beneficiaries: a functional approach to the legal institucionalization of corporate responsibility. In: “Corporate 

Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social 

Responsibility. Ed. HOPT, Klaus J. TEUBNER, Gunther. Berlim-Nova Iorque: de Gruyter, 1984, p 153. 
267 Conforme aponta Smith, com a expansão da business judgment rule para abarcar a tutela dos interesses das 

partes interessadas, o verdadeiro papel do Shareholder Primacy na lei societária tem sido altamente superestimado. 

SMITH, Gordon. The Shareholder Primacy Norm. 23 Journal of Corporation Law, 1998, p. 285. 
268 “Quite parallel to the American fiduciary duty, the function of these concepts [Unternehmensbegriff e 

Unternehmensinteresse] is to draw consequences from the phenomenon of separation of ownership and control 

(since Rathenau, 1917). The law acknowledges managerial autonomy and attempts to compensate for it by the 

imposition of obligations”. TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional 

approach to the legal institucionalization of corporate responsibility. Op. Cit. p. 155. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

fiduciary duties focus on obligations of management, the German development from 

‘Gesellschaftsrecht zum Unternehmensrecht’ changes the overall legal construction of the 

construction of the corporation from an association of capital-owners into a coalition of 

different social groups, and, consequently, focuses especially on the constitution of the firm, on 

membership, representation and control. The concept of the ‘unternehmensinteresse’ is 

designed to integrate the differing and divergent group interests. It is supposed to be a legal 

guideline for resolving conflicts between competing interests. Furthermore, it is supposed to 

determine the obligations of representatives of different groups269”.  

 

A orientação ao interesse da empresa é válida inclusive para os representantes dos 

empregados no conselho de supervisão, os quais devem pautar sua conduta pelo 

Unternehmensinteresse. Nessa linha estrutrual, parece que a lei alemã dá maior ênfase à tutela 

dos interesses das partes interessadas. Todavia, além da obrigação imposta pela codeterminação, 

não podemos afirmar que existam outras medidas coercitivas para impelir a tutela de interesses 

extrassociais.  

 

Ante o exposto, verifica-se que tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, é 

conferida uma ampla margem discricionária para os que detêm o poder de decisão possam 

tutelar os interesses dos stakeholders. No modelo estadunidense, ocorreu uma contínua 

flexibilização dos deveres fiduciários dos administradores perante os sócios; enquanto na 

Alemanha a discricionariedade advém do significado abrangente dado ao conceito do 

Unternehmensinteresse.  

 

Nesse cenário, aqueles que detêm o poder de controle possuem ampla liberdade para 

tomar decisões de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade. Sendo possível 

justificar praticamente qualquer medida, todo controle judicial arrica-se a adentrar no mérito da 

deliberação. Os deveres fiduciários e seu intenso desenvolvimento na prática norte-americana 

são especialmente úteis como critérios para avaliar a conduta dos sócios e administradores em 

                                                                                 
269 TEUBNER, Gunther. Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: a functional approach to the legal 

institucionalization of corporate responsibility. Op. Cit. p. 155. 
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um cenário em que reina a liberdade de decisão, no qual torna-se mais difícil a tarefa de 

identificar os conflitos de interesse. 
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2 INTERESSE SOCIAL NA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS  

 

 

Há, na Lei das S.A, uma série de referências diretas e indiretas ao interesse social, 

as quais visam orientar e balizar a conduta de todos os órgãos societários e até mesmo nortear a 

intepretação do poder judiciário em algumas hipóteses.  

 

Nesse sentido, o art. 115 prevê que os sócios devem exercer o direito de voto no 

“interesse da companhia”. Ao controlador, o art. 116, parágrafo único, determina que ele deva 

usar o seu poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função 

social, respeitados e atendidos os interesses dos demais acionistas, dos trabalhadores e da 

comunidade em que atua270.  

 

Aos administradores, dentre várias outras referências, o art. 154 prescreve que 

devam exercer as suas atribuições para “lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas 

as exigências do bem público e da função social da empresa”271. No mesmo sentido, o art. 165, 

§1 estabelece que os membros do conselho fiscal “deverão exercer suas funções no exclusivo 

interesse da companhia”272. Nos casos de empate deliberativo, em que o poder judiciário venha 

a ser chamado para decidir a questão, o art. 129, §2º determina que deverá fazê-lo “no interesse 

                                                                                 
270 Aos controladores, a LSA também prescreve que são modalidades de exercício abusivo de poder, “orientar a 

companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, 

brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da 

companhia, ou da economia nacional” (art. 117, §1º, “a”); ou “promover alteração estatutária, emissão de valores 

mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar 

prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários 

emitidos pela companhia” (art. 117, §1º, “c”).  
271 A LSA também prevê que: (i) o administrador não intervenha “em qualquer operação em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia” (art. 156); (ii) é vedado ao administrador “deixar de aproveitar oportunidades de 

negócio de interesse da companhia” (art. 155, II); (iii) os administradores poderão se recusar a prestar as 

informações de que trata o art. 157, §1º, “e” ou deixar de divulgá-las na forma do art. 157, §4º, se “entenderem que 

sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia” (art. 157, §5º); (iv) são inelegíveis para o conselho 

de administração, salvo dispensa da assembleia geral, a pessoa que “tiver interesse conflitante com a sociedade” 

(art. 147, §3º, II); e (v) em operações de incorporação, fusão e cisão, os administradores deverão informar mediante 

justificação à assembleia geral “os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização” (art. 

225, I).  
272 Seguindo a mesma lógica, o art. 163, IV prescreve que compete ao Conselho Fiscal “denunciar, por qualquer de 

seus membros, aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção 

dos interesses da companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem” (art. 163, IV). 
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da companhia”. Noutra hipótese, o art. 159, §6 também determina que o juiz poderá reconhecer 

a exclusão de responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu “de boa-fé e 

visando ao interesse da companhia”.  

 

Como já destacava Paillusseau273, a noção de interesse social serve como norte para 

a condução da atividade empresarial e, em última instância, é o fundamento de validade dos atos 

de gestão. Para os fins deste estudo, é especialmente relevante o seu papel como parâmetro de 

orientação aos acionistas no exercício do direito de voto. Nesse contexto, na definição de 

interesse social temos a oportunidade de impedir que o acionista persiga exclusivamente seu 

interesse egoístico, obrigando-o a se orientar pelo interesse social274.  Buscamos, pois, investigar 

qual objetivo o sócio pode ou deve perseguir ao proferir seu voto nas assembleias de acionistas. 

 

A exemplo do que ocorre na Itália, a maioria da nossa doutrina enxerga a definição 

de interesse social sob uma perspectiva contratualista275, visto que a sociedade é, ex lege, um 

contrato276. Nessa linha, a causa do contrato de sociedade é a realização do escopo comum 

acordado entre os sócios, qual seja, a obtenção de lucro (escopo-fim) através da realização do 

seu objeto (escopo-meio). Nas clássicas palavras de Ascarelli, é através da constituição 

contratual de uma comunhão de escopo que se constitui a comunhão de interesse277; ou seja, o 

                                                                                 
273 PAILLUSSEAU, Jean. La Société Anonyme: Technique d’Organisation de l’Entreprise. Paris: Sirey, 1967 
274 Na formulação de Denozza, “alla nozione di interesse sociale (...) ridotto alla sua più banale formulazione, è 

quello dell’opportunità di impedire ad un soggetto di perseguir strategicamente il próprio interesse esclusivo (come 

ciascuno è normalmente autorizzato a fare quando opera sul mercato) e di obbligarlo, invece, a tener conto degli 

interessi di altri soggetti”. DENOZZA, Francesco. L’interesse sociale tra ‘coordinamento’ e ‘cooperazione’. In: 

“L’Interesse Sociale tra Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto 

Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2009. p. 9.  
275 Dentre outros, citamos LAMY FILHO; Alfredo. BULHÕES PEDREIRA; José Luiz. A Lei das S.A. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1992, p. 466; COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres – 

controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e alienação indireta do controle empresarial. São Paulo: 

Saraiva, 1990. p. 87.  LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas. vol. I, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 

pp. 1.062-1.063; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei Sociedades Anônimas. vol. 2, São Paulo: 

Saraiva, 1980, nº 256, p. 245. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de Interesses. In “Estudos e Pareceres 

sobre Sociedades Anônimas” São Paulo: RT, 1989, p. 20. REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias. LAMY 

FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords). vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 403. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 62. 
276 Art. 981, CC: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” 
277 “Le società constituiscono non solo della communioni di interesse, ma, dià pela fatto di essere voluntarie, delle 

communioni di scopo, nè qui interessa la più precisa delimitazioni di questo scopo in confronti di quello delle 

associazioni; è appunto atraverso la constituizione contrattuale di uma communioni di scopo che si constituisce la 
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interesse comum dos sócios corresponde ao interesse de todos os membros do grupo social à 

realização do escopo comum.  

 

Dessa forma, o interesse social corresponde ao interesse comum dos sócios uti 

socii278 na realização do fim comum. Esse interesse comum não necessariamente reflete uma 

realidade empírica, ou seja, que de fato exista um interesse comum compartilhado entre todos 

os sócios279. É, antes de tudo, um dado contratual, no sentido de que é comum o interesse 

definido pelos sócios no estatuto social, respeitado os ditames legais. Pode-se dizer, portanto, 

                                                                                 

communioni di interesse. (...) Non mi sembra perciò che nel nostro sistema si possa far capo a um interesse sociale 

inteso come distinto dall’interesse commune dei soci e come tale tutelato”. ASCARELLI, Tullio. Studi in Tema di 

Società. Milão: Giuffrè, 1952, p. 148 e 163. 
278 Por todos, “O interesse social não é, pois, a somatória dos interesses de cada acionista, mas a transcendência 

desses mesmos interesses por interesse comum a todos, definido no objeto empresarial específico da companhia 

nos fins sociais que são comuns a todas elas, qual seja, a realização do lucro" CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 457 “O que, porém, singulariza a 

sociedade é que, como contrato plurilateral, conquanto motivadas por interesses conflitantes, as partes tendem 

juntas a um escopo comum. (...) A esse interesse comum dos sócios, dá-se o nome de interesse social." LEÃES, 

Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 245 “Ao 

falar em ‘interesse da companhia’, a lei se refere ao interesse comum dos acionistas, igual para todos, pois que 

corresponde ao modelo jurídico sobre o qual se elaborou o instituto." COMPARATO, Fábio Konder. Direito 

Empresarial: estudos e pareceres – controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e alienação indireta 

do controle empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990. 
279 A constatação empírica de um interesse comum é dificilmente identicável na prática, haja vista a 

heterogeneidade de interesses dos sócios, especialmente no contexto das companhias abertas. Como elucida 

Libonati: “Gli interessi dei soci possono essere, anzi sono di regola, obiettivamente diversi. Il dibattito e il confronto 

sono permanente. Non è chi non veda che vi è il socio che investe a breve perché non può fare diversamente stanti 

le sue esigenze personali, e quello che investe a lungo termine; che vi è il socio che per la dimensione del suo 

investimento há buona ragione di volere intervenire diretamente nella gestione dell’impresa, e il socio che invece 

si preocupa massimamente dei risultati finanziari nel breve período del suo investimento; che vi è il socio 

culturalmente e professionalmente preparato a conoscere il tipo di impresa in cui investe e il socio la cui attenzione 

si ferma all’utile che può trarre dall’investimento, ecc”. LIBONATI, Berardino. Riflessioni su ‘L’interesse sociale’ 

di Pier Giusto Jaeger. In: “L’Interesse Sociale tra Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In 

Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2009. p. 77. Há, de fato, inúmeros estudos que demonstram que 

diversas categorias de acionistas tendem a perseguir objetivos diferentes. Cf. BAGWELL, L. S. Shareholder 

heterogeneity: Evidence and implications. American Economic Review, 81, 1991, pp. 218–221. PALMER, D.A.; 

BARBER, B. Challengers, elites, and owning families: A social class theory of corporate acquisitions in the 1960s. 

Administrative Science Quarterly, 46, 2001, pp. 87–120; PALMER, D.A.; FRIEDLAND, R. P.; JENNINGS, 

Devereaux; POWERS, M.E. The economics and politics of structure: The multidivisional form and the large U.S. 

corporationº Administrative Science Quarterly, 32, 1987, pp. 25–48; PALMER, D.A.; FRIEDLAND, R. P.; 

JENNINGS, Devereaux; POWERS, M.E. The economics and politics of structure: The multidivisional form and 

the large U.S. corporationº Administrative Science Quarterly, 32, 1987, pp. 25–48; CYERT, R.M.; MARCH, J.G. 

A Behavioral Theory of the Firm. Nova Jersey: Prentice-Hall, 1963; DAVIES, G.F.; THOMPSON, T.A. A social 

movement perspective on corporate control. Administrative Science Quarterly, 39, 1994, pp. 141–173. Quanto a 

esse aspecto, interessante observar que muitas das pesquisas empíricas tendem a tratar os acionistas como um grupo 

com interesses homogêneos, o que não encontra respaldo na realidade, principalmente das companhias abertas. 

Apesar de não ser objeto deste estudo, acreditamos a evolução do estudo do direito empresarial passa pela 

investigação dos diversos grupos de interesse que compõem o quadro social das sociedades anônimas, a exemplos 

do governo, fundos de pensão, bancos e famílias. 
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que todos os interesses ex causa societatis são abarcados pelo interesse comum. Ou seja, o 

interesse social compreende todos os interesses relacionados à causa do contrato de sociedade.  

 

Na lição de Erasmo Valladão: “pode-se concluir, assim, que o interesse da 

companhia (ou interesse social stricto sensu280), na Lei 6.404, constitui um conceito típico e 

específico, consistente no interesse comum dos sócios à realização do escopo social, 

abrangendo, portanto, qualquer interesse que diga respeito à causa do contrato de sociedade, 

seja o interesse à melhor eficiência da empresa, seja à maximização dos lucros, seja à 

maximização dos dividendos281”.   

 

Ao colocarmos que o interesse social é equivalente ao interesse comum dos sócios 

na realização do fim comum, estamos, em última análise, dizendo que o interesse social 

corresponde ao fim comum. Como aponta Comparato, o fim comum define o interesse social, 

tendo em vista que este nada mais é do que o interesse comum dos sócios à realização do fim 

comum (Gesellschaftszweck)282283. Desta feita, o mais importante pressuposto para a 

constituição de uma relação societária é o acordo em torno de um escopo ou fim social aceito 

por todos os participantes e que vincule a todos. Logo, não importa os interesses que cada sócio 

                                                                                 
280 Parte relevante da doutrina nacional enxerga na LSA um regime dual, pelo qual seria aplicável uma perspectiva 

institucionalista aos deveres dos sócios controladores, cabendo-lhes tutelar os interesses dos minoritários, dos 

trabalhadores, da comunidade e da economia nacional; enquanto os acionistas em geral devem se guiar por um viés 

contratualista, orientando-se em prol do interesse comum dos sócios, uti socii. Destarte, é possível se distinguir 

entre o interesse social lato sensu e stricto sensu. O interesse social stricto sensu é o interesse comum dos sócios 

no sentido da realização do objetivo comum. Já o interesse social lato sensu compreende o interesse stricto sensu, 

bem como os interesses da empresa e do bem público, os quais, para parte da doutrina, são atingidos por meio da 

satisfação de interesses privados. A noção de interesse social stricto sensu está ligada à própria causa do contrato 

de sociedade.  
281 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 62. 
282 O conceito de fim social, para WIEDEMANN, é como a estrela polar do mundo societário, orientando a atuação 

da sociedade, seus órgãos e sócios, sob os aspectos societário (ordenamento societário ou Verbandsordnung), 

patrimonial (ordenamento patrimonial ou Vermögensordnung) e enquanto empresa (ordenamento da empresa ou 

Unternehmensordnung). No original: “Fragt man näher nach dem Inhalt notwendiger Verbandsnormen, so 

zeichnen sich – von Gründung und Auflösung abgesehen – drei Sachbereiche ab, für die der Gesetzgeber  und 

ergänzend die Mitglieder selbst Vorsorge treffen müssen: die Zweckbestimmung, die Organisation und der 

Mitgliederstatus. Die Gegenstands- oder Zweckklausel des Statuts bildet den “Polarstern” der Verbandswelt, an 

dem sich alle Organe und Mitglieder orientieren müssen” WIEDEMANN, Herbert. Gesellschaftsrecht - Band I: 

Grundlagen, Munique: C.H.Beck, 1980, p. 17. 
283 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 5ª 

ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. p. 303. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 

persiga individualmente, uma vez que eles não se confundem nem interferem com o fim comum 

acordado no contrato de sociedade. O fim comum é, portanto, supraindividual. 

 

Diz-se, pois, que o fim comum é a “estrela polar da sociedade”284. Segundo Erasmo 

Valladão e Marcelo Adamek285286: “o fim social fixa as diretrizes da política social, tanto para 

os órgãos administrativos como para os órgãos deliberativos, Para os primeiros, de forma 

muito mais acentuada: os administradores têm o dever de perseguir a finalidade social, e não 

podem deixar de fazê-lo (LSA, art. 154), sob pena de responderem por perdas e danos. Para os 

órgãos deliberativos, há maior discricionariedade: em princípio, estão obrigados a seguir as 

finalidades sociais (havendo até uma presunção de que tal ocorra), mas é claro que tal pode 

não suceder, e é por isso que a lei permite a anulação de deliberações discrepantes”. 

 

Nesse cenário, cabe à maioria decidir qual interesse privilegiar dentro do arcabouço 

delimitado pelo fim comum. Logo, o controlador tem a liberdade de determinar o interesse social 

no caso concreto, desde que não haja abuso ou ilegalidade e que tal opção seja condizente com 

o fim comum287.   

 

Muito embora concordemos com todo esse raciocínio exposto, cremos ser 

necessário fazer uma importante complementação. Isso porque, ao definirmos que o interesse 

                                                                                 
284 Nas palavras de Wiedemann: “Die wichtigste Voraussetzung zur Begründung eines Gesellschaftsverhältnisses 

ist die Vereinbarung eines von allen Beteiligten anerkannten und für alle verbindlichen Gesellschaftszwecks. Die 

gemeinsame Zielvorgabe – der Polarstern des Gesellschaft – ist ein dem übrigen Vertragsrecht fremdes, für das 

Gesellschaftsverhältnis aber gerade konstituierendes Rechtselement”. WIEDEMANN, Herbert. Gesellschaftsrecht 

- Band II: Recht der Personengesellschaften, Munique: C.H.Beck, 2004, p. 122.  
285 Para uma estudo mais completo sobre as funções do fim comum, cf. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N & 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von Affectio societatis: um conceito jurídico superado no moderno direito societário 

pelo conceito de fim social.  In “Direito Societário Contemporâneo I”, FRANÇA, Erasmo Valladão A. e Nº (coord.) 

São Paulo: Quartier Latin, 2009. pp. 87-104. 
286 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N & ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Affectio societatis: um conceito jurídico 

superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social.  In “Direito Societário Contemporâneo I”, 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (coord.) São Paulo: Quartier Latin, 2009. pp. 87-104. 
287 “Obviamente, os sócios podem se desavir no tocante a eles: o interesse do acionista controlador, 

exemplificadamente, pode consistir no interesse preliminar de fortalecer a empresa; o dos acionsitas minoritários 

no interesse final de distribuição de dividendos. Mas aí, salvo abuso ou ilegalidade, como ambos esses interesses 

são redutíveis à esfera do interesse da companhia, decide a maioria, nos termos do art. 129 da Lei 6.404 (ou, mais 

realisticamente, se se quiser, decide o controlador, que determinará a maioria dos votos na assembleia geral(...)”. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 61.  
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social é equivalente ao fim comum, estamos afirmando, em última análise, que os sócios são 

livres para buscar somente os seus próprios interesses uti socii. Em outras palavras, o 

entendimento corresponde à assertiva de que a companhia existe para satisfazer os interesses 

dos sócios. No entanto, esse raciocínio não se alinha inteiramente com a função social que a 

empresa deve desempenhar, tampouco com o viés institucionalista presente na Lei das S.A. 

 

2.1 PERSPECTIVA TEMPORAL DO INTERESSE SOCIAL 

 

É notório que o exercício da atividade empresarial não deve se orientar 

exclusivamente por interesses privados, sendo também requerida a perseguição de valores 

sociais, tal como enunciado no art. 170 da Constituição Federal288289. Tais normas estabelecem 

valores ou objetivos que devem pautar a condução das companhias e, nesse sentido, impõem a 

harmonização entre o interesse social e o interesse público. Nesse contexto, realçamos o 

princípio da preservação da empresa, o qual também encontra sustentação nos princípios da 

função social e do pleno emprego, previstos nos incisos (iii) e (viii) do art. 170. O atendimento 

da função social da empresa muitas vezes é obtido através de sua manutenção, pois seu 

funcionamento contínuo implica a preservação dos vários interesses a ela vinculados, tais como 

os dos empregados, da comunidade onde atua, consumidores, governo, etc. Ou seja, a 

preservação da empresa resulta na preservação dos interesses das partes interessadas. A 

jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da preservação da empresa de forma 

uníssona, sendo inclusive utilizado na construção jurídica do instituto da dissolução parcial da 

sociedade.  

 

                                                                                 
288 Art. 170, CF: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (i) 

soberania nacional; (ii) propriedade privada; (iii) função social da propriedade; (iv) livre concorrência; (v) defesa 

do consumidor; (vi) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (vii) redução das desigualdades 

regionais e sociais; (viii) busca do pleno emprego; (ix) tratamento favorecido para empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
289 Nesse mesmo sentido, também podemos citar o art. 1º, incisos (iii) e (iv); art. 3º, incisos (i), (ii) e (iii); e art. 

219; todos da Constituição Federal.  
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Em relação à Lei das S.A., é inegável que ela buscou a árdua tarefa de harmonizar, 

em seu âmbito, uma variedade de interesses heterogêneos290. Nessa empreitada, acabou por 

mesclar elementos de viés contratualista e institucionalista291. A visão privatista é claramente 

identificável na LSA, a exemplo dos artigos que versam sobre o dividendo mínimo 

obrigatório292 ou a possibilidade de eleição de membros da administração e do conselho fiscal 

pelos minoritários. Em seu turno, o aspecto publicístico293 também é evidenciado nas regras 

sobre a possibilidade de eleição de empregados para os cargos de membro do conselho de 

administração294; na autorização para a administração praticar atos gratuitos razoáveis em 

                                                                                 
290 Conforme aponta Lamy Filho: “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 a fraude, do gestor que precisa 

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

público em jogo”. LAMY FILHO, Op. Cit. pp. 123-132. 
291 Contudo, não podemos deixar de observar, o aspecto institucional da LSA é em grande parte baseado em 

princípios não efetivos, tornando-o apenas uma fachada. A propósito, válido ressaltar os ensinamentos de Calixto 

Salomão: “Manifestações 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.” SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 36.  No mesmo sentido: “Assim que ainda que teoricamente discutível e sua prática muitas 

vezes superada, o contratualismo revive e predomina na interpretação doutrinária e jurisprudencial (...) a ponto de 

transformar sistemas com declarações expressas institucionalista como a lei societária brasileira em sistemas que 

aplicados têm claro viés contratualista.” COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 61. p. 334. Sobre a dificuldade em se 

impor um viés institucionalista, ressalta Francesco Denozza que isso geralmente é realizado através de uma lógica 

“(...) in cui opera una sorta di moralismo senza principi, di rilevanza pratica nel complesso abbastanza limitata e 

governato da riferimenti a concetti generalissimi, di notoria ambiguità pratica e politica (...)”. DENOZZA, 

Francesco. L’interesse sociale tra ‘coordinamento’ e ‘cooperazione’. In: “L’Interesse Sociale tra Valorizzazione 

del Capitale e Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2009. p. 16. 
292 LSA, art. 202 
293 Em referência a tais aspectos da LSA, aponta Paula Forgioni que “não se pode deixar de reconhecer que o atual 

Código Civil Brasileiro foi gestado durante o governo militar e exsurge incentivado por política econômica 

intervencionista. A mesma política inspiradora de alguns artigos da Lei das Sociedades Anônimas, que tomam a 

empresa como instituição, sobrepondo interesses da nação àqueles dos acionistas.” FORGIONI, Paula A. A 

Evolução do Direito Comercial Brasileiro: Da Mercancia ao Mercado. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 66.  
294 Art. 140, § único: “O estatuto poderá prever a participação no conselho de representantes dos empregados, 

escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais 

que os representem”.  
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benefício dos empregados ou da comunidade e; em destaque, nas obrigações do controlador 

dispostas no art. 116, § único295 e art. 117, §1º, alíneas “a”, “b” e “c”296 da LSA297.  

 

Como se sabe, esses dois últimos artigos impõem ao controlador o dever de tutelar 

os interesses dos minoritários, dos trabalhadores, da comunidade e da economia nacional. Nesse 

contexto, a maior expressão do poder do acionista controlador se dá através do voto nas 

deliberações assembleares, sendo que o art. 115 da Lei das S.A. determina que o voto deva ser 

exercido no interesse da companhia, ou seja, de acordo com o interesse social. Diante desse 

cenário, parte importante da doutrina298 diferencia entre interesse social lato sensu e stricto 

sensu. Este último corresponde ao fim social, conforme visto acima; enquanto o interesse social 

lato sensu abrange não somente o interesse comum dos sócios uti socii, mas também a tutela 

dos interesses intra ou extra-empresariais, o que se realiza “por intermédio da sociedade”. Nesse 

ponto, válido transcrever integralmente a lição de Erasmo Valladão: 

 

“Mas o objetivo da sociedade anônima é não apenas o 

interesse social stricto sensu, mas, igualmente, o interesse da empresa e 

do bem público, visto que, como adverte Ascarelli, o próprio 

reconhecimento da iniciativa privada por parte do legislador significa 

que aos particulares é atribuída a realização de um objeto social lato 

                                                                                 
295 Art. 116, § único da LSA: “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”.  
296 O Art. 117, §1º da LSA determina em suas três primeiras alíneas, que são consideradas modalidades de exercício 

abusivo de poder pelo controlador: “a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse 

nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos 

acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação 

de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para 

si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos 

investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; e  c) promover alteração estatutária, emissão de 

valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem 

a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores 

mobiliários emitidos pela companhia”.  
297 Ao final, podemos afirmar que o caráter institucionalista prevalesce na Lei das S.A. MODESTO, Carvalhosa. 

Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2º vol. p. 332-333. 
298 Cf. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. vol. 2, Saraiva: São 

Paulo, 1980, p. 248.; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembléias de 

S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 56-57. 
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sensu, por meio da satisfação de interesses privados. Assim, por 

interesse social ou interesse da companhia, deve-se entender o interesse 

comum dos sócios, que não colida com o interesse geral da coletividade, 

mas com ele se harmonize. Só assim pensando é que podemos entender 

a alusão ao ‘interesse da empresa’ e do ‘bem público’, feita pelo art. 

116, §7º, do Decreto-lei 2.627, e o mandamento contido no art. 116, 

parágrafo único, da Lei 6.404, que determina que o acionista controlador 

deve usar o seu poder, tanto no exercício do voto como fora da 

companhia, com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 

cumprir a sua função social, tendo em vista ‘os 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. 

De qualquer forma, porém, torna-se evidente que, na 

hipótese de conflito, o interesse comum dos sócios deve ceder lugar aos 

interesses comunitários e nacionais, como adverte Comparato, o que 

empresta à lei do anonimato vigente acentuado caráter institucionalista”. 

 

Desta feita, tanto pelos ditames constitucionais quanto pela Lei das S.A., é 

necessário harmonizarmos os interesses dos sócios com o interesse público. Nessa tarefa, é inútil 

tentarmos definir o interesse social como um interesse superior e autônomo aos dos sócios, tal 

como proposto pelas clássicas teorias institucionalistas. Não podemos, por exemplo, defender 

que os interesses das partes interessadas sejam também vistos como “finalidade” da companhia. 

Ao contrário, os preceitos legais estão relacionados ao fato de se considerar o interesse social 

como o interesse comum dos sócios. Conforme visto, o contrato de sociedade representa a 

comunhão voluntária de interesses dos sócios, os quais se coordenam na comunhão de escopos; 

de forma que a noção de interesse social consiste na execução do fim comum. A prevalência do 

interesse dos sócios também é constatada na autonomia que possuem para deliberar sobre a 

dissolução da sociedade299 ou a sua transformação; reflexo do poder supremo que lhes é 

                                                                                 
299 LSA, arts. 136, X e 206, I, “c”.  
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outorgado pelo exercício do direito de voto nas deliberações assembleares300. Além de atentar 

contra a lógica legal, tal interpretação careceria de eficiência prática, visto que a lei societária 

não conferiu às partes interessadas o direito subjetivo para tutelarem seus interesses perante a 

companhia.  

 

Caso o legislador entenda conveniente a tutela específica dos interesses das partes 

interessadas, deve fazê-lo expressamente, podendo, por exemplo, adotar o modelo 

representativo do institucionalismo, com a inclusão de representantes dos stakeholders no 

processo decisório da companhia, para que seus interesses possam ser internalizados e 

compostos no próprio âmbito societário. Desta feita, na redação atual da Lei das S.A., não é 

possível considerarmos o interesse social como algo distinto do interesse comum dos sócios uti 

socii.  

 

Não obstante tal afirmação, entendemos que o equilíbrio entre o interesse público e 

privado seja alcançado com a definição da perspectiva temporal pela qual o interesse dos sócios 

deva ser considerado. Assim sendo, ao votar o sócio deve perseguir o fim comum, mas 

privilegiando uma visão de longo prazo. Portanto, o sócio é livre para privilegiar qualquer 

interesse ex causa societatis, desde que se coadune com a sustentabilidade301 da empresa no 

longo prazo. 

 

Esta é a única interpretação possível frente aos princícipios da função social e da 

preservação da empresa. Da mesma forma, confere concretude ao art. 116, § único302 e art. 117, 

                                                                                 
300 Conforme também aponta Adamek, a visão “institucionalista” da Sociedade Anônima também contrasta com: 

(i) o regime jurídico das invalidades das deliberações sociais, visto que (a) as deliberações tomadas em conflito 

com o interesse social são de regra anuláveis, e não nulas; (b) o sócio não pode propor ação para invalidar a 

deliberação assemblear conflitante com o interesse social, na qual ele tenha votado favoravelemente; (c) a 

possibilidade da deliberação tomada contra o interesse social ser convalidada pelo decurso do prazo decadencial; 

(ii) a possibilidade dos sócios elegerem administradores que tenham interesse conflitante com a companhia ou 

exerçam cargos em sociedades concorrentes, desde que expressamente autorizado. ADAMEK, Marcelo Vieira 

Von. Abuso de Minoria em Direito Societário: Abuso das Posições Subjetivas Minoritária. Op. cit. pp. 121-123. 
301 A sustentabilidade é comumente entendida como a combinação entre a preservação da empresa e sua viabilidade, 

ou seja, sua lucratividade. 
302 Art. 116, § único da LSA: “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”.  
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§1º, alíneas “a”, “b” e “c”303 da LSA. Nesse sentido, só é possível atender tais determinações 

legais caso os sócios se orientem no longo prazo. Visto de outra forma, a perseguição de 

qualquer interesse comum dos sócios que conflite com a sustentabilidade a longo prazo da 

companhia é uma decisão que colide com o interesse geral da coletividade e, como tal, deve ser 

rechaçada. Na visão econômica de Jensen: “Short-term profit maximization at the expense of 

long-term value creation is a sure way to destry value”304.   

 

A visão de longo prazo contribui não só para a preservação da empresa em si305. 

Ampliada a perspectiva temporal, a tutela dos interesses das partes interessadas passa a assumir 

maior importância, já que para a consecução dos objetivos de longo prazo, torna-se 

imprescindível a colaboração e apoio dos stakeholders, cujos interesses assumem relevância 

indireta na composição do interesse social306. Desta feita, mesmo que, em linha de princípio, os 

interesses das partes interessadas sejam externos ao interesse comum dos sócios, a tutela 

daqueles torna-se necessária para o atingimento do fim comum, fomentando a relação simbiótica 

que deve existir entre ambos307.  

 

                                                                                 
303 O Art. 117, §1º da LSA determina em suas três primeiras alíneas, que são consideradas modalidades de exercício 

abusivo de poder pelo controlador: “a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse 

nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos 

acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação 

de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para 

si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos 

investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; e  c) promover alteração estatutária, emissão de 

valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem 

a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores 

mobiliários emitidos pela companhia”.  
304 JENSEN, Michael C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. In: 

“Negotiation, Organization and Markets Unit – Harvard Business Scholl”. Working Paper n. 01-01. 2001., p. 16 
305 Importante ressaltar que em nossa visão o interesse social não se confunde com o interesse da empresa em si, 

tal como já proposto pela teoria do Unternehmen an Sich. O interesse social é o interesse comum dos sócios, 

analisado sob uma perspectiva de longo prazo.  
306 Válida as lições de Gambino, no sentido de que: “(...) Infatti i dipendenti rappresentano parti interessate alla 

continuità dell’impresa e danno il loro apporto al suo sviluppo contribuendo all’efficienza dell’attività produtiva 

ed alla stessa configurazione dell’interesse comune sai dei soci impreditori che dei soci risparmiatori. In tal senso 

si può ritenere, come osservato da Renzo Costi, che questi interessi si muovano anche all’interno dell’interesse 

dell’azionista alla massimizzazione del valore della própria partecipazione”. GAMBINO, Agostino. L’Interesse 

Sociale e il Voto in Assemblea. In: “L’Interesse Sociale tra Valorizzazione del Capitale e Protezione Degli 

Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2009. p. 73. 
307 “However, a bias to longevity may benefit others who deal with the corporation, those ‘stakeholders’ who 

include employees, creditors, suppliers, customers, and even local communities”. HEATON, J.B. The ‘Long Term’ 

in Corporate Law. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2864906  (acesso em 21 de novembro de 2016) 

pp. 2-3 

https://ssrn.com/abstract=2864906
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Com efeito, amplia-se a liberdade para que os sócios tutelem os interesses 

extrassociais, desde que estes se harmonizem com a consecução do fim comum. Nessa 

perspectiva, ao votar, o acionista não pode privilegiar um interesse particular que prejudique o 

bom relacionamento com os stakeholders pois, nesse caso, estaria também atacando o interesse 

social308. Nas palavras de Gambino: “Tuttavia l’interesse dei dipendenti dell’impresa sociale e, 

più in generale degli stakeholders, se non ha una propria autonomia nella composizione 

dell’interesse della società, può assumere rilevanza indireta nella misura in cui la lesione di 

tali interessi incida sull’interesse al valore delle partecipazioni e alla loro redditività (...) Il voto 

del socio non può quindi essere esercitato se ricorre un interesse particolare in conflito con 

l’interesse sociale alla correttezza e alla fluidità dei rapporti con gli stakeholders, mentre gli 

amministratori devono positivamente perseguire tali doveri fiduciari nella gestione della 

società”. 

 

Por fim, ao considerarmos que o atendimento dos interesses das partes interessadas 

tem relevância instrumental para o conseguimento do interesse comum dos sócios, fica 

obscurecida a rígida divisão entre a corrente contratualista e institucionalista. Na realidade, a 

visão coaduna tanto com a perspectiva contratualista do interesse social, visto que a tutela dos 

interesses dos stakeholders tem o condão de beneficiar o interesse comum dos sócios; quanto 

com a perspectiva institucionalista, uma vez que, em sua mais moderna formulação, esta não se 

resume à tentativa de se definir um interesse superior ao dos sócios, mas de compor os interesses 

que circundam a sociedade.   

 

A prevalência do interesse de longo prazo também é a tônica que vigora no direito 

comparado. Assim é o exemplo da lei portuguesa309, a qual determina que os administradores 

                                                                                 
308 Nas palavras de Gambino: “Tuttavia l’interesse dei dipendenti dell’impresa sociale e, più in generale degli 

stakeholders, se non ha una propria autonomia nella composizione dell’interesse della società, può assumere 

rilevanza indireta nella misura in cui la lesione di tali interessi incida sull’interesse al valore delle partecipazioni e 

alla loro redditività (...) Il voto del socio non può quindi essere esercitato se ricorre un interesse particolare in 

conflito con l’interesse sociale alla correttezza e alla fluidità dei rapporti con gli stakeholders, mentre gli 

amministratori devono positivamente perseguire tali doveri fiduciari nella gestione della società”. GAMBINO, 

Agostino. L’Interesse Sociale e il Voto in Assemblea. In: “L’Interesse Sociale tra Valorizzazione del Capitale e 

Protezione Degli Stakeholders. In Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2009. p. 73. 
309 Art. 64º, 1, ‘b’, do CSC, com a redação dada pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 76ª/2006, de 29 de março. Para uma 

crítica a tal dispositivo, cf. CORDEIRO, Menezes. Deveres Fundamentais dos Administradores de Sociedades. In: 

“Revista da Ordem dos Advogados”, vol. II, ano 66, 2006, p. 9. 
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devam observar “deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de 

longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a 

sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores”. No mesmo 

sentido, o Corporation Act de 2006 do Reino Unido prevê que os conselheiros devam, dentre 

outras obrigações, considerar as consequências das suas decisões no longo prazo310. Conforme 

visto, essa é a orientação que também vem sendo defendida na jurisprudência americana311, na 

qual ressaltam-se as lições do Chancellor Allen: “Thus, broadly, directors may be said to owe a 

duty to shareholders as a class to manage the corporation within the law, with due care and in a 

way intended to maximize the long run interests of shareholders.312”; bem como as do 

Chancellor Laster: “More concretely, the fiduciary relationship (…) required that the directors 

act prudently, loyally, and in good faith to maximize value over the long-term for the benefit of 

its stockholders.313” Posição que também encontra respaldo na doutrina mais balizada314. Dentre 

nós, destaca-se o foco no longo prazo na visão do interesse social exposta por Munhoz315.  

                                                                                 
310 UK Companies Act 2006, artigo 172(1): “Duty to promote the success of the company (1) A director of a 

company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the 

company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to: (a) the 

likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to 

foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's 

operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for 

high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company. (2) Where 

or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its 

members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of 

its members were to achieving those purposes. (3) The duty imposed by this section has effect subject to any 

enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors 

of the company”.  
311“Cf. TW Servs., Inc. v. SWT Acquisition Corp., No. CIV.A. 10298, 1989 WL 20290, (Del. Ch. Mar. 2, 1989).; In 

re Rural Metro Corp., 88 A.3d 54, 80 (Del. Ch.) - 105 A.3d 990 (Del. 2014); Virtus Capital L.P. v. Eastman Chem. 

Co., No. CV 9808-VCL, 2015 WL 580553, at 16 (Del. Ch. Feb. 11, 2015); In re Orchard Enterprises, Inc. 

Stockholder Litig., 88 A.3d 1, 36 (Del. Ch. 2014); In re Trados Inc. S'holder Litig., 73 A.3d 17, 38 (Del. Ch. 2013). 
312 Voto do Chancellor Allen. TW Servs., Inc. v. SWT Acquisition Corp., No. CIV.A. 10298, 1989 WL 20290, (Del. 

Ch. Mar. 2, 1989) 
313 Voto do Chancellor Laster. In re Rural Metro Corp., 88 A.3d 54, 80 (Del. Ch.) - 105 A.3d 990 (Del. 2014) 
314 “the legal rules, the system of corporate governance, should encourage the ordering of these relationships and 

interests around the long-term operating success of the corporation. For it is this goal that will ultimately be the 

most beneficial to the greatest number of corporate constituents, including stockholders, and to our economy and 

society as a whole” LIPTON, Martin; ROSENBLUM, Steven A. A New System of Corporate Governance: The 

Quinquennial Election of Directors, 58 The University of Chicago Law Review, 1991, p. 189.  Importante também 

notar que em  2011 a OECD lançou uma grande iniciativa para combater a visão de curto prazo das companhias e 

investidores. WEHINGER, Gert. Fostering Long-Term Investment and Economic Growth. OECD Journal: 

Financial Markets Trends, 2011. 
315 “(...) parece possível sugerir à reflexão a definição do interesse social na prosperidade, rentabilidade e 

distribuição eqüitativa de resultados entre os diversos participantes da atividade empresarial, a longo prazo. Esse 

pode ser o critério a ser observado na definição dos interesses externos a serem interiorizados e na solução dos 

conflitos entre os diversos interesses a serem protegidos. Interesses externos que prejudicam a lógica prosperidade-
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Outrossim, importa ainda destacar a posição de Jaeger, segundo o qual a perspectiva 

de curto prazo está na base de grande parte dos problemas enfrentados pelas companhias abertas, 

a exemplo da gestão meramente especulativa e na degeneração dos administradores, os quais, 

por meio de artifícios fraudulentos, impulsionam uma valorização artificial das ações316 para 

obter lucros derivados de suas opções de compra (stock option). O festeja autor defende, então, 

uma visão do interesse social ligado à maximização do valor das ações no longo prazo317.  

 

Ante o exposto, entendemos que o interesse social é o interesse comum dos sócios 

à realização do fim social, em uma perspectiva de longo prazo. Tal perspectiva pressupõe a 

tutela dos interesses das partes interessadas, na medida em que tal conduta for capaz de auxiliar, 

direta ou indiretamente, a consecução do fim social. Na prática, deve haver um balanceamento 

entre os interesses de curto prazo (a exemplo da distribuição de dividendos) e os de longo prazo 

(e.g. investimento em pesquisa e desenvolvimento), com o privilégio destes em caso de conflito. 

Como limite negativo, ao exercer o seu direito de voto o sócio não pode orientar-se por um 

interesse fundado na causa do contrato de sociedade, mas que comprometa a sustentatibilidade 

da companhia a longo prazo. É o que Carvalhosa denomina como o componente interesse 

coletivo da escola contratualista, pelo qual “deve ser representado pelos interesses comuns dos 

acionistas atuais da companhia, sem que, no entanto, tais interesses possam prejudicar os dos 

futuros acionistas318”.  

 

                                                                                 

rentabilidade-distribuição eqüitativa de resultados a longo prazo não devem ser trazidos para a estrutura de decisão 

interna da sociedade, devendo ser protegidos por leis próprias (v.g., meio ambiente). Por outro lado, interesses de 

todos os participantes da atividade empresarial (trabalhadores, credores, fornecedores, consumidores, etc) e da 

comunidade podem ser interiorizados, desde que sob o critério orientador, vale frisar novamente, da prosperidade 

– rentabilidade – distribuição eqüitativa de resultados entre todos os participantes da atividade empresarial.” 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário – poder de controle e grupos de 

sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p.48-49.  Conforme será explicitado, acreditamos não ser possível 

definirmos o interesse social como o interesse na “prosperidade, rentabilidade e distribuição equitativa de 

resultados”. Apesar de concordarmos com a posição do ilustre autor, tal entendimento extrapolaria a estrita 

interpretação legal. 
316 Como é sabido, na obra Jaeger altera a sua visão inicial do interesse social para privilegiar o Shareholder Value. 

Dessa forma, na crítica, ele está se referindo à inteção de privilegiar a valorização das ações no curto prazo. Todavia, 

suas colocações são válidas mesmo fora do contexto do Shareholder Value.  
317 JAEGER, Pier Giusto. L’interesse sociale rivisitato (quarant’ anni dopo). In Giur. Comm. 2000, I, p. 799 et. 

seq. 
318 CARVALHOSA, Modesto, Comentários à Lei de Sociedades por Ações, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 

4ª ed., 2009, pp. 456. 
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Necessário ainda enfatizar que o enfoque no longo prazo deve ser balizado de acordo 

com o tamanho e representatividade da companhia, ou seja, quanto maior for a função social 

exercida pela sociedade, maior a necessidade de preservar a sua sustentabilidade a longo 

prazo319. Por consequência, é esperado que os sócios de uma grande sociedade anônima de 

capital aberto dêem maior ênfase na perspectiva de longo prazo do que, por exemplo, aqueles 

acionistas de uma pequena companhia fechada320.  

 

Em que pese ímpeto de tentarmos definir um conteúdo mais concreto para o 

interesse social, julgamos que a lei não concede espaço para tais digressões. Desta feita, 

qualquer tentativa de dar um conteúdo mais específico ao interesse social corre o risco de tornar-

se uma proposta arbitrária, sem embasamento legal. Como a lei não definiu o propósito concreto 

que deve orientar os sócios, cabe ao intérprete reconhecer que a sociedade é constituída e 

controlada (ao menos legalmente) pelos sócios, e que a estrutura legal leva à prevalência do 

interesse comum desses. Nessa perspectiva, os interesses das partes interessadas devem ser 

considerados, sobretudo, como “meio” para que seja realizado o fim comum.  

 

Isso não quer dizer, obviamente, que as partes não possam adotar livremente 

modelos de governança corporativa que especifiquem em maiores detalhes o propósito da 

companhia e os objetivos concretos que os acionistas e administradores devam perseguir. 

                                                                                 
319 Válida aqui a lição de Roppo, trazida por Renato Ventura Ribeiro, no sentido de que quanto maior a função 

social do contrato, maior a tendência de sua regulação ser feita por lei, restringindo a autonomia da vontade das 

partes. RIBEIRO, Renato Ventura. RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de Voto nas Sociedades Anônimas. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 117 
320 Nesse sentido, válida a distinção feita por Gambino sobre o interesse das sociedades: Se si tengono presenti le 

caratteristiche generali delle società (art. 2247) è interesse della società l’esercizio dell’attività economico-

produttiva determinata nello statuto secondo le modalità fissate dalla disciplina societaria, al fine, salvo che per le 

società prive di scopo lucrativo, del conseguimento di un utile e della sua ripartizione tra i soci secondo la disciplina 

propria dei tipi societari. Con specifico riguardo alla società per azioni, l’interesse della società, come sintesi 

concettuale parametrata sulla tutela normativa, partecipa della fonte negoziale della società modulandosi però non 

su una disciplina caratterizzata da esecuzione contrattuale, ma su un sistema normativo di inderogabili competenze 

organizzative in dipendenza della limitazione di responsabilità e con pluralità di categorie di azionisti. Con 

riferimento alle società che ricorrono al mercato di rischio, l’interesse della società, oltre, come in tutte le società 

per azioni, ad esprimersi nell’esercizio dell’attività economico-produttiva statutaria ed avere quindi quale 

componente, a tutela dei terzi, l’interesse alla continuità e all’efficienza della gestione societaria, e ad esprimersi 

nell’interesse comune dei soci al reddito, parametrato sulla tutela delle categorie di azionisti, si compone, nelle 

società quotate, con l’interesse alla massimizzazione del valore delle azioni nel mercato finanziario, apprezzato da 

questo anche nel medio e nel lungo termine”. GAMBINO, Agostino. Nuove Prospettive Del Conflitto di Interessi 

Assembleare Nella Società per Azioni. Op. Cit. p. 351 
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Conforme visto, a orientação da companhia é influenciada mais pelos aspectos sociais, culturais 

e econômicos do que por regras jurídicas. Até mesmo nos Estados Unidos, onde se propaga a 

vigência do Shareholder Value, não há uma sólida base legal para afirmar que os acionistas e 

administradores devam orientar-se exclusivamente para atender os interesses dos sócios; ao 

contrário, é concedida ampla liberdade para tutelarem interesses externos.  

 

Contudo, necessário enfatizar que a preponderância da visão de longo prazo do 

interesse social não é incontroversa na doutrina. Para Oioli, essa visão não encontra amparo na 

lei, que não estabelece distinção entre interesse de curto ou de longo prazo da sociedade. 

Segundo o autor: “o interesse social é uno, mudando apenas a forma de alcançá-lo, por meio da 

realização do objeto social. Tal visão é, assim, ideológica, buscando uma nova roupagem para 

a ideia institucionalista de preservação da empresa321”.  

 

De fato, o debate sobre o interesse de longo prazo reflete, em certa medida, a longa 

polêmica entre a corrente contratualista que enxerga o interesse comum como o interesse dos 

sócios atuais daquela que também inclui os sócios futuros322. Nesse aspecto, assim como 

Mignoli323, entende-se que a menção ao sócio futuro se refere, principalmente, aos interesses 

dos sócios atuais que permaneceram na sociedade, ou seja, equivale ao interesse a longo prazo 

dos sócios.  

 

                                                                                 
321 OIOLI, Erik Frederico. A Superação do Modelo de Concentração Acionária no Brasil: O Regime Jurídico das 

Companhias de Capital Disperso na Lei das Sociedades Anônimas. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. 2013, p. 112 
322 Nessa toada, válido ressaltar a posição de Jaeger ao revisitar o seu clássico trabalho, o qual passa a sustentar a 

teoria do Shareholder Value, como versão moderna da teoria contratualistica original. Em análise à disciplina da 

oferta pública de aquisição de ações, argumenta o autor que nela está presente a tutela dos “interessi contrapposti 

degli azionisti attuali (che escono della società) e di quelli dei nuovi soci, che subentrano negli interessi stessi”. 

Passa, portanto, a considerar também o interesse dos sócios futuros na noção de interesse social para as companhias 

abertas. JAEGER, Pier Giusto. L’interesse sociale rivisitato (quarant’ anni dopo). In Giur. Comm. 2000, I, p. 799 

et. seq. 
323 MIGNOLI, Ariberto. L’interesse Sociale. In: “Rivista Delle Società”, 1958, pp. 749-750. Conforme salienta o 

autor, a menção aos sócios futuros traria diversos questionamentos, a exemplo da legitimidade para defesa dos 

sócios futuros contra os atuais; ou como a tutela dos sócios futuros pode conflitar com a tutela dos interesses dos 

sócios atuais.  
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A corrente clássica, exposta principalmente por Rossi324 e Asquini325, prega não ser 

possível diferenciar entre os interesses dos sócios atuais ou futuros, tendo em vista que todos 

eles teriam interesse na eficiência da empresa social e na maximização dos lucros. Dessa forma, 

o interesse social é identificável como interesse típico, o qual se mantém inalterado durante a 

vida da sociedade. A crítica a essa visão, já evidenciada por Jaeger326, é no sentido de que ela 

acaba por conduzir aos mesmos resultados das teorias institucionalistas. Sendo o interesse 

imutável, tanto faz atribuí-lo aos sócios ou à pessoa jurídica, como na teoria da Person an sich. 

Além disso, a tese enfatiza a eficiência da empresa, colocando maior destaque na execução do 

objeto social (escopo-meio) do que na distribuição de lucros (escopo-fim)327, o que levou Jaeger 

a afirmar que, por não diferenciar o interesse comum dos sócios do interesse da empresa, tal 

visão também se aproxima da Teoria da Empresa em Si328. Nessa toada, Mignoli aponta que a 

tese pode ser utilizada para justificar reservas ocultas, poupança excessiva e baixos 

dividendos329. Na mesma linha, Galgano também enfatiza que esta seria apenas uma variante 

das teorias institucionalistas, ressaltando também a possibilidade da adoção de uma política de 

diminuição dos dividendos330.  

 

Em nossa proposta, os sócios possuem plena autonomia para definir o interesse 

social, desde que seja de acordo com o fim comum e que não afete a sustentabilidade da 

companhia no longo prazo. Assim, o interesse social não é um interesse típico, imutável. Por 

exemplo, os sócios podem decidir sacrificar os lucros no curto prazo para angariar novos 

mercados; ou decidir fechar uma fábrica que dá prejuízos recorrentes. Enfim, os sócios são livres 

para perseguir qualquer interesse ex causa societatis. O que importa é o horizonte temporal em 

que tais medidas são baseadas.  

 

                                                                                 
324 ROSSI, Utile di Balancio, riserve e dividendi. Milão: Giuffrè, 1957, p. 202.  
325ASQUINI, Alberto. I battelli del Reno. In: “Rivista Delle Società”, 1959, pp. 618-619.   
326 JAEGER, Pier Giusto. L´Interesse Sociale. Milão: Giuffrè Editore, 1972,  pp. 88-90 
327 A propósito, cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. 

São Paulo: Malheiros, 1993, p. 38. 
328 JAEGER, Pier Giusto. L´Interesse Sociale. Milão: Giuffrè Editore, 1972,  pp. 88-90  
329 MIGNOLI, Ariberto. L’interesse Sociale. In: “Rivista Delle Società”, 1958, p. 750.  
330 GALGANO, Francesco. Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia. vol.7. Pádua: 

CEDAM, 1984, p. 64 
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Quanto aos potenciais prejuízos aos sócios atuais, especialmente pela retenção dos 

dividendos, julgamos que a questão deva ser relativizada. A retenção de dividendos não é 

intrinsicamente maléfica para os acionistas. Obtido lucro líquido, a companhia possui quatro 

opções básicas para aplica-lo, quais sejam (i) reinvestir na companhia, de forma a perseguir um 

crescimento orgânico; (ii) adquirir outras sociedades; (iii) recomprar suas ações; ou (iv) pagar 

dividendos. Caso a companhia seja capaz de gerar maior valor para o acionista com as duas 

primeiras opções (especialmente se comparadas com o rendimento médio de investimentos 

similares e descontados os efeitos tributários), o acionista será beneficiado pois obterá maior 

valorização das suas ações, angariando maior lucro com a potencial venda das mesmas331. 

Doutro lado, o pagamento excessivo de dividendos, que comprometa os projetos da companhia, 

beneficia somente o interesse de curto prazo de alguns sócios332, podendo ser prejudicial para a 

sustentabilidade da companhia333. Os casos de recompra de ações são ainda mais 

paradigmáticos, pois, caso realizada por um preço superior ao valor intrínseco das ações, tende 

a representar uma destruição do valor da companhia, atentando contra o interesse social. Desta 

feita, a distribuição de dividendos nem sempre representa um benefício para os acionistas, 

devendo ser realizada uma análise casuística, ponderada pela liquidez das ações da companhia.  

 

Ante o exposto, acreditamos que o interesse social corresponda ao fim social em 

uma perspectiva de longo prazo. Essa é a interpretação possível de ser extraída da análise 

legislativa e que, em nossa concepção, é instrumento útil para a ordenação equilibrada dos 

interesses que gravitam em torno das companhias. 

 

 

                                                                                 
331 Para maiores detalhes sobre essa lógica, conferir a explicação inclusa na carta anual elaborada por Warren Buffet 

aos acionistas da Berkshire Hathaway, disponível em  http://www.berkshirehathaway.com/letters/2012ltr.pdf  

(acesso em 14/09/2015). pp. 19-21 
332 Nessa esteira, também não é sustentável o argumento de que o sócio que queira continuar investindo na 

sociedade pode simplesmente pegar os seus dividendos e comprar novas ações da companhia. Na realidade, as 

ações negociadas no mercado secundário são geralmente precificadas por um valor maior do que o seu valor 

intrínseco atual, posto que o mercado tende a precificar no presente as projeções futuras. Dessa forma, o acionista 

estaria perdendo dinheiro ao ter que comprar novas ações com o dividendo recebido.  
333 Quanto a esse aspecto, interessante notar os casos de grandes empresas internacionais que emergiram nos 

últimos tempos, as quais historicamente mantêm uma política de baixo ou nenhum dividendo, a exemplo da Apple, 

Amazon e Google; preferindo reinvestir os lucros em suas atividades.  
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2.2 PROTEÇÃO DO INTERESSE SOCIAL NAS DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES 

 

 

As deliberações assembleares são o processo jurídico necessário para a formação da 

vontade social pelos sócios. É através das assembleias que se determina o conteúdo da decisão 

social, a qual vincula todos os sócios. Dessa forma, a assembleia faz atuar o contrato de 

sociedade, recaindo nos sócios o poder de tomar as decisões fundamentais ou estruturais da 

companhia. Ao votar, o art. 115 da Lei das S.A. determina que o acionista deva perseguir o 

interesse da companhia. O voto, pois, é um direito individual conferido ao sócio, para que ele o 

exerça em prol do interesse social.  

 

Nessa perspectiva, a lei impõe que o sócio depure todos os seus interesses 

extrassociais e venha a orientar-se tão somente pelo interesse social. Dada a expressa 

determinação legal, no sentido de que o acionista é obrigado a exercer o direito de voto no 

interesse da companhia334,  entende-se que no Brasil o voto é um direito-função335; ao contrário 

de um simples direito subjetivo, tal como ocorre na Itália e na maioria dos outros países. 

Circunscrito ao interesse social, o sócio é livre para determinar o conteúdo do seu voto336.  

 

Na prática, porém, o quadro social é marcado por uma heterogeneidade de 

interesses, cuja expressão, no exercício do direito do voto, nem sempre se coaduna com o 

interesse social. Na lição de Lamy Filho e Bulhões Pedreira: “A pessoa que é acionista 

desempenha, simultaneamente, diversos outros papeis sociais, nos quais busca fins e tem 

interesses que são estranhos aos da companhia, ou com eles conflitam. Pode, por exemplo, ser 

administrador ou empregado da companhia, fornecedor de bens ou serviços adquiridos pela 

                                                                                 
334 “impõe-se ao acionista titular de direito de voto, a obrigação de exercê-lo, sempre e exclusivamente, no interesse 

da companhia.” GUERREIRO, José Alexandre Tavares; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das Sociedades Anônimas 

no Direito Brasileiro. vol. I. São Paulo: José Bushatsky, 1979. p. 277.  
335 Para uma exposição completa, Cf. RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de Voto nas Sociedades Anônimas. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 25 et seq.  
336 Nesse sentido, “O acionista, tanto aqui como em outras legislações, é livre para exercer o seu direito de voto. 

Este direito de voto deve ser livremente exercido conforme a sua autodeterminação, tomando por baliza o interesse 

social, a teor do art. 115 da Lei n. 6.404/1976 e, no caso do acionista controlador, o art. 116, parágrafo único da lei 

n. 6.404/1976”. Voto do Diretor da CVM, Luiz Antônio de Sampaio Campos, no Caso TIM.  
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companhia ou comprador dos seus produtos, empresários de empresa concorrente, parentes de 

algum de seus diretores ou seu acionista controlador. Ao prescrever o exercício do direito de 

voto no interesse da companhia, a lei proíbe ao acionista colocar a serviço de qualquer outro 

papel que ocupe um poder jurídico que é conferido para o desempenho da função de membro 

da Assembleia Geral. A caracterização do voto como ‘direito-função’ e a distinção entre os 

atos do acionista enquanto sócio e como pessoa são outros modos de exprimir o mesmo 

princípio337”.  

 

Nesse contexto, o art. 115 da Lei das S.A. prevê as normas de proteção ao interesse 

social nas deliberações assembleares. Primeiramente, estabelece em seu caput a figura do abuso 

do direito de voto, o qual compreende o voto exercido com o fim de (i) causar dano à companhia 

ou a outros acionistas, ou (ii) de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de 

que resulte, efetiva ou potencialmente, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.  

 

A primeira hipótese trata do exercício do direito de voto com intuito emulativo (ad 

aemulationem), pela qual o sócio tem a intenção de causar dano, seja à companhia ou aos demais 

acionistas338. Envolve um elemento subjetivo, o dolo, visto que a lei leva em conta a finalidade 

para a qual o voto foi proferido339. Aqui, portanto, prevalece a finalidade do acionista de 

prejudicar terceiros340.  

 

A segunda hipótese é claramente inspirada no §243,2 da AktG de 1965341. Trata-se 

do voto que busca a obtenção de vantagens indevidas, ou seja, que não são normalmente 

                                                                                 
337 Lamy Filho e Bulhões Pedreira (A Lei das S.A., vol. II, p. (pp. 228-229): 
338 Nesse ponto, sustenta Comparato que, na realidade, não haveria uma alternativa de sujeitos, posto que “o único 

interesse dos acionistas, protegido pela norma legal, é o interesse comum (...). E esse interesse comum está ligado 

à participação de cada acionista no patrimônio social (...). Por conseguinte, a norma legal que proíbe e sanciona o 

voto abusivo não é, especificamente, uma regra de proteção das minorias, mas ao próprio patrimônio social” 

COMPARATO, Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no Exercício do Voto Acionário e Alienação Indireta de 

Controle Empresarial. In: “Direito Empresarial: Estudos e Pareceres”. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 90. 
339 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 11ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 341  
340 “uma situação em tudo análoga ao abuso no exercício do direito de propriedade, em que prevalece (...) o intento 

de prejudicar terceiros.”COMPARATO, Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no Exercício do Voto Acionário 

e Alienação Indireta de Controle Empresarial. In: “Direito Empresarial: Estudos e Pareceres”. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995. p. 91. 
341 Tradução Livre: “A anulação pode também se fundar no fato de um acionista tentar obter, pelo exercício do seu 

direito de voto, para si ou para terceiros, vantagens particulares em detrimento da sociedade ou de outros acionistas, 

e a decisão é idônea a servir a esse escopo”. No original: § 243, Abs. 2 Die Anfechtung kann auch darauf gestützt 
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atribuídas a todos que se encontram na mesma situação jurídica perante a companhia342. Nessa 

situação, o acionista procura com seu voto obter vantagens a que não faz jus, assumido o risco 

de produzir prejuízo para a companhia e demais sócios343. Nesse sentido, o voto não tem apenas 

o intuito emulativo, mas visa, sobretudo, auferir vantagens ilícitas.  

 

Em seguida, o §1º do art. 115, dispõe que “o acionista não poderá votar nas 

deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para 

a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em 

quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia”. 

 

Em relação às duas primeiras hipóteses de proibição de voto, a lei reconhece que o 

acionista não possui isenção suficiente para privilegiar os interesses da companhia em 

detrimento dos seus. É evidente o interesse do sócio em avaliar os bens com que concorrer para 

a integralização do capital, bem como aprovar suas contas como administrador344. Nesses casos, 

a vedação ao exercício do direito de voto é derivada do preceito ético-jurídico de que a ninguém 

é lícito julgar em causa própria (nemo iudex in causa propria). O sócio se encontra em uma 

situação na qual o conflito de interesses é tão evidente que a lei proíbe, de antemão, que ele 

exerça o seu direito de voto345346. A violação a tal impedimento acarreta a nulidade do voto e, 

                                                                                 

werden, daß ein Aktionär mit der Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum 

Schaden der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem 

Zweck zu dienen Dies gilt nicht, wenn der Beschluß den anderen Aktionären einen angemessenen Ausgleich für 

ihren Schaden gewährt.  
342 Como esclarece Comparato, as vantagens indevidas de que trata o voto abusivo consistem em “vantagens que 

não são normalmente atribuídas a todos quantos se encontram na mesma situação jurídica perante a companhia; ou 

seja, uma violação ao princípio de igualdade relativa que consubstancia a justiça distributiva”. COMPARATO, 

Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no Exercício do Voto Acionário e Alienação Indireta de Controle 

Empresarial. In: “Direito Empresarial: Estudos e Pareceres”. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 90. 
343 “a tônica é colocada na vantagem indevida visada, assumindo o votante, entretanto, o risco de produzir o 

prejuízo para o patrimônio social e individual dos sócios” FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. 

Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 86. 
344 “trata-se de uma presunção absoluta iuris et de iure, de que, nas específicas hipóteses previstas em lei (laudo de 

avaliação e aprovação de suas contas como administrador), o conflito de interesses se instaura, independentemente 

das motivações que possam conduzir os acionistas a exercerem o seu direito de voto”. LEÃES, Luis Gastão Paes 

de Barros. Proibição de Voto e Conflito de Interesses nas Assembléias Gerais. In: “Pareceres”. São Paulo: Singular, 

2004, p. 180.  
345 Cf. LAMY REGO, Marcelo. Op. Cit. p. 411-412. 
346 Ressalvadas as exceções legalmente previstas (§2º do artigo 115 e §6º do artigo 134 da Lei 6.404/76).  
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consequente, anulabilidade da deliberação, se o voto for determinante para a formação da 

maioria347. 

 

Ressalvada essas hipóteses taxativas, sobressai no §1º a previsão sobre benefício 

particular e conflito de interesses. Os institutos têm origem diversa. Conforme se verá em 

maiores detalhes, os primórdios do benefício particular remontam à Lei nº 3.150/1882, cujo art. 

15, §10 proibia o exercício do direito de voto no caso de aprovação de “quaesquer vantagens 

estipuladas nos estatutos ou contrato social”348; enquanto a previsão sobre conflito de interesses 

tem origem no art. 95349 do Decreto-Lei 2.627/1940, no qual era previsto que responderia “por 

perdas e danos o acionista que, tendo uma operação interesses contrários aos da sociedade, votar 

deliberação que determine com o seu voto a maioria necessária”.  

 

Sendo ambas cláusulas gerais, há uma dificuldade em precisar os seus contornos e, 

não raramente, a definição de uma é realizada em contraposição a outra. Atualmente, a polêmica 

entre conflito de interesses e benefício particular é centrada em dois grandes parâmetros 

distintivos. No primeiro, a diferença entre benefício particular e conflito de interesses reside no 

fato de que, naquele, existe a concessão de uma vantagem que diferencia os acionistas na 

qualidade de acionista; enquanto no conflito de interesses os envolvidos podem “figurar sob 

outro manto”350. Dessa forma, se estivermos diante de uma vantagem conferida ao sócio 

enquanto sócio, trata-se de benefício particular; doutro lado, no conflito de interesses, a 

vantagem almejada não é relacionada à qualidade de sócio da parte em conflito.  

 

                                                                                 
347 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 87. 
348 O art. 15, §10 da Lei nº 3.150/1882 previa que: “Não podem votar nas assembleias geraes: os administradores, 

para approvarem seus balanços, contas e inventário; os fiscais, os seus pareceres; e os accionistas, a avaliação dos 

seus quinhões, ou quaesquer vantagens estipuladas nos estatutos ou contracto social”.  
349 O art. 95 do Decreto-Lei nº 2.627/1940 dispunha: “Responderá por perdas e danos o acionista que, tendo uma 

operação interesses contrários aos da sociedade, votar deliberação que determine com o seu voto a maioria 

necessária”.  
350 Por exemplo: “benefício particular e conflito de interesses distinguem-se porque, no primeiro caso, se está 

tratando de vantagens que diferenciam os acionistas exclusivamente na qualidade de acionistas. Já no segundo, os 

envolvidos podem figurar sob outro manto, como partes contratantes, por exemplo.” Caso Tractebel, voto do 

Diretor Otávio Yazbek. Da mesma forma: “Nesse sentido, se o benefício particular não decorre do tratamento do 

acionista na qualidade de acionista, seria hipótese de conflito de interesse, já que neste caso os envolvidos poderiam 

ter interesses não relacionados com os de sócios, e.g. como partes contratantes”. Caso TIM, voto proferido pelo 

Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos, parágrafos 97 e 98)  
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Por exemplo, um contrato entre a companhia e o sócio seria caso de conflito de 

interesses, visto que o sócio recebe um “benefício” que não decorre da sua qualidade de sócio, 

mas de contraparte contratual. Por outro lado, a concessão de um dividendo especial para 

determinado acionista seria caso de benefício particular.  

 

Distinguir conflito de interesses e benefício particular com base nesse parâmetro 

possui uma consequência prática relevante. Ao assumir que benefício particular se refere apenas 

às vantagens recebidas enquanto sócio, os contratos entre a companhia e o acionista passam a 

ser classificados somente como conflito de interesses. Esses, como se verá na sequência, 

constituem hipótese paradigmática na qual que sobressaem os riscos do controlador vir a extrair 

benefícios privados do controle.  

 

Em relação ao segundo parâmetro distintivo, defende-se que o benefício particular 

se relaciona exclusivamente à concessão de uma vantagem lícita; ao passo que o conflito de 

interesses diz respeito à obtenção de uma vantagem ilícita, abusiva351. Um grande efeito desse 

entendimento é que, ao caracterizar o conflito de interesses como vantagem ilícita, aproxima-se 

o instituto da figura do abuso do direito de voto.  

 

Trataremos das controvérsias relacionadas a esses parâmetros de distinção no 

capítulo subsequente.  

 

 

2.2.1.1 PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS 

 

                                                                                 
351 Nesse sentido, “O beneficio particular é a vantagem lícita, que pode ser outorgada estatutariamente, mas que 

impede o acionista beneficiário de votar, porque não há condições de aferir se ela é equitativa ou não. (...) E o 

conflito de interesses é a vantagem ilícita, abusiva, que o acionista busca com o exercício do voto, em detrimento, 

atual ou mesmo potencial, da companhia ou outros acionistas”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. O 

Conceito de ‘Benefício Particular’ e o Parecer de Orientação 34 da CVM. In: “Conflito de Interesses nas 

Assembleias de S.A. – e outros escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2014, 

p. 252 . “Benefício particular é a vantagem lícita, que a lei permite seja concedida ao acionista (enquanto acionista, 

ou mesmo a terceiro), embora tal vantagem rompa o princípio de igualdade entre eles”. FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses e Benefício Particular: Uma distinção que se impõe definitivamente 

dirimir. In RDM 161/162. p.43. 
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Muito embora o conflito de interesses e o benefício paticular sejam cláusulas gerais, 

capazes de abarcar uma infinidade de casos concretos, é útil que façamos uma breve exposição 

dos principais problemas enfrentados na prática. Eles nos permitem avaliar em quais contextos 

tais institutos vêm sendo empregados e a sua eficiência em coibir condutas danosas, auxiliando-

nos, portanto, na tarefa interpretativa.  

 

O primeiro ponto a ser destacado é a estrutura de propriedade das companhias 

brasileiras, marcadas pela concentração acionária. A concentração do poder de controle dá ao 

seu titular a possibilidade de tomar decisões unilateralmente, sem a necessidade do concurso 

dos demais sócios. Nesse cenário, a assembleia se torna apenas um mero expediente formal de 

ratificação do interesse do controlador e, mesmo nos casos de controle compartilhado, é comum 

que a decisão seja tomada anteriormente às deliberações sociais, nas onipresentes “reuniões 

prévias” estipuladas via acordos de acionistas.  

 

O conteúdo das deliberações sociais torna-se, portanto, um ato unilateral de 

vontade352. Tal realidade deixa as companhias vulneráveis à apropriação, por parte do 

controlador, dos chamados “benefícios privados do controle”. Ou seja, os controladores detêm 

a possibilidade de extrair vantagens que não são compartilhados com os demais sócios353. 

Assim, em um cenário de concentração acionária, avulta a possibilidade de o controlador se 

apropriar de algum valor que não seja dividido entre todos os acionistas na proporção da 

participação detida por cada um354.  

 

                                                                                 
352 Há, ainda, o fenômeno do absenteísmo, o qual também colabora para a perda de função das assembleias. Sobre 

esse risco: “And in large companies shareholders do not show sufficient interest in using the general meeting, often 

allowing it to be captured by single-issue pressure groups whose primary objective is to advance the policies they 

stand for rather than any interests as shareholders”. DAVIES, Paul L.; WORTHINGTON, Sarah. Gower and 

Davies’ Principles of Modern Company Law. 9 ed. Londres: Sweet and Maxwell, 2012, p. 436. 
353 Necessário observar que o controle também pode envolver custos. Manter um bloco de controle força os 

acionistas a não diversificar tanto os investimentos. No mesmo sentido, a identificação do acionista controlador 

com a companhia pode trazer prejuízos reputacionais ao controlador. 
354  Nesse sentido, cf. DYCK, Alexander; ZINGALES, Luigi. Private Benefits of Control: An International 

Comparisonº The Journal of Finance. vol. LIX, 2004. p. 541 
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Tais benefícios podem ter viés não financeiro, como o status proporcionado pela 

posição de controlador355356. Entretanto, é na extração de benefícios pecuniários que se 

encontram os maiores riscos de prejuízo para a companhia e demais acionistas357. Caso 

exemplar no qual há riscos de extração de benefícios privados do controle são os negócios com 

partes relacionadas358 (self dealing), entendidas genericamente como qualquer operação que 

envolva a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre partes relacionadas, 

independentemente de serem ou não onerosas.  

 

 

2.2.1.2 NEGÓCIOS COM PARTES RELACIONADAS  

 

 

Nos negócios com partes relacionadas359, a operação aparenta ser realizada entre 

duas ou mais partes, mas, na realidade, envolve apenas um decisor, o qual atua nas duas pontas. 

Desta forma, não há uma efetiva barganha entre partes independentes, o que realça a dúvida se 

                                                                                 
355 Cf. MILTON, Harris; RAVIV; Artur. Corporate governance: Voting rights and majority rules. Journal of 

Financial Economics 20, 1988, pp. 203-235. AGHION, Philippe; BOLTON, Patrick. An incomplete contract 

approach to financial contracting. Review of Economic Studies 59, 1992, pp. 473-494.  
356 Nessa linha, cita Munhoz o exemplo das companhias americanas que conferem aos seus líderes posição de 

destaque na vida social e política, a exemplo das empresas de comunicação, as quais possuem controle concentrado 

em um cenário no qual predomina a dispersão acionária. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do Direito 

Societário Brasileiro na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído e 

Concentrado. In CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord) “Direito Societário – 

Desafios Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009.  pp. 143-144.  
357 BEBCHUK, Lucian A; ROE, Mark J. A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance, 

52, Stanford Law Review, nº 127, 1999.  
358 No contexto deste capítulo, utilizamos “partes relacionadas" para referir tanto aos contratos realizados com o 

próprio controlador quanto com as pessoas físicas ou jurídicas a ele relacionadas. Sobre a definição de parte 

relacionada, a Deliberação nº 560 de 2008, da Comissão de Valores Mobiliários, considera que é uma parte 

relacionada a uma determinada entidade a parte que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais 

intermediários, (i) controlar, for controlada por, ou estiver sob o controle comum da entidade; (ii) tiver interesse na 

entidade que lhe confira influência significativa sobre tal entidade; (iii) tiver controle conjunto sobre a entidade; 

(iv) for coligada da entidade; (v) for joint venture (empreendimento conjunto) em que a entidade seja um investidor; 

(vi) for membro da administração da entidade ou de sua controladora; (vi) for membro próximo da família de 

membros da administração da entidade ou de seus controladores. A definição contábil de “parte relacionada” se 

encontra no Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis n. 05 (R1), aprovado pela 

Deliberação da CVM 642 de 7 de outubro de 2010 
359 O tema é muitas vezes referido como “transações com partes relacionadas”, em uma tradução literal da língua 

inglesa. Entretanto, como o termo “transação” tem significado próprio em nosso ordenamento (arts. 840 a 850 do 

CC), preferimos utilizar a nomenclatura “negócios com partes relacionadas”.  
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o preço acordado é ou não justo. O exemplo mais comum360 são os contratos firmados entre a 

companhia e o controlador, sociedades por ele controladas ou nas quais tenha um interesse 

financeiro significativo, direta ou indiretamente. Na maioria dos casos, tais contratos são 

firmados diretamente pela administração da companhia361. Contudo, há hipóteses em que a 

assembleia é chamada a deliberar sobre tais negócios, casos nos quais se discute a existência de 

benefício particular e/ou conflito de interesses no exercício do direito de voto.  Os casos mais 

comuns analisados no âmbito da CVM abarcam contratos firmados entre o controlador e 

companhia ou a realização de reorganizações societárias que envolvem um controlador comum.  

 

Além dos casos práticos, a autarquia também cuidou de elaborar Pareceres de 

Orientação362, explicitando seu entendimento quanto a certos aspectos das reorganizações 

societárias envolvendo partes relacionadas. O primeiro movimento nesse sentido foi em resposta 

a uma situação que estava se tornando corriqueira no mercado de valores mobiliários. A partir 

de 2005, houve uma onda de migração das companhias abertas para os segmentos especiais de 

listagem da BM&FBovespa, especialmente o Novo Mercado. Tal migração muitas vezes 

dependia de reorganizações societárias, as quais eram frequentemente realizadas através da 

incorporação de companhias. Na relação de troca entre as ações detidas na companhia 

incorporada pelas ações da incorporadora, em alguns casos era proposto um tratamento 

diferenciado para as ações de propriedade dos acionistas controladores, o qual não podia ser 

comprovado de forma objetiva.  

 

Diante desse cenário, a CVM editou o Parecer de Orientação nº 34/2006, pelo qual 

expressava seu entendimento de que o acionista controlador estará impedido de votar se a 

proposta de incorporação contemplar uma relação de troca que atribua valor diferente às suas 

ações em relação às demais. Em tais casos, a autarquia entendeu estar diante de uma hipótese 

                                                                                 
360 Podemos também citar a transferência de ativos da companhia para o controlador ou para sociedade sob seu 

controle; bem como a utilização de ativos da companhia para obtenção de empréstimos e financiamentos pelo 

controlador; e até mesmo o pagamento excessivo de salários ou outros benefícios. 
361 Nessa situação, sobressaem os deveres fiduciários dos administradores, no sentido de defenderem os interesses 

da companhia nos negócios com o controlador.  
362 Conforme disposto na Deliberação CVM-1/1978: Pareceres de orientação são o veículo pelo qual a CVM “dará 

orientação aos agentes do mercado e aos investidores sobre matéria que cabe à CVM regular” 
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de benefício particular, o que levaria ao divieto di voto363. Não houve, na ocasião, a definição 

do que seria benefício particular ou das demais hipóteses em que ele seria aplicável. Portanto, 

tratou-se de um cenário específico, no qual a autarquia expressou seu entendimento de que o 

benefício particular estaria caracterizado364.  

 

Posteriormente, a CVM também editou o Parecer de Orientação nº 35/2008, o qual 

indica um procedimento especial para a aprovação das operações de fusão, incorporação e 

incorporação de ações envolvendo sociedade controladora e suas controladas ou sociedades sob 

controle comum. O Parecer não exclui a participação do controlador na deliberação, mas visa 

garantir a equidade do processo365. Para tanto, exige maior transparência quanto aos dados e 

informações relevantes da operação. Ademais, presume que, se a deliberação for aprovada por 

administradores independentes, ela será comutativa.  

 

Internacionalmente, os negócios com partes relacionadas são uma das principais 

formas de expropriação de valor da companhia ou dos demais acionistas366, existindo certa 

tendência regulatória em dar tratamento mais específico e rígido a situação367. A CVM parece 

caminhar no mesmo sentido e, conforme será visto, vem restringindo a sua interpretação sobre 

as regras de conflito de interesses e benefício particular368.  

                                                                                 
363 Sobre críticas a esse entendimento, Cf. FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. Ainda sobre o conceito 

de Benefício Particular: Anotações ao Julgamento do Processo CVM Nº RJ-2009/5.811. In: Revista de Direito 

Mercantil. ns. 149/150. p. 31 et. seq.. FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. O Conceito de Benefício 

Particular e o Parecer de Orientação nº 34. In: “Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa”. 

São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 568 et. seq. 
364 Quanto a esse aspecto, ressalta a ex-diretora Luciana Dias em seu voto no Caso Oi-Portugal Telecom que: “Ele 

[Parecer de Orientação nº 34] sabiamente não se preocupou em definir todas as hipóteses de "benefício particular" 

e simplesmente indicou que aquela hipótese específica em discussão configurava um benefício particular”.  
365 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desafios do Direito Societário Brasileiro na Disciplina da Companhia Aberta: 

avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrato. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro; ARAGÃO, Leandro 

Santos de. (org.) “Direito Societário – Desafios Atuais”. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, v.1, p. 150 
366 Nessa perspectiva, “controlling shareholders and/or boards can extract benefits from a company to the detriment 

of minority shareholders’ interests in many ways. The main way is through ‘related party’ transactions”. Green 

Paper sobre Governança Corporativa emitido pela Comunidade Européia em 2011. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0164 (acesso em 25/04/2016). 
367 Para um resumo das preocupações sobre o tema, cf. o trabalho desenvolvido no âmbito da OECD. Related Party 

Transactions and Minority Shareholders Rights. OECD Publishing, 2012. Necessário ressaltar que há diversas 

estratégias regulatórias para atacar o problema, tais como aumento no nível de transparência nos negócios com 

partes relacionadas, adoção de políticas e controles internos, ou aprovação do negócio por partes desinteressadas. 
368 Nesse sentido, “A meu ver, essa rota evolutiva de tratamento mais rigoroso das transações em que há conflito 

de interesses, que vem sendo traçada ao menos desde 2006, não só dá efetividade aos comandos consagrados na 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0164
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2.2.1.3 ABUSO DE MINORIA 

 

 

Em uma estrutura de controle acionário concentrado, tal como vigora no Brasil, o 

exercício do voto pelos minoritários não influi na formação da maioria necessária para a 

aprovação da deliberação. Portanto, os minoritários não são capazes de extrair benefícios 

privados do controle e, assim, passam ao largo das hipóteses paradigmáticas de caracterização 

de benefício particular e conflito de interesses, tal como visto acima.  

 

Ademais, nas situações excepcionais em que os minoritários assumem o poder de 

determinar a vontade social, como nos casos de impedimento do controlador369 ou exercício dos 

direitos exclusivos dos minoritários370, as decisões tendem a ser pontuais e com conteúdo pré-

determinado. O mais comum, portanto, são os casos em que os minoritários utilizam o seu poder 

momentâneo para cometer atos abusivos371, prática coibida especialmente pelo abuso do direito 

de voto ou infração ao dever de lealdade.  

 

De resto, muitas vezes é realçado o papel benéfico que os minoritários podem 

exerecer na fiscalização do exercício do poder de controle, especialmente a função 

desempenhada pelos investidores institucionais372, os quais, tendo uma participação minoritária 

                                                                                 

Lei nº 6.404, de 1976, mas também contribui para um tratamento equitativo dos acionistas e para o saudável 

desenvolvimento do mercado brasileiro”. Voto da Diretora Luciana Dias, PAS CVM n. RJ2012/1131. 
369 As hipóteses mais frequentes são o impedimento do controlador votar (i) sobre as contas e demonstrações 

financeiras, quando também atuar como administrador (LSA, art. 115, §1º); (ii) sobre o laudo de avaliação dos bens 

que conferir para o capital social (LSA, art. 8, §5º); (iii) em caso de outorga de benefício particular (LSA, art. 115, 

§1º); e (iv) no caso de adoção da tese formal do conflito de interesses (LSA, art. 115, §1º).  
370 Tais direitos abrangem, por exemplo, a possibilidade de a minoria eleger, em votação em separado, um ou mais 

membros do conselho fiscal (LSA, art. 161, §4º); ou membro do Conselho de Administração (LSA, art. 141, §4º). 

Conforme destacado por Coffee, os investidores institucionais ativistas possuem uma especial preferência em 

indicar membros da administração: “Institutional shareholders have a preferred answear: they want to be able to 

nominate one or more minority directors on the corporation’s own proxy statement in order to economize on the 

costs of shareholder activism”. COFFEE JR., John. What Caused Enron – A Capsule Social and Economic History 

of the 1990s. 89 Cornell Law Review 269, 2004, p. 306.   
371 O tema do abuso de minoria foi brilhantemente tratado na tese de doutorado de Adamek. Cf. ADAMEK, Marcelo 

Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário: Abuso das Posições Subjetivas Minoritárias.Op. Cit. p. 132 
372 Sobre as expectativas do papel a ser desempenhado pelos investidores institucionais, Cf. ROMANO, Roberta. 

Less is More: Making Institutional Investor Activism a Valuable Mechanism of Corporate Governance. 18 Yale 

Journal on Regulation 174, 2001, pp. 176-182.; ROMANO, Roberta. Public Pension Fund Activism in Corporate 
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relevante, possuem maiores incentivos para fiscalizar o controlador e, dessa forma, contribuir 

para a identificação das hipóteses envolvendo a extração de benefícios privados373. Nesse 

contexto, é interessante notar que vários dos casos envolvendo benefício particular e conflito de 

interesses julgados no âmbito da CVM foram originados por iniciativa de investidores 

institucionais.  

 

Esse potencial benefício decorrente do ativismo dos investidores institucionais 

contrasta com os riscos que se originam quando estes são chamados a determinar a vontade 

social. Como é sabido, atualmente a CVM adota a tese de conflito formal de interesses, 

aumentando assim os casos nos quais os minoritários assumem temporariamente o poder 

decisório. Nessas hipóteses, geralmente são os investidores institucionais quem assumem o 

controle da deliberação social, visto que detêm maior participação no capital da companhia. Em 

tais casos, realça-se o risco dos próprios investidores institucionais terem interesses conflitantes 

com os da sociedade, visto que, não raramente, detêm participações em uma ampla gama de 

companhias, inclusive do mesmo setor de autação.  

 

Portanto, ao serem chamados a decidir, torna-se mais provável que também tenham 

interesses extrassociais relevantes, representados por sua participação em sociedades 

concorrentes. Ademais, muitos deles possuem interesses de curto prazo, o que pode colocar em 

risco a sustentabilidade da companhia e, dessa forma, atuar contra o interesse social. Esses 

potenciais riscos relacionados aos investidores institucionais e a sua influência na definição de 

conflito de interesse e benefício particular serão analisamos de forma mais aprofundada nos 

capítulos seguintes.  

 

 

 

 

                                                                                 

Governance Reconsidered. 93. Columbia Law Review. 795, 1993. ROCK, Edward B. The Logic and (Uncertain) 

Significance of Institutional Shareholder Activism, 79. Georgetown Law Journal. 445, 1991.    
373 Sobre o papel dos investidores institucionais na governança corporativa das companhias, cf. THOMAS, Randall 

S. The Evolving Role of Institutional Investors in Corporate Governance and Corporate Litigation. 61 Vanderbilt 

Law Review. 299, 2008. 
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3 BENEFÍCIO PARTICULAR 

 

3.1 CONTROVÉRSIAS INTERPRETATIVAS  

 

São duas as principais controvérsias relacionadas ao conceito de beneficio 

particular374. Em primeiro lugar, subsiste a dúvida se o benefício particular é restrito às 

vantagens outorgadas ao sócio na sua condição de sócio375, ou se abarca qualquer vantagem 

conferida ao acionista, independentemente da sua qualidade de sócio376. Em segundo lugar, 

permanece a incerteza se o benefício particular se restringe às vantagens lícitas que venham a 

ser conferidas aos sócios377, ou se esse não é um critério de definição para o benefício 

particular378.  

 

Quanto à primeira controvérsia, uma corrente inicial defende que os benefícios 

particulares abrangem somente as vantagens conferidas ao sócio enquanto tal, as quais 

diferenciam os acionistas exclusivamente na qualidade de acionistas, ou seja, diferenciam os 

sócios quando não há nenhum outro fundamento jurídico, que não o da condição de acionista, 

que as possa justificar.  Excluem-se, por exemplo, quaisquer vantagens auferidas pelo sócio na 

condição de contraparte de um contrato firmado com a companhia, como no caso de um 

empréstimo, compra e venda de bens ou prestação de serviços. Essa visão é defendida por nomes 

de peso, tais como Erasmo Valladão379, Nelson Eizirik380 e Luiz Alberto Colonna Rosman381. 

                                                                                 
374 As demais geralmente são subordinadas à posição que o intérprete assume nessas questões centrais. Após 

abordarmos de forma mais detalhada esses dois pontos de controvérsia, analisaremos os outros dissensos ao longo 

da nossa exposição.  
375 AZEVEDO, Erasmo Valladão. Conflito de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 

90.; e voto do diretor Marcos Pinto no Caso Duratex.  
376 Voto do Diretor da CVM, Sr. Marcos Pinto, proferido no processo CVM nº RJ-2009/5.811; e voto do Diretor 

Marcelo Trindade proferido no Caso TIM.  
377 Nesse sentido, AZEVEDO, Erasmo Valladão. Ainda sobre o conceito de Benefício Particular: Anotações ao 

Julgamento do Processo CVM Nº RJ-2009/5.811. In: Revista de Direito Mercantil. ns. 149/150. p. 319 e no Conflito 

de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p.90.  
378 Vide voto do Diretor da CVM, Sr. Otávio Yazbek, proferido no Caso Tractebel. 
379 Cf. FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. O Conceito de Benefício Particular e o Parecer de 

Orientação nº 34. In: “Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa”. São Paulo: Malheiros, 2009, 

pp. 568 et. seq.; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Ainda o conceito de benefício particular: 

Anotações ao julgamento do Processo CVM nº RJ-2009/5.811. RDM 149/159, pp 293-322. 
380 EIZIRIK, Nelson, A Lei das S/A Comentada, vol. 1, São Paulo: Quartier Latin, 2011, vol.  1, pp. 650 et seq 
381 Vide parecer incluso no Caso Oi-Portugal Telecom.  
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No âmbito da CVM, temos Otávio Yasbek382,  Luis Antônio Sampaio Campos383 e Ana 

Novaes384.  

 

Via de regra, tal interpretação baseia-se em uma análise do direito comparado, bem 

como em uma interpretação histórica e sistemática da Lei das S.A. Em resumo, podemos traçar 

a influência da lei francesa na previsão sobre benefício particular em nosso ordenamento. 

Naquele país, a maioria da doutrina entendia que a vantagem particular era ligada à defesa do 

princípio de igualdade entre os acionistas, de forma que era classificado como vantagem 

particular qualquer ato que rompesse a igualdade entre os sócios. Devido ao fato de estar 

vinculada à defesa do princípio da igualdade, a vantagem particular era aplicável somente às 

vantagens auferidas pelos sócios enquanto sócios. Em outras palavras, como a igualdade de 

tratamento é relacionada apenas à qualidade de sócio, a caracterização das vantagens 

particulares também se restringe aos benefícios concedidos ao sócio enquanto sócio. Essa 

primeira corrente defende que a mesma lógica vigora no Brasil. Nesse sentido, a doutrina é 

praticamente uníssona em afimar a vinculação do benefício particular ao princípio da 

igualdade385 e, ainda sob a égide do Decreto-Lei 2.627/1940, é sempre lembrada a observação 

de Valverde, no que diz respeito ao fato de o benefício particular ter o condão de quebrar “ainda 

que justo seja o tratamento e a lei o permita, a regra de igualdade de tratamento para todos os 

acionistas da mesma classe ou categoria386”. Nessa perspectiva, o benefício particular, tal como 

                                                                                 
382 Vide voto proferido no Caso Tractebel.  
383 Vide voto proferido no Caso TIM. 
384 Vide voto proferido no Caso Oi-Portugal Telecom. 
385 Nesse sentido: (i) “Dito de outra forma, a questão do benefício particular, da vantagem, decorre do tratamento 

do acionista na qualidade de acionista, e não em outra situação em que eventualmente se encontre o acionista, pois, 

nessa hipótese, parece-me enquadrar o conflito de interesses. Tal, a meu ver, não se confunde, contudo, com o 

pagamento de uma contraprestação ou exercício de um direito de acionista pelo acionista. Assim é que o pagamento 

ao acionista relativamente a um contrato não rompe essa igualdade, uma vez que o valor que esse acionista receberá 

será a contraprestação do objeto do contrato. Não recebe ele esse valor por ser acionista, nem celebra ele o contrato 

por ser acionista. O ponto central parece-me ser que aqueles que se encontram na mesma situação jurídica perante 

a companhia, na qualidade de acionista, devem ser tratados igualmente’. Voto proferido pelo Diretor Luiz Antônio 

de Sampaio Campos no Caso TIM; (ii) “Conclui-se, assim, que a hipótese de deliberação assemblear pode resultar 

em benefício particular para o acionista, como previsto no parágrafo 1º do artigo 115 da LSA, não se refere a 

nenhuma situação que configure conflituosidade entre os interesses do acionista e o interesse comum, mas sim o 

impedimento para o voto, com a finalidade de evitar a quebra da relação de igualdade entre os acionistas, 

impedindo que este determine, através do seu voto, a atribuição a si próprio, ainda que legítima, de uma vantagem 

dentro do âmbito das relações sociais”. SIMÕES, Paulo C. G. Governança corporativa e o exercício de voto nas 

S.A. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P. 81 
386VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 2ª ed. 1953, vol. 

I, pag. 62, nº 24. 
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disposto no §1º do art. 115 da LSA, representa uma quebra na igualdade que deve reinar entre 

os sócios.  

 

Aqueles que se contrapõem a essa visão entendem que o benefício particular 

compreende qualquer vantagem recebida pelo acionista e não compartilhada com os demais, 

seja ela vinculada ao seu status de sócio ou não. Essa é uma posição com menos destaque na 

doutrina, mas na CVM conta com o apoio de Luciana Dias387; Maria Helena Santana388; Marcos 

Pinto389; e Marcelo Trindade390.  Os argumentos utilizados baseiam-se principalmente em uma 

interpretação teleológica e sistemática da Lei das S.A. Argumenta-se, principalmente, que 

restringir o benefício particular às vantagens concedidas aos acionistas enquanto sócios estaria 

em descompasso com a atual realidade das companhias brasileiras391; e que o princípio de 

igualdade já está protegido pelo próprio §1º do art. 109 da LSA, o qual determina que as ações 

de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Portanto, qualquer infração a esse 

dispositivo já constituiria uma ilegalidade392.  

 

Essa primeira grande controvérsia traz consigo duas considerações relevantes. O 

entendimento de que o beneficio particular é limitado às vantagens conferidas ao sócio uti socii 

baseia-se na premissa de que o benefício particular existe como forma de proteção ao princípio 

                                                                                 
387 Vide voto proferido no Caso Oi-Portugal Telecom. 
388 Vide voto proferido no Caso Tractebel. 
389 Vide voto proferido no Caso Tractebel. 
390 vide voto proferido no Caso TIM.  
391 “Discute-se, a propósito, se ela se restringe ao benefício particular recebido pelo acionista, na sua qualidade de 

acionista, que rompe a igualdade entre os sócios, ou se abrange qualquer benefício a ser concedido por conta da 

deliberação, ao acionista, que não seja extensível aos demais. Nesse ponto, parece-me mais acertada a segunda 

posição, pelas mesmas razões que foram manifestadas pelo Ex-Presidente Marcelo Trindade em seu voto no 

julgamento do Inquérito Administrativo RJ2001/4977. Com efeito, sob pena de se adotar uma interpretação vazia 

de utilidade prática e em descompasso com a atual realidade das companhias abertas, entendo que o acionista está 

impedido de votar toda vez que da deliberação possa resultar a seu favor um benefício particular, ou seja, que não 

seja extensível aos demais acionistas” (...) “Nada me convence de que devamos ficar amarrados a uma interpretação 

histórica particular de qualquer conceito jurídico, sobretudo quando a realidade mudou radicalmente, tornando a 

interpretação ultrapassada. Para sermos fiéis ao próprio texto da lei, precisamos adaptar nossas interpretações às 

novas condições históricas, pois o real significado da norma depende tanto do texto quando do contexto em que 

está inserido” Caso Tractebel, voto proferido pelo Diretor Marcos Pinto. 
392 Os partidários da primeira corrente apresentam um contra-argumento no sentido de que a aprovação pela 

assembleia de um benefício particular, na qual o beneficiário estaria impedido de votar, é o procedimento pelo qual 

a lei permite que o princípio de igualdade seja “quebrado”. Em outras palavras, o impedimento de voto em caso de 

benefício particular seria um procedimento de legitimação para a conferência de vantagens que tem a capacidade 

de romper com o princípio de igualdade entre os sócios.  
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de igualdade entre os sócios. Portanto, ao contestar esse entendimento deve-se também contestar 

a premissa de que o fundamento do benefício particular está ligado exclusivamente à defesa do 

princípio da igualdade.  

 

A segunda consideração tem ordem prática393. Se considerarmos que o benefício 

particular abrange somente as vantagens conferidas aos sócios na qualidade de sócio, não 

podemos classificar como benefício particular eventuais contratos realizados entre o controlador 

e a companhia, uma vez que, nessas situações, o controlador não figura como sócio, mas como 

prestador de serviço, credor, fornecedor de bens, etc. Entretanto, os negócios com partes 

relacionadas são a situação emblemática nas quais há maior risco de o controlador tentar extrair 

benefícios privados do controle. Como o benefício particular é hipótese inquestionável de 

impedimento de voto, aqueles que queiram restringir o poder do controlador na celebração de 

tais negócios podem vir a privilegiar o entendimento de que o benefício particular não se 

restringe às vantagens outorgadas aos sócios enquanto sócios.  

 

Em relação à licitude do benefício, há primeiramente os defensores de que o 

benefício particular se restringe à concessão de vantagens lícitas394, corrente que conta com o 

apoio de Nelson Eizirik395, Erasmo Valladão396 e Paulo Cezar Aragão397.  Tal entendimento 

                                                                                 
393 No entanto, acreditamos que também influencia a interpretação da questão, especialmente pela Comissão de 

Valores Mobiliários. 
394 Nesse sentido, AZEVEDO, Erasmo Valladão. Ainda sobre o conceito de Benefício Particular: Anotações ao 

Julgamento do Processo CVM Nº RJ-2009/5.811. In: Revista de Direito Mercantil. ns. 149/150. p. 319 e no Conflito 

de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p.90.  
395 “o benefício particular consiste em uma vantagem lícita, um favor concedido ao beneficiário, em sua condição 

de acionista, mas que rompe o princípio da igualdade” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011.pp. 658-659.  
396 São várias as passagens do ilustre autor que defendem esse posicionamento: (i) “Benefício particular é a 

vantagem lícita, que a lei permite seja concedida ao acionista (enquanto acionista, ou mesmo a terceiro), embora 

tal vantagem rompa o princípio de igualdade entre eles”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito 

de Interesses e Benefício Particular: Uma distinção que se impõe definitivamente dirimir. In RDM 161/162. p.43.; 

(ii) “Então, esta é a distinção, no meu entender. O benefício particular é a vantagem lícita, que pode ser outorgada 

estatutariamente, mas que impede o acionista beneficiário de votar, porque não há condições de aferir se ela é 

equitativa ou não. Tem um caráter de liberalidade, mesmo quando se trata de compensar serviços prestados. E o 

conflito de interesses é a vantagem ilícita, abusiva, que o acionista busca com o exercício do voto, em detrimento, 

atual ou mesmo potencial, da companhia ou outros acionistas”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. O 

Conceito de Benefício Particular e o Parecer de Orientação 34 da CVM In. “Temas de Direito Societário, 

Falimentar e Teoria da Empresa”. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 577.  
397 Cf. ARAGÃO, Paulo Cezar. Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto: Abuso de Direito, 

Benefício Particular e Conflito de Interesses.  In “Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem 
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também é fundado no estudo do direito comparado, aliada a uma interpretação histórica e 

sistemática da Lei das S.A. Em breves linhas, alega-se que, desde a sua origem no direito 

francês, o instituto estava relacionado à concessão de vantagens lícitas, muitas vezes ligadas à 

uma recompensa aos fundadores pelos serviços prestados à companhia. Essa lógica também 

pode ser percebida no ordenamento nacional. Por exemplo, a Lei 3.150/1882 continha previsão 

no sentido de ser lícito estabelecer uma vantagem consistente em parte dos lucros líquidos para 

os fundadores ou terceiros que tenham concorrido com serviços para a formação da 

companhia398. Em uma intepretação sistemática, se considerarmos que o benefício particular 

envolve vantagens ilícitas, iríamos confundir o instituto com o voto abusivo ou o conflito de 

interesses. Desta feita, a Lei das S.A. teria reservado o tratamento da vantagem ilícita somente 

aos institutos do conflito de interesses e do voto abusivo. Portanto, de acordo com essa corrente, 

o benefício particular representa uma vantagem lícita, que não coloca em confronto os direitos 

e interesses do sócio e da companhia. Nesse sentido, a deliberação é plenamente válida, sendo 

o beneficiário impedido de votar pela mera aplicação do nemo iudex in causa própria399, o qual 

não guarda qualquer relação com a licitude da vantagem.  

 

No entanto, outra corrente afirma que esse não é um critério de definição para o 

benefício particular, o qual também pode compreender as vantagens ilícitas400. Em outras 

palavras, a caracterização de um benefício particular não é relacionada a um juízo sobre a 

licitude da vantagem concedida. Essa corrente pondera que, na evolução do instituto, nunca 

houve uma restrição legal sobre a necessidade do benefício se lícito401. Na redação atual, o §1º 

do art. 115 fala “em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular”, o que revela 

amplitude da determinação legal, não havendo qualquer limitação aos atos lícitos. Desta feita, 

                                                                                 

ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro”, Rodrigo Monteiro de Castro, Walfrido Jorge Warde Junior, e 

Carolina Dias Tavares Guerreiro (orgs). São Paulo: Quartier Latin, 2013. 
398 Lei 3.150/1882, o art. 3º, §3º dispunha ser “lícito, depois de constituída a sociedade, estabelecer-se em favor 

dos fundadores ou terceiros que hajam concorrido com serviços para a formação da companhia, qualquer vantagem 

consistente em uma parte dos lucros líquidos.” 
399 Nesse sentido, AZEVEDO, Erasmo Valladão. Ainda sobre o conceito de Benefício Particular: Anotações ao 

Julgamento do Processo CVM N. RJ-2009/5.811. In: Revista de Direito Mercantil. ns. 149/150. p. 319; e no 

Conflito de Interesses nas Assembleias de S/A. São Paulo: Malheiros, 1993. p.90 
400 Vide voto do Diretor da CVM, Sr. Otávio Yazbek, proferido no Caso Tractebel. 
401 Vide voto do Diretor da CVM, Sr. Otávio Yazbek, proferido no Caso Tractebel. 
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defendem que a caracterização como benefício particular não envolve um julgamento sobre a 

licitude da vantagem402.  

 

Expostas as linhas gerais das controvérsias, passemos ao exame crítico da matéria 

para tentarmos esclarecer alguns dos dissensos. Nessa tarefa, iniciaremos com a análise do 

direito comparado, especialmente da lei francesa e alemã, apontadas como origem do nosso 

benefício particular. Em seguida, adentraremos a interpretação histórica e sistemática da Lei das 

S.A.. Nosso objetivo é verificar se existem bases sólidas para defendermos uma interpretação 

mais restritiva do benefício particular, ou seja, aquela que limita o instituto às vantagens 

outorgadas beneficiário na sua qualidade de sócio e/ou que sejam exclusivamente lícitas.  

 

3.1.1 FRANÇA 

 

Via de regra, a doutrina nacional traça as origens do benefício particular no art. 4º 

da Lei Francesa de 24 de julho de 1867. Não obstante essa ter sido a primeira norma a aplicar o 

instituto às sociedades anônimas, podemos vislumbrar os primórdios da regra na legislação 

francesa ainda em tempos mais remotos, com a Lei Francesa de 17 de julho de 1856. Esta previa, 

em seu art. 4º403, que quando um sócio fizesse um aporte não pecuniário, ou instituísse vantagens 

particulares em seu benefício, a assembleia geral deveria verificar e apreciar o valor, ocasião na 

qual tal sócio estaria impedido de votar. A ideia geral era a de que, no momento da constituição 

da sociedade, uma primeira assembleia deveria designar os peritos para avaliar o aporte ou a 

                                                                                 
402 Sobre esse aspecto, “Aqui, como nas outras hipóteses de conflito previstas no §1º do art. 115, a constatação do 

impedimento de voto não envolve um julgamento sobre a licitude da deliberação a ser tomada. Espera-se que o 

acionista que é potencialmente favorecido esteja recebendo  benefícios  perfeitamente  lícitos  e conciliáveis com 

o interesse da companhia; mas o fato de ele ser beneficiado de modo particular, de a deliberação ter efeitos 

particulares em relação a ele, impede-o de votar” cf. Caso Oi-Portugal Telecom, voto da Diretora Luciana Dias.  
403 Art. 4.” Lorsqu’un associe fait, dans une société en commandite par actions, un apport qui ne consiste pas en 

numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l’assembléé générale des actionnaires en fait vérifier 

et apprécier la valeur. La société n’est définitivement constituée qu’après approbation dans une réunion ultérieure 

de l’assemblée générale. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité 

doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associes qui 

on fait l´apport ou stipulé les avantages soumis à l’appréciation de l´assemblée n’ont pas voiz deliberative”. 

Tradução Livre: Quando, em uma sociedade em comandita por ações, um sócio fizer um aporte não pecuniário, ou 

instituir vantagens particulares em seu benefício, a Assembleia Geral dos acionistas deverá verificar e apreciar o 

valor. A Companhia somente estará definitivamente constituída após aprovação em reunião seguinte à Assembleia 

Geral. As deliberações são tomadas por maioria dos acionistas presentes. Essa maioria deve compreender um quarto 

dos acionistas que também representem um quarto do capital social em dinheiro. Os acionistas que fizeram o aporte 

ou estipularam as vantagens que serão apreciadas pela Assembleia não possuem voz deliberativa. 
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vantagem particular e, em uma nova reunião dos sócios, os acionistas precisariam aprová-las404. 

A aprovação deveria ser dada por no mínimo um quarto dos sócios, que também representem 

um quarto do capital social, e a companhia somente seria considerada efetivamente constituída 

após essa segunda reunião.  

 

Tal previsão visava coibir uma espécie de fraude comum à época, pela qual os 

fundadores exageravam o valor de seus aportes não pecuniários, bem como estipulavam 

vantagens em benefício próprio405, muitas vezes sem o conhecimento dos demais sócios, visto 

que não era necessária a assinatura de todos os acionistas para a constituição da sociedade. 

Considerando que tanto os aportes quanto as vantagens particulares poderiam ser lícitos, referida 

Lei não proibiu a estipulação de tais benefícios, mas estabeleceu um procedimento406 para dar 

aos sócios potencialmente prejudicados a oportunidade de avaliar a justeza de tais concessões407. 

Nessa ocasião, o sócio que realizou os aportes ou estipulou os benefícios não poderia votar408 e, 

caso o relatório não fosse aprovado pelos demais sócios, a constituição da sociedade tornar-se-

ia inviável409.  

 

                                                                                 
404 À época, tal verificação deveria ser realizada por peritos designados pela assembleia geral, os quais poderiam 

ser os próprios sócios ou terceiros. Terminado o relatório dos peritos, a assembleia deveria se reunir novamente e, 

caso aprovado, a sociedade estaria finalmente constituída. Caso o relatório não fosse aprovado pela maioria 

requerida, a constituição da sociedade seria impossível. Cf. RIVIÈRE, H.F. Explication de la loi du 17 juillet 1856, 

relative aux sociétés en commandite par actions. Paris: A. Marescq et E. Dujardin, 1857. p. 45-46 
405 “Les actionnaires, trompés sur la valeur des apports, n’étaient pas moins induits en erreur sur l’importance des 

avantages que se reservaient certains fondateurs de sociétés”. RIVIÈRE, H.F. Explication de la loi du 17 juillet 

1856, relative aux sociétés en commandite par actions. Paris: A. Marescq et E. Dujardin, 1857. p. 44.  
406 Interessante notar que na ocasião da elaboração da lei, diversas propostas foram apresentadas com medidas para 

tentar coibir tais abusos, sendo que o projeto elaborado pelo Conseil d’Etat tratava das hipóteses de “capital 

aguado”, mas não as de exagero na concessão de vantagens particulares.  
407 À época, tal verificação deveria ser realizada por peritos designados pela assembleia geral, os quais poderiam 

ser os próprios sócios ou terceiros. Terminado o relatório dos peritos, a assembleia deveria se reunir novamente e, 

caso aprovado, a sociedade estaria finalmente constituída. Caso o relatório não fosse aprovado pela maioria 

requerida, a constituição da sociedade seria impossível. Cf. RIVIÈRE, H.F. Explication de la loi du 17 juillet 1856, 

relative aux sociétés en commandite par actions. Paris: A. Marescq et E. Dujardin, 1857. p. 45-46 
408 Contudo, lhes era garantido o direito de participar da deliberação, mas sem direito ao voto.  
409A doutrina já sustentava que, em caso de dolo ou fraude dos fundadores, mesmo que as vantagens particulares 

tenham sido aprovadas no procedimento de verificação, permanecia do direito dos demais sócios de intentarem 

uma “action en rescision”, de acordo com os princípios do direito civil. RIVIÈRE, H.F. Explication de la loi du 17 

juillet 1856, relative aux sociétés en commandite par actions. Paris: A. Marescq et E. Dujardin, 1857. p. 46. 
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Mantendo a mesma lógica, a Lei Francesa de 24 de julho de 1867, previu, em seu 

art. 4º410, redação similar àquela da Lei de 17 de julho de 1856. A nova redação, agora aplicável 

às sociedades anônimas, diferenciava-se da anterior sobretudo pelo fato de explicitar que um 

relatório impresso sobre o aporte não pecuniário ou as vantagens particulares deveria ser 

colocado à disposição dos acionistas com no mínimo 5 dias de antecedência da segunda 

assembleia; e que o quórum para aprovação agora deveria ser de três quartos dos acionistas, que 

representassem, no mínimo, um quarto do capital social. A Lei Francesa de 24 de julho de 1867 

também explicitou o entendimento, já prevalente na doutrina, de que a aprovação do aporte ou 

das vantagens particulares pelos demais acionistas não impede a posterior ação contra o 

beneficiário em caso de dolo ou fraude. No mais, manteve-se a mesma estrutura da lei anterior.  

 

Como se sabe, a Lei Francesa de 24 de julho de 1867 implantou o regime de 

liberdade de constituição para as sociedades anônimas e, nesse contexto, o art. 4º mereceu 

grande destaque na doutrina. A primeira grande controvérsia, a qual perdura até os dias atuais, 

deu-se em relação à extensão do conceito das vantagens particulares e da aplicação do 

procedimento para sua aprovação.  

 

                                                                                 
410 “Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages 

particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés. 

La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une 

autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur 

l’approbation de l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des 

actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée. Les délibérations sont prises par la majorité 

des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre les trois quarts des actionnaires et représenter le quart 

du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à 

l’approbation de l’assemblée n’ont pas voix délibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à 

l’égard de toutes les parties. L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être 

intentée pour cause de dol ou de fraude”. Tradução livre: Quando um sócio fizer um aporte não pecuniário ou 

estipular vantagens particulares em seu benefício, a primeira assembleia geral deverá apreciar o valor do aporte ou 

a causa das vantagens. A sociedade somente será constituída após a aprovação do aporte ou das vantagens, a ser 

realizada por uma nova assembleia, mediante uma nova convocação. A segunda assembleia geral não poderá 

deliberar sobre a aprovação do aporte ou das vantagens senão após ter colocado um relatório impresso à disposição 

dos acionistas, com, no mínimo, cinco dias de antecedência da assembleia. As deliberações são tomadas pela 

maioria dos acionistas presentes. Essa maioria compreende três quartos dos acionistas que também representem 

um quarto do capital social em dinheiro. Os acionistas que fizeram um aporte ou estipularam as vantagens 

particulares que serão apreciadas pela assembleia não possuem voz deliberativa. Na falta de aprovação, a sociedade 

não produzirá efeitos em relação a todas as partes. A aprovação não impede a posterior interposição de ação em 

caso de dolo ou fraude. 
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Segundo Dominique Schmidt, a questão central do debate era determinar se a 

vantagem particular seria restrita ao sentido disposto no art. 4º ou se deveria ser considerada 

vantagem particular a concessão de qualquer direito que tenha o efeito de romper a igualdade 

entre os sócios411. Caso se opte pela segunda alternativa, todo benefício concedido ao acionista 

capaz de afetar o princípio de igualdade poderia ser considerado uma vantagem especial, a 

exemplo da criação de uma categoria especial de ações que confiram direitos especiais sobre a 

administração. Nesse contexto, parte significante da doutrina aliou-se a segunda vertente, 

fundamentando a razão de existência do instituto na proteção da igualdade entre os sócios412. 

Dessa forma, as vantagens particulares deveriam ser entendidas em sentido mais amplo, como 

qualquer ato capaz de romper a igualdade contratual entre os acionistas. Tal entendimento foi 

expresso, dentre outros, por Cornu413, Schmidt414, Copper-Royer415 e Lyon-Caen e Renault416.   

 

No emblemático julgamento de 6 de março de 1935, a Corte de Cassação analisou 

se constituía uma vantagem particular a retirada da obrigação de dois acionistas conferirem aos 

demais o direito de aprovação e preferência de compra em caso de alienação das suas ações, 

obrigação essa que era aplicável a todos os demais sócios. Ao final, a Corte decidiu que essa 

não era uma hipótese de vantagem particular, visto que, embora representasse uma quebra de 

                                                                                 
411 SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 99. 
412 “a sa raison d’être et son fondement dans la règle de l’égalité entre associés, règle qui, bien que n’étant écrite 

nulle part, domine la matière des sociétés”. BOSVIEUX, H. Journal des societés. 1927, p. 65 et. seq. Apud: 

SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 98.  
413 “des situations privilégiées faites dans les statuts d’une société par actions, soit à une personne non associée, 

soit à l’um des actionnaires, afin de lui conférer des droits plus étendus qu’aux autes” CORNU, G. Vocabulaire 

Juridique. 9ª ed. Presses Universitaires de France  
414 “La notion est vaste: en effect, on peut considerer qu’il y a avantage particulier chaque fois qu’une personne 

retire de la société un droit ou un gain non partagé aves les associés”. SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst 

dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 95-96.  
415 “D’une manière générale, on devra reconnaître qu’il y aura avantage particulier chaque fois que la société 

attribuera à un associé, ou à certains associés, ou encore à certains futurs associés, um droit allant à l’encontre du 

príncipe d’égalité qui doit dominer les rapports de tous les actionnaires les uns avec les autres” (...) “certains auteurs 

ont tendance à restreindre la notion de l’avantage particulier aux seuls avantajes d’ordre pécuniaire...La vérité 

juridique nous semble autre. Il y a avantage particulier dans toute clause rompant l’égalité contractuelle entre les 

associés”. COPPER-ROYER. Traité des sociétés anonymes. Tomo 1, 4ª ed. Paris: Dalloz, 1931, p. 476. Apud: 

SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 99.  
416 “tout ce qui rompt l’égalité entre les actionnaires constitue um avantage particulier”. LYON-CAEN, 

RENAULT, L. Manuel de droit comercial. 15ª ed. Paris: A. Amiaud, 1928, p. 233. Apud: SCHMIDT, Dominique. 

Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 99.  
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igualdade entre os sócios, a vantagem conferida aos dois acionistas não afetava o direito dos 

demais sócios sobre o fundo social e seus produtos417.  

 

Portanto, tal julgado restringiu a caracterização de vantagem particular às hipóteses 

em que o beneficiário adquire um direito sobre os fundos sociais e seus produtos. Desta forma, 

constituiria vantagem particular apenas a vantagem patrimonial conferida ao beneficiário ou, 

segundo parte da doutrina, a vantagem que possa, ao menos de forma indireta, afetar o 

patrimônio da companhia. Fora dessa hipótese, mesmo que o benefício signifique uma quebra 

de igualdade entre os acionistas, ele não deve ser considerado como uma vantagem particular: 

“en restreignant l’avantage particulier visé par l’article 4 à un droit au prélèvement sur le fonds 

social et ses produits, la Cour signifie que si un tel avantage rompt l’égalité entre actionnaires, 

toute rupture de l’égalité n’emporte pas avantage particulier”418.  

 

Esse entendimento traz consequências relevantes. A partir de então, o art. 4 da lei 

francesa não poderia mais ser utilizado como regra geral para reger toda ruptura da igualdade 

entre os sócios. Portanto, o domínio das vantagens particulares não poderia mais ser deduzido 

da regra de igualdade entre os acionistas419. Por exemplo, caso se estabeleça um direito de 

fiscalização superior para determinado acionista, o qual possa ter acesso irrestrito aos livros 

sociais e demais informações sobre a gestão dos negócios sociais, seria hipótese de quebra do 

princípio de igualdade, mas não configuraria uma vantagem particular de acordo com a 

interpretação jurisprudencial francesa, pois não afeta o patrimônio da companhia. Portanto, a 

partir do julgado de 6 de março de 1935, a vantagem particular é relacionada tão somente à 

concessão de um direito especial sobre os fundos sociais e seus produtos420.  

 

                                                                                 
417 No original: “un avantage qui ne peut avoir aucune influence relativement aux droits des autres actionnaires sur 

le fonds social et sur ses produits ne constitue pas un avantage particulier au sens de l’article 4 de la loi du 4 juillet 

1867”.  
418 SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100.  
419 SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100. 
420 Importante destacar que na jurisprudência há uma decisão do Tribunal de Commerce de Roubaix de 6 de maio 

de 1994, confirmada pela Court D’appel de Douai em 08 de julho de 1994, a qual oferece uma interpretação mais 

extensiva para as vantagens particulares, não as limitando à natureza pecuniária. Nesse sentido, assevera que 

“l’avantage particulier doit s’entendre de toute faveur de nature pécunieaire ou autre attribuée à titre personnel à 

un associe ou à un tiers”.  
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Essa concepção restritiva das vantagens particulares recebeu críticas de parte 

importante da doutrina francesa421, a qual proclamava por uma interpretação mais abrangente 

do artigo citado. Entretanto, a reforma implementada pela Lei Francesa de 24 de julho de 1966 

iria chocar-se novamente com o entendimento doutrinário, ao prever que a vantagem particular 

abrange também um benefício conferido a terceiros422. Conforme observa Guyon423:“Mais des 

nécessités pratiques ont conduit à considérer comme des avantages particuliers ceux qui 

résultent de conventions extrastatutaires, comme par exemple le contrat de travail conclu par 

la société avec l’um des principaux fondateurs et qui reconnaîtrait à celui-ci des avantages 

exorbitants du droit commun”  

 

Os terceiros aos quais a lei faz referência abrangem os acionistas que recebam 

benefícios não relacionados à sua qualidade de sócio, pessoas interpostas e, conforme defende 

Guyon, parece abranger até mesmo terceiros que não tenham ligação com os sócios424. A 

realidade legislativa levou a mais balizada doutrina a questionar a vinculação das vantagens 

particulares ao princípio de igualdade entre os sócios425. Nesse sentido, propôs Dominique 

Schmidt que “le domaine de l’avantage particulier ne peut se déduire de la régle de l’égalite 

entre actionnaires”426.  Já Guyon assevera “Le fondement de la procedure de verification est 

                                                                                 
421 Conforme aponta Dominique Schmidt, tal julgado recebeu críticas de H. Rousseau, Escarra et Rault, Hamel et 

Lagard, J. Hérmand, F. Terré e P. Mabilat. SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. 

Joly: Paris, 2004, p. 100.  
422 Art. 80: “En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes 

associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des 

fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220.Ces commissaires 

apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé 

au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par 

décret. L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages 

particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des 

apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas 

constituée”. Atualmente, a regulação das vantagens particulares é objeto dos arts. L.225-8, L.225-12 e L.225-14 do 

Code de Commerce.  
423 GUYON, Yves. Droit des affaires. tomo 1. 10ª ed. Paris: Economica, p. 284 
424 “L’article 80 considère également comme des avantages particuliers ceux qui sont consentis à des tiers non 

associés. Si cette extension se limitait à des personnes interposées, elle serait classique. Mais l’art. 80 semble aller 

plus loin et soumettre à vérification des avantages consentis à des tiers qui n’ont aucun lien avec les fondateurs ou 

les dirigeants”. GUYON, Yves. Droit des affaires. tomo 1. 10ª ed. Paris: Economica, p. 284-285 
425 Nesse sentido,  
426 SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100. 
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alors différent: il ne s’agit plus de sauvegarder l’égalité entre les associés mais l’intérêt de la 

societé envisagé ‘in globo’”427. 

 

Partiu-se, então, em busca de novos fundamentos para o instituto das vantagens 

particulares. Conforme aponta Dominique Schmidt428, os filiados da tese defendida por R. 

Percerou, no sentido de que a sociedade é uma ‘função econômica personalizada’, defendem 

que os procedimentos para verificação da ocorrência de uma vantagem particular não podem 

ser considerados como meio de garantir os interesses dos sócios, mas principalmente 

direcionados a salvaguarda do interesse próprio da sociedade como pessoa moral, de forma a 

manter a sua função econômica. Nesse sentido, defende Percerou que “non plus seulement de 

faire respecter le principe de l’égalité entre associés, mais également d’assurer la constitution 

réelle d’um patrimoine et plus précisément d’un capital social franc et quitte de toutes charges 

anormales429”. Nossas críticas em relação a esse entendimento são as mesmas formuladas sobre 

a teoria da Person an Sich e, a nosso ver, Schmidt apresenta pensamento concordante na medida 

em que propõe que o interesse da pessoa moral, sendo ente abstrato e governado pelos sócios, 

não é senão o interesse dos sócios.  

 

Para Schmidt, a regra da vantagem particular teria sua fundamentação na prescrição 

geral de que a sociedade dever orientar-se ao interesse comum, conforme prescreve o art. 1.833 

do Código Civil Francês430. De acordo como o celebrado jurista francês, o interesse comum 

significa o direito que cada sócio possui de usufruir de um enriquecimento pessoal proveniente 

da riqueza social, a qual reside precisamente nos fundos sociais e em seus produtos431.  

 

Por consequência, a ligação entre a vantagem particular e o interesse comum estaria 

em evidência, visto que ambos recaem exatamente sobre os fundos sociais e seus produtos. Toda 

vantagem particular constitui uma ruptura do interesse comum, é uma afronta à comunhão de 

interesses sobre os fundos sociais e seus produtos. Sob a ótica da legislação e jurisprudência 

                                                                                 
427 GUYON, Yves. Droit des affaires. tomo 1. 10ª ed. Paris: Economica, p. 285 
428 SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100 et. seq 
429 PERCEROU, R. La notion d’avantage particulier. In: “Dix ans de conférences d’agrégation: Etudes offertes à 

J. Hamel”. 1961, Dalloz, p. 175. 
430 Cf. SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100 
431 Cf. SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 100 
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francesas, parece-nos ser a melhor interpretação, uma vez que a definição de vantagem 

particular passou a resguardar exatamente o “fundo social e seus produtos”, independentemente 

de o beneficiário ser ou não sócio.  

 

Em que pese tais considerações, necessário enfatizar que o tema ainda é 

controvertido na doutrina francesa, remanescendo grande debate quanto à definição das 

vantagens particulares. Nesse sentido, vários autores ainda defendem a sua ligação ao principio 

de igualdade entre os acionistas432 e, mesmo após o julgamento da Corte de Cassação em 35, 

ainda há um desacordo quanto aos benefícios não pecuniários433.   

 

Em relação à análise da evolução do tratamento das vantagens particulares na 

França, podemos afirmar que: (i) de início, a doutrina francesa sustentava que a regra das 

vantagens particulares encontrava seu fundamento no princípio de igualdade entre os sócios; 

devendo ser aplicável à concessão de qualquer benefício que tivesse o condão de romper a 

igualdade entre os acionistas; (ii) a evolução jurisprudencial e legislativa foi de encontro à visão 

doutrinária prevalente. Primeiro, o julgamento da Corte de Cassação de 6 de março de 1935 

restringiu a caracterização da vantagem particular às hipóteses em que o beneficiário adquire 

um direito sobre os fundos sociais e seus produtos, excluindo, por exemplo, a concessão de 

eventuais benefícios políticos que representariam uma quebra no princípio de igualdade. Em 

seguida, com a Lei Francesa de 24 de julho de 1966, o procedimento para verificação das 

vantagens particulares passou a abarcar os benefícios concedidos a terceiros, o que não coaduna 

com a proteção do princício de igualdade; (iii) atualmente, em que pese as controvérsias 

existentes, a doutrina tem se esforçado para buscar um novo fundamento para a regra das 

vantagens particulares, sendo ressaltada a posição de Dominique Schmidt, para quem se trata 

de uma regra de proteção ao interesse comum dos sócios.  

                                                                                 
432 Em comentário sobre as vantagens particulares, defendem Le Cannu e Dondero: “Dérogeant au principe de 

l’égalité entre actionnaires (ou ce qu’il en reste), ils doivent être mentionnés dans les statuts”. LE CANNU, Paul; 

DONDERO, Bruno. Droit des Sociétés. 4ª ed. Paris: Montchrestien, 2012, p. 417.  
433 Importante destacar que na jurisprudência há uma decisão do Tribunal de Commerce de Roubaix de 6 de maio 

de 1994, confirmada pela Court D’appel de Douai em 08 de julho de 1994, a qual oferece uma interpretação mais 

extensiva para as vantagens particulares, não as limitando à natureza pecuniária. Nesse sentido, assevera que 

“l’avantage particulier doit s’entendre de toute faveur de nature pécunieaire ou autre attribuée à titre personnel à 

un associe ou à un tiers”. Em defesa do caráter pecuniário das vantagens particulares, cf. REIGNÉ, Ph.; 

DELORME, T. La nature nécessairement pécuniaire des avantages particulier. BJS, 2002, p. 1117 et. seq.   
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Desta feita, não é possível afirmar que o instituto da vantagem particular no direito 

francês tem por base a defesa do princípio de igualdade entre os sócios. Como se viu, essa foi 

uma construção doutrinária que não encontrou fundamento jurisprudencial nem legislativo, e 

hoje é plenamente contestada.  

 

Ademais, também não nos parece que a licitude do benefício concedido seja critério 

distintivo para a caracterização da vantagem particular no direito francês. Em nossa análise, foi 

visto que a maior preocupação do legislador era criar um procedimento para evitar abusos dos 

fundadores, concedendo aos demais sócios a possibilidade de avaliar a correição de eventual 

vantagem que o fundador venha a estipular em benefício próprio. De acordo com Rivière: “Les 

actionnaires, trompés sur la valeur des apports, n’étaient pas moins induits en erreur sur 

l’importance des avantages que se reservaient certains fondateurs de sociétés434”.  

 

Portanto, a vantagem particular na lei francesa é visualizada como um 

“procedimento especial de verificação”, não sendo critério para sua definição a licitude da 

vantagem em si. Por óbvio, espera-se que os demais sócios aprovem apenas vantagens lícitas, 

mas esse é um julgamento que cabe a eles fazer. Destarte, apesar de a regra francesa guardar 

maior semelhança com a legislação nacional, não é possível afirmar, com base no direito 

francês, que os benefícios particulares estejam ligados à concessão de vantagens lícitas, ou que 

se vinculem ao princípio de igualdade e, portanto, compreendem somente os benefícios 

outorgados aos sócios enquanto tais.  

 

Em que pese essas constatações, o exame da lei francesa é relevante para 

analisarmos o entendimento sobre os elementos essenciais do instituto, ou seja, o que se entende 

por uma “vantagem” que seja “particular”.  Retornaremos a esse tema no item 3.2.  

 

3.1.2 ALEMANHA 

 

                                                                                 
434 RIVIÈRE, H.F. Explication de la loi du 17 juillet 1856, relative aux sociétés en commandite par actions. Paris: 

A. Marescq et E. Dujardin, 1857. p. 44. 
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O Código Comercial Geral Alemão de 1861 (Allgemeine Deutsche 

Handelsgesetzbuch – ADHGB) estipulou, em seu artigo 180435, o procedimento pelo qual, caso 

algum sócio faça um aporte não pecuniário ou estipule vantagens particulares em seu benefício, 

deverá ser realizado um exame de admissibilidade por reunião de sócios e aprovado pela 

assembleia geral, na qual o beneficiário não poderá votar. O quórum para aprovação é de um 

quarto dos sócios, que representem ao menos um quarto do capital social.  

 

É nítida, portanto, a influência Lei Francesa de 17 de julho de 1856436 no ADHGB, 

repetindo o procedimento e até mesmo o quórum necessário para a aprovação das vantagens 

particulares. O regime Alemão, contudo, sofreu uma alteração substancial com o Código 

Comercial Alemão de 1897 (Handelsgesetzbuch – HGB), o qual entrou em vigor em 1º de 

janeiro de 1900437 e também regulava as sociedades anônimas. Aqui, é necessário abrir um 

parêntesis para ressaltar que o HGB entrou em vigor 18 anos após a nossa Lei nº 3.150/1882, 

ou seja, a nossa regulação inicial sobre benefício particular não sofreu influência do HGB.  

Nessa toada, o HGB eliminou o procedimento prévio para aprovação das vantagens particulares 

por parte dos demais acionistas, extirpando também a proibição de voto do sócio beneficiado.  

 

                                                                                 
435 Art. 180. “Wenn ein Gesellschafter eine Einlage macht, welche nicht in baarem Gelde besteht, oder wenn er 

sich zu seinen Gunsten besondere Vortheile ausbedingt, so muß in einer Generalversammlung der Kommanditisten 

die Abschätzung und Prüfung der Zulässigkeit angeordnet und in einer späteren Generalversammlung die 

Genehmigung durch Beschluß erfolgt sein. Der Beschluß wird nach der Mehrheit der in der Versammlung 

anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Kommanditisten gefaßt; jedoch muß diese Mehrheit mindestens ein 

Viertheil der sämmtlichen Kommanditisten begreifen und der Betrag ihrer Antheile zusammen mindestens ein 

Viertheil des Gesammtkapitals der Kommanditisten darstellen Der Gesellschafter, welcher die Einlage macht oder 

sich besondere Vortheile ausbedingt, hat bei der Beschlußfassung kein Stimmrecht. Ein gegen den Inhalt dieser 

Bestimmung geschlossener Vertrag hat keine rechtliche Wirkung”. Tradução livre: Caso um sócio faça um aporte 

não pecuniário ou estipule vantagens particulares em seu benefício, o exame de admissibilidade deve ser realizado 

por reunião de sócios, de modo que se tenha condições de submeter a questão à aprovação da assembleia geral. A 

decisão será tomada pela maioria dos sócios presentes na assembleia ou representados por procuração. Essa maioria 

deve compreender pelo um quarto dos sócios, que também correspondam a um quarto do capital social. As 

deliberações são tomadas por maioria dos acionistas presentes ou representados por procuração. Essa maioria 

compreende um quarto dos acionistas que também representem um quarto do capital social em dinheiro. Os 

acionistas que fizeram o aporte ou estipularam as vantagens que serão apreciadas pela Assembleia não poderão 

votar. 
436 Sobre a influência da lei francesa nos primórdios da legislação societária alemã, Cf. LEHMANN, Karl. Die 

Geschichtliche Entwiklung Des Aktienrechts Bis Zum De Commerce.   
437 Válido lembrar que a Alemanha se tornou um Estado unificado apenas em 1870. Em 1866, no ano em que 

Bismarck iniciou a primeira etapa da unificação alemã após a derrota da Àustria pela Prússia, existiam 38 estados 

germânicos. Cf. THOMSON, David. Europe Since Napoleonº, 1966, pp. 307-320. 
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Em síntese, o HGB estabelece que, na constituição da companhia, (i) caso exista a 

previsão de vantagens particulares, os fundadores devem apresentar perante o registro mercantil 

os acordos sobre os quais tais vantagens se basearam (§195, 2438); e (ii) se o capital não tiver 

sido inteiramente subscrito, é necessária a realização de uma assembleia geral para deliberar 

sobre a constituição da companhia, ocasião na qual a sociedade somente será constituída se 

aprovado por um quarto dos acionistas, os quais também devem representar no mínimo um 

quarto do capital social. Se parte dos acionistas que formarem tal maioria também tiverem 

recebido vantagens particulares, deve-se fazer um teste de resistência para verificar se, sem os 

votos dos beneficiados, a maioria ainda se sustenta. Ao se descontarem os votos dos acionistas 

beneficiados, caso a maioria se revele contra a criação da companhia, esta não poderá ser 

constituída (§196439). Além desse procedimento aplicável à constituição da sociedade, o §186 

do HGB440 também estabelecia que qualquer vantagem particular concedida a um determinado 

acionista deveria constar no estatuto da sociedade, juntamente com a identificação do 

beneficiado, sob pena de invalidade.  

 

                                                                                 
438 “§195. The application for the registration of the company in the Mercantile Register must be made at the Court 

of the district in which the proposed place of business of the company is situated by promoters and the members 

of the directorate and board of supervision collectively. The following documents must be annexed to the 

application: (2) In case of any of the special arrangements, specified in sect. 186, the agreements upon the basis of 

which they rest or which were concluded upon their being entered into, (…)”. SCHUSTER, A. F. German 

Commercial Code. Londres: Stevens and Sons, 1911. 
439 “§ 196. If the promoters have not taken over all the shares, the Court specified in sect. 195 must summon a 

general meeting of all the shareholders included in the list, to pass a resolution as to the formation of the company. 

(…) The majority voting for the formation of the company must include at least one-fourth of the total number of 

shareholders entered on the list; the aggregate amount of their shares must represent at least one-fourth of the total 

capital. Even if there is a majority of these dimensions no formation can take place if part of the shareholders 

forming such majority have acquired their shares under or are otherwise affected by the circumstances specified in 

sect. 186, and if apart from them the majority of the votes recorded by the shareholders is against the formation”. 

SCHUSTER, A. F. German Commercial Code. Londres: Stevens and Sons, 1911. 

440 No original: “Jeder zu Gunsten einzelner Aktionäre bedungene besondere Vortheil muß im 

Gesellschaftsvertrag unter Bezeichnung des Berechtigten festgesetzt werden. Werden auf das Grundkapital von 

Aktionären Einlagen gemacht, die nicht durch Baarzahlung zu leisten sind, oder werden vorhandene oder 

herzustellende Anlagen oder sonstige Vermögensgegenstände von der zu errichtenden Gesellschaft übernommen, 

so müssen der Gegenstand der Einlage oder der Uebernahme, die Person, von welcher die Gesellschaft den 

Gegenstand erwirbt, und der Betrag der für die Einlage zu gewährenden Aktien oder die für den übernommenen 

Gegenstand zu gewährende Vergütung im Gesellschaftsvertrage festgesetzt werden. Von diesen Festsetzungen 

gesondert ist der Gesammtaufwand, welcher zu Lasten der Gesellschaft an Aktionäre oder Andere als 

Entschädigung oder Belohnung für die Gründung oder deren Vorbereitung gewährt wird, im Gesellschaftsvertrage 

festzusetzen. Jedes Abkommen über die vorbezeichneten Gegenstände, welches nicht die vorgeschriebene 

Festsetzung im Gesellschaftsvertrage gefunden hat, ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam” 
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Desta feita, há uma alteração drástica da regra anterior, com a eliminação do 

procedimento próprio de aprovação das vantagens particulares e do impedimento de voto do 

acionista beneficiado. Em nosso entendimento, a partir do HGB já não é mais possível traçar 

um paralelo entre a lei alemã e a brasileira. Na sequência, a AktG de 1937 simplificou ainda 

mais o processo, prevendo apenas que a vantagem particular deve ser fixada no estatuto; tônica 

que também foi adotada na AktG de 1965, cujo §26441 prevê que “toda vantagem particular 

concedida a determinado acionista ou terceiro deve ser fixada no estatuto com a indicação do 

beneficiário442”.  

    

Portanto, o regime que vigora na Alemanha determina apenas que é necessário 

incluir no estatuto social qualquer vantagem particular outorgada a acionista ou terceiro. Trata-

se, evidentemente, apenas de vantagens lícitas e, conforme elucida Erasmo Valladão, a fixação 

no estatuto faz com que os acionistas e terceiros sejam advertidos de que há uma vantagem 

particular, sendo tal vantagem entendida pela maior parte da doutrina como sendo de natureza 

patrimonial e como uma liberalidade443.  

 

Muito embora a legislação e a riqueza dos debates acadêmicos na Alemanha nos 

ajudem a interpretar diversos institutos da Lei das S.A., acreditamos que, quanto ao tópico 

específico do benefício particular, tais debates têm pouco a contribuir. O desenvolvimento do 

instituto na Alemanha não encontra paralelo com a nossa legislação. O resquício em comum é 

o artido 180 do ADHGB, claramente inspirado na legislação francesa e aplicável somente às 

sociedades em comanditas por ações, o qual foi profundamente alterado com o advento do HGB. 

Não obstante tais ponderações, necessário ressaltar que, conforme se verifica no direito francês, 

a menção à “vantagem” ou “benefício” tende a ser entendida como uma mera liberalidade.  

                                                                                 
441 Necessário enfatizar que a constituição das companhias é exaustivamente regulada nos §23-53 da AktG. Nesse 

contexto, se coloca que os detalhes das vantagens especiais eventualmente outorgadas devem ser descritos no 

projeto do estatuto.  
442 Tradução livre do original: “§ 26, Abs. 1 Jeder einem einzelnen Aktionär oder einem Dritten eingeräumte 

besondere Vorteil muß in der Satzung unter Bezeichnung des Berechtigten festgesetzt werden” 
443 “aqui, portanto, cuida-se da vantagem lícita, expressamente permitida pela lei. A fixação no estatuto faz com 

que os acionistas sejam esclarecidos do benefício concedido a um deles, que rompe com o princípio da igualdade, 

mas também é feita sobretudo para que os credores sejam advertidos de que há uma vantagem particular, que às 

vezes é muito difícil de ser avaliada”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. O Conceito de ‘Benefício 

Particular’ e o Parecer de Orientação 34 da CVM. In: “Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. – e outros 

escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 248-249.  
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Por fim, necessário apenas mencionar que o §243,2 da AktG de 1967 não guarda 

relação com o nosso benefício particular. O citado artigo dispõe que “A anulação pode também 

fundar-se no fato do acionista tentar obter, com seu voto, para si ou para terceiros, vantagens 

particulares em detrimento da sociedade ou de outros acionistas, sendo essa deliberação idônea 

para produzir tal resultado444”. Dessa forma, a redação se aproxima da segunda parte da nossa 

previsão sobre o abuso do direito de voto. Trataremos dessa correlação no tópico referente ao 

conflito de interesses.  

 

 

3.1.3 BRASIL 

 

Enquanto vigorava na França a Lei de 24 de julho de 1867, foi promulgada no Brasil 

a Lei nº 3.150 de 4 de novembro de 1882, a qual eliminou a necessidade de autorização do 

governo central para a constituição das sociedades anônimas e alterações futuras em seus 

estatutos445. Em termos similares à lei francesa, o art. 15, §10 da Lei nº 3.150 previa o 

impedimento do voto do acionista nas assembleias que lhe outorgassem “quaesquer vantagens 

estipuladas nos estatutos ou no contrato social”446.  

 

                                                                                 
444 Tradução livre de: § 243, Abs. 2 Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein Aktionär mit der 

Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der 

anderen Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen 
445 Na vigência do Código Comercial de 1850, vigorava o regime de autorização. Sobre o processo para constituição 

da Sociedade neste regime, é curiso notar o grau de ingerência governamental: “According to it and the decree 

which regulated its application, the Council of State had to give its authorization before any limited liability 

company could operate in Brazil. The Council would examine the proposed company to see whether it would serve 

the public interest; whether the purpose of the company was not ‘contrary to good custom’ or tending toward 

monopoly of state goods; whether the proposed capital was sufficient; whether it would ‘probably suceed’; whether 

if part of the capital consisted of real property, its worth had been correctly valued; whether the shareholders would 

be able to adequately protect their interests in the company according to its statutes; and whether the promoters of 

the company offered ‘moral guarantees indispensable to the credit of the enterprise and the security of the 

shareholders and the public.” GRAHAM, Richard. Britain and the Onset of Modernization in Brazil: 1850 – 1914. 

Londres – Nova Iorque: Cambridge University Press, 1972, p. 224. O livro também conta todo o processo histórico 

que culminou na Lei nº 3.150/1882, no qual a influência do Companies Act de 1862 também foi sentida.  
446 Lei 3.150/1882, art. 15, §10: “Não podem votar nas assembléas geraes os administradores para approvarem seus 

balanços, contas e inventarios, os fiscaes os seus pareceres, e os accionistas a avaliação de seus quinhões, ou 

quaesquer vantagens estipuladas nos estatutos ou contrato social”. 
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É interessante destacar que na legislação francesa a regra similar estava, 

historicamente, inserida no contexto da constituição da companhia. No Brasil, a norma já nasceu 

aplicável a qualquer deliberação que tenha o condão de aprovar vantagens para os acionistas. 

Ainda em comparação com a lei francesa, o legislador nacional não se preocupou em oferecer 

mecanismos para que os demais sócios tomassem uma decisão informada, não estipulando 

qualquer medida para lhes fornecer informações sobre o benefício a ser outorgado447. Também, 

não foi estipulado um quórum especial para a aprovação das vantagens pelos demais acionistas. 

Mais importante, o legislador nacional limitou a regra do impedimento do voto às vantagens 

estipuladas nos estatutos ou no contrato social, deixando de abarcar quaisquer benefícios que 

não constassem em tais instrumentos, o que por certo limitava a aplicação da norma.  

 

A regra prevista no art. 15, §10 foi sendo reproduzida sem grandes alterações nas 

legislações subsequentes448, até o advento do Decreto-Lei nº 2.627/1940, o qual previu em seu 

artigo 82449 que o acionista não pode votar nas assembleias gerais que venham a beneficiá-lo de 

modo particular. Na forma apresentada, a redação aproximou-se da Lei Francesa, exceto pela 

alteração do termo “vantagem” para “benefício”. O Decreto-Lei supriu a necessidade de as 

vantagens constarem no estatuto, ou seja, a proibição do voto passa a ser aplicável a toda e 

qualquer deliberação que tenha o condão de aprovar a outorga de determinado benefício 

particular. Por fim, a Lei das S.A. positivou o instituto do benefício particular no art. 115, §1º, 

com redação praticamente idêntica à do art. 82 do Decreto-Lei 2.627/1940.  

 

Sob a égide do Decreto-Lei 2.627/1940, a doutrina já se posicionava a respeito da 

definição do benefício particular. Nesse sentido, é sempre lembrado o comentário de Miranda 

                                                                                 
447 Desde então, podemos destacar que o enfoque dado ao instituto do benefício particular no Brasil difere daquele 

previsto na legislação francesa. Lá, maior atenção foi dada ao procedimento para que os sócios pudessem verificar 

a vantagem particular, com maior cuidado para que tomassem uma decisão informada e segundo um procedimento 

especial, tônica que vem sendo repetida desde então.  
448 Importante notar que entre a Lei nº 3.150/1882 e o Decreto-Lei nº 2.627/1940, o instituto do benefício particular 

não sofreu alterações. Nesse sentido, a redação original foi reproduzida no art. 72 do Decreto 8.821 de 1882; no 

artigo 15, §10 do Decreto 164/1890 e, finalmente, no artigo 142 do Decreto 434/1891. O Decreto nº 434/1891 

apenas consolidou a legislação societária então existente, apresentando em seu art. 142 redação quase idêntica ao 

art. 15, §10 da Lei nº 3.150/1882 
449 Art. 82, Decreto-Lei 2.627/1940: “O acionista não pode votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao 

laudo de avaliação dos bens em que concorrer para a formação do capital social, nem nas que venham a beneficiá-

lo de modo particular”.  
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Valverde, autor do anteprojeto da lei, o qual elucida: “(...) se – para exemplificar – a assembleia 

geral resolve atribuir (art. 87, parágrafo único, ‘g’) uma bonificação a determinado acionista, 

por este ou aquele motivo, não poderá ele, como diretamente interessado, tomar parte nessa 

deliberação. Esta, com efeito, virá beneficiá-lo de modo particular, quebrando, ainda que justo 

seja o fundamento, e a lei o permita, a regra de igualdade de tratamento para todos os 

acionistas da mesma classe ou categoria”. A vantagem conferida a um ou mais acionistas, 

comumente, consiste em uma participação nos lucros líquidos da sociedade, durante certo 

tempo, ou no direito, algumas vezes extensivo aos herdeiros, de receber determinada soma, por 

mês, ou anualmente, a título de pensão ou aposentadoria. Representa, quase sempre, a 

recompensa pelos trabalhos ou serviços prestados pelo acionista à companhia. 450” 

 

Esse trecho geralmente é utilizado para justificar tanto a visão de que o benefício 

particular se restringe às vantagens concedidas ao acionista enquanto sócio, as quais quebram 

“a regra de igualdade de tratamento para todos os acionistas”; quanto para justificar a defesa de 

que se trata de vantagens lícitas, “ainda que justo seja o fundamento”. À época, a doutrina 

majoritária já defendia que a concessão de uma vantagem particular corresponde a um 

rompimento da igualdade que deve pravelescer entre os sócios detentores da mesma classe ou 

categoria de ações, princípio já positivado no art. 78 do Decreto-Lei 2.627/1940. Nesse sentido, 

defendia Cunha Peixoto que “a regra geral consiste em vedar o acionista contribuir com seu 

voto para qualquer deliberação que rompa com o princípio de igualdade de tratamento (art. 

78), que deve prevalescer entre os participantes da sociedade451”. Da mesma forma, sustentava 

Carvalho de Mendonça que “tudo o que rompe a igualdade que há, em princípio, entre os sócios, 

considera-se como vantagem particular452”. 

 

Com o advento da Lei das S.A., a doutrina também passou a sustentar esse mesmo 

entendimento. Assim, Comparato afirma que conferir uma vantagem particular a determinado 

acionista significa “violar o princípio de igualdade relativa que consubstancia a justiça 

                                                                                 
450 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 2ª ed. 1953, vol. 

I, pag. 62, nº 24.  
451 CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da. Sociedade por Ações. 2º vol. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 361. 
452 MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. 2, atualizado por Ricardo 

Negrão. Campinas: Bookseller, 2000, p. 346 
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distributiva453”. Mesmo entendimento é exposto por Erasmo Valladão454, Nelson Eizirik455e 

tantos outros. No âmbito da CVM essa visão também encontra suporte, a exemplo das 

afirmações de Sampaio Campos, no sentido de que “o conceito de beneficio particular está 

ligado diretamente ao conceito de igualdade entre os acionistas456”; bem como do Diretor 

Otávio, para quem “benefício particular é aquele que decorre do rompimento da relação de 

igualdade dos acionistas enquanto tais.457”.  

 

Portanto, a doutrina é praticamente uníssona em afirmar que a concessão de um 

benefício particular representa um rompimento no princípio de igualdade entre os sócios. De 

fato, quando é concedida uma vantagem particular que implique em um tratamento diferenciado 

em comparação aos sócios que se encontram em uma mesma posição, há uma quebra na 

igualdade que deve reinar entre eles. A questão, no entanto, é determinar se constitui benefício 

particular só aquilo que rompe a igualdade entre os sócios ou se o instituto tem uma aplicação 

mais ampla.  

 

Em outras palavras, o benefício particular é limitado às vantagens que rompam o 

princípio de igualdade ou também podemos vislumbrar benefício particular nas situações em 

que a igualdade entre os sócios não é afetada. O primeiro entendimento equivale a afirmar que 

constitui benefício particular somente as vantagens outorgadas ao sócio na condição de sócio; 

enquanto o segundo aponta para o fato de que o benefício particular não é vinculado à qualidade 

de sócio do beneficiário.  

 

Os que defendem que o benefício particular não está vinculado estritamente à regra 

de igualdade geralmente apontam para o fato de que o art. 109, §1º da LSA já determina que os 

                                                                                 
453 COMPARATO, Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no exercício do Voto Acionário e Alienação Indireta 

de Controle Empresarial. In: “Direito Empresarial: Estudos e Pareceres”, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 

89 
454 Cf. FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. O Conceito de Benefício Particular e o Parecer de 

Orientação nº 34. In: “Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa”. São Paulo: Malheiros, 2009, 

pp. 568 et. seq.; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Ainda o conceito de benefício particular: 

Anotações ao julgamento do Processo CVM nº RJ-2009/5.811. RDM 149/159, pp 293-322. 
455 EIZIRIK, Nelson, A Lei das S/A Comentada, vol. 1, São Paulo: Quartier Latin, 2011, vol.  1, pp. 650 et seq 
456 Voto proferido no Caso TIM.  
457 Voto do Diretor da CVM, Otávio Yasbek, Caso Tractebel.  
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acionistas detentores da mesma espécie e classe de ações sejam tratados de maneira idêntica, 

sendo assim assegurado o princípio da igualdade.458. Dessa forma, interpretar o benefício 

particular de forma restritiva, a abranger somente as vantagens concedidas ao sócio enquanto 

tal, levaria à inutilidade459 do instituto do benefício particular, visto que a proteção do tratamento 

desigual já é desempenhada pelo art. 109, §1º.  

 

Entretanto, importa destacar que essa afirmação não encontra bases sólidas. É bem 

realçado que o procedimento previsto no §1º do art. 115 funciona como um mecanismo de 

legitimação, ou seja, o art. 109, §1º proíbe o tratamento desigual entre os sócios, mas os próprios 

sócios afetados podem concordar em outorgar a vantagem particular. Desta feita, não é permita 

a concessão de uma vantagem particular, a não ser que os demais sócios aprovem a concessão 

do benefício.  

 

Para nós, é necessário analisar quais os fundamentos utilizados para defender que o 

benefício particular é restrito às hipóteses em que há rompimento na igualdade entre os sócios. 

Ou seja, por qual motivo o benefício particular deve abarcar apenas as vantagens outorgadas 

aos sócios enquanto tais. Ante a falta de referências claras na lei, entendemos que há dois 

argumentos principais utilizados pelos intérpretes. O primeiro é baseado na análise do direito 

comparado, notadamente o direito francês, dada a influência daquela legislação na regra 

nacional. O segundo é baseado na distinção entre benefício particular e conflito de interesses, 

pelo qual o benefício particular se restringe às vantagens outorgadas aos sócios enquanto sócios, 

                                                                                 
458De acordo com a Diretora da CVM, Luciana Dias: “Assim, a concessão de qualquer benefício particular a um 

acionista e não a outros detentores do mesmo tipo de ação já seria impossível. Em outras palavras, a regra do art. 

109, §1º, da Lei nº 6.404, de 1976, levaria à nulidade qualquer deliberação assemblear que pretendesse conferir 

direitos especiais a certos acionistas, na condição de acionista, independentemente da discussão sobre o 

impedimento de voto trazida pelo art. 115, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976 Caso Oi-Portugal Telecom, voto proferido 

pela Diretora Luciana Dias. Idêntica é a posição do Diretor Marcelo Trindade: “Na verdade, embora a doutrina 

sempre considere o benefício particular a que se refere o §1º do art. 115 como um benefício na qualidade de 

acionista, tal assertiva parece irrealística, dado que a própria lei, dentre os direitos essenciais dos acionistas, inclui 

o de serem tratados de maneira idêntica, quando detentores da mesma espécie e classe de ações. Tal regra levaria 

quase sempre à nulidade da deliberação assemblear que pretendesse conferir direitos especiais a certos acionistas, 

independentemente da discussão sobre o impedimento de voto”. Voto proferido no Caso TIM.  
459 “Dessa forma, a única interpretação que poderia dar sentido à letra da lei seria a de que o benefício particular lá 

referido é mais amplo e envolve qualquer situação em que um acionista se beneficie, de maneira particular, de uma 

deliberação tomada em assembleia. Por esse motivo, a CVM firmou entendimento de que o benefício particular de 

que trata a Lei nº 6.404, de 1976, abrange qualquer benefício a ser concedido por conta da deliberação assemblear, 

independentemente de estar ou não relacionado à condição de acionista” Caso Oi-Portugal Telecom, voto proferido 

pela Diretora Luciana Dias. 
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ao passo que o conflito de interesses se refere às vantagens auferidas pelo acionista que não 

sejam relacionadas à sua condição de acionista.  

 

Quanto ao primeiro argumento, entendemos que ele não deva prevalecer. Conforme 

exposto, a vinculação das vantagens particulares à proteção do princípio de igualdade na França 

foi uma construção doutrinária, a qual não encontrou guarida na legislação e jurisprudência. A 

começar pelo julgado da Corte de Cassação de 1935, pelo qual as vantagens particulares foram 

restritas aos benefícios pecuniários, de forma que os benefícios de cunho político que 

quebrassem o princípio de igualdade entre os sócios não mais podiam ser vistos como vantagens 

particulares. Em seguida, a reforma legislativa em 1966 incluiu os benefícios concedidos a 

terceiros como hipótese de vantagem particular. Assim, a doutrina mais balizada partiu em busca 

de outros fundamentos para as vantagens particulares.  

 

Mesmo que assim não o fosse, é importante notar que a lei francesa historicamente 

restringiu o conceito de vantagem particular, enquanto a doutrina via no instituto uma 

oportunidade para coibir quaisquer atos que atentassem contra o princípio de igualdade entre os 

sócios, ou seja, queriam alargar a possibilidade de aplicação do comando legal. No Brasil, 

parece-nos que diante do comando genérico disposto no §1º do art. 115, a vinculação do 

beneficio particular exclusivamente ao rompimento do princípio de igualdade tem o condão de 

restringir a aplicação da regra legal, em lógica oposta àquela dominante na doutrina francesa.  

 

Em relação ao segundo argumento, realmente é necessário distinguirmos o benefício 

particular do conflito de interesses. Contudo, ante a escassez de outros fundamentos, fundar tal 

distinção na qualidade do beneficiário nos parece um tanto quanto arbitrário. Tal observação 

não se traduz em uma crítica, visto que a largueza dos conceitos “conflito de interesse” e 

“benefício particular” impõem ao intérprete certa dose de arbitrariedade. Por outro lado, se 

seguirmos por essa senda, ganha maior relevância a intepretação teleológica e os argumentos 

apresentados por alguns diretores da CVM, no sentido de que essa interpretação restritiva teria 

por consequência retirar qualquer utilidade prática do instituto460. 

                                                                                 
460 Importante notar que o entendimento da CVM vem caminhando no sentido de considerar que o benefício 

particular abrange qualquer vantagem concedida por conta da deliberação assemblear, independentemente de estar 
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Além das observações expostas acima, é interessante notar que, ao tratar da 

concessão de vantagens ou benefícios, o legislador historicamente faz referências conjuntas aos 

sócios e terceiros. Assim o art. 87, parágrafo único, do Decreto-Lei 2.627/1940, determina que 

é de competência privativa da assembleia geral votar quaisquer vantagens em benefício dos 

fundadores, acionistas ou terceiros461. No mesmo sentido, o art. 40 do referido Decreto prevê 

que na constituição de sociedade por subscrição pública, o prospecto mencionará claramente as 

vantagens particulares a que terão direito os fundadores ou terceiros. Igualmente, o art. 82 da 

atual Lei das S.A., estipula que o prospecto deverá mencionar as vantagens particulares, a que 

terão direito os fundadores ou terceiros. 

 

Portanto, a preocupação maior do legislador é controlar, através de diversas 

estratégias, a concessão de vantagens pela companhia. Como se verá em maiores detalhes, as 

vantagens pressupõem uma liberalidade ou prestações não comutativas, o que justifica o 

tratamento especial dispensado pelo legislador, haja vista os graves efeitos que isso pode gerar 

perante os sócios, a companhia e até mesmo os credores.  

 

Também é importante enfatizar que, se adotarmos a tese de que o benefício 

particular é restrito às vantagens outorgadas ao acionista enquanto sócio, a maioria dos 

exemplos clássicos sobre a concessão de um benefício particular devem então ser contestadas. 

Como bem observa Paulo Aragão: “o fato é que a identificação do benefício particular com a 

qualidade de acionista deixa talvez sem explicação o exemplo clássico de tal vantagem, qual 

                                                                                 

ou não relacionado à condição de acionista.  Em julgado recente, manifestou a SEP no sentido de que ““fator 

relevante para deflagrar o benefício particular previsto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76 (...) é a existência de um 

incentivo próprio para o acionista (possivelmente, por motivos alheios à sua condição de acionista) que o induza a 

votar de maneira potencialmente lesiva para a coletividade dos acionistas”. Processo Administrativo CVM RJ-

2015-5021. Manifestação da SEP. fl. 665 
461 Sobre a exclusividade da assembleia para deliberar tais matérias, já asseverava Cunha Peixoto: “A concessão 

de vantagens a fundadores, acionistas ou terceiros, bem como a emissão de “Partes Beneficiárias” são matérias de 

grande importância, benefícios que podem vir a prejudicar os acionistas, razão por que somente a assembleia geral 

pode deliberar a respeito”CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da. Sociedade por Ações. 3º vol. São Paulo: 

Saraiva, 1972, p. 28. 
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seja, a emissão de partes beneficiárias para o acionista, que obviamente não decorre da 

qualidade de acionista, mas sim de fundador ou prestador de serviços”462 

 

Ante o exposto, entendemos que não há fundamentos sólidos para vincularmos os 

benefícios particulares apenas às vantagens concedidas aos sócios enquanto tais. Na verdade, 

julgamos que a análise do direito comparado e a interpretação legislativa nos impelem a concluir 

que os benefícios particulares abarcam qualquer vantagem concedida aos sócios, seja ela 

vinculada ou não à qualidade de sócio do beneficiário.  

 

Essa constatação gera efeitos relevantes. Uma vez que o benefício particular não 

pode mais ser explicado apenas como instrumento para defender a igualdade entre os sócios, 

devemos buscar outros fundamentos para o instituto. Análise que empreenderemos no próximo 

tópico.  

 

Em relação à licitude do benefício, reiteramos aqui as mesmas observações feitas 

em relação ao direito francês. O benefício particular é hipótese de impedimento de voto, no qual 

os demais sócios são chamados a avaliar a razoabilidade e correição da vantagem a ser 

concedida. O impedimento de voto não consiste em um julgamento prévio sobre a licitude do 

benefício a ser concedido, mas “tem como base o envolvimento pessoal do acionista para 

intervir na decisão de um negócio jurídico em que ele é especialmente interessado463” 

 

Portanto, estando diante de uma hipótese de benefício particular, o acionista está 

impedido de votar, independentemente de qualquer indagação quanto à licitude do benefício. 

Ou seja, a vedação legal não põe em discussão o mérito de a vantagem ser ou não lícita. O que 

                                                                                 
462 Complementa ainda o autor: “Com dito anteriormente, a qualidade de acionista é, a rigor, relevante para que 

exista o problema do impedimento de voto (já que apenas os acionistas exercem esse direito), mas não para 

restringir o alcance do benefício que está sendo aprovado. Ele vota, passe o truísmo, “enquanto acionista”, mas 

eventualmente se beneficia independentemente de sê-lo. O que justifica o benefício não é a sua qualidade de 

acionista, mas outra qualquer (como prestador de serviços extraordinários ou fundador da sociedade). ARAGÃO, 

Paulo Cezar. Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto: Abuso de Direito, Benefício Particular 

e Conflito de Interesses.  In “Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José 

Alexandre Tavares Guerreiro”, Rodrigo Monteiro de Castro, Walfrido Jorge Warde Junior, e Carolina Dias Tavares 

Guerreiro (orgs). São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 198. 
463 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. vol. II. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 469. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 
 

a lei faz é presumir que o acionista não possui isenção suficiente para deliberar sobre a outorga 

de uma vantagem a si próprio, o que justifica o impedimento464.  

 

Da mesma forma, a deliberação assemblear sobre a concessão do benefício funciona 

como um exame dos demais sócios sobre a vantagem a ser concedida. Essa, da forma proposta 

pelo controlador, pode até mesmo ser ilícita, cabendo aos sócios julgá-la. Nessa esteira, se 

destacam os ensinamentos de Miranda Valverde:  “A Lei presume que o subscritor [...] não pode 

julgar, com a necessária imparcialidade, o laudo de avaliação dos seus bens e valores. Segue, 

pois, orientação geral em casos semelhantes, e, isso, com o objetivo de cortar as asas da fraude. 

Também não pode o acionista, pela mesma razão, votar nas deliberações da assembléia geral 

sobre matéria que o venha beneficiar de modo particular465” 

 

Assim, uma das razões pelas quais o acionista beneficiado é impedido de votar é 

evitar que ele estipule e aprove vantagens indevidas para si próprio. Quem deve julgar se o 

benefício é devido são dos demais sócios.  

 

 

3.1 FUNDAMENTO DO BENEFÍCIO PARTICULAR 

 

Conforme visto, o benefício particular não deve se restringir aos benefícios 

recebidos pelo acionista na qualidade de sócio. Isso nos leva a questionar qual é o fundamento 

para impedir o voto do acionista em caso de benefício particular. Nesse contexto, vejamos 

primeiramente o princípio da igualdade para depois abordarmos a proteção ao interesse social.  

 

3.1.1 PRINCÍPIO DA IGUALDADE  

 

                                                                                 
464 Como bem aponta Luciana Dias: “Aqui, como nas outras hipóteses de conflito previstas no §1° do art. 115, a 

constatação do impedimento de voto não envolve um julgamento sobre a licitude da deliberação a ser tomada. 

Espera-se que o acionista que é potencialmente favorecido esteja recebendo benefícios perfeitamente lícitos e 

conciliáveis com o interesse da companhia; mas o fato de ele ser beneficiado de modo particular, de a deliberação 

ter efeitos particulares em relação a ele, impede-o de votar”. Voto da Diretora da CVM, Luciana Dias, no Caso Oi-

Portugal Telecom.  
465 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações, Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 66-

67. 
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O princípio de igualdade determina que os sócios que se encontram em uma mesma 

condição devem ser tratados igualmente. No Decreto-Lei 2.627/40, o art. 78, alínea “a” já 

prescrevia que nem o estatuto nem a assembleia geral poderiam privar qualquer acionista do 

direito de participar dos lucros sociais, “observada a regra da igualdade de tratamento para todos 

os acionistas da mesma classe ou categoria”. Na sequência, a Lei das S.A. positivou comando 

similar em seu art. 109, cujo §1º prevê que “as ações de cada classe conferirão iguais direitos 

aos seus titulares” 

 

No direito comparado, o princípio da igualdade entre os sócios é reconhecido 

legalmente em vários ordenamentos. Nesse sentido, a segunda diretiva europeia estabeleceu a 

obrigação dos estados membros garantirem igualdade de tratamento entre os acionistas, o que 

foi positivado em seu artigo 42, cuja redação dispõe que “para a aplicação da presente diretiva, 

as legislações dos estados membros garantirão um tratamento igual aos acionistas que se 

encontrarem em condições idênticas”. Da mesma forma, a AktG de 1965 prevê no §53 que “os 

acionistas que se encontrem em iguais circunstâncias devem ser tratados igualmente”466.  

Interessante notar que na Alemanha o princípio tem como conteúdo fundamental a exigência de 

uma causa justificadora para o tratamento diferenciado entre os acionistas e a proibição do 

tratamento arbitrário467.  Em comentário sobre a inexistência de uma cláusula geral de igualdade 

na legislação espanhola (tal qual a existente no Brasil), Ruiz Peris destaca que: El 

reconocimiento de tal principio implicaría que la posición jurídica de cada miembro del grupo 

debe ser equivalente o semejante – no necesariamente idéntica – a la de otro en el senso de la 

sociedade o asociación, al menos en la medida suficiente para reconocerlo como miembro del 

grupo, esto es como socio. Ello determinaría la necesidad de reconocer a los socios un conjunto 

de derechos comunes a todos ellos, aquellos que los caracterizan como miembros del grupo, 

esto es como socios o asociados. Pero además implicaría que una parte relevante de estos 

                                                                                 
466 No original: “Aktionäre sind unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln”. Mesmo antes da previsão 

na AktG de 1965, doutrina e jurisprudência já o consideravam como por direito não-escrito. Cf. ADAMEK, 

Marcelo Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário: Abuso das Posições Subjetivas Minoritária. Op. cit. 

p. 88 
467 HÜFFER, U. Aktiengesetz. Munique: Beck, 1993, p. 205. Apud: PERIS, Juan Ignacio Ruiz. Igualdade de Trato 

en el Derecho de Sociedades. Vaência: Tirant lo Blanch, 2007, p. 118. 
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derechos deverian estar reconocidos a cada socio en condiciones de igualdad o sujetos a la 

regla de proporcionalidad, vinculada a la causa de la sociedad468”. 

 

O princípio da igualdade de tratamento decorre da vinculação de todos os sócios ao 

escopo comum. Nesse sentido, todos os sócios compartilham de uma mesma situação jurídica 

e, em regra, a igualdade deve prevalecer enquanto detentores do mesmo status jurídico, sob o 

risco de se criar injustiças469. Desta feita, “a união de várias pessoas numa comunidade de direito 

privado traz consigo, em regra, a igualdade de tratamento dos membros que se encontram em 

posições idênticas no âmbito dessa comunidade470”. Diz-se, pois, que o princípio de igualdade 

entre os sócios é uma decorrência da comunhão de escopos471.  Na lição de Comparato: “É, 

aliás, pela submissão de todos os sócios, sem exceção, ao escopo social comum que se realiza a 

verdadeira igualdade entre eles, igualdade evidentemente proporcional à participação de cada 

um no capital472”.  

 

Na prática, o princípio de igualdade representa uma limitação ao poder majoritário, 

tendo em vista que cerceia a possibilidade de o controlador impor a sua vontade mesmo sem o 

consentimento dos demais sócios, evitando assim condutas arbitrárias e discriminatórias.  

 

Nesse contexto, é claro que a concessão de um benefício particular a determinado 

sócio, na qualidade de sócio, fere o princípio da igualdade. Assim, conforme vimos afirmando, 

são válidas todas as declarações no sentido de que a concessão de uma vantagem que rompa a 

igualdade entre os sócios constitui um benefício particular. Aqui, não é necessário aventarmos 

qualquer dano à companhia. A outorga de um benefício que tenha o condão de conceder um 

tratamento desigual para os sócios de uma mesma categoria já constitui um benefício particular.  

 

                                                                                 
468 PERIS, Juan Ignacio Ruiz. Igualdade de Trato en el Derecho de Sociedades. Vaência: Tirant lo Blanch, 2007, 

p. 120 
469 Cf. CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 

1995. p. 403. 
470 ALMEIDA, António Pereira de. Sociedades comerciais, Coimbra: Almedina, 1997, p. 43.  
471 cf.: FERRI, Giuseppe, Manuale di diritto commerciale, 8ª ed. Torino: Utet, 1992, p. 331 
472 COMPARATO, Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no exercício do Voto Acionário e Alienação Indireta 

de Controle Empresarial. In: “Direito Empresarial: Estudos e Pareceres”, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 89.  
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Todavia, não podemos vincular o benefício particular exclusivamente à proteção do 

princípio da igualdade. Há situações nas quais a outorga de uma vantagem particular não afeta 

a igualdade entre os sócios, como ocorre com qualquer benefício que o sócio receba e que não 

esteja vinculado à sua condição de sócio como, por exemplo, uma doação.  

 

3.1.2 PROTEÇÃO AO INTERESSE SOCIAL 

 

Outro fundamento que pode ser utilizado para justificar o benefício particular é a 

proteção ao interesse social. Conforme visto, esta é a tese sustentada por Dominique Schmidt, 

para quem: “Le lien entre l’avantage particulier et l’intérêt commun apparaît alors avec 

évidence, puisque tous deux portent exactement sur le fonds social et ses produits. Or accorder 

à un bénéficiaire un droit sur ces actifs que ne lui confere pas sa seule qualité d’actionnaire et 

d’apporteur, c’est rompre l’intérêt commun; de même, accorder à un ‘tiers’ un droit sur ces 

actifs, c’est admettre un étranger à partager un droit qui n’appartient qu’aux seuls associés. 

Dans tous ces cas, l’avantage octroyé au bénéficiaire rompt la communauté d’intérêt sur le 

fonds social et ses produits (...) Tout avantage particulier constitue une rupture de l’intérêt 

commun (...)”.  

 

Dentre nós, destaca-se o voto do Diretor da CVM, Marcos Pinto, no Caso Tractebel: 

“O §1º do art. 115 existe para evitar que a companhia sofra prejuízos em situações nas quais é 

grande o risco de que o acionista venha atuar em benefício próprio. Deixando o acionista votar, 

ignora-se esse risco e abre-se espaço para que ocorra justamente o que a lei procurou 

evitar473”. 

 

O fundamento do benefício particular na proteção ao interesse social alarga o âmbito 

de aplicação do instituto. Como bem evidenciado por Dominique Schmidt, ao colocarmos que 

o procedimento de verificação das vantagens particulares serve para proteger o “fundo social e 

seus produtos474”, incluem-se também os benefícios concedidos aos sócios que não estejam 

relacionados à sua qualidade de sócio. Dessa forma, se entendermos que o benefício particular 

                                                                                 
473 Voto do Diretor da CVM, Marcos Pinto, no Caso Tractebel 
474 Este é o conceito de interesse comum para Dominique Schmidt.  
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existe para proteger o interesse social nas situações nas quais “é grande o risco de que o acionista 

venha atuar em benefício próprio”, encontramos o fundamento para aplicá-lo a qualquer 

vantagem outorgada ao acionista em caráter particular, seja ela vinculada ou não à condição de 

sócio.  

 

Ainda de acordo com os ensinamentos de Dominique Schmidt, também podemos 

observar que a concessão de benefícios particulares de caráter pecuniário quase sempre impacta 

o patrimônio social, podendo afetar a realização do escopo comum e, dessa forma, o interesse 

social. Conceder vantagens econômicas sem a necessária contrapartida, mesmo que lícitas, 

provoca uma consequente diminuição no ativo da companhia e, portanto, tem um impacto 

potencial no exercício da empresa e na geração de lucros. Mesmo nos exemplos clássicos de 

benefício particular, tal como o pagamento de uma aposentadoria especial para o acionista, se 

tal ato tiver caráter de liberalidade, é evidente que ele irá impactar negativamente o patrimônio 

social, já que a companhia não irá obter a contraprestação equivalente ao benefício entregue.  

 

Em que pese o acima exposto, não é possível limitar os benefícios particulares à 

proteção do interesse social.  Primeiro porque o benefício particular não é relacionado somente 

às vantagens outorgadas pela companhia ao sócio. Ele também abarca qualquer vantagem 

recebida pelo sócio que não seja compartilhada com os demais, mesmo que não afete o interesse 

social. Exemplo são as hipóteses abarcadas pelo Parecer de Orientação n. 34, no qual há o risco 

de a vantagem recebida pelo controlador não ser compartilhada com os demais acionistas. 

Conforme observa Ana Novares: “A partir do alargamento do conceito produzido pela edição 

do Parecer CVM nº 34, a CVM procurou arbitrar disputas entre acionistas controladores e 

minoritários, em operações de reorganização societárias percebidas como propostas em bases 

extremamente “injustas”, mas não necessariamente contra o interesse em si da companhia”475. 

Tais situações provocam um rompimento na igualdade entre os sócios, mesmo que não 

impactem o interesse social.  

 

                                                                                 
475 SCHIMIDT, Dominique. Le Conflits d´Intérêts dans la Société Anonymme. Paris: Joly, 2004, pp. 100-101. 
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Ademais, ao contrário do que ocorre na França, no Brasil os benefícios particulares 

não são limitados a vantagens de natureza patrimonial. Dessa forma, é possível vislumbrarmos 

situações na qual a outorga de vantagens políticas, por exemplo, não afete a realização do fim 

comum, mas sejam caracterizadas como benefício particular. Portanto, a proteção ao interesse 

social por certo explica parte da função desempenhada pelo benefício particular, mas não em 

sua integridade.  

 

3.1.3 CONCLUSÃO 

 

Entendemos que o impedimento de voto nos casos de benefício particular visa 

proteger tanto os acionistas quanto a companhia dos potenciais impactos negativos que a 

concessão ou recebimento de uma vantagem particular possa lhes causar. Assim, o recebimento 

de um benefício particular por determinado acionista, na qualidade de acionista, fere a regra de 

igualdade que deve reinar entre eles. Da mesma forma, a concessão de uma vantagem particular 

pela companhia a determinado sócio, não vinculada à sua condição de sócio, também afeta o 

interesse social e, portanto, o interesse ex causa societatis dos demais sócios.  

 

Destarte, a concessão de uma vantagem que não seja atribuída a todos os acionistas 

na mesma condição, seja ou não relacionada a qualidade de sócio do beneficiário, é a situação 

que o instituto do benefício particular visa proteger, encontrando seu fundamento não só no 

princípio da igualdade ou na defesa do interesse social, mas também no dever de lealdade e boa-

fé.  

 

3.2 ELEMENTOS ESSENCIAIS DO BENEFÍCIO PARTICULAR 

 

Ante o exposto, não encontramos fundamentos sólidos para caracterizar o benefício 

particular de forma restritiva, ligando-o apenas à vantagem ilícia e/ou vinculada à condição de 

sócio do beneficiário. Resta-nos, pois, tentarmos definir os contornos específicos do instituto, 

haja vista a necessidade de diferenciá-lo do conflito de interesses e do voto abusivo.  
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Para tanto, devemos focar nos elementos essenciais do benefício particular. Nesse 

sentido, podemos dizer com segurança que o benefício particular consiste na outorga de um 

benefício (ou uma vantagem, como referido em nossa legislação anterior, e ainda utilizado na 

Lei Francesa). Também deve-se admitir que essa vantagem ou benefício seja conferido 

restritivamente, a um ou mais sócios476; trata-se, portanto, de um benefício ‘particular’ ou 

‘especial’. Vejamos cada um desses elementos separadamente.  

 

 

3.2.1 VANTAGEM OU BENEFÍCIO 

 

De início, é necessário precisar o que seja “vantagem” ou “benefício”. 

Etimologicamente, vantagem provém do francês ‘avantage’ e significa “primazia, 

superioridadde477”. Trata-se de uma posição ou condição de superioridade, fator ou 

circunstância que beneficia ou privilegia seu possuidor478. Da mesma forma, benefício tem 

origem no latim beneficiu, e é caracterizado como “serviço ou bem que se faz gratuitamente; 

favor, mercê, graça479”;“proveito, vantagem”480.   

 

O sentido jurídico de benefício particular caminha na mesma direção. Assim, no 

direito comparado é assente que a vantagem particular é um favor atribuído a uma pessoa, a qual 

não guarda equivalência com eventual contraprestação recebida. Essa é a posição da doutrina 

francesa, para a qual, nas palavras de Cozian, Deboissy e Vivandier, “L’avantage particulier est 

une faveur atribuée à une personne dénomméé. Semblable definition conjugue deux elements: 

l’existence d’une faveur et la référence à une personne denommée. (..) Il ne saurait y avoir 

                                                                                 
476 Assumimos, por enquanto, que o benefício possa ser outorgado ao sócio  
477 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª ed., rev. e aum.  33ª 

impressão, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1752. 
478 De acordo com o Houassis: “fr. Avantage (1160-1174) ‘o que produz uma diferença; o que avança’, ‘posição 

ou condição de superioridade ou adiantamento de algo ou alguém com relação a outro(s) ou a si mesmo em 

momento anterior’ ‘fator ou circunstância que beneficia ou privilegia seu possuidor; ganho, privilégio’”. Dicionário 

Houassis da Lingua Portuguesa. Editora Objetiva, 2009.   
479 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª ed., rev. e aum.  33ª 

impressão, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 248.  
480 Benefício tem origem no latim beneficium e, dentre outros significados, representa “graça, privilégio, honra ou 

provento concedidos a alguém; proveito, vantagem, direito”. Dicionário Houassis da Lingua Portuguesa. Editora 

Objetiva, 2009.   
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avantage particulier sans faveur ou privilège481”.  No mesmo sentido, Dominique Schmidt 

reconhece que a vantagem particular consiste em “faveur pour la bénéficiaire qui reçoit plus 

qu’il done482”.  

 

Dentre nós, vigora o mesmo entendimento. Claras as lições de Eramo Valladão483, 

para quem: “Há de haver, assim, um favor ao beneficiário, na sua condição de acionista, que 

recebe mais do que dá – Valverde e diversos outros autores acentuam o caráter contratual 

desse ato, em favor do interessado, rompendo o princípio da igualdade entre os sócios. Ou, de 

qualquer forma, uma situação em que não seja possível aferir, de antemão, o caráter equitativo 

do ato, como na hipótese do direito aos lucros futuros – que poderão até não existir”.  Da 

mesma forma, assevera Nelson Eizirik que “há benefício particular quando o tratamento dado 

a determinado acionista não é equitativo, ainda que admitido pelo estatuto social, daí 

decorrendo a proibição absoluta de voto para o acionista beneficiário484”.  

 

Tal entendimento também encontra guarida no âmbito da CVM485, conforme voto 

da Ana Novaes: “Desde que a contratação seja feita em bases equitativas e comutativas, não 

há que se falar em benefício particular, pois o controlador, como contratante, é parte da 

transação com o seu conhecimento, bens, marca, capacidade, da mesma forma que entraria 

com outra contraparte qualquer. Eventual remuneração que o controlador receba da 

companhia seria a contraprestação de bens ou serviços fornecidos a esta. Não há que se falar 

                                                                                 
481 COZIAN, Maurice; DEBOISSY, Florence; VIANDIER, Alain. Droit des Sociétés. 18ª ed. Paris: Litec, 2005, p. 

487 
482SCHIMIDT, Dominique. Le Conflits d´Intérêts dans la Société Anonymme. Paris: Joly, 2004, p. 103.  
483 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. O Conceito de ‘Benefício Particular’ e o Parecer de 

Orientação 34 da CVM. In: “Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. – e outros escritos sobre conflito de 

interesses). 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 252 . 
484 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011.pp. 658-659 
485 “Se a companhia contrata com seu controlador o uso da marca, o pagamento de royalties, a compra e venda de 

ativos, ou a execução de um contrato de construção, ela está diante de uma situação de conflito de interesse. Desde 

que a contratação seja feita em bases equitativas e comutativas, não há que se falar em benefício particular, pois o 

controlador, como contratante, é parte da transação com o seu conhecimento, bens, marca, capacidade, da mesma 

forma que entraria com outra contraparte qualquer. Eventual remuneração que o controlador receba da companhia 

seria a contraprestação de bens ou serviços fornecidos a esta. Não há que se falar em benefício particular decorrente 

da execução de um contrato comutativo. A companhia estaria contratando com o controlador nas mesmas bases 

em que contrataria com terceiro. Neste sentido, acompanho o entendimento do Diretor Otavio Yazbek no caso 

Tractebel segundo o qual um contrato bilateral entre a companhia e seu controlador se enquadraria melhor como 

um caso mais geral de conflito de interesse do que como um benefício particular”. Caso Oi-Portugal Telecom. Voto 

da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes 
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em benefício particular decorrente da execução de um contrato comutativo. A companhia 

estaria contratando com o controlador nas mesmas bases em que contrataria com terceiro486”. 

 

Dessa forma, o benefício particular é caracterizado como a outorga de um favor, 

uma liberalidade, que pode ser realizado de forma gratuita ou cuja contraprestação não guarda 

equivalência com o benefício recebido. Portanto, não há benefício particular quando as 

prestações são equilibradas, posto que inexistem vantagens em relações equivativas.  

 

Em alguns julgados da CVM foi manifestado o entendimento de que a simples 

realização de um contrato entre a companhia e o sócio já configuraria uma vantagem para o 

acionista e, dessa forma, estaria caracterizado o benefício particular487. Data vênia, não podemos 

concordar. Nos contratos comutativos há equivalência entre as prestações488, não havendo que 

se falar em benefício ou vantagem para uma das partes, mas apenas de contraprestação 

                                                                                 
486Caso Oi-Portugal Telecom. Voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes 
487 Por exemplo: (i) “Por isso entendo que a deliberação sobre a celebração de um contrato bilateral entre a 

companhia e o acionista está previamente impedido o voto desde último, não porque enxergue necessariamente no 

contrato um conflito de interesses – interesses que, aliás, normalmente convergem - , mas porque nele vejo um 

benefício particular (a contraprestação), benefício este que, concedido ao acionista contratante, não é estendido aos 

demais acionistas, por razões óbvias”. Voto do Diretor da CVM, Marcelo Trindade, no Caso TIM; (ii) “Quando a 

lei impede o acionista de votar em situações "que puderem beneficiá-lo de modo particular", sua hipótese de 

incidência não se restringe às vantagens recebidas pelo acionista enquanto sócio. Seu campo de aplicação é muito 

mais amplo, alcançando qualquer vantagem de que goze apenas um acionista. Um contrato entre o acionista e a 

companhia faz justamente isso: ele beneficia o acionista  contratante  de  modo singular” Caso Tractebel, voto 

proferido pelo Diretor Marcos Pinto; (iii) “Daí decorre, como consequência inevitável, que o acionista controlador 

está (previamente) impedido de votar na deliberação de assembleia destinada a aprovar a celebração de contrato 

bilateral em que figura como contraparte, pois a contraprestação a ser recebida por força do contrato constitui um 

benefício particular, que, não há dúvida, não é compartilhado com os demais acionistas”. Caso Tractebel. Voto da 

Diretora Maria Helena Santana.  
488 Válido, aqui, relembrar as lições sobre as características dos contratos comutativos: (i) “Commutativos são os 

onerosos, quando houver equivalência, aproximada ou exacta, entre as prestações das duas partes contractantes”. 

BEVILAQUA, Clovis. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 188; (ii) “Comutativo é o 

contrato em que cada uma das partes, além de receber da outra prestação equivalente à sua, pode apreciar 

imediatamente essa equivalência. É o caso da compra e venda, em que se equivalem geralmente as prestações dos 

dois contratantes, que bem podem aferir, ab initio, a equivalência”. MONTEIRO, Washington de Barros. Curo de 

Direito Civil: Direito das Obrigações. 2ª Parte. 35 ed. rev. e atual. por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina 

Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 5, P. 32 ; (iii) “Nos contratos comutativos, a relação entre 

vantagem e sacrifício é equivalente, havendo certeza quando às prestações”. GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed. 

revista e atualizada por Antonio de Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Marino Crescenzo. Forense, 2007, 

p. 88; (iv) “são comutativos os contratos em que as prestações de ambas as partes são de antemão conhecidas, e 

guardam entre si uma relativa equivalência de valores. Não se exige a igualdade rigorosa destas, porque os bens 

que são objeto dos contratos não têm valorações precisas. Podendo ser, portanto, estimadas desde a origem, os 

contratantes estipulam a avença, e fixam prestações que aproximadamente se correspondem”. PEREIRA, Caio 

Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. III, Contratos, 12ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, revista e 

atualizada de acordo com o Código Civil de 2002 por Régis Fichtner, p. 68 
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equivalente ao sacrifício realizado. O simples ato de firmar o contrato com a companhia não é 

em si uma vantagem para o acionista; o qual só terá um benefício se os termos contratuais não 

forem firmados em condições de equivalência e comutatividade.  

 

Essa, inclusive, é a lógica de atuação da autarquia, a qual não considera como 

benefício particular o negócio comutativo. A questão, portanto, está em identificar se o negócio 

é ou não comutativo. Como sempre haverá o risco de um determinado negócio não ser 

equilibrado, qual o parâmetro para definirmos de antemão se estamos diante de uma hipótese de 

benefício particular?  

 

As situações clássicas não apresentam grandes dúvidas, tais como a concessão de 

uma bonificação, parte beneficiária ou pagamento de aposentadoria especial. Há, nesses casos, 

uma evidente liberalidade e, portanto, o benefício particular é facilmente identificável.  

 

A questão torna-se mais delicada diante de um negócio celebrado entre o sócio e a 

companhia, no qual é mais difícil aferir se as prestações são equivalentes. No nosso 

entendimento, a não ser que existam evidências latentes de que o negócio é marcado por um 

flagrante desequilíbrio, não estamos diante de uma hipótese de benefício particular. O benefício 

particular não pressupõe uma avaliação sobre o equilíbrio das prestações negociais, sendo 

aplicável somente às situações em que não existam parâmetros minimamente razoáveis para 

embasar a comutatividade do negócio. Nesse sentido, válido ressaltar a observação do Diretor 

Marcelo Trindade:  

 

“A mim parece que, embora se trantando de benefício 

particular, quis a lei extremar uma hipótese mais ampla que as 

anteriores, porém ainda previamente perceptível, de conflito de 

interesses, a qual ocorre sempre que se possa atestar prévia e 

induvidosamente que a deliberação trará benefício ao acionista, não 

extensível aos demais, ou à companhia489”.  

                                                                                 
489 Voto do Diretor da CVM, Marcelo Trindade, Caso TIM.  
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Nesse sentido, ressalta-se que o benefício particular é hipótese de impedimento de 

voto e, haja vista a drástica consequência que acarreta, deve ser interpretado de forma restritiva. 

Portanto, o benefício particular abarca somente as hipóteses em que exista liberalidade ou 

latente desequilíbrio.  

 

Caso o negócio entre o sócio e a companhia seja apresentado como comutativo e 

tenha evidências mínimas de que o seja, estaremos no máximo diante de uma situação de 

conflito de interesses. Se, posteriormente, ficar provado o desequilíbrio negocial, seria caso de 

abuso do direito de voto, pela qual o sócio buscou obter “vantagem a que não faz jus e de que 

resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas490”.  Necessário 

ainda enfatizar que o dever de lealdade impõe ao acionista a obrigação de informar à assembleia 

caso o negócio ou ato a ser deliberado possa lhe gerar um benefício particular.  

 

Questão especial é relacionada às operações envolvendo alienação do controle da 

companhia, nas quais os controladores auferem um “prêmio de controle”. Nesse sentido, o 

prêmio de controle evidenciaria o desequilibio do negócio, caracterizando-o como benefício 

particular? No Parecer de Orientação n. 34, a CVM apresentou o seu entendimento no sentido 

de que o benefício particular ocorre quando a relação de troca em operações de reorganização 

societária for fixada de forma distinta para acionistas titulares de ações de espécies ou classes 

diferentes, ou mesmo para ações integrantes do bloco do controle e ações com direito a voto dos 

demais acionistas minoritários, desde que a diferença de tratamento não seja baseada “em 

critérios objetivamente verificáveis (como o fluxo futuro de caixa descontado, ou as diversas 

cotações em mercados organizados) e não apenas no eventual direito a alienarem as suas ações 

em ofertas públicas por alienação de controle”.  

 

Portanto, o argumento de que o tratamento diferenciado é resultante do prêmio de 

controle, mesmo que justificado pelo art. 254 da Lei das S.A., não impede a caracterização da 

operação como benefício particular. A autarquia pressupõe que o tratamento diferenciado revela 

                                                                                 
490 Art. 115, caput.  
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um desequilíbrio negocial, a não ser que as partes consigam demonstrar objetivamente o 

fundamento para tal distinção. Se há evidências razoáveis de que o negócio é comutativo, não é 

hipótese de benefício particular.  

 

O Caso Duratex é situação emblemática de aplicação do Parecer de Orientação n. 

34. Na ocasião, os controladores da Duratex negociaram uma relação de troca com a Satipel, de 

forma que quando houvesse a incorporação entre as duas companhias, os minoritários detentores 

de ações ordinárias e preferenciais teriam direito a uma relação de troca equivalente a 80% 

daquela aplicável ao acionista controlador. Tal diferença fazia anologia ao conceito disposto no 

art. 254 da Lei das S.A. No caso, a CVM entendeu que, existente uma diferença na relação de 

troca, estava configurado o beneficio particular conforme determinação do Parecer de 

Orientação CVM n. 34. Nos termos do voto do relator: “Como se viu acima, a relação de troca 

prevista para a incorporação é mais vantajosa para os acionistas controladores, pois confere 

a eles um prêmio em relação aos demais acionistas. É óbvio, portanto, que a incorporação 

beneficia o controlador de modo distinto dos demais acionistas, o que é suficiente para 

caracterizar o benefício particular, de acordo com o art. 115, §1º.491” 

 

Lado outro, quando as partes conseguem demonstrar a razoabilidade do tratamento, 

a autarquia não entende ser caso de benefício particular. Exemplo prático é o Caso Itaú-

Unibanco, referente à operação de incorporação de ações do Unibanco pelo Itaú. Em uma 

consulta da SEP ao colegiado da CVM, foi questionado se o Parecer de Orientação n. 34 seria 

aplicável àquela incorporação, de forma a afastar o direito de voto dos controladores. Na 

operação, a relação de troca entre as ações ordinárias dos controladores foi fixada mediante 

negociação entre partes independentes, enquanto a relação de troca das ações preferenciais teve 

por base o preço de mercado. Na oportunidade, a autarquia entendeu que não seria hipótese de 

benefício particular, visto que os critérios eram baseados em parâmetros objetivamente 

verificáveis492.  

                                                                                 
491 Caso Duratex. Voto do Diretor Marcos Pinto.  
492 Na ocasião, o Colegiado da CVM deliberou no sentido de que “não se pode caracterizar a operação objeto da 

consulta como exemplo de operação em que se deveria afastar o direito de voto dos acionistas aparentemente 

beneficiados, uma vez que os diferentes critérios se baseavam em parâmetros objetivamente verificáveis, um deles 

sendo a negociação por partes independentes”. Caso Itau-Unibanco. 
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Em relação ao Parecer de Orientação n. 34, é bem verdade, como aponta Erasmo 

Valladão, que o art. 264 da Lei das S.A. já impede qualquer liberalidade na relação de 

substituição das ações de companhia incorporada pela incorporadora, sendo que eventuais 

vantagens auferidas pelo controlador seriam indevidas493. Entretanto, como buscamos 

demonstrar, a licitude da vantagem não é critério para distinção do benefício particular, sendo, 

neste momento, necessário pequirir apenas se o negócio representa ou não a concessão de uma 

vantagem, um benefício. Nessa linha, julgamos que o entendimento da CVM apresentado no 

Parecer de Orientação n. 34 vai ao encontro da nossa linha de argumentação. Em caso de 

flagrante desproporcionalidade, se não houver elementos razoáveis que a justifiquem, resta 

caracterizado o benefício particular.  

 

Ponderamos apenas que deve haver certa razoabilidade quanto aos “critérios 

objetivamente verificáveis” demandados pela CVM, uma vez que o sobrevalor do controle 

existe e deve ser considerado494, desde que justificadamente. Nessa linha de argumentação, há 

que se considerar a negociação entre partes independentes como um critério objetivamente 

verificável, o qual tende a tornar comutativas as condições estabelecidas em uma operação, tal 

como já reconhecido pela autarquia.  

 

Outro julgado de relevo para a nossa exposição é o Caso Oi-Portugal Telecom, no 

qual a CVM deliberou sobre diversos aspectos das operações societárias envolvendo a união 

das atividades da Portugam Telecom com a Oi. Dentre as diversas discussões, a Oi contestou o 

entendimento da SEP de que os acionistas controladores da Oi estariam impedidos de votar 

sobre o laudo de avaliação de determinados ativos da Portugal Telecom, os quais seriam 

                                                                                 
493 “Não me parece, pois, ocorrer ‘benefício particular’ nas hipóteses enfocadas no Parecer de Orientação n. 34, em 

que se acha de antemão excluído pela lei, a toda evidência, qualquer caráter de permitida liberalidade a quem quer 

que seja na relação de substituição das ações da incorporada pelas da incorporadora, como se verifica das 

disposições inequivocadamente cogentes do art. 264 da Lei das S.A., sendo possível apurar de plano, outrossim, se 

a operação é, ou não, equitativa”. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. O Conceito de ‘Benefício 

Particular’ e o Parecer de Orientação 34 da CVM. In: “Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. – e outros 

escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 253. 
494 Conforme elucida Comparato: “O controle em si mesmo é um bem econômico, que a realidade negocial, de 

resto, nunca deixa de salientar”. COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 3ª. 

Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983, p.130. 
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integralizados na Oi mediante aumento de capital. Isso porque existiria, para os controladores 

da Oi, um benefício particular na operação, consistente no equacionamento do endividamento 

das holdings dos acionistas controladores e o recebimento de um prêmio pelas ações de controle 

da Oi. Esse prêmio atribuído às ações da Oi detidas pelo controlador assemelhar-se-ia, sob o 

ponto de vista econômico, às operações reguladas pelo Parecer de Orientação CVM n. 34. Há, 

nos autos, um longo debate sobre qual seria o valor do sobrepreço atribuído às ações de controle 

da Oi, com apresentação de cálculos feitos pela SEP e pelos assessores financeiros da Oi495.   

 

Não podemos concordar com essa abordagem. Conforme vimos defendendo, o 

benefício particular deve ser latente, não sendo cabível uma análise pormenorizada da 

comutatividade da operação. Nesse sentido, detacamos a posição da Diretora Ana Novaes, para 

quem não haveria elementos suficientes para se caracterizar uma situação de benefício particular 

que implique o impedimento de voto. Mais especificamente “no caso em tela, se há algum 

prejuízo claro para a companhia (receber ativos sobrevalorizados) ou para os investidores 

(diluição injustificada), este seria decorrente do valor dos ativos a serem aportados pela 

Portugal Telecom no capital da Oi. Seria necessário apontar erro no Laudo de Avaliação que 

teria acarretado uma valorização dos ativos acima de seus valores reais de recuperação. Por 

óbvio, caso ficasse comprovado que os acionistas controladores estavam cientes de erros 

eventualmente existentes ou de premissas sabidamente falsas utilizadas ou manifestamente 

equivocadas na preparação do Laudo, caberia a sua responsabilização por abuso de poder 

tanto administrativa quanto no âmbito civil nos termos do art. 115 da Lei 6.404/1976”. 

 

De fato, as normas restritivas de direito devem ter interpretação estrita, sendo que 

os questionamentos sobre eventual falta de comutatividade da operação, a ensejar a 

caracterização do beneficio particular, também devem ser “objetivamente verificáveis”. Não é 

possível que um embate interpretativo sobre o equilíbrio das prestações negociais venha a 

configurar benefício particular. A vantagem deve ser evidente.  

 

                                                                                 
495 No caso, a Relatora Luciana Dias apresentou voto defendendo o impedimento de voto dos controladores da Oi. 

A Diretora Ana Novaes apresentou voto divergente, sustentando que não havia impedimento de voto no caso, pelo 

que foi acompanhada pelos Diretores Roberto Tadeu e Leonardo Pereira, os quais votaram pela possibilidade dos 

controladores da Oi exercerem o seu voto, exeto a Portugal Telecom e as sociedades a ela ligadas.  
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3.2.2 CARÁTER PARTICULAR 

 

Outro elemento essencial do benefício particular é o fato de ele ser relacionado a 

uma vantagem conferida a sócio ou grupo de sócios em caráter particular, não extensível aos 

demais. Como aponta Dominique Schmidt, a vantagem é particular porque beneficia somente 

uma ou algumas pessoas, ao contrário da vantagem comum, que é outorgada a todos os membros 

de um grupo496.  

 

Portanto, “o benefício resultante da deliberação assemblear, para que se resolva no 

impedimento de voto, deve ser de fato atribuído de forma realmente particular (excludente, por 

assim dizer, da outorga geral) a um acionista ou a alguns acionistas497”.  

 

O benefício particular abarca as vantagens conferidas a uma ou mais pessoas 

determinadas, em caráter intuitu personae; bem como os benefícios concedidos a toda uma 

espécie ou classe de ações. Caso a vantagem seja ligada à pessoa do acionista, o impedimento 

de voto é do próprio acionista, com quaisquer ações que possua. No segundo caso, quando o 

benefício for concedido a toda uma classe ou espécie de ações, o impedimento não alcança a 

pessoa do acionista, mas somente o voto relacionado às ações de espécie e classe beneficiadas 

que ele detenha. Se o acionista possuir ações de outra espécie e classe não beneficiadas, pode 

livremente votar com as mesmas498. Com bem elucida Marcelo Trindade:  

                                                                                 
496 SCHIMIDT, Dominique. Le Conflits d´Intérêts dans la Société Anonymme. Paris: Joly, 2004, p. 52-53. 
497 ARAGÃO, Paulo Cezar. Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto: Abuso de Direito, 

Benefício Particular e Conflito de Interesses.  In “Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem 

ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro”, Rodrigo Monteiro de Castro, Walfrido Jorge Warde Junior, e 

Carolina Dias Tavares Guerreiro (orgs). São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 195 
498 “(...) quando o impedimento de voto decorrer de benefício particular que se produz na esfera jurídica da pessoa 

do acionista - necessariamente decorrente de uma situação extrínseca a sua qualidade de acionista, por conta da 

proibição de tratamento personalíssimo -, tal benefício determinará a vedação pessoal ao voto daquele acionista. 

Nesse caso, portanto, o acionista não poderá votar com quaisquer ações que detenha. (...) Quando, entretanto, o 

impedimento de voto alcançar uma categoria de acionistas, porque decorra de um benefício que se produz 

igualmente por toda essa categoria (como nos casos do Parecer de Orientação 34), ele não se estende à pessoa do 

acionista, que, portanto, poderá votar com as ações das espécies ou classes não impedidas de que for titular” Caso 

Tele Norte Leste, voto vencedor. À época, foi proposta uma outra solução pelo Diretor Pedro Marcílio para 

determinar se um acionista está impedido de votar quando ele tem ações beneficiadas e ações que não sejam 

beneficiadas. Ele sugere que se faça uma análise comparativa entre as vantagens recebidas pelas ações beneficiadas 

frente ao “custo” incorrido por deter as demais ações que serão prejudicadas pela deliberação. Se as vantagens 

forem maiores, ele terá um benefício particular e não poderá votar com nenhuma ação que detenha; no caso que os 
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“Assim, quando o impedimento de voto decorrer de um 

benefício que será obtido por força de uma situação subjetiva, isto é, 

ligada à pessoa do acionista, o impedimento será dessa pessoa, 

quaisquer que sejam as ações de sua titularidade, e com todas elas. Dessa 

natureza são as duas primeiras hipóteses mencionadas pelo §1º do art. 

115 da Lei das S.A. De outro lado, quando o impedimento de voto 

decorrer de um benefício que objetivamente atinja a toda uma classe ou 

espécie de ações, isto é, a toda uma categoria de acionistas – como 

ocorre nas hipóteses do Parecer de Orientação n.34 – o impedimento 

não alcançará a pessoa do acionista, com as demais ações de que seja 

titular, de outra classe ou espécie não impedida de votar499”.  

 

O entendimento de que o benefício particular pode alcançar toda uma classe ou 

espécie de ações, isto é, toda uma categoria de acionistas, decorre originalmente do Parecer de 

Orientação CVM n. 34. Na ocasião, foi admitida a existência de impedimento de voto decorrente 

de um benefício particular concedido a um conjunto de acionistas, identificado pelas espécies 

ou classes de ações de que sejam titulares. Em outras palavras, o Parecer de Orientação n. 34 

“admite a existência de um benefício particular geral500”. Nesse caso, determinado acionista 

pode encontrar-se impedido de votar com as ações de determinada classe para a qual foi 

concedida vantagem particular, mas não estar impedido de votar como titular de outra espécie 

ou classe de ações que porventura detenha.  

 

Portanto, quando o benefício particular for obtido por conta de uma situação 

subjetiva, ou seja, ligada à pessoa do acionista, este ficará impedida de votar com quaisquer 

ações de sua titularidade. Doutro lado, caso o benefício atinja toda uma classe ou espécie de 

                                                                                 

“custos” forem maiores o acionista não terá um benefício particular pois terá suportado um prejuízo maior do que 

o benefício recebido. Todavia, como admitido pelo próprio Pedro Marcílio, a solução é de difícil implementação, 

visto que o cálculo é difícil de ser realizado na prática. 
499 Voto do Diretor da CVM, Marcelo Trindade, no Caso Tele Norte Leste.  
500 Cf. Voto do Diretor da CVM, Marcelo Trindade, no Caso Tele Norte Leste 
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ações, o impedimento não é aplicável à pessoa do acionista, o qual poderá exercer livremente o 

seu direito de voto com as ações de outra classe ou espécie que não esteja impedida de votar.  

 

Podemos então dizer que existem duas modalidades de impedimento de voto em 

caso de benefício particular. Primeiramente, no caso em que o beneficio particular é outorgado 

à pessoa do acionista, ela ficará impedida de votar com todas as suas ações. Nessa situação, 

como elucida Marcelo Trindade, a vantagem deve necessariamente ser concedida por razões 

extrínsecas à qualidade de sócio do beneficiário, ou seja, a vantagem deve estar vinculada a 

fatores estranhos à qualidade de acionista. Isso porque a Lei das S.A. veda o tratamento 

pessonalíssimo, isto é, mesmo a concessão de direitos especiais, atribuídos a certos sócios, não 

pode ter caráter intuitu personae. Portanto, direitos especiais só podem ser atribuídos a um grupo 

de sócios, formado de maneira impessoal, a exemplo dos titulares de ações de certa espécie ou 

classe501.  Lado outro, quando o impedimento atingir uma categoria de acionistas, porque 

decorra de um benefício outorgado a toda essa categoria de acionistas, o impedimento de voto 

não se estende à pessoa do acionista.  

 

3.3 CONCLUSÃO 

 

O exame do direito comparado e a interpretação histórica, sistemática e teleológica 

da Lei das S.A. nos leva a concluir que (i) o benefício particular não é restrito às vantagens 

concedidas ao acionista na qualidade de sócio, abarcando quaisquer benefícios particulares que 

o sócio receber, sejam ou não relacionados à qualidade de acionista; (ii) o benefício particular 

não é relacionado exclusivamente à proteção da regra de igualdade entre os sócios. Ele também 

decorre da proteção ao interesse social e do dever de lealdade e boa-fé; (iii) o acionista é 

impedido de votar quando puder auferir um benefício particular em determinada deliberação, 

sendo o padrão de impedimento totalmente objetivo. Nesse cenário, não é necessário averiguar 

se o benefício é lícito ou não; e (iv) constituem elementos essenciais do beneficio particular a 

                                                                                 
501 Como exemplifica Marcelo Trindade, a lei permite a concessão do direito a dividendo mínimo obrigatório a 

determinada classe de ação preferencial; ou de eleger em separado membro do conselho de administração para os 

titulares de ações preferenciais. Doutro lado, quando a assembleia deliberar alguma medida que não atinja a 

totalidade da categoria de acionistas afetada, deverá realizar por sorteio, a exemplo da regra sobre o resgate de 

ações (art. 44, §4º da LSA).  
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concessão de um benefício ou vantagem, que seja outorgada em caráter particular, especial. Da 

análise desses elementos é possível extrair a definição do instituto.  

 

Dessa forma, podemos definir benefício particular como (i) uma vantagem, ou seja, 

uma liberalidade ou negócio não comutativo, pelo qual o acionista “recebe mais do que dá”; (ii) 

que é conferida ao sócio, seja na qualidade de sócio ou não; e (iii) favorece um único sócio ou 

grupo de sócios, outorgando-lhes uma vantagem que não é atribuída aos demais sócios na 

mesma situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 
 

4 CONFLITO DE INTERESSES 

 

A companhia é um contrato de comunhão de escopo, pelo qual todos os sócios 

devem agir em prol do interesse social. Nessa perspectiva, a Lei das S.A. coloca o voto como 

um direito-função, obrigando o acionista a exercer o direito de voto no interesse da companhia. 

Portanto, em uma deliberação assemblear, o sócio deve orientar-se somente pelo interesse 

social, o qual é o guia e limite à discricionariedade do acionista. Nessa perspectiva, ao exercer 

o direito de voto, o sócio deve atender um interesse ex causa societatis.  

 

Entretanto, há situações em que o sócio possui interesse502 extrassocial conflitante 

com o interesse social. Ao votar o sócio deve escolher entre sacrificar seu interesse próprio ou 

o interesse social.  

 

Na lição de Carnelutti, trata-se de uma hipótese de conflito intersubjetivo de 

interesses. Intersubjetivo, pois se relaciona ao interesse de indivíduos diversos. Conflito, pois a 

necessidade de um indivíduo relativa a um bem não pode resolver-se sem o sacrifício da 

necessidade do outro503.  

 

                                                                                 
502 Pode-se definir interesse como a relação existente entre um sujeito, que possui uma necessidade, e o bem apto 

a satisfazê-la, determinada na previsão geral e abstrata de uma norma.  Entre o sujeito e o bem, portanto, forma-se 

uma relação que, na situação jurídica enfocada, toma o nome de interesse. In: JAGER, Pier Giusto. L’Interesse 

Sociale. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1972, p. 3. No original: La relazione tra um soggetto, cui fa capo un 

bisogno, e il bene idôneo a soddisfare tale bisogno, determinata nella previsione generale ed astratta di una norma. 

Observa-se que “bem” é aqui entendido em sentido amplo, como sendo tudo aquilo que é apto a satisfazer uma 

necessidade. Necessário ressalvar que a concepção jurídica de interesse não é pacífica. 
503 Na lição de Carnelutti, é possível identificar três formas de relação existentes entre os interesses: (i) de 

indiferença, quando inexiste qualquer interferência na satisfação de um interesse em relação ao outro; (ii) de 

convergência ou solidariedade, quando a satisfação de um interesse ocorre conjuntamente com a satisfação de outro 

interesse; e (iii) de conflito, quando há impedimento ou prejuízo na satisfação de um interesse em razão de outro 

interesse. CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Diritto. 3ª ed. Roma: Ed. Del Foro Italiano, 1951, pp.11-

12. 
503 “Configura-se o conflito de interesses quando a satisfação do interesse meramente individual somente poderá 

ocorrer mediante o sacrifício do interesse coletivo, e vice-versa. Existe, dessa forma, um conflito de interesse entre 

o sócio ou administrador e a sociedade quando o sócio ou administrador é portador, diante de determinada 

deliberação, de um dúplice interesse: o social e o seu particular, sendo esta duplicidade de tal monta que um dos 

interesses não pode ser satisfeito sem sacrificar o outro”. In EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – regime 

jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 438-439.  
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Portanto, nas situações de conflito de interesses, o acionista possui um interesse 

extrassocietário, que se opõe ao interesse social. Se ele escolhe privilegiar o interesse social, 

sofrerá uma perda pessoal. Caso atenda a seu interesse extrassocial, poderá causar dano à 

sociedade504. Assim, é possível que, em determinadas situações, o acionista assuma uma posição 

de defesa de dois interesses: o interesse social e o seu interesse particular. O conflito se torna 

evidente quando não é possível realizar um deles sem prejuízo do outro505. 

 

Necessário enfatizar que o conflito é sempre entre um interesse extrassocial do 

acionista e o interesse social. O interesse extrassocial, vale dizer, corresponde a qualquer 

interesse que não seja relacionado à causa do contrato de sociedade.  

 

Caso o acionista tenha um interesse ex causa societatis, mesmo que seja contraposto 

ao interesse de outro acionista, não estaremos diante de uma hipótese de conflito de interesses 

stricto sensu.  

 

É possível que ocorra, por exemplo, uma deliberação em que determinado sócio 

queira aprovar uma distribuição de lucros, enquanto outro defende a constituição de reservas. 

Trata-se, esse caso, de um conflito entre os sócios, e não entre o interesse da sociedade e um 

interesse extrassocial. 

 

A distribuição de lucros bem como a acumulação de reservas estão em 

conformidade com o interesse social, sendo que a escolha entre as duas opções “riflette una 

                                                                                 
504 Nesse sentido: “Tout change lorsqu’um actionnaire se trouve en conflit d’intérêts et que son intérêt propre 

s’oppose à son intérêt d’actionnaire. S’il privilégie le second, il subit un manqué à gagner; s’il favorise le premier, 

il subit une perte dans la société. Le calcul dicte alors son vote.” SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêst 

dans la société anonyme. Joly: Paris, 2004, p. 41 
505 “Configura-se o conflito de interesses quando a satisfação do interesse meramente individual somente poderá 

ocorrer mediante o sacrifício do interesse coletivo, e vice-versa. Existe, dessa forma, um conflito de interesse entre 

o sócio ou administrador e a sociedade quando o sócio ou administrador é portador, diante de determinada 

deliberação, de um dúplice interesse: o social e o seu particular, sendo esta duplicidade de tal monta que um dos 

interesses não pode ser satisfeito sem sacrificar o outro”. In EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – regime 

jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 438-439. No mesmo sentido: “C’è conflitto di interessi, fra socio e 

società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, di fronte ad uma data deliberazione, di un 

dúplice interesse: del suo interesse di socio ed, inoltre, di un interesse esterno alla società (nella sua personalità 

giuridica, distinta da quella dei soci) e questa duplicità di interesse è tale per cui egli non può realizzare l’uno se 

non sacrificando l’altro interesse (cioè l’interesse della società). QUATRARO; FUMAGALLI; D’AMORA. Le 

deliberazinioni assembleari e consiliari: aspetti civili, tributari, casi e materiali. Milão, Giuffrè, 1996, p. 250.  
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contingente valutazione di opportunitá”506, de modo que a decisão discricionária incumbe à 

maioria. Destarte, estando os interesses inclusos no fim social, a avaliação de conveniência e 

oportunidade sobre uma ou outra escolha é realizada em conformidade com o princípio 

majoritário. 

 

Há um conflito de interesses nos termos do art. 115, §1º, da Lei das S.A., apenas 

quando o conflito é, de fato, entre um interesse extrassocial – ou seja, um interesse que não é de 

algum modo reconduzível ao contrato de sociedade – e qualquer dos interesses que são 

reconduzíveis a tal contrato507.  

  

Nessa esteira, o legislador tenta proteger os interesses da companhia, condenando a 

atuação do acionista em conflito com o interesse social ao dispor que o sócio não poderá votar 

nas deliberações da assembleia geral “em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia508”. Este é, pois, o conflito de interesses stricto sensu509, em contraposição às demais 

hipóteses previstas no art. 115, identificadas como conflito de interesses lato sensu.   

 

Para se caracterizar o conflito de interesses stricto sensu, o acionista deve possuir 

um interesse extrassocial que possa afetar substancialmente sua capacidade de privilegiar o 

interesse social em determinada deliberação. Ou seja, o interesse deve ser relevante o suficiente 

a ponto de influir no processo de formação da vontade do acionista.  É uma situação em que há 

“um forte perigo de comportamento incorreto510”. Tal interesse extrassocial pode ser econômico 

ou não, direto ou de terceiro511. Nesse contexto, diz-se que o acionista tem um “interesse 

próprio” ou é um “acionista interessado”.  

                                                                                 
506 JAEGER, Pier Giusto; DENOZZA, Francesco; TOFFOLETTO, Alberto. Appunti di Diritto Commerciale: 

impresa e società. 7ª ed. Milão: Giuffrè, 2010. pp.323-324 
507 BUFFA, Francesco. Company and Shareholders.  Key Editore, 2016, p. 147.   
508 Art. 115, §1º da Lei das S.A. “O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao 

laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como 

administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia”.  
509 Ao nos referirmos a “conflito de interesses” estamos, em regra, nos referindo ao conflito de interesses stricto 

sensu.  
510 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 94. 
511 Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 

203. 
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Identificada essa situação, os partidários da corrente formal defendem que o 

acionista deve ser impedido de votar. Nesse caso, não é necessário indagar se há lesão ao 

interesse social ou à sociedade, pois o acionista interessado está impedido de votar como medida 

de precaução.  

 

Contudo, é difícil definir critérios para a identificação prévia de todas as hipóteses 

em que possam existir conflito de interesses. Além disso, ainda que tenha um interesse próprio, 

o acionista pode “harmonizá-lo” com o interesse social ou, talvez, priorizar este em detrimento 

daquele.  

 

Nesse sentido, a corrente do conflito material ou substancial prega que o controle 

deve ser realizado ex post, de forma a analisar o conteúdo do voto e, então, aferir se o acionista 

privilegiou o seu próprio interesse em detrimento da sociedade.  

 

O embate entre as correntes se estende desde o Decreto-Lei 2.627/40, contrapondo 

os juristas nacionais512. No âmbito da CVM, primeiramente foi adotada a tese formalista, 

posteriormente substituída pela perspectiva do conflito material. A posição que vigora 

                                                                                 
512 Do lado da corrente material, destacam-se: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito 

Comercial. Vol. 3, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 259; CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de 

Interesses nas Sociedades Anônimas: hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp. 274-287; 

EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada. v.1. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 662-663; FRANÇA, Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 91 ss.; 

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Conflito de interesses entre sociedade controladora e controlada e entre 

coligadas, no exercício do voto em Assembleias Gerais e reuniões sociais. RDM, n. 51, pp. 29-32; LAMY FILHO, 

Alfredo. Temas de S.A.: exposição e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 302-312; LEÃES, Luiz Gastão 

Paes de Barros. Conflito de interesses e vedação do voto nas assembleias das sociedades anônimas. RDM, 92, pp. 

107-110. PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. Sociedades por ações. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1973, p. 81; 

PENTEADO, Mauro Rodrigues. Reorganização operacional e societária. Ação declaratória de nulidade de 

deliberações de Conselho de Administração de S.A. Suposto conflito de interesses. RDM, 146, pp. 237-268. REGO, 

Marcelo Lamy. In: LAMY FILHO, Alfredo, BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.) Direito das Companhias. 

v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 411 et.seq.; TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre 

Tavares. Das sociedades anônimas no direito brasileiro. São Paulo: Buschatsky, 1979, pp. 278-279. SILVA, 

Alexandre Couto. Responsabilidade dos administradores de S.A.: business judgment rule. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007, pp.25-43; VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 

315. Já a corrente do conflito formal conta com o apoio de: SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário, 

3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 90-104, pp. 99-100, pp. 167-177, pp. 172-173; CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à Lei de Sociedade Anônimas. v.2, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 465 et. seq.  
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atualmente, desde o caso Tractebel513, é a do conflito formal diante de um caso evidente de 

conflito de interesses.  

 

O dissenso, portanto, está em definir se a intenção da lei é prevenir a ocorrência de 

uma ameça ao interesse social, como garantia da isenção do resultado da votação514; ou condenar 

a atuação do sócio que privilegiou o seu interesse próprio em uma situação de conflito.  

 

Considera-se razoável o posicionamento da corrente intermediária, defendida por 

Comparato e, no âmbito da CVM, por Alexsandro Lopes, Marcos Pinto, Maria Helena Santana, 

Otávio Yasbez515, dentre outros. De acordo com esse entendimento, caso o conflito de interesses 

seja evidente, isto é, transpareça a priori “da própria estrutura da relação ou negócio sobre que 

se vai deliberar”516, trata-se de hipótese de impedimento de voto. Caso contrário, deve-se 

analisar o conteúdo do voto para verificar se o acionista privilegiou o próprio interesse e, assim, 

constatar o conflito. Dessa forma, se o conflito for detectado após a realização da deliberação, 

nada impede que o voto do acionista seja impugnado. 

 

Como bem destaca Aragão, a corrente intermediária não é bem representada pelo 

binômino formal-substancial, sendo melhor descrita pelos termos evidente-implícito, visto que, 

sendo o conflito evidente, estamos diante de uma hipótese de impedimento de voto (conflito 

                                                                                 
513 Destaca-se, na ocasião, o treço do voto da Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana: “Na minha 

opinião, o art. 115, §1º, ao determinar que o acionista fica impedido de votar nas deliberações em que tiver -

interesse conflitante com o da companhia, estabeleceu verdadeira hipótese de impedimento de voto, que pode ser 

controlada antes da deliberação, se houver evidência de que está em jogo algum interesse particular do acionista, 

que não é comum aos demais. O conflito se configura a partir da identificação desse interesse particular, 

independentemente de comprovação de prejuízo à companhia. No entanto, parece que este preceito legal deve ser 

aplicado com prudência, sob pena de se verificar, a pretexto de se coibir os conflitos de interesses, um excessivo 

cerceamento ao exercício do direito de voto pela mesa diretora dos trabalhos da assembleia. Acredito que só se 

deva impedir o acionista de exercer o voto com base nesse fundamento, quando, no caso concreto, verificar-se, de 

maneira evidente, o interesse particular em jogo na deliberação”. Voto da Presidente da CVM, Maria Helena 

Santana, no Caso Tractebel.  
514 Tal qual o faz nas demais hipóteses do art. 115, §1º.  
515 Vide Caso Tractebel 
516 Importa, aqui, trazer a citação de Comparato, segundo o qual, “para que haja impedimento de voto é mister que 

o conflito de interesses transpareça a priori da própria estrutura da relação ou negócio sobre que se vai deliberar, 

como, por exemplo, um contrato bilateral entre a companhia e o acionista. Não transparecendo preliminarmente o 

conflito de interesses, nem por isso deixa de valer a proibição do voto, a qual continua a se dirigir ao votante, e que 

pode, em qualquer hipótese, ser invocada por outros acionistas presentes à assembleia”. COMPARATO, Fábio 

Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres – controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e 

alienação indireta do controle empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 
 

formal), doutro lado, quando a apuração depende de análise mais profunda, é hipótese de 

conflito substancial517.  

 

A adoção da corrente intermediária traz consigo a necessidade de se definir, de 

forma clara e restritiva, as hipóteses nas quais o conflito de interesses é evidente, uma vez que 

o impedimento de voto é medida drástica. Nesse contexto, o caso comumente citado para 

exemplificar uma situação de conflito verificável ex ante é a celebração de um contrato bilateral 

entre a companhia e o acionista518. Não obstante a clareza de tal exemplo, faz-se necessário 

aprofundarmos essa discussão, a fim de identificarmos parâmetros para distinguir em quais 

situações há um conflito de interesses evidente. Em outras palavras, é necessário delimitar o que 

configura um conflito de interesses evidente, causa de impedimento de voto.  

 

Antes, porém, devemos analisar se a opção pela corrente intermediária encontra 

guarida em nossa legislação.  

   

4.1 O IMPEDIMENTO DE VOTO 

 

A corrente intermediária propõe que o impedimento de voto deve ser aplicável 

apenas aos casos em que há um conflito aberto de interesses, o qual transpareça de forma 

evidente. Nos casos em que o conflito não é evidente, o voto do acionista deve ser analisado. 

                                                                                 

517 “para concluir que existe conflito a priori (formal) quando ele é evidente também antecipadamente, numa 

situação formal, como o contrato entre o acionista e a companhia, sendo ele substancial quando a sua apuração 

depende de análise mais profunda”.Aragão, Paulo Cezar. Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de 

Voto: Abuso de Direito, Benefício Particular e Conflito de Interesses.  In “Direito Empresarial e Outros Estudos 

de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro”, Rodrigo Monteiro de Castro, Walfrido 

Jorge Warde Junior, e Carolina Dias Tavares Guerreiro (orgs). São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 212.  
518 A propósito, destaca-se o treço do voto da então Presidente da CVM,  Maria Helena dos Santos Fernandes de 

Santana: “Na minha opinião, o art. 115, §1º, ao determinar que o acionista fica impedido de votar nas deliberações 

em que tiver interesse conflitante com o da companhia, estabeleceu verdadeira hipótese de impedimento de voto, 

que pode ser controlada antes da deliberação, se houver evidência de que está em jogo algum interesse particular 

do acionista, que não é comum aos demais. O conflito se configura a partir da identificação desse interesse 

particular, independentemente de comprovação de prejuízo à companhia. No entanto, parece que este preceito legal 

deve ser aplicado com prudência, sob pena de se verificar, a pretexto de se coibir os conflitos de interesses, um 

excessivo cerceamento ao exercício do direito de voto pela mesa diretora dos trabalhos da assembleia. Acredito 

que só se deva impedir o acionista de exercer o voto com base nesse fundamento, quando, no caso concreto, 

verificar-se, de maneira evidente, o interesse particular em jogo na deliberação”. Voto da Presidente da CVM, 

Maria Helena Santana, no Caso Tractebel.  
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Desse modo, tal corrente não se confunde com a tese do conflito formal, a qual prega que o 

acionista esta impedido de votar em qualquer hipótese de conflito de interesses. Entretanto, a 

corrente intermediária não afronta a maioria dos argumentos utilizados para defender a corrente 

formal, sendo conciliável com boa parte da fundamentação utilizada para justificar a adoção da 

corrente formal.  

 

Lado outro, a posição intermediária também não se confunde com a corrente 

material, a qual defende que o acionista pode votar em todos os casos, mesmo em situações de 

conflito evidente. Aqui, no entanto, a defesa da corrente intermediária vai de encontro com 

vários argumentos utilizados para defender a tese do conflito substancial, visto que esta nega 

qualquer tipo de impedimento sobre o voto do acionista em conflito.  

 

Diante desse cenário, faz-se necessária uma análise mais pormenorizada dos 

argumentos geralmente utilizados para defender a impossibilidade do divieto di voto em 

quaisquer situações de conflito de interesse. 

 

4.1.1 ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO  

 

O estudo do direito italiano e alemão são frequentemente utilizados para o 

esclarecimento das controvérsias relacionadas ao conflito de interesses, sobretudo como 

argumento de defesa do conflito material. Entretanto, conforme será demonstrado, o papel 

desempenhado pelo art. 2.373 do Código Civil italiano e pelo § 243,2 da AktG de 1965 já é 

satisfeito pela figura do abuso do direito de voto existente em nosso ordenamento.  

 

4.1.1.1 ITÁLIA 

 

A evolução da legislação italiana e os debates doutrinários daquele país são 

frequentemente utilizados pelos intérpretes brasileiros na tentativa de esclarecer os contornos 

do conflito de interesses. De fato, o art. 2.373 do Código Civil italiano de 1942 dispunha de 

redação assemelhada ao art. 115, §1º e §4º da nossa Lei das S.A. Naquele, era previsto que o 

“direito de voto não poderá ser exercido pelo sócio na deliberação em que tiver, para si ou para 
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outrem, um interesse em conflito com o da sociedade. Em caso de inobservância dessa regra, 

toda vez que a deliberação puder causar dano à sociedade, ela será impugnável, conforme o art. 

2.373, desde que, sem o voto dos sócios que deveriam se abster de votar, não teria sido alcançada 

a maioria necessária519”.  

 

Apesar da proibição constante na redação do artigo, no sentido de que “Il diritto di 

voto non può essere esercitato”, o parágrafo seguinte estipula que a deliberação tomada com o 

voto conflitante só será anulável caso possa gerar um dano potencial à companhia. Dessa forma, 

mesmo que a deliberação fosse viciada com o voto conflitante e a maioria necessária tivesse 

sido alcançada com o concurso deste, quando não houvesse prejuízo para a companhia tal 

deliberação não pode ser anulada520.  

 

Há um aparente conflito entre os parágrafos, o que levou boa parte da doutrina 

italiana a considerar que seria apenas uma proibição acautelatória, no sentido de que, dada a 

impossibilidade de se saber previamente qual interesse o sócio vai privilegiar na deliberação, “a 

lei impõe, cautelarmente, que ele se abstenha de votar”521. Caso o acionista vote, é necessário 

verificar o modo como o acionista votou e, uma vez constatado que o conteúdo da deliberação 

possa causar dano à companhia, ela poderia ser anulada.  

 

                                                                                 
519 “Art. 2.373. Conflitto d’interessi – Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in 

cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. In caso d’inosservanza 

della disposizione del comma precedente la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile 

a norma dell’art. 2.377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe 

raggiunta la necessaria maggioranza. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la 

loro responsabilità” Tradução Livre: O direito de voto não poderá ser exercido pelo sócio na deliberação em que 

tiver, para si ou para outrem, um interesse em conflito com o da sociedade. Em caso de inobservância dessa regra, 

toda vez que a deliberação puder causar dano à sociedade, ela será impugnável, consoante dispõe o art. 2.377, desde 

que, sem o voto dos sócios que deveriam se abster de votar, não teria sido alcançada a maioria necessária. Os 

administradores não podem votar nas deliberações que digam respeito às suas responsabilidades” Há, aqui, duas 

situações distintas. Na segunda hipótese, não há grandes controvérsias na interpretação de que os administradores 

estão impedidos de votar nas deliberações concernentes às suas responsabilidades. Trata-se de hipótese clássica do 

divieto di voto, a qual, se descumprida, acarreta a nulidade do voto independentemente de existência ou não de 

dano para a companhia; ou seja, não há necessidade de se examinar o conteúdo do voto. A racionalidade dessa 

previsão é a de que o sócio-administrador não pode participar de um julgamento sobre a própria conduta. 
520 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 80 
521 Op. Cit. p. 80.  
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Em 2003, com o decreto legislativo de 17 de janeiro, a redação do art. 2.373 do 

Código Civil522 foi alterada, passando a prever que “A deliberação aprovada com o voto 

determinante daquele que possui, por conta própria ou de terceiro, um interesse em conflito com 

o da companhia, é impugnável nos termos do artigo 2377, na hipótese de trazer dano à 

companhia523”.  

 

Tal reforma, portanto, retira a previsão de que “Il diritto di voto non può essere 

esercitato”, encerrando as discussões em torno da existência ou não de um divieto di voto no 

caso de conflito de interesses. A justificativa governamental para tal alteração, conforme aponta 

Gambino, foi no sentido de “eliminare dubbi e problemi, che possono sorgere in particolare 

nelle assemblee convocate per le fusioni, dove è frequente che um socio, spesso di maggioranza, 

possiede partecipazioni in entrambe le società interessate e non sembra ammissibile che in tale 

caso ogni decisione sia rimessa alla minoranza”524.  

 

Destarte, a fundamentação foi no sentido de preservar o princípio majoritário. Tal 

receio era estimulado pela perspectiva de que o presidente da mesa assemblear, caso não fosse 

vinculado à maioria, pudesse excluir o voto do sócio majoritário, haja vista que a reforma de 

2003 também alterou o art. 2.371 para determinar que o presidente da assembleia possui a 

função de “accerta l’indentità e la legittimazione dei presenti”525.  

 

Portanto, na legislação italiana, confirmou-se que um acionista que tiver um 

interesse conflitante com o da sociedade não está impedido de votar na assembleia, e que o 

presidente da mesa não pode impedi-lo de exercer o seu direito de voto. A deliberação tomada 

                                                                                 
522 A redação exposta é aquela posteriormente modificada pelo decreto legislativo de 27 de janeiro de 2010, em 

atualização à diretiva europeia 2007/36/CE, a qual, na sentença “approvata con il voto determinante di socio”, 

substituiu “socio” por “coloro”, para abarcar as situações nas quais o voto não seja proferido pelo acionista.  
523 Art. 2.373. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di 

terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa 

recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I 

componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la 

responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.  
524 GAMBINO, Agostino. Nuove Prospettive Del Conflitto di Interessi Assembleare Nella Società per Azioni. In: 

“Studi in Ricordo di Pier Giusto Jaeger”. Milão: Giuffrè, 2011, p. 336.  
525 GAMBINO, Agostino. Nuove Prospettive Del Conflitto di Interessi Assembleare Nella Società per Azioni. Op. 

Cit. p. 337 
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com voto determinante de sujeito em conflito de interesses é passível de anulação caso possa 

trazer dano à companhia.  

 

Em suma, para a deliberação ser anulável devem ser satisfeitas duas condições: (i) 

o voto em conflito de interesses deve ser determinante para a deliberação, ou seja, é necessário 

fazer a prova de resistência; e (ii) é necessário que a deliberação possa causar dano à sociedade. 

Por exemplo, caso a deliberação aprove a aquisição, pela sociedade, de um bem pertencente a 

um sócio, tal deliberação não será anulável se o preço for equitativo.  

 

Para Jaeger, Denozza e Toffoletto526, a regra do art. 2.373 se limita a prevenir os 

efeitos danosos decorrentes do uso do voto para perseguir um interesse contrastante com o 

interesse social. É, pois, similar ao novo voto abusivo, uma vez que para a configuração do 

abuso do direito de voto não é necessária a comprovação de dolo do acionista, bastando que o 

voto tenha sido contrário ao interesse social527. 

 

Suprimida a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, o papel 

desempenhado pelo voto abusivo se torna similar aquele desempenhado pelo art. 2.373, sendo 

ambos direcionados a combater os efeitos danosos decorrentes do voto contra o interesse social.  

 

4.1.1.2 ALEMANHA 

 

Em uma breve retrospectiva histórica da legislação alemã, o §252 do HGB 

estipulava um rol categórico de situações nas quais o sócio não poderia exercer o seu direito de 

voto, quais sejam, (i) exoneração de responsabilidade do acionista perante a companhia; (ii) 

liberação de uma obrigação do acionista para com a companhia; (iii) conclusão de um negócio 

entre o acionista e a companhia; e (iv) propositura de uma ação por parte da companhia contra 

                                                                                 
526 JAEGER, Pier Giusto; DENOZZA, Francesco; TOFFOLETTO, Alberto. Appunti di Diritto Commerciale: 

impresa e società. 7ª ed. Milão: Giuffrè, 2010. pp.323-324 
527 Nesse sentido, Modesto Carvalhosa, após observar que a jurisprudência tem admitido a caracterização do voto 

abusivo mesmo sem prova da intenção fraudulenta, conclui que “o exame objetivo do ato de votar contrariamente 

ao interesse social é, pois, suficiente à configuração de um ilícito no exercício da prerrogativa”. CARVALHOSA, 

Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. v. 2, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 462  
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o acionista ou transação para extingui-la. Se o acionista votasse em tais situações, seu voto seria 

considerado nulo528. 

 

A AktG de 1937 continuou a elencar hipótese taxativas de proibição do direito de 

voto em seu § 114,5529, com a importante exclusão do impedimento de voto no caso de 

conclusão de um negócio entre o acionista e a companhia. Conforme aponta Erasmo Valladão, 

tal exclusão deu-se “sobretudo em razão de preocupações com os grupos societários, onde a 

sociedade controladora está quase sempre em potencial conflito com os interesses das 

controladas530”;   

 

Ademais, a AktG de 1937 incluiu uma regra genérica, com o condão de corrigir as 

distorções causadas apenas pela previsão de um rol taxativo de hipóteses, o que deixava escapar 

uma série de casos de conflito de interesses substanciais que não eram abarcados pelo texto 

legal. Assim, o §197,2 veio preencher essa lacuna, inserindo uma previsão no sentido de que “é 

anulável a deliberação decorrente de voto exercido por sócio com o objetivo intencional de 

obter, para si ou para outrem, vantagens particulares, estranhas à sociedade, de que resultem, 

ou possam resultar, prejuízos para a companhia ou para outros acionistas”.  

 

Aqui, faz-se necessário realçar novamente a evidente semelhança com a segunda 

parte da nossa regra do abuso do direito de voto, a qual dispõe que “considerar-se-á abusivo o 

voto exercido com o fim de (...) obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de 

que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.  

 

                                                                                 
528 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 75 
529 Quais sejam, (i) exoneração de responsabilidade do acionista perante a companhia; (ii) liberação de uma 

obrigação do acionista para com a companhia; e (iii) propositura de uma ação por parte da companhia contra o 

acionista ou transação para extingui-la. Válido observar que tais hipóteses eram similares às previstas no art. 252 

do HGB, com exceção do impedimento de voto no caso de conclusão de um negócio entre o acionista e a 

companhia. Conforme aponta França, tão exclusão deu-se “sobretudo em razão de preocupações com os grupos 

societários, onde a sociedade controladora está quase sempre em potencial conflito com os interesses das 

controladas”. FRANÇA, Erasmo Valladão e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 76 (nota de rodapé) 
530 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, 75-76. 
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Na linha exposta por Leães, no caso previsto no §197,2 “o regime aplicável é o da 

anulabilidade da deliberação, resultante de uma incompatibilidade entre o interesse pessoal e o 

interesse da companhia, expressa no voto conflitante”531. Assim, referido artigo girava em torno 

de três princípios: (i) era de rigor a intenção danosa do acionista votante, expressa no advérbio 

‘intencionalmente’ (vorsätzlich); (ii) fazia referência à natureza especial e estranha à sociedade 

das vantagens procuradas (gesellschaftsfremde Sondervorteile); e (iii) ressaltava as 

consequências danosas que possam decorrer dessa deliberação contaminada para a sociedade 

ou aos outros acionistas (zum Schaden der Gesellschaft oder ihrer Aktionare) 532. 

 

Complementando a linha evolutiva até os dias atuais, o disposto no §197,2 da AktG 

de 1937 foi reproduzido de forma assemelhada no artigo § 243,2 da AktG de 1965, porém com 

alterações relevantes. A nova redação dispõe que “a anulação pode também fundar-se no fato 

do acionista tentar obter, com seu voto, para si ou para terceiros, vantagens particulares em 

detrimento da sociedade ou de outros acionistas, sendo essa deliberação idônea para produzir 

tal resultado533”.  

 

Como aponta Leães534, elimina-se o advérbio (vorsätzlich) e o adjetivo 

(gesellschaftsfremde). A eliminação do elemento ‘intenção’ é interpretada no sentido de que, 

conforme a nova lei, basta que o sócio, ao votar, tenha tentado obter vantagens especiais, 

necessariamente extrassociais, para que se configure o conflito. Por outro lado, a eliminação do 

adjetivo ‘extrassocial’ responde a exigência de ordem redacional: o caráter estranho à sociedade 

do interesse motivador do voto já estaria implícito na noção de ‘vantagem especial’ a que se 

refere a lei. (...) Ademais, da fórmula zu erlangen suchte (“tentar obter”), utilizada na lei de 

1965, deflui da ideia de que o conflito se instaura com a ocorrência de dano potencial, sem que 

                                                                                 
531 Parecer intitulado “Ação de Anulação de Deliberação Assemblear decorrente de Voto de Acionista com 

Interesse Conflitante”. Apud: FRANÇA, Erasmo Valladão e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de 

S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 76.  
532 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de Interesses e Vedação de Voto nas Assembleias das Sociedades 

Anônimas. RDM, nº 92, p. 108 
533 Tradução livre de: § 243, Abs. 2 Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein Aktionär mit der 

Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der 

anderen Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen 
534 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de Interesses e Vedação de Voto nas Assembleias das Sociedades 

Anônimas. RDM, nº 92, p. 108 (Proibição de Voto e Conflito de Interesses nas Assembleias Gerais. In: “Pareceres”, 

São Paulo: Singular, 2004, p. 177.  
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se exija a evidência de prejuízo efetivo para a caracterização do conflito”. Outrossim, também 

foi excluída a possibilidade de anulação da assembleia viciada caso fossem dadas 

“compensações adequadas” aos demais acionistas535536.  

 

Destarte, a regra genérica prevista no § 243,2 da AktG de 1965, cuja aplicação 

depende da análise do conteúdo do voto do acionista, em tudo se assemelha à nossa figura do 

voto abusivo, como assente na doutrina nacional. Portanto, a não ser que se entenda que o 

instituto do conflito de interesses e do abuso do direito de voto se confundem em nosso 

ordenamento, não é possível referir-se ao ordenamento alemão para defender o controle ex post 

no caso de conflito de interesses, visto que o voto abusivo já desempenha o mesmo papel do § 

243,2 da AktG de 1965.  

 

 

4.1.2 A LEI DAS S.A. 

 

Desde o Decreto-Lei 2.627/1940 já existia o embate entre a corrente material e 

formal, com a doutrina majoritária filiando-se à tese do conflito substancial. À época, o art. 95 

previa que “responderá por perdas e danos o acionista que, tendo em uma operação interesses 

                                                                                 
535 Conforme elucida Erasmo Valladão: “Resta registrar, por fim, que o §243,2 da Aktiengesetz de 1965, exclui da 

hipótese de anulabilidade a deliberação que, embora decorrente de voto de acionista orientado na busca de 

vantagens particulares, atribui aos demais acionistas ‘compensações adequadas’ (angemessener Ausgleich), tal 

como ocorre na disciplina do relacionamento entre sociedades controladora e controladas, prevista no §304. Ao 

juiz compete igualmente examinar se as compensações foram adequadas ou não”. FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 78 
536 A exemplo da Lei anterior, a AktG de 1965 também manteve as hipóteses de proibição de voto no § 136, Abs. 

1 (em linha com o disposto no 114,5 da AktG de 1937 e no § 252 do HGB). Assim, a redação dispõe que “Ninguém 

pode exercer o direito de voto, para si ou para terceiros, quando for tomada uma deliberação a respeito de sua 

própria exoneração, ou de sua liberação de uma obrigação, ou do exercício de um direito que a sociedade deva 

fazer valer contra o votanteTradução livre de: § 136, Abs. 1. Niemand kann für sich oder für einen anderen das 

Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluß gefaßt wird, ob er zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu 

befreien ist oder ob die Gesellschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll. 
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contrários aos da sociedade, votar deliberação537 que determine com seu voto a maioria 

necessária”538.  

 

Há, inegavelmente, fortes argumentos em defesa da corrente material. Contudo, 

conforme buscaremos demonstrar, nenhum deles é conclusivo, abrindo maior espaço para uma 

interpretação teleológica. De início, é necessário destacar que o enunciado do §1º do art. 115  é 

inequívoco ao determinar que “o acionista não poderá votar”. Tal comando é aplicável 

indistintamente a todas as hipóteses elencadas no §1º, incluindo a situação na qual o acionista 

tiver um interesse conflitante com o da companhia539540. É evidente que a interpretação textual, 

por si só, não dá nenhuma margem de segurança ao intérprete. Entretanto, é de se notar que a 

redação legal repete os termos “não poderá votar” e “nem em qualquer outra”, evidenciando 

assim a proibição de voto nas situações ali elencadas. Como aponta o Direito da CVM, 

Alexsandro Broedel Lopes, “E a despeito das críticas dessa suposta leitura simplista e literal 

da lei, entendo que não se pode descartar a análise sintática e semântica do texto legislativo. 

Em outras palavras, parece-me que nenhum método de interpretação pode subverter o ‘não’ 

pelo ‘sim’”541.  

 

Dada a fragilidade da intepretação textual, analisemos então sob uma perspectiva 

sistemática. Nesse contexto, é recorrente a menção ao § 4º do art. 115 da LSA pelos partidários 

da corrente material, o qual determina que “a deliberação tomada em decorrência do voto de 

acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável (...)”. Alegam, portanto, 

que se o mandamento legal fosse para proibir o voto, a sanção deveria ser a nulidade da 

                                                                                 
537 Aquilles Bevilacqua já advertia sobre o defeito na redação do artigo, posto que “não é a deliberação que 

determina a maioria necessária. Pelo contrário, a deliberação é determinada pela maioria, ou, por outra, a maioria 

para a qual concorreu o voto do acionista é que determina a deliberação”. BEVILACQUA, Aquilles. Sociedades 

Anônimas e em Comandita por Ações. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1957, p. 113. Apud: CUNHA PEIXOTO, 

Carlos Fulgêncio da. Sociedade por Ações. 3º vol. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 81. 
538 À época, também se vislumbrava a confusão entre os conceitos de conflito de interesses (art. 95) e benefício 

particular (art. 82). Nesse sentido, Cunha Peixoto defendia que “a regra geral é proibir ao acionista participar de 

deliberação que venha trazer-lhe vantagens especiais” (...) “o art. 95 deve, na verdade, ser interpretado em 

confronto com o art. 82”. CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da. Sociedade por Ações. 3º vol. São Paulo: 

Saraiva, 1972, p. 82. 
539 Além, claro, nas deliberações relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do 

capital social e à aprovação de suas contas como administrador.  
540 Caso Tractebel, voto proferido pelo Diretor Otávio Yasbek, parágrafo 27. 
541 Voto do Diretor da CVM, Alexsandro Broedel Lopes, no Caso Tractebel. 
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deliberação, e não a sua anulabilidade, pois o voto dado em conflito de interesses atentaria contra 

expressa determinação legal’542.   

 

Dessa forma, a correta interpretação do §1º do art. 115 deveria ter como objetivo 

permitir que o voto fosse proferido para, posteriormente, verificar se o acionista privilegiou o 

seu próprio interesse a partir da análise do conteúdo do voto. Se assim o for, o sócio responderá 

pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver 

auferido (art. 115, §4º, LSA). Ademais, caso tal voto tenha contribuído para a deliberação, esta 

pode ser anulada.  

 

Entretanto, é necessário ressaltar que o §4º do art. 115 determina que a deliberação 

é anulável, não o voto proferido. Logo, o voto dado em situação de conflito de interesses é nulo 

por determinação do §1º do art. 115 e, caso tal voto tenha contribuído para a formação da 

deliberação assemblear, esta é anulável nos termos do §4º do art. 115.  

 

Dessa forma, a anulação prevista no §4º do artigo 115 é direcionada à deliberação e 

não ao voto do acionista, o qual é, em qualquer caso de conflito, nulo. Prova dessa interpretação 

reside no fato de que o §4º também se aplica às hipóteses incontroversas de impedimento de 

voto, quais sejam, as deliberações relativas ao laudo de avaliação de bens com que o acionista 

concorrer para a formação do capital social e à aprovação das contas pelo sócio que também 

seja administrador543. A contrario sensu, se a anulabilidade prevista no §4º resultasse na 

interpretação de que o conflito de interesses deva ser material, não haveria impedimento de voto 

sequer nessas hipóteses incontroversas.  

 

Nesse sentido, a anulabilidade é o remédio jurídico padrão para os vícios nas 

deliberações assembleares, sendo também utilizada quando a deliberação é viciada em função 

do voto exercido em conflito de interesses, o qual deve ser considerado nulo. Em outras palavras, 

                                                                                 
542 Artigo 166, VI do Código Civil.  
543 Nesse sentido, cf. Caso Tractebel, voto proferido pelo Diretor Otávio Yasbek.  
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o §4º do art. 115 apenas comina a consequência tradicional para vícios das deliberações 

societárias544.  

 

Além disso, a anulabilidade é um remédio perfeitamente indicado para os casos de 

violação da regra de impedimento de voto. Afinal, um acionista pode exercer seu direito de voto 

no interesse da companhia mesmo quando está em situação de conflito. Caso isso ocorra, a 

anulabilidade permite que a companhia convalide a deliberação viciada, o que não seria possível 

caso a consequência prevista pela lei fosse a nulidade545. Consequentemente, se o acionista 

desobedecer ao mandamento legal e vier a proferir o voto, este será nulo, e a deliberação 

anulável caso o voto conflitado tenha sido determinante, de acordo com o §4º do art. 115.  

 

Continuando nosso esforço interpretativo, outro argumento frequentemente 

utilizado pelos partidários da corrente material é o de que a Lei das S.A. permite a contratação 

entre a companhia e sócio. É o caso do art. 117, §1º, “f”, que estabelece ser modalidade de 

exercício abusivo de poder do controlador “contratar com a companhia, diretamente ou através 

de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não 

equitativas”. Lido a contrario sensu, o artigo permite que o controlador execute contratos com 

a companhia, desde que firmados em condições comutativas. Caso contrário, estaria 

configurado o abuso de poder546. Portanto, se a deliberação versar sobre contrato a ser realizado 

                                                                                 
544 Nesse sentido, é citada a decisão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 

35230/SP, relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, reconheceu que a anulabilidade é a conseqüência 

mais adequada para vícios das deliberações societárias. 
545 Nos termos dos art. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, os negócios jurídicos nulos não podem ser 

convalidados, ainda que a pedido das partes, nem convalescem pelo decurso do tempo. Já o negócio jurídico 

anulável pode ser convalidado pelas partes, inclusive tacitamente, como prevêem os art. 172 e 174, ou pelo decurso 

do prazo previsto no art. 178 do Código Civil. Essa regra de convalidação foi repetida expressamente pelo parágrafo 

único do art. 285 da Lei nº 6.404, de 1976 
546 Nesse sentido, trechos do voto do Diretor Eli Loria, Caso Tractebel: “... é considerada modalidade de exercício 

abusivo de poder o acionista controlador contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de 

sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas (art.117, § 1º, "f"). Lida ao 

revés, é permitida a contratação do acionista controlador com a companhia em condições equitativas, o que pode 

ser feito pelos administradores por meio de atos regulares de gestão. Assim sendo, seria um contrassenso impedir 

o voto do mesmo acionista controlador em uma Assembleia Geral convocada, nos termos do art. 256, para 

justamente aprovar um contrato da Companhia com o acionista controlador. Estarem os dois, companhia e acionista 

controlador, em pontas opostas do contrato não significa que os mesmos estão em conflito, cabendo ser verificado 

se o preço está fixado em condições idênticas àquelas que a sociedade contrataria com parte não relacionada, tal 

qual a lei societária determina aos administradores em seu art. 156, § 1º, O entendimento pelo controle a priori do 

voto inverte a lógica da lei societária de prevalência da maioria e, conforme destacado em votos proferidos em 

casos anteriores, impede de votar aquele que sofrerá um impacto relevante da decisão (por sua participação 
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entre a sociedade e seu controlador - situação paradigmática de conflito de interesses - a lei 

indica que a contratação em bases equitativas é permitida.  

 

Acreditamos, contudo, que tal argumento não deva prevalecer. Ao se discutir o 

impedimento de voto não se examina a proibição de contratar, mas apenas a legitimidade do 

voto do controlador quanto à matéria. O contrato pode ser celebrado, desde que o beneficiário 

não vote547. Em outras palavras, o impedimento de voto não se confunde com a possibilidade 

de contratação entre a companhia e seu controlador, é somente uma forma de preservar o 

interesse social ante uma situação na qual há maior probabilidade de o acionista privilegiar seus 

próprios interesses em detrimento da companhia.  

 

Por fim, outro ponto ressaltado pela corrente material é que, nos casos de 

incorporação de companhia controlada548 e da constituição de grupo de sociedades entre 

controladora e suas controladas, a lei não proíbe o voto do acionista em situação de conflito de 

interesses. Dessa forma, argumenta-se, a intenção do legislador é verificar a existência (ou não) 

do conflito mediante análise do conteúdo do voto. Contudo, como bem aponta Norma Parente, 

esses dispositivos podem ser vistos como uma exceção à regra de impedimento de voto549. Em 

outras palavras, quando a lei permite o voto do acionista em conflito, o faz expressamente, 

enumerando as situações em que pode votar. A regra geral, contudo, permanece a do 

impedimento em caso de conflito de interesses.  

 

Portanto, com base nessa interpretação textual e sistemática da Lei das S.A., 

entendemos ser defensável o impedimento de voto no caso de conflito aberto de interesses. 

Vejamos então as demais controvérsias.  

  

 

                                                                                 

expressiva no capital social da companhia) e que melhor conhece os negócios sociais, confrontando o princípio da 

boa-fé que rege as relações comerciais, sendo o exercício do voto regra geral que, aliás, constitui-se em um direito 

do acionista não-controlador e em um dever do acionista controlador.” 
547 Vide Caso TIM, voto proferido pelo Diretor da CVM, Marcelo Fernandes Trindade. 
548 Sendo também aplicável à incorporação de controladora por sua controlada, à fusão de companhia controladora 

com a controlada, à incorporação de ações de companhia controlada ou controladora, à incorporação, fusão e 

incorporação de ações de sociedades sob controle comum, de acordo com o §4º do artigo 264. 
549 Vide Caso Previ, voto proferido pela Diretora Norma Parente, parágrafos 6, 7, 11 e 12. 
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4.1.3 PRINCÍPIO MAJORITÁRIO E PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ 

 

O conflito de interesses geralmente ocorre entre a companhia e seu controlador. 

Portanto, é questionável se eventual impedimento de voto não significaria uma ruptura do 

princípio majoritário, tendo em vista que a decisão a ser tomada na deliberação assemblear seria 

outorgada aos minoritários. De acordo com Kelsen, a ideia que está por traz do princípio 

majoritário é a de que o ordenamento social deve estar de acordo com o maior número possível 

de sujeitos, e em desacordo com o menor número possível550.  

 

Nesse contexto, pela regra majoritária são chamados a decidir os sócios que 

representam a maioria do capital social, os quais suportam maiores riscos econômicos e, 

portanto, têm maior interesse no sucesso da companhia551. O controlador é quem sofre os 

maiores impactos da decisão e possui os maiores incentivos para agir em defesa do fim social. 

Dessa forma, o interesse do controlador é o mais alinhado com o da companhia, e ele se encontra 

em uma melhor posição para tomar decisões embasadas sobre os negócios sociais.  

 

Ademais, o poder conferido ao controlador é acompanhado dos respectivos deveres 

e responsabilidades, mais completos do que os aplicáveis aos demais sócios. Portanto, existe 

um amplo dever de lealdade do controlador perante a companhia e os minoritários552, 

acompanhado da estrutura que impõe limites e responsabilidades à sua atuação. Atentar contra 

a lógica da regra majoritária compromete a estrutura da lei societária como um todo553. 

Conforme destaca Bulgarelli, “neste quadro de pesos e contrapesos, vê-se claramente que, em 

nenhum momento e sob qualquer hipótese, quis o legislador de 1976 entregar o poder ao 

minoritário554”.  

                                                                                 
550 KELSEN, Hans. Teoria Generale del Diritto e dello Stato. Milão, 1964, p. 191.  
551 Ascarelli já dizia que “la regola maggioritaria trova difatti la sua giustificazione nel pressupposto che la 

deliberazione che raccoglie la maggioranza dei voti raccolga per ciò stesso i voti di quanti, avendo un interesse 

economico prevalente, corrono un maggior rischio” ASCARELLI, Tullio.(Interesse sociale ed interesse comune 

nel voto (nota a Cass. 12 maggio 1951, n. 1177), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, p. 1.145.  
552 E, de acordo com o art. 116, §único, também com os trabalhadores e com a comunidade na qual atua.  
553 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Acordo de acionistas sobre controle de grupos de sociedades. São Paulo: RDB, 

2002, p. 244. No mesmo sentido, Aldo Ferrari:, “una esasperata tutela delle minoranze importa uno squilibrio a 

livello sistemático che si riflette sulla stessa funzionalità della società minandone in radice la struttura”, FERRARI, 

Aldo. L’abuso del diritto nelle società, Padova : CEDAM, 1998, p. 125. 
554 BULGARELLI, Waldirio. O Conselho fiscal nas companhias abertas, São Paulo: RT, 1988, p. 68 
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Desta feita, conferir o poder de decisão aos minoritários equivale a relegar a 

condução da sociedade àqueles que estão menos aptos a desempenhar esse papel, tendo em vista 

que eles não detêm os maiores incentivos para agir em prol do interesse social ou tomar decisões 

informadas, possuem menor conhecimento do negócio e não são sujeitos aos deveres e 

responsabilidades próprios dos controladores. As consequências de tal ato podem ser nefastas. 

Além das maiores chances de ocorrência de abuso de minoria, mesmo nas decisões tomadas em 

boa-fé aumenta-se a probabilidade de elas não serem as mais acertadas, colocando em risco a 

própria sobrevivência da companhia.  

 

Nessa linha, é necessário ainda ressaltar que a reforma implementada pela Lei 

10.303/2001 pretendeu acrescentar seis parágrafos ao art. 115555, de forma a estabelecer 

procedimento pelo qual os minoritários poderiam convocar assembleia para deliberar quanto à 

existência de conflito de interesses ou requerer que tal deliberação fosse tomada no curso de 

uma assembleia. Dessa forma, caberia à própria assembleia decidir sobre a existência de 

conflito.  

 

Entretanto, referida proposta foi vetada pelo Presidente da República em 31 de 

outubro de 2001556, sob o argumento de que: “A necessidade de vetar os parágrafos acima 

transcritos decorre de manifesto conflito com o interesse público, em razão da constatação de 

que a assembleia para deliberação acerca da existência de conflitos de interesses de que tratam 

os citados dispositivos se afigura inócua em termos de proteção ao acionista minoritário. Com 

efeito, não há como afastar o voto do acionista controlador no conclave pretendido – sob pena 

                                                                                 
555 A redação proposta era a seguinte: “§5º. Poderá ser convocada assembleia geral para deliberar quanto à 

existência de conflito de interesses e à respetiva solução, por acionistas que representem 10% (dez por cento), no 

mínimo, do capital social, observado o disposto no parágrafo único, alínea c, parte final, do art. 123. §6º. A 

assembleia a que se refere o §5º também poderá ser convocada por titulares de ações com direito a voto que 

representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. §7º No curso da assembleia geral ordinária ou 

extraordinária, os acionistas a que se refere o §6º poderão requerer que se delibere sobre a existência de conflito de 

interesses, não obstante a matéria não constar da ordem do dia. §8º Decairão do direito de convocar a assembleia 

de que trata o §5º os acionistas que não o fizerem no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que tiverem 

ciência inequívoca do potencial conflito de interesses. §9º Caso a assembleia geral, por maioria de votos, delibere 

haver conflito de interesses, deverá especificar as matérias nas quais o acionista em situação de conflito ficará 

impedido de votar. §10º A assembleia especificada no §9º poderá delegar, com a concordância das partes, à 

arbitragem a solução do conflito”. 
556 O veto do Presidente da República foi proferido através da mensagem nº 1.213 de 31 de outubro de 2001.  
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de se atribuir aos minoritários o inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a 

partir da alegação de existência de conflito do controlador, e de se desconsiderar o próprio 

conflito de interesses do minoritário na assembleia especial, o que demonstra a inexistência de 

efetividade na proposta apresentada. Em realidade, as regras acima enfocadas trariam, na 

prática, apenas confusão, podendo, inclusive, servir para supostamente confirmar a 

inexistência de um conflito cuja presença caberia ao Poder Judiciário avaliar, ou mesmo para 

motivar um aumento de ações judiciais envolvendo o controvertido tema de que se cuida”.  

 

Assim, o veto presidencial realça justamente a defesa do princípio majoritário e 

coloca argumentos de ordem prática na defesa do conflito substancial, destacando que a 

interpretação contrária poderia fomentar o abuso dos minoritários. 

 

Em que pese os argumentos acima expostos, os quais endossamos integralmente, é 

necessário ressaltar que, em situações excepcionais, o impedimento de voto do controlador é 

justificado ante a presença de um incentivo claro e robusto que o induz a não privilegiar o 

interesse social. Além de ser uma situação esporádica, o impedimento do controlador tem o 

condão de proteger a legitimidade da assembleia557 pois, ao retirar os interesses conflitantes do 

conclave, abre-se espaço para que os acionistas isentos possam perseguir somente o interesse 

social558.  

 

Logo, em situações normais, é evidente que o princípio majoritário deve prevalecer, 

tanto pelos maiores incentivos que o controlador possui para perseguir o interesse social quanto 

em função dos deveres e responsabilidades que lhe são impostas pela Lei das S.A. Contudo, 

essa lógica não se sustenta em situações de conflito de interesses evidente, nas quais a superior 

aptidão do controlador para tomar a deliberação assemblear é substituída pelo maior risco de 

que ele venha a perseguir seus próprios interesses em detrimento da companhia. Assim, “a 

legitimidade da assembleia para deliberar sobre os assuntos de interesse da companhia parte 

                                                                                 
557 Nesse sentido, “(...) o impedimento de voto dos acionistas que possam se beneficiar de modo particular com a 

deliberação, seja na hipótese de benefício particular ou conflito de interesses, é uma medida de proteção à 

legitimidade da assembleia e da decisão nela tomada” Caso Oi-Portugal Telecom, voto proferido pela Diretora 

Luciana Dias. 
558 Vide Caso Tractebel, voto proferido pela então Presidente Maria Helena Santana.  
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do pressuposto de que a maioria é capaz de expressar o que é melhor para a companhia, o que, 

evidentemente, nos casos de conflito, só pode ser atingido caso o acionista interessado esteja 

impedido de votar559” 

 

Portanto, quando o princípio majoritário não é capaz de funcionar a contento, por 

conta de o controlador possuir um interesse conflitante suficientemente claro e robusto, é 

necessário corrigir esse desvirtuamento momentâneo e delegar a decisão para os demais 

acionistas que não se encontram em situação de conflito. Não se trata de abandono da regra da 

maioria, mas apenas da aplicação de um mecanismo previsto na legislação para proteção do 

interesse social em situações excepcionais, nas quais é justificável exigir que a aprovação se dê 

por uma “maioria especial”, composta também pelos minoritários. Além disso, o controlador 

exerce uma verdadeira função560, ou poder funcional, sendo-lhe aplicáveis regras especiais, 

assim como determinadas restrições561. Logo, no próprio status distinto do controlador se 

encontra a justificativa para o impedimento de voto em determinadas situações.  

 

Além da questão da defesa do princípio majoritário, os partidários da corrente 

material alegam também que proibir o acionista de votar, antes mesmo de se ter verificado 

qualquer conduta reprovável, é um acinte à presunção de boa-fé e inocência. Nessas bases, 

propagam que a proibição do voto equivale à presunção de que o acionista iria privilegiar seus 

próprios interesses caso lhe fosse permitido votar em uma situação de conflito. Assim, diante 

do pressuposto de que o sócio cometeria uma ilegalidade ao votar, toma-se a drástica decisão 

de lhe retirar o direito de voto. Esse entendimento vai de encontro à presunção de que as pessoas 

agem de boa-fé e cumprem a lei, a qual é substituída pelo pressuposto de que o acionista irá 

privilegiar seus interesses egoísticos em detrimento do interesse social. Em outras palavras, 

diante de um aparente conflito de interesses, entende-se de antemão que o sócio irá cometer um 

ilícito, o que afronta a presunção de boa-fé e inocência562. Portanto, em respeito a tais princípios, 

                                                                                 
559 Vide Caso Tractebel, voto proferido pela então Presidente Maria Helena Santana.  
560 Como elucida Comparato: “o poder reconhecido pela lei ao empresário é, tecnicamente, uma função, não uma 

prerrogativa de gozo no interesse próprio(...)”. COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e 

pareceres – controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e alienação indireta do controle empresarial. 

São Paulo: Saraiva, 1990. p. 86 
561 Vide Caso Tractebel, voto proferido pelo Diretor Otávio Yasbek, parágrafos 48 e 49. 
562 Nesse sentido: “A presunção a priori é algo, a meu ver, muito violento e assistemático dentro do regime do 

anonimato, pois afasta a presunção de boa-fé, que me parece ser a presunção geral e mais tolhe um direito 
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deve-se permitir o voto do acionista e, da análise do seu conteúdo, examinar se agiu de maneira 

reprimível.  

  

Contudo, necessário enfatizar que, apesar da presunção geral de boa-fé e inocência, 

não é incomum a lei estipular regimes especiais de prevenção para evitar condutas prejudiciais, 

especialmente nas situações nas quais é grande o risco de que a conduta de alguém venha a 

prejudicar outras pessoas. Por exemplo, a regra que proíbe o mandatário de adquirir os bens do 

mandante; a que torna nulo o negócio jurídico celebrado com menor de 16 anos; ou a que veda 

o pacto comissório. Dessa forma “presunção da boa-fé e da inocência não diz que a lei deve, 

ao definir quais condutas que serão consideradas ilícitas, presumir que todos os indivíduos se 

portam sempre de maneira exemplar” 563.  

 

Portanto, em que pese a relevância do princípio majoritário e da presunção de boa-

fé, em situações esporádicas e nas quais é forte o perigo de comportamento incorreto, é 

plenamente justificável o impedimento de voto do controlador.  

 

4.1.4 QUESTÕES PRÁTICAS E ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

No embate contra a visão exclusivamente substancial do conflito de interesses, há 

ainda uma série de argumentos de ordem prática e econômica que devem ser confrontados. 

Vejamos abaixo os principais.  

 

A) REALIDADE DOS GRUPOS SOCIETÁRIOS  

                                                                                 

fundamental do acionista ordinário que é o direito de voto, no pressuposto de que ele não teria como resistir à 

tentação.(...) . Prefiro, em situações genéricas, entender que as pessoas cumprem a lei, que não se deixam trair por 

seus sentimentos egoísticos, porque, como disse, a boa-fé é a regra igualmente o cumprimento da lei e a inocência. 

Ora, se isto não fosse verdade, talvez fosse melhor não haver sociedade, pois a confiança é algo fundamental nas 

relações societárias, até mesmo nas companhias abertas, pois ninguém, em sã consciência, gostaria de ser sócio de 

alguém em que não confia, principalmente se este alguém for o acionista controlador. Parece-me, assim, evidente 

a distorção, pois a presunção de hoje e sempre é que as pessoas cumprem a lei." Voto proferido por Luis Antônio 

Sampaio Campos, Caso TIM.  
563 Também no mesmo voto: “Ainda, defendem os partidários da corrente formalista que a presunção da boa-fé e 

da inocência não diz que a lei deve, ao definir quais condutas que serão consideras ilícitas, presumir que todos os 

indivíduos se portam sempre de maneira exemplar. Nesse sentido, é possível a criação de mecanismos que visem 

evitar condutas prejudiciais em situações em que é grande o risco de que alguém seja prejudicado pela conduta de 

outros”. Caso Tractebel, voto proferido pelo Diretor Otávio Yasbek, parágrafo 51.  
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Argumento de relevo para os defensores da corrente material reside no fato de que, 

hodiernamente, grande parte das companhias estão insertas em grupos societários, 

principalmente aquelas de capital aberto. É natural que as sociedades controladas percam parte 

de sua autonomia para a controladora, mas não se pode presumir nesses casos que existam 

interesses conflitantes entre controladora e controlada. Como aponta Leães, “daí a tendência a 

adotar um sistema de controle ex post do exercício de voto; fulminando-o quando, do conflito 

de interesse, resulte ele objetivamente idôneo a acarretar dano à sociedade ou a outros 

acionistas, ou perseguir vantagens indevidas, para si ou para outrem564”.  Essa visão encontra 

grande respaldo na doutrina, sendo defendida por juristas do quilate de Erasmo Valladão565 e 

Tavares Guerreiro566. De fato, o próprio legislador se preocupou com a questão dos grupos 

societários, conforme as previsões dispostas nos arts. 264 e 265 da Lei das S.A., acima 

comentados.  

 

No direito comparado, ressaltamos o caso da Alemanha. Lá, o §252 do HGB, previa 

que o sócio não poderia votar nas deliberações relativas à conclusão de um negócio entre o 

acionista e a companhia567. Entretanto, tal vedação foi retirada na AktG de 1937, “sobretudo em 

                                                                                 
564 Aliás, como adverte Luigi Mengoni em magistral estudo sobre a matéria, a ‘proibição de voto’ como sistema de 

tutela do interesse social vem sendo restringida gradativamente a hipóteses excepcionais, em face das necessidades 

do mundo econômico moderno, caracterizado pela concentração empresarial. Nas relações entre sociedades 

controladoras e controladas, estas perdem grande parte de sua autonomia empresarial. (...) Daí a tendência a adotar 

um sistema de controle ex post do exercício de voto; fulminando-o quando, do conflito de interesse, resulte ele 

objetivamente idôneo a acarretar dano à sociedade ou a outros acionistas, ou perseguir vantagens indevidas, para 

si ou para outrem". LEÃES, Luis Gastão Paes de Barros. Proibição de Voto e Conflito de Interesses nas 

Assembléias Gerais. In: “Pareceres”. vol. 1, São Paulo: Singular, 2004, p. 181. 
565 “Essa orientação do legislador brasileiro, no sentido de vedar apenas os conflitos substanciais de interesse, com 

exceção das três primeiras hipóteses do §1º, do art. 115, da LSA, que são de conflito formal, deve-se, como 

salientado por Luiz Gastão Paes de Barros Leães e outros, à realidade insuprível que constituem hoje os grupos 

societários”.  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses e Benefício Particular: Uma 

distinção que se impõe definitivamente dirimir. In RDM 161/162. p. 42. A citação interna é referente ao parecer 

intitulado “Ação de anulação de deliberação assemblear decorrente de voto de acionista com interesse conflitante”, 

na apelação cível nº 129.414-1/4, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, p. 22.  
566 “Também, em linha de princípio, não se pode presumir a conflituosidade de interesses entre controladora e 

controlada, ou entre coligadas. Assim, ainda que se pense, às vezes, em um conflito potencial, como pode ocorrer, 

e.g., na hipótese de fusão ou incorporação, inclina-se a doutrina (especificamente, Mengoni, art. citado) pelo 

repúdio ao ‘divieto’ abstrato, considerando a efetiva conflituosidade, em cada caso concreto”. GUERREIRO, José 

Alexandre Tavares. Conflitos de Interesse entre Sociedade Controladora e Controlada e entre Coligadas, no 

Exercício do Voto em Assembleias Gerais e Reuniões Sociais. RDM, nº 51, 1983, p. 30 
567FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 75. 
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razão de preocupações com os grupos societários, nos quais a sociedade controladora está quase 

sempre em potencial conflito com os interesses das controladas568”.  

 

Neste ponto, a adoção da tese formal, aplicada irrestritamente, afetaria sobremaneira 

as relações intragrupo. Em tais situações, há maior probabilidade de que os negócios propostos 

sejam no interesse das partes e economicamente vantajosos. Nesse sentido, é defensável que o 

impedimento prévio não seja aplicável se houver a devida compensação dos danos decorrentes 

do negócio entre as sociedades do grupo, caso sejam prejudiciais a uma delas569.  

 

B) ABUSO DE MINORIA 

 

 

Segundo os defensores da corrente material, o impedimento de voto em caso de 

conflito de interesses transfere para os acionistas minoritários o poder de tomar as deliberações 

sociais em situações específicas, mas que frequentemente possuem importância fundamental 

para a companhia. Nessa perspectiva, aumenta-se o risco de que os minoritários venham abusar 

desse poder momentâneo570, especialmente ao considerarmos que possuem menores incentivos 

para atuarem em prol do interesse social, mormente em uma perspectiva de médio e longo 

prazo571.  Conforme destaca Jose Rubio, “adoptar fórmulas que permitieran una decisiva 

intervención minoritaria abriría la posibilidad de vetos injustificados e incompatibles con la 

                                                                                 
568 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, 75-76. 
569 A propósito, Cf. PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos Societários. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006.  
570 Nesse sentido, válido lembrar as razões do veto do Presidente da República à inclusão de novos parágrafos no 

art. 115 da LSA por ocasião da reforma implementada pela Lei 10.303/2001, no sentido de que “A necessidade de 

vetar os parágrafos acima transcritos decorre de manifesto conflito com o interesse público (...) sob pena de se 

atribuir aos minoritários o inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a partir da alegação de 

existência de conflito do controlador, e de se desconsiderar o próprio conflito de interesses do minoritário na 

assembleia especial, o que demonstra a inexistência de efetividade na proposta apresentada”.  
571 Tal consideração ganha relevância ao considerarmos que a decisão, na maioria das vezes, será relegada aos 

investidores institucionais, nos quais muitas vezes se concentram as participações minoritárias nas companhias 

abertas. Nessa perspectiva, há diversas questões a serem ponderadas, visto que os investidores institucionais muitas 

vezes investem em várias empresas do mesmo segmento, ou seja, também podem ter interesses conflitantes com o 

da companhia. Ademais, a depender do tipo de investidor institucional, ele pode ser impelido por interesses de 

curto prazo, o que pode prejudicar a continuidade da companhia.  
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gestión de la empresa comercial. Los acuerdos ‘por mayoría’ significan simplemente una 

solución dialéctica en el proceso de formación de la voluntad corporativa572” 

 

Entretanto, ponderamos que o risco de abuso de minoria é menor do que o risco de 

permitir o controlador votar em uma situação de conflito de interesses573aberto. No caso de 

conflito de interesses evidente, o acionista controlador tem incentivos reais para agir em prejuízo 

do interesse social, enquanto o abuso de minoria é apenas uma hipótese. Além disso, os 

minoritários também estão sujeitos à regra de conflito de interesses e, por formarem um grupo 

geralmente disperso, há maior dificuldade de coordenação, o que dificulta a possibilidade de 

determinado acionista fazer prevalecer seu interesse egoístico. Assim, o ideal é livrar a 

assembleia de quaisquer sócios que tenham evidentes conflitos de inteersse com a companhia, 

sejam eles controladores ou minoritários, de forma que os presentes estejam livres para 

privilegiar o interesse social sem sopesar os impactos sobre seus interesses pessoais.  

 

C) AUMENTO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO  

 

Argumento de cunho econômico utilizado pelos defensores da corrente substancial 

é no sentido de que o impedimento do voto do controlador acarretaria um aumento significativo 

dos custos incorridos na realização da deliberação assemblear, com consequentes danos para a 

companhia e, indiretamente, para os próprios acionistas. Isso porque o absenteísmo é notório no 

mercado brasileiro, obrigando a companhia despender recursos valiosos para estimular o 

comparecimento dos sócios na assembleia e informá-los sobre a eficiência da proposta. Além 

dos custos financeiros diretos, o tempo necessário para realizar esse processo também pode 

atrasar operações que seriam do interesse da sociedade, gerando danos ainda maiores.  

 

Em argumentação contrária, conforme destaca Marcos Pinto, tais custos não são um 

obstáculo significativo pois, caso contrário, “companhias sem controlador não conseguiriam 

                                                                                 
572 RUBIO, Jose. Curso de Derecho de Sociedades Anonimas, 3ª ed. Madrid: Editorial de Derecho Financeiro, 

1974, p. 238.  
573 Quanto a esse ponto, vide voto do Diretor Marcos Pinto no Caso Duratex.   
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funcionar, nem aprovar operações societárias574.”  Além disso, também observa Alexsandro 

Broedel Lopes575 que o impedimento de voto é um mecanismo de redução de assimetria 

informacional e alinhamento de interesses, que traz custos semelhantes a outras práticas que 

também desempenham esse papel, como a auditoria independente ou os programas de 

remuneração variável. No geral, os custos não são proibitivos, além de serem plenamente 

justificados tendo em vista o potencial de prejuízo ao interesse social e à própria eficiência do 

mercado de valores mobiliários que uma deliberação tomada em conflito de interesses evidente 

pode acarretar.  

 

D) OPERAÇÕES EFICIENTES NÃO SERIAM REALIZADAS 

 

Do lado da corrente material, há o receio de que, caso o controlador seja impedido 

de votar em situações de conflito, oportunidades eficientes do ponto de vista econômico possam 

ser perdidas pela companhia. Disso resultaria uma perda de riqueza, não só para a companhia, 

mas para a comunidade como um todo.  

 

Esse argumento pode ser combatido a partir de diversos fundamentos. Conforme 

elucida Marcos Pinto, em uma análise econômica, se utilizarmos o critério de Pareto, no qual a 

operação seria eficiente se ao menos uma pessoa fosse beneficiada e nenhuma fosse prejudicada, 

não haveria motivos para os acionistas se oporem ao negócio pretendido pelos controladores, 

visto que não seriam prejudicados por ele. Considerando que, na prática, a decisão recairia sobre 

investidores institucionais “Não seria razoável assumir que investidores, em especial os 

profissionais, tipicamente mais bem informados e melhor equipados para uma análise crítica 

de propostas, deixariam o dinheiro de um bom negócio na mesa somente para barrar uma 

operação, se nada ganham em troca disso. O comportamento mais lógico para os acionistas 

desinteressados é que aprovem operações que possam beneficiar a companhia576”. 

                                                                                 
574 Voto proferido pelo Diretor Marcos Pinto no Caso Duratex. No mesmo sentido, vide voto da Diretora Luciana 

Dias no Caso Oi-Portugal Telecom, no qual destacamos o seguinte trecho: “Não se pode negar que a imposição de 

um impedimento de voto acrescenta custo à aprovação de operações dessa natureza porque a deliberação passa a 

depender da realização de uma assembleia na qual a participação dos minoritários seja relevante - e isso também 

já foi reconhecido e analisado pelos precedentes da CVM. Porém, não há motivos para acreditar que esse custo 

impeça que tais transações sejam levadas a termo se forem boas para a companhia. ”  
575 Voto proferido pelo Diretor Alexsandro Broedel Lopes no Caso Tractebel.  
576 Caso Oi-Portugal Telecom, voto proferido pela Diretora Luciana Dias.  
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Da mesma forma, caso seja eleito o critério de eficiência da Kaldor-Hicks, pelo qual 

uma operação é eficiente se os ganhos por ela gerados forem suficientes para compensar as 

perdas577, ainda assim o impedimento seria justificável. Isso porque “é até possível argumentar 

que a regra do impedimento de voto pode barrar certas operações eficientes, quais sejam, 

operações cujos benefícios particulares gerados para o acionista controlador sejam suficientes 

para compensar as perdas sofridas pelos demais acionistas. Porém, isso significa admitir uma 

espécie de expropriação privada do acionista minoritário pelo controlador. Embora essa 

expropriação possa até gerar acréscimo de riqueza no curto prazo, seu impacto de longo prazo 

é péssimo, pois desestimula os investimentos no mercado de capitais578” 

 

Em verdade, a regra do impedimento de voto em situações excepcionais pode 

promover a eficiência econômica, conforme evidências estatísticas encontradas no estudo 

realizado por La Porta579, segundo o qual países com maior índice de proteção aos acionistas 

minoritários em operações com partes relacionadas têm, ceteris paribus¸ mercados acionários 

mais desenvolvidos. Segundo tal estudo, os meios mais eficazes de proteção aos minoritários 

consistem na aprovação da operação pela assembleia geral por acionistas desinteressados580 e/ou 

através de um eficiente controle judicial a posteriori. Considerando que no Brasil as demandas 

judiciais são extremamente lentas e o judiciário é pouco preparado para julgar causas de direito 

societário, o impedimento de voto em situações de maior risco se mostra uma alternativa mais 

viável.  

 

4.1.5 CONCLUSÃO 

 

A defesa da corrente formal clássica, no sentido de que qualquer situação de conflito 

de interesses enseja o impedimento de voto do acionista, tem o potencial de gerar uma sucessão 

de problemas. De início, não há critério para identificar todas as hipóteses de conflito de 

                                                                                 
577 Ressaltando que não é necessário que a compensação ocorra de fato, basta que ela seja possível para que o 

critério de Kaldor-Hicks seja atendido.  
578 A respeito, vide voto do ex-Diretor da CVM, Dr. Marcos Pinto, no processo Duratex Satipel 
579 S. Djankov, R. La Porta, F. Lopes-de-Silanes & A. Schleifer. The Law and Economics of Self-Dealing. Journal 

of Financial Economics, 88 (2008), p. 430-465. 
580 Portanto, sem o concurso do sócio em conflito de interesses.  
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interesses, o que aumentaria a insegurança dos conclaves assembleares. Ademais, há o risco de 

desvirtuamento do princípio majoritário, o que afetaria a própria lógica estrutural das sociedades 

anônimas, uma vez que os controladores possuem os maiores incentivos para buscar o sucesso 

da companhia no longo prazo, bem como possuem um arcabouço legal de deveres e 

responsabilidades para pautar a sua conduta. Além disso, a outorga do poder decisório à minoria 

representa uma afronta à presunção de boa-fé e inocência, bem como aumenta a probabilidade 

de condutas abusivas pelos minoritários, além dos demais problemas vistos acima.  

 

Doutro lado, a adoção da tese do conflito material também pode ensejar graves 

distúrbios. Em especial, a adoção do conflito substancial pode tornar o mercado de valores 

mobiliários mais ineficiente, uma vez que facilita a extração de benefícios privados do controle 

em detrimento dos minoritários, os quais não encontram proteção suficiente no judiciário 

brasileiro. A perda de confiança dos minoritários tem efeito extremamente deletério, afetando a 

capacidade das companhias nacionais se financiarem através do mercado de capitais. Além 

disso, conforme exposto alhures, não há embasamento jurídico inequívoco no sentido de que a 

legislador adotou a tese do conflito material.  

 

Nesse cenário, ganha relevo a posição intermediária, inicialmente defendida por 

Comparato e que, hodiernamente, vem ganhando maior sustentação no âmbito da CVM. Trata-

se de uma visão mais equilibrada para os casos de conflito de interesses, pela qual, nas hipóteses 

em que há grande probabilidade do acionista privilegiar seus próprios interesses, vigora a regra 

do impedimento do voto; caso contrário, o acionista pode votar, devendo ser analisado o 

conteúdo do voto para verificar a existência do conflito.  

 

Assim, previne-se situações em que é grande o risco do acionista votar contra o 

interesse da companhia, enquanto subsiste a possibilidade de controle posterior sobre o voto. 

Ante a falta de uma clara previsão legislativa e considerando que não há posições 

inquestionáveis no eterno embate entre a corrente formal e material, a busca do equilíbrio entre 

tais teses é o caminho mais recomendado.  
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DO CONFLITO 

 

Adotada a corrente intermediária, resta-nos investigar os critérios que podem ser 

utilizados para identificar uma situação de conflito de interesses aberto, capaz de ensejar o 

impedimento de voto do acionista.  

 

Nesse contexto, é válido o recurso à prática americana, país no qual os requisitos 

para identificação de uma situação de conflito de interesses já são bem delimitados. De acordo 

com os ensinamentos de Clark, existem três paramêtros para indentificarmos a ocorrência do 

conflito de interesses. Primeiramente, é necessário que exista um negócio entre a companhia e 

determinada pessoa, física ou jurídica. Ou seja, deve existir um contrato, operação ou qualquer 

outro negócio jurídico envolvendo a companhia e determinada pessoa (parte contrária). Em 

seguida, certo indivíduo deve ter influência no processo decisório da companhia. É o caso, por 

exemplo, do controlador ou do administrador que detenha poder para exercer tal influência581. 

Por fim, aquele que detenha poder de influência no processo decisório da companhia deve ter 

um interesse pessoal (i) no bem-estar ou na prosperidade (welfare) da parte contrária ou (ii) em 

certos efeitos colaterais que o negócio possa proporcionar; sendo que tal interesse pessoal seja 

maior do que o interesse na prosperidade da companhia. 

 

A legislação americana também detalha os critérios para se verificar a existência de 

conflito de interesses. Nesse sentido, o §8.60 do MBCA descreve os parâmetros para identificar 

as operações nas quais um membro do conselho de administração tenha um conflito de 

interesses. Em resumo, o citado artigo prevê que haveria um conflito nas operações executadas 

ou propostas pela companhia ou subsidiária nas quais o conselheiro seja parte; ou tenha um 

interesse financeiro relevante; ou seja relacionado a alguma pessoa que tenha um interesse 

financeiro relevante582. Na linha do pragmatismo americano, encontram-se definições de do que 

seja interesse financeiro relevante, parte relacionada, operação, etc. 

                                                                                 
581 Tal indivíduo pode ou não ser a pessoa com a qual a companhia esta realizando o negócio, quer dizer, não é 

necessário que ele também seja a parte contrária. 
582 MBCA, §8.60 "Director's conflicting interest transaction" means a transaction effected or proposed to be 

effected by the corporation (or by an entity controlled by the corporation) (i)to which, at the relevant time, the 

director is a party; or (ii) respecting which, at the relevant time, the director had knowledge and a material financial 
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No Brasil, Calixo Salomão aponta requisitos semelhantes aos presentes na doutrina 

americana para identificar situações de conflito de interesse. Segundo o ilustre comercialista, há 

conflito em “toda aquela hipótese em que o gestor for direta contraparte ou de qualquer forma 

tiver interesse maior na contraparte da sociedade583”, colocando também que a caracterização 

do conflito de interesses “se aplica apenas aos gestores (administradores e controladores) e não 

àqueles que não têm esse mesmo poder”. 

 

Portanto, considerando a necessária interpretação restritiva para a caracterização do 

conflito de interesse evidente, é válido defender que o conflito se caracteriza quando (a) 

determinado acionista tenha influencia significativa sobre a assembleia geral; e (b) a assembleia 

geral venha a deliberar sobre um negócio jurídico em que tal acionista (i) seja contraparte da 

companhia; (ii) tenha um interesse pessoal relevante na contraparte da companhia; ou (iii) tenha 

interesse pessoal relevante em certos efeitos que tal negócio possa proporcionar584.  

 

4.3 SOLUÇÃO DO CONFLITO 

 

 

Em linha com o que vimos afirmando, acreditamos que as situações de conflito de 

interesses refletem um potencial de dano ao interesse social que, todavia, pode ser neutralizado. 

Nesse sentido, é possível que os sócios, especialmente os controladores, adotem alguns 

mecanismos para “sanar” o conflito, mesmo que esse seja evidente.  

 

O Parecer de Orientação CVM n. 35 é um exemplo prático das medidas que podem 

ser tomadas para evitar o impedimento de voto no caso de conflito de interesses. Nessa toada, a 

prática norte-americana tem evoluído continuamente na criação e análise de mecanismos para 

                                                                                 

interest known to the director; or (iii) respecting which, at the relevant time, the director knew that a related person 

was a party or had a material financial interest. 

583 O autor refere-se à definição de “interesse próprio” que, na visão da corrente formal, ensejaria o impedimento 

de voto. SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 96-97 
584 A exemplo da legislação norte-americana, por interesse pessoal relevante podemos considerar apenas os 

interesses de cunho financeiro capazes de prejudicar a isenção do acionista na tomada de decisão.  
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solucionar situações de conflito de interesses, sendo capaz de nos fornecer algumas referências, 

conforme exposto a seguir.  

 

4.3.1 PERSPECTIVAS DO DIREITO NORTE AMERICANO 

 

 

O conflito de interesses nos Estados Unidos é tratado como espécie de conduta 

vedada pelos deveres fiduciários, mas especificamente pelo dever de lealdade. Nesse contexto, 

podemos conceituar uma relação fiduciária como aquela em que determinada pessoa (fiduciário) 

realiza um negócio ou administra propriedade em benefício de outra (fiduciante). Nessa relação, 

o fiduciário detém certa autoridade discricionária, enquanto o beneficiário permanece em uma 

posição de dependência e confiança585. Tem-se, pois, que o sentido técnico-jurídico do termo 

fidúcia é equivalente ao seu sentido etimológico, ou seja, equivalente a confiança586. Destarte, 

no âmbito de uma relação fiduciária, o fiduciário deve agir de forma desinteressada, visando ao 

melhor interesse do beneficiário. Qualquer conduta que se desvie dessa regra resulta em 

responsabilização do fiduciário. 

 

Via de regra, a lei impõe deveres fiduciários para qualquer pessoa que possui o poder 

de controlar a propriedade de outra587. No direito estadunidense, a visão predominante é a de 

que os diretores e membros do conselho de administração devem gerir a companhia em 

                                                                                 
585 Conforme exposto no caso Carson v. Lynch Multimedia Corp., 123 F. Supp. 2d 1254, 1258-59 (D. Kan. 2000). 
586  “fidúcia – etim.lat. fidúcia, ae ‘confiança, segurança’” (HOUASSIS, A; VILLAR, M. de S.; FRANCO, M. 

Dicionário Houassis da língua portuguesa. 1ª ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1.338; “fidúcia. [Do lat. 

Fidúcia] S.f. 1. Confiança, segurança, fiúza” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa. 2ª ed., rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 775. Aponta ainda Calixto Salomão 

que, apesar dessa ligação na origem, a noção jurídica da fidúcia possui contornos especiais: “ Assim, já no direito 

romano a fidúcia indicava forma especial de negócio jurídico, em que o devedor transferia a propriedade do bem 

ao credor como garantia de pagamento (...) Duas características jurídicas se firmam desde as origens e passarão a 

marcar a evolução do instituto tanto no campo privado como no campo dos negócios e também mais tarde no 

campo do direito societário. A primeira é a desproporção entre fins econômicos e meios jurídicos utilizados, 

geralmente a transmissão de propriedade. A segunda, decorrente da primeira, é a natureza ampla, plena de deveres 

de natureza ética, do fiduciário em relação ao fiduciante.” SALOMÃO FILHO, Calixto. Deveres Fiduciários do 

Controlador. In: “O Novo Direito Societário”. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, ano, pp. 192. 
587 DAVIES JR., Kenneth B. Judicial Review of Fiduciary Decision-making: Some Theoretical Perspectives, 80 

Northwestern University Law Review, n. 1, 1985; SEALY, L.S., Fiduciary Relationships, 69 Cambridge Law 

Journal, 1962. 
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benefício dos sócios e, dessa forma, há muito é reconhecido que os administradores possuem 

deveres fiduciários perante a companhia e os acionistas588.  

 

Quanto aos deveres fiduciários dos sócios, o tema ainda gera certa controvérsia nos 

Estados Unidos. Tradicionalmente, entende-se que os acionistas agem como proprietários, não 

como representantes ou gestores dos bens de outrem589590. Portanto, via de regra, os sócios não 

estão vinculados a qualquer relação fiduciária com os demais acionistas ou com a companhia. 

Essa situação muda quando existe um controlador definido. Nesses casos, pelo princípio 

majoritário, os controladores podem impor a sua vontade nas deliberações assembleares e tomar 

decisões que influenciam a companhia e os diretos dos demais acionsitas. Em outras palavras, 

o controlador pode conduzir a companhia e vincular os minoritários com suas decisões, gerindo, 

portanto, a propriedade de outros591. Forma-se então uma relação fiduciária, pela qual o 

controlador assume deveres fiduciários592593.  

 

Tal entendimento é aplicável especialmente às companhias fechadas, nas quais a 

presença de um controlador é mais frequente e os acionistas minoritários ficam sujeitos a riscos 

                                                                                 
588 Por exemplo, cf. Newton v. Hornblower, Inc., 582 P.2d 1136 (Kan. 1978) 
589 Nesse sentido, vide o caso McDaniel v. Painter, 418 F.2d 545, 547 (10th Cir. 1969). Da mesma forma, o 

Business Corporation Act de 1983 do estado de Illinois prescreve que “a holder of or subscriber to shares of a 

corporation shall be under no obligation to the corporation or its creditors with respect to such shares other than 

the obligation to pay to the corporation the full consideration for which the shares were issued or to be issued”. 805 

ILCS 5/6.40. Interessante também observar que no Direito inglês historicamente vigora o entendimento de que os 

acionsitas não possuem deveres fiduciários. Destarte: “When a shareholder is voting for or against a particular 

resolution, he is voting as a person owing no fiduciary duty to the company who is exercising his own right of 

property as he sees fit. The fact that the result of the voting at the meeting (or at a subsequent poll) will bind the 

company cannot affect the position that in voting, he is voting simply in exercise of  his own property rights”. Voto 

do justice Walton no caso Northern Counties Sec. Ltd. v. Jackson & Steeple Ltd., 1974, 1 W.L.R. 1133, 1144 (Ch.).  
590 Por exemplo, o Business Corporation Act de 1983 do estado de Illinois prescreve que “a holder of or subscriber 

to shares of a corporation shall be under no obligation to the corporation or its creditors with respect to such shares 

other than the obligation to pay to the corporation the full consideration for which the shares were issued or to be 

issued”. 805 ILCS 5/6.40 
591 COHEN, Zipora. Fiduciary Duties of Controlling Shareholders: A Comparative View. U. Pa. J. Int'l Bus. L. vol. 

12:3, p. 380. 
592 Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110, 1113-14 (Del. 1994); Sinclair Oil Corp. v. Levien, 

280 A.2d 717, 719 (Del. 1971) 
593 “the premise for contending that the controlling stockholder owes fiduciary duties in its capacity as a stockholder 

is that the controller exerts its will over the enterprise in the manner of the board itself.” Abraham v. Emerson Radio 

Corp., 901 A.2d 751, 759 (Del. Ch. 2006) 
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maiores do que aqueles enfrentados pelos sócios de companhias abertas594595. Atualmente, a 

maioria dos estados americanos reconhece a aplicação dos deveres fiduciários aos 

controladores596597e, em que pese controvérsias, o entendimento majoritário é no sentido de que 

os deveres fiduciários dos controladores são devidos perante os minoritários598. Nota-se ainda 

um crescente movimento que advoga a aplicação de deveres fiduciários aos minoritários 

ativistas599.  

 

No Brasil, a legislação também não evidencia os deveres fiduciários dos sócios. 

Entretanto, em relação ao controlador, não há grandes dúvidas de que o mero exercício do poder 

                                                                                 
594  “The statutory norms of centralized control and majority rule, when combined with the lack of a public market 

for shares in a close corporation, leave a minority shareholder vulnerable in a way that is distinct from the risk 

faced by investors in a public corporation. After falling out among participants in a closely held corporation, a 

minority investor may face an indefinite period with no return on his or her investment in the enterpreise, or perhaps 

a squeeze out by the majority shareholders in contravention of the investor’s initial expectations (…) Courts have 

enhanced the duty owned to minority shareholders in a close corporation”. THOMPSON, Robert B. The 

Shareholder’s Cause of Action for Oppresion. The Business Lawyer, vol. 48, n. 2, 1993, p. 699. 
595 Nesse sentido: “Shareholders in close corporations have often invested “a substantial percentage” of their assets 

in the corporatin (…) and their position in the corporation may provide them with their only source of income. 

Minority shareholders are vulnerable to “freeze-outs” or “squeeze-outs,” where the majority, for personal rather 

than legitimate business reasons, deprives the minority shareholder of his office, employment, and salary (…) 

Moreover, because no active market exists for the corporation’s stock (and prospective purchasers may be wary of 

buying into a small enterprise where dissension has already occurred), the minority stockholder most likely will 

not be able to sell his shares for any sum approaching their fair value” Rexford Rand Corp. v. Ancel 58 F.3d 1215 

(7th Cir. 1995). Também não é raro o argumento de que se estaria diante de uma “sociedade de pessoas”, nas quais 

deveria prevalescer uma maior relação de confiança entre os sócios: “implicit that people who enter into small 

business enterprise (…) place their trust and confidence in each other. Thus, we find (…) a fiduciary relation exists 

in all cases in which a confidential relationship has been acquired.” Hagshenas v. Gaylord at 72, 557 NE2d at 324. 
596 Por exemplo "Controlling or majority shareholders owe a fiduciary duty to minority shareholders in a closely 

held corporation." T-WOL Acquisition Co. v. ECDG S, LLC, 220 N.C. App. 189, 208 n.8, 725 S.E.2d 607, 617 

(2012); "In North Carolina, it is well established that a controlling shareholder owes a fiduciary duty to minority 

shareholders." Reese v. Smith, 110 N.C. App. 28, 37, 428 S.E.2d 841, 847 (1993). “majority shareholders may not 

use their power to control corporate activities to benefit themselves alone or in a manner detrimental to the minority. 

Any use to which they put the corporation or their power to control the corporation must benefit all shareholders 

proportionately and must not conflict with the proper conduct of the corporation’s business” Jones v. H.F. 

Ahmanson & Co 460 P.2d 464 (Cal. 1969). Voto do Chief Justice Traynor.  
597 Para uma visão crítica sobre o tema, cf. SIEGEL, Mary. Fiduciary Duty Myths in Close Corporate Law. 29 

Delaware Journal of Corporate Law, 2005, pp. 377-490 
598 “the majority shareholder of a closely held corporation clearly had a fiduciary responsibility to the other 

shareholders. That duty involves exercising the highest degree of honesty and good faith” Guy v Duff and Phelps, 

Inc, 672 F Supp 1086, 1090 (ND III 1987).  
599 ANABTAWI, Iman; STOUT, Lynn. Fiduciary Duties for Activist Shareholders. 60 Stanford Law Review, 2008, 

pp. 1255-1308. Nesse context, válido ressaltar a observação do Chief Justice da Corte de Delaware, Leo E. Strine, 

no sentido de que “we must recognize that directors are increasingly vulnerable to pressure from activist investors 

and shareholder groups with short-term objectives, and that this pressure may logically lead to strategies that 

sacrifice long-term performance for short-term shareholder wealth”. Leo E. Strine, Jr., The Dangers of Denial: The 

Need for a Clear-Eyed Understanding of the Power and Accountability Structure Established By the Delaware 

General Corporation Law, 50 Wake Forest Law Review, 2015, p. 791. 
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de controle resulta na administração do patrimônio alheio, inserindo-os em uma relação 

fiduciária perante a companhia e os demais sócios. Dessa forma, é pacífico que nessa posição 

eles assumem deveres fiduciários.  

 

Nesse sentido, a lista de deveres aplicáveis aos controladores nos artigos 115, 116 e 

117 constituem verdadeiros deveres fiduciários do controlador600.  Destarte, o art. 116, § único, 

determina a obrigação que o controlador possui perante os minoritários, trabalhadores e 

comunidade em que atua, “cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”. 

Conforme aponta Calixto, respeitar e atender lealmente os interesses dos minoritários constitui 

formulação clássica dos deveres fiduciários601; na verdade, o emprego da expressão “lealmente” 

remete ainda mais especificamente ao dever de lealdade602. Por sua vez, ao especificar as 

hipóteses de abuso de poder de controle, o art. 117 da Lei das S.A. revela, em sentido contrário, 

os deveres fiduciários que o controlador possui. Por fim, o art. 115 trata da proteção ao interesse 

social no exercício do direito-função do voto e em caso de conflito de interesses, hipótese 

paradigmática da quebra do dever de lealdade, conforme se verá na sequência.  

 

Não obstante o acima exposto, a aplicação dos deveres fiduciários, sobretudo o 

dever de lealdade, não deve ser restrita ao sócio controlador. Na verdade, o dever de lealdade é 

deduzido sobretudo do princípio da boa-fé objetiva, “do qual descende e se estrutura como 

autêntico sobre-princípio do direito societário”603. Ele é uma cláusula-geral, aplicável a todos 

                                                                                 
600 Nesse sentido, SALOMÃO FILHO, Calixto. Deveres Fiduciários do Controlador. In: “O Novo Direito 

Societário”. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, ano, pp. 193. 
601 SALOMÃO FILHO, Calixto. Deveres Fiduciários do Controlador. In: “O Novo Direito Societário”. 4ª ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Malheiros, ano, pp. 194. 
602 Cf. voto da Diretora da CVM, Luciana Dias, no PAS N. 14-2009 (julgado em 11-08-2015):“ (...) diferentemente 

da técnica adotada em relação aos administradores (artigos 153 a 157), a Lei n. 6.404, de 1976, não especificou 

categorias de deveres fiduciários atribuídos ao controlador. O dispositivo que trata dos padrões de conduta desses 

acionistas é uma cláusula geral que comporta uma série de obrigações. (...) Creio que o art. 116 contém aquilo que 

tipicamente é chamado de dever de lealdade, em especial porque emprega a própria expressão “lealmente”. No 

mesmo sentido, Modesto Carvalhosa destaca que o art. 116 trata do dever de lealdade, o qual, medido pelo princípio 

da boa-fé objetiva, inclui em si o dever de diligência. CARVALHOSA, Modesto, Comentários à Lei de 

Sociedades por Ações, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2009, pp. 578. 
603 Válido, aqui, transcrever a fundamentação completa exposta pelo autor: “O dever de lealdade societária existe 

no direito brasileiro, muito embora as nossas leis societárias não o tenham expressamente previsto, e impõe-se 

perante todos os tipos societários. Integra a ordem legal não-escrita e, nas oportunas palavras de Herbert 

Wiedemann, “é componente (parte integrante) cogente de qualquer ética coletiva”, assim também no direito 

brasileiro. (...) O fundamento ético-jurídico do dever de lealdade é dado pelo princípio da correlação ou 

coordenação entre poder e responsabilidade (referido anteriormente no subitem 2.5), a sinalizar a necessária 
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os sujeitos da relação societária, com a função de superar conflitos para os quais não se encontra 

uma solução prévia na lei ou estatuto. O dever de lealdade não reflete nenhuma norma 

diretamente aplicável, uma vez que se trata de um princípio geral de direito, mas indica que o 

sócio deve se abster de praticar atos que possam prejudicar a sociedade e os demais sócios, bem 

como colaborar ativamente para a consecução do fim social604. Conforme elucida Duclerc 

Verçosa: “O estudo da Teoria Geral das Sociedades mostra que as partes no contrato 

plurilateral associativo ou aberto não têm relações diretas umas com as outras em termos de 

direitos e obrigações. Tais relações estabelecem-se no tocante a cada uma delas diante da 

própria sociedade e vice-versa, apresentando-se suas prestações com um sentido convergente, 

dirigidas a um fim comum” (...) “O dever de lealdade, portanto, estabelece-se entre o sócio e a 

sociedade e transparecerá no momento em que o sócio, nesta qualidade, por exemplo, estiver 

exercendo o direito de voto. Neste caso, o voto não poderá ser manifestado de forma abusiva, 

nem em condição de conflito de interesses605”.  

 

Os deveres fiduciários se desmembram em vários deveres específicos, cuja 

classificação é controversa. Tradicionalmente, colocam-se três principais: o dever de diligência, 

lealdade e boa-fé606. Contudo, não raramente, confundem-se os deveres de lealdade e boa-fé607, 

                                                                                 

conexão, ético-jurídica, entre os dois. Por sua vez, o fundamento normativo do dever societário de lealdade é difuso 

e pode ser deduzido a partir de uma série de normas esparsas (CC, arts. 1.006, 1.010, § 3º, 1.011 e 1.013, § 2º; 

LSA, arts. 109, 115364, 116, par. ún, 153, 155, § 4º, e 245) e, de forma mais imediata, do primado da boa-fé 

objetiva (CC, arts. 187 e 422), do qual descende e se estrutura como autêntico sobreprincípio do direito societário. 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário: Abuso das Posições Subjetivas 

Minoritárias. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da USP, pp. 135-136. 
604  Conforme aponta Menezes Cordeiro, os deveres de colaboração e salvaguarda do dever de lealdade se 

desdobram em quatro regras:“o dever de lealdade, em sentido amplo, manda, em geral: (i) que se mantenha uma 

postura coerente, evitando condutas sinuosas, que prejudiquem a outra parte; (ii) que se atente na materialidade das 

condutas, prevenindo atuações que, embora formalmente corretas, o não sejam, em última instância; (iii) que não 

se levem a cabo atuações laterais que prejudiquem o núcleo da situação; (iv) que se mantenha a outra parte 

informada de tudo quanto possa relevar para a situação nuclear. CORDEIRO, Antonio Menezes. Manual de direito 

das sociedades. II vol. 2ªed. Coimbra: Almedina, 2007, n. 221, p. 582. Apud: ADAMEK, Marcelo Vieira Von. 

Abuso de Minoria em Direito Societário: Abuso das Posições Subjetivas Minoritária. Op. cit. p. 139 
605 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. Vol. 2, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 

125-126. 
606 Cf. Cede & Co. v. Technicolor, 634 A.2d 345, 361 
607 Nessa perspectiva, a corte de Delaware já se pronunciou no sentido de que é “far from clear (…) whether there 

is a separate fiduciary duty of good faith”. In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, 906 A.2d 693, 753 (Del. 

Ch. 2005). Não obstante tais controvérsias, também é necessário ressaltar que casos mais recentes frequentemente 

mencionam um quarto dever geral, o de divulgação ou informação (duty of disclosure). Apesar de tais ponderações, 

o desvio do dever de boa-fé em si, pode ser demonstrado quando o fiduciário age intencionalmente de forma a 

violar a lei ou agir com o outro propósito que não seja o melhor interesse da companhia. A propósito, o § 8.30(a) 
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de forma que podemos nos centrar apenas nos deveres de diligência e lealdade como os 

principais deveres fiduciários aplicáveis aos sócios.  

 

O dever de diligência se traduz na obrigação de tomar decisões negociais de maneira 

informada608, ou seja, com o grau de habilidade, diligência e cuidado que poderia se esperar de 

uma pessoa razoavelmente prudente em posição e circunstâncias similares609. Tal dever pode se 

aplicar aos controladores nas situações em que detenham poder para tomar decisões pela 

companhia, tal como nas deliberações tomadas pela companhia controladora sobre sua 

controlada. Entretanto, a jurisprudência parece aplicar tal dever de forma mais branda aos 

sócios610, e a doutrina questiona a sua relevância pois, dentre outros motivos, os controladores 

já teriam fortes incentivos finceiros para tomares decisões bem informadas611.  

 

Por sua vez, o dever de lealdade requer que o fiduciário aja no melhor interesse do 

beneficiário, e não baseie as suas decisões em interesses pessoais. Nesse contexto, o dever de 

lealdade é tradicionalmente relacionado a situações nas quais o controlador tem um interesse 

pecuniário conflitante com o interesse da companhia ou dos minoritários. Assim, negócios 

realizados em conflito de interesses são situação emblemática nas quais os controladores devem 

agir de acordo com o seu dever de lealdade.  

 

 

4.3.1.1 CONFLITO DE INTERESSES 

 

                                                                                 

do MBCA dispõe que: “Each member of the board of directors, when discharging the duties of a director, shall act: 

(1) in good faith, and (2) in a manner the director reasonably believes to be in the best interests of the corporation” 
608 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 873 (Del. 1985) 
609 Cf. CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 123. No mesmo sentido, o § 

8.30(b) do MBCA prevê que: “The members of the board of directors or a committee of the board, when becoming 

informed in connection with their decision-making function or devoting attention to their oversight function, shall 

discharge their duties with the care that a person in a like position would reasonably believe appropriate under 

similar circumstances” 
610 Cf. “Although Emerson has not raised the issue, I am dubious that our common law of corporations should 

recognize a duty of care-based claim against a controlling stockholder for failing to (in a court's judgment) examine 

the bona fides of a buyer, at least when the corporate charter contains an exculpatory provision authorized by 8 

Del. C. § 102(b)(7).” Abraham v. Emerson Radio Corp. 901 A.2d at 759 (Del. Ch. 2006) 
611 Sobre o tema, DAMMANN, Jens. The Controlling Shareholder’s General Duty of Care: A Dogma that should 

be Abandoned. University of Illinois Law Review, 2015, p. 504-505 
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Via de regra, nos Estados Unidos as decisões dos administradores e dos 

controladores estão protegidas pela business judgment rule, ou seja, pela presunção de que ao 

tomar decisões negociais eles agiram de maneira informada, em boa-fé e na crença de que suas 

ações foram tomadas no melhor interesse da companhia612. Desta feita, enquanto o controlador 

ou o administrador agir em boa-fé, com informação suficiente e no interesse da companhia, suas 

decisões não poderão ser questionadas judicialmente pelos demais acionistas613.   

 

Para refutar a aplicação da business judment rule, a parte autora de uma ação judicial 

assume o ônus de evidenciar que os administradores ou controladores violaram algum dos seus 

deveres fiduciários614 ou que a decisão é tão desmedida que configura um mero desperdício dos 

ativos da companhia ou não possui qualquer racionalidade negocial (waste)615. 

 

Todavia, caso o controlador ou administrador tiver tomado a decisão em uma 

situação na qual se encontrava em conflito de interesses, tal regra é alterada substancialmente. 

Estando em conflito de interesses, a posição do fiduciário é inerentemente suspeita, pois crescem 

as chances de ele estar recebendo um benefício que não está disponível aos demais acionistas, 

lucrando às expensas dos seus beneficiários.  

 

O conflito de interesses é geralmente tratado na prática americana sob a ótica do 

negócio consigo mesmo (self-dealing). Tal situação, por si só, não deve ser entendida como um 

prejulgamento do seu mérito. É uma simples descrição de uma situação fática na qual o 

fiduciário aparece nos dois lados de um negócio ou, de outra forma, receba um benefício 

exclusivo e desproporcional advindo do negócio616.  

 

                                                                                 
612 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984); accord Becker v. Knoll, 239 P.3d 830, 834 (Kan. 2010) 
613 Cf. Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984); Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, 954 (Del. 

1985). 
614 “A plaintiff can rebut the presumption of the business judgment rule by showing that the board of directors (…) 

violated any one of its triad of fiduciary duties: due care, loyalty, or good faith.” Weinberger v. UOP, Inc., 457 

A.2d 701, 710 (Del. 1983) 
615 In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, 906 A.2d 27, 74 (Del. 2006). 
616 Cf. HECKER JR. Edwin W. Fiduciary Duties in Business Entities Revisited. Kansas Law Review. vol. 61, 2013, 

pp. 954-955. 
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A principal consequência em identificarmos uma situação de conflito de interesses 

é a de que eventuais decisões tomadas sob essa condição não são, via de regra, protegidas pela 

business judgement rule617. Ao contrário, o negócio passa a estar sujeito a um amplo escrutínio 

judicial sob o entire fairness standard618, com o ônus da prova recaindo sobre o administrador 

ou controlador que agiu em conflito de interesses, o qual deve demonstrar sua boa-fé e a 

comutatividade (fairness) do negócio619. Logo, para defender a validade de um negócio 

realizado em situação de conflito de interesses, caso este venha a ser questionado, o controlador 

ou administrador possui o ônus de provar que o negócio é fair620. 

 

O conceito de fairness possui dois aspectos básicos: fair dealing e fair price621. O 

primeiro compreende questões sobre como o negócio foi iniciado, estruturado, negociado e 

revelado aos demais. Por sua vez, o fair price é relacionado aos aspectos econômicos e 

financeiros do negócio, de forma a avaliar se o preço é justo. Ambos aspectos devem ser 

examinados em conjunto e de forma objetiva, não importando se as partes agiram em boa-fé e 

na crença de que se tratava de um negócio justo622.  

 

Entretanto, há determinadas medidas que podem ser utilizadas para “neutralizar” o 

conflito de interesses e, assim, procurar novamente a proteção da business judgement rule, de 

forma que o ônus da prova sobre eventual irregularidade do negócio recaia sobre o autor da ação 

que contestar o negócio realizado em situação de conflito de interesses. As medidas e seus 

efeitos são distintos caso estejamos diante de uma situação de conflito de interesses envolvendo 

os administradores ou os sócios. Exploremos primeiramente o self-dealing envolvendo os 

administradores para, em seguida, comparamos com as regras aplicáveis ao conflito envolvendo 

os acionistas.  

                                                                                 
617 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984) 
618 Cheffin v. GNI Group, Inc., Civ. A. No. 16211-NC, 1999 WL 721569, at *5 (Del. Ch. Sept. 3, 1999) 
619 Newton v. Hornblower, 582 P.2d 1136, 1145-47 (Kan. 1978) 
620 Cf. Sisk v. Jordan Co, 109 A.181 (Conn. 1920); Patron’s Mutual Fire Ins. Co. v. Holden, 222 N.W. 754 (Mich. 

1929); Mountain Top Youth Camp, Inc. v. Lyon, 202 S.E.2d 498 (N.C. App. 1974); Contra, Murphy v. Hanlon, 79 

N.E.2d 292 (Mass.1948) 
621 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 711 (Del. 1983) 
622 Cinerama, Inc v. Technicolor, Inc (Technicolor Plenary IV), 663, A.2d 1156, 1163 (Del. 1995). Do mesmo 

modo, “Not even an honest belief that the transaction was entirely fair will be sufficient to establish entire fairness. 

Rather, the transaction itself must be objectively fair, independent of the board’s beliefs”. Gesoff v. IIC Indus, Inc. 

902 A.2d 1130, 1145 (Del. Ch. 2006).  
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4.3.1.2 CONFLITO DE INTERESSES DOS ADMINISTRADORES 

 

Na hipótese de self-dealing envolvendo um administrador, há, basicamente, duas 

formas para se tentar “sanar” o conflito e receber a proteção da business judgement rule. A 

primeira alternativa é buscar a aprovação ou ratificação do negócio pela maioria dos membros 

do conselho de administração que sejam considerados desinteressados. Nesse cenário, o 

administrador deve primeiramente revelar aos membros do conselho todos os fatos relevantes 

sobre o conflito de interesses e sobre o negócio em si (full disclosure). Em seguida, o conselho 

deve, em boa-fé, autorizar o negócio por votos da maioria dos conselheiros desinteressados.  

 

A segunda alternativa repete a lógica da primeira, mas a aprovação do negócio é 

realizada pelos acionistas. Assim, o administrador também tem o dever de revelar todas as 

informações relevantes sobre o conflito e o negócio e, na sequência, os sócios desinteressados, 

em boa-fé, podem aprovar o negócio623.  

 

A princípio, caso o negócio passe por qualquer desses procedimentos, em uma 

eventual contestação judicial o ônus da prova recairá sobre o autor da ação, ficando o 

administrador protegido pela business judgment rule624.  

 

Via de regra, a lógica da aplicação da business judgment rule funda-se na premissa 

de que os interesses da companhia e dos acionistas são melhor servidos por uma administração 

livre para tomar decisões, sem ser questionada pelo judiciário, desde que os administradores 

ajam de maneira informada, em boa-fé e livres de interesses particulares. No entanto, se o 

administrador agir em conflito de interesses, os interesses da companhia e dos sócios necessitam 

de uma proteção adicional, a qual é obtida através do escritínio judicial sobre o negócio, 

                                                                                 
623 Em um primeiro momento não havia requisição legal de que a aprovação se desse pela maioria dos acionistas 

desinteressados 
624 Assim, “The key to upholding an interested transaction is the approval of some neutral decision-making body. 

Under 8 Del.C. § 144, a transaction will be sheltered from shareholder challenge if approved by either a committee 

of independent directors, the [independent] shareholders, or the courts.” Oberly v. Kirby, 592 A.2d 445, 466-67 

(Del. 1991); No mesmo sentido: Gottlieb v. Heyden Chemical Corp., 91 A.2d 57, 58-59 (Del. 1952); Benihana of 

Tokyo, Inc. v. Benihana, Inc., 906 A.2d 114, 120 (Del. 2006); Marciano v. Nakash, 535 A.2d 400, 404-05 & n.3 

(Del. 1987).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 
 

realizado por uma parte plenamente informada e desinteressada, quem seja, o juiz. Contudo, se 

o negócio já foi objeto de escrutínio por partes plenamente informadas e desinteressadas, isto é, 

pelos conselheiros e sócios desinteressados, qualquer análise adicional pelo judiciário é 

desnecessária e redundante625.  

 

Essa regra, entretanto, não é livre de controvérsias. Há posições divergentes nas 

cortes americanas, nas quais o entendimento pode variar de acordo com o caso concreto. Por 

exemplo, há casos em que, mesmo com a aprovação dos conselheiros ou dos sócios 

desinteressados, o entire fairness standard pode vir a ser aplicado em um exame judicial, tal 

como ocorreu no caso Fliegler v. Lawrence626, julgado pela Corte de Delaware.  

 

Doutro lado, mesmo que o negócio passe no entire fairness test, caso o 

procedimento de aprovação pelas partes desinteressadas não seja realizado (ou seja realizado de 

forma irregular), o negócio pode vir a ser contestado. A exemplo do caso Hayes Oyster627, no 

qual a corte invalidou uma operação sob o argumento de que o conflito de interesses não havia 

sido adequadamente revelado, o que por si só já tornaria a operação unfair. Dessa forma, mesmo 

passando pelo fairness test, o descumprimento do full disclosure já teria o condão de viciar o 

negócio628.  

 

Não obstante o acima exposto, a regra geral é a de que o administrador pode celebrar 

um negócio com a companhia, mesmo estando em conflito de interesses. Caso o administrador 

obtenha a aprovação dos conselheiros ou sócios desinteressados, estará protegido pela business 

judgment rule. Mesmo que nenhuma dessas medidas sejam adotadas, o negócio ainda será 

considerado válido, mas caso seja contestado judicialmente, caberá ao administrador provar que 

o negócio é justo (fair), de acordo com o entire fairness standard.  

 

 

 

                                                                                 
625 Cf. HECKER JR. Edwin W. Fiduciary Duties in Business Entities Revisited. Kansas Law Review. vol. 61, 2013.  
626 361 A.2d 218 (Del. 1976) 
627 State ex rel. Hayes Oyster Co. v. Keypoint Oyster Co., 391 P.2d 979 (Wash. 1964).  
628 Cf. CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Aspen Law & Business, 1986. p. 171. 
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4.3.1.3 CONFLITO DE INTERESSES DOS ACIONISTAS 

 

 

Conforme visto, a regra geral para os casos de conflito de interesses envolvendo os 

administradores é a de que a aprovação do negócio por membros do conselho de administração 

ou acionistas desinteressados tem o condão de proteger o negócio pela business judgement rule. 

Essa lógica, todavia, não prevalece nos casos de conflito de interesses envolvendo o controlador. 

Quando o controlador se encontra em conflito de interesses, as cortes tendem a adotar critérios 

mais rígidos629, sem a possibilidade de recurso à business judgment rule. No caso, a intepretação 

mais comum é a de que o negócio permanece sujeito ao entire fairness test, mesmo que tenha 

sido aprovado por conselheiros ou acionistas desinteressados630.  

 

A racionalidade por detrás desse entendimento, conforme exposto no caso Kahn v. 

Lynch Communication Systems, Inc, é a de que o controlador traz consigo maior potencial para 

a opressão631, de forma que mesmo conselheiros e acionistas desinteressados podem se sentir 

pressionados pelo controlador, o que os impede de resguardar os interesses da companhia 

adequadamente. Dessa forma, eles não seriam isentos o suficiente para serem partes 

“desinteressadas”, trazendo a necessidade de escrutínio judicial sobre o negócio. Na comparação 

feita por Strine: “Facing the proverbial 800 pound gorilla who wants the rest of the bananas all 

for himself, chimpanzees like independent directors and disinterested stockholders could not be 

expected to make sure that the gorilla paid a fair price632” 

 

Nesse contexto, as cortes de Delaware reconhecem explicitamente que a ameaça 

imposta pelos acionistas controladores é diferente daquela imposta pelos administradores633. 

Desta feita, a business judgment rule não é aplicável aos casos de negócios realizados em 

                                                                                 
629 Kahn v. Tremont Corp., 694 A.2d 422, 428 (Del. 1997). 
630 “when a transaction involving self-dealing by a controlling shareholder is challenged, the applicable standard 

of judicial review is entire fairness, with the defendants having the burden of persuasion” Americas Mining Corp. 

v. Theriault, 51 A.3d 1213 (Del. 2012). No mesmo sentido:  Kahn v. Tremont Corp., 694 A.2d 422 (Del. 1997); 

Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994). 
631 HECKER JR. Edwin W. Fiduciary Duties in Business Entities Revisited. Kansas Law Review. vol. 61, 2013, p. 

963 
632 In re Southern Peru Copper Corp. Shareholder Derivative Litigation, 52 A.3d 761, 788 n.79 (Del. Ch. 2011) 
633 Tremont Corp., 694 A.2d at 428  
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conflito de interesses pelos controladores, os quais ficam sempre sujeitos ao entire fairness 

test634. Portanto, é possível a realização de um negócio entre o controlador e a companhia, 

mesmo que em conflito de interesses, mas ele estará sujeito a um maior escrutínio judicial pela 

regra do fairness test, em que o ônus da prova caberá ao controlador.  

 

Entretanto, a rigidez de tal entendimento pode ser suavizada, especialmente nas 

operações de fusões e aquisições. Em que pese as controvérsias ainda existentes, a lógica 

extraída das discussões envolvendo alienação da companhia e reorganizações societárias é a de 

que, quanto mais eficientes forem os mecanismos adotados pelo controlador para sanar o 

conflito de interesse existente, maior a proteção judicial a ele aplicável.  

 

De início, caso o controlador queira se livrar do ônus da prova ou até mesmo da 

revisão da operação pelo fairness test, deve tentar transformar a operação eivada por conflito de 

interesse em uma verdadeira operação entre partes independentes (arm’s-length transaction).  

 

A depender das medidas adotadas pelo controlador e do tipo de operação, são 

concedidas maiores proteções ao negócio em conflito. Um primeiro “benefício” concedido ao 

controlador consiste na possibilidade de transferir o ônus da prova para o autor que 

eventualmente venha a questionar a operação. Na hipótese, continuará a ser aplicável o entire 

fairness standard na análise da operação, mas o ônus da prova será transferido do controlador 

para o autor da ação. Para fazer jus a tal benefício, é necessário que a operação tenha sido 

aprovada por um comitê especial ou, alternativamente, pela maioria dos acionistas 

minoritários635.  

 

Em relação ao comitê especial, este deve ser composto por conselheiros 

independentes, os quais não podem ter um interesse conflitante com a operação. Por exemplo, 

um comitê especial com três conselheiros independentes não foi considerado válido pois um 

                                                                                 
634 E.g. “the settled rule of law that Hilton as majority stockholder of Mayflower and the Hilton directors as its 

nominees, occupy, in relation to the minority, a fiduciary position in dealing with Mayflower’s property. Since they 

stand on both sides of the transaction, they bear the burden of establishing its entire fairness, and it must pass the 

test of careful scrutinity by the courts” Sterling v. Mayflower Hotel 93 A.2d 107 (Del. 1952). 
635 Essa possibilidade foi aventada no caso Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110, 1117 

(Del. 1994). 
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conselheiro, embora legalmente independente, tinha um relacionamento de longo prazo com a 

companhia e aparentou ter seguido as orientações da sociedade ao selecionar os assessores e 

negociar a operação636.  

 

O comitê especial também deve ter poderes para negociar os termos da operação, 

possuir acesso a todas informações relevantes e a autoridade para rejeitar a operação ou tomar 

as medidas defensivas apropriadas. Desta feita, para que o ônus da prova seja transferido, o 

comitê especial deve “funcionar de maneira a mostrar que o controlador não ditou os termos da 

operação e que o comitê exerceu um real poder de baganha ‘at an arms-lengh637’”. O acionista 

controlador, portanto, não pode ditar os termos da operação, devendo o comitê assumir tal 

responsabilidade. Pondera-se também a necessidade de demonstrar que o comitê efetivamente 

negociou a operação, ou seja, de determinar se ele realmente cumpriu as suas funções638.  

 

Há uma série de medidas que podem ser tomadas para realçar a prova de 

independência e efetividade do comitê especial. A começar pela elaboração de uma fairness 

opinion, isto é, uma avaliação feita por um assessor financeiro independente que atesta que a 

operação em conflito de interesses foi realizada por um preço justo639. Também se aventa a 

possibilidade do comitê especial contratar assessores independentes para auxilia-lo na avaliação 

e negociação da operação640. Nessa linha, há uma série de outras medidas que também auxiliam 

na comprovação da efetividade do comitê especial. É valorizada a possibilidade do comitê 

procurar outros compradores após o anúncio da operação (go-shop provision), de forma a checar 

se a operação está dentro dos padrões do mercado (market check)641. Também é bem vista a 

                                                                                 
636 Kahn v. Tremont, 694 A.2d 422, 429-30 (Del. 1997) 
637 Kahn v. Tremont, 694 A.2d at 429 
638 No caso (Southern Peru, 30 A.3d at 89-90), foi explicitado que não basta estabelecer um comitê independente, 

sendo necessário certificar-se que o comitê efetivamente negocie a operação. Entretanto, ainda se questiona na 

doutrina se tal análise seria ligada exclusivamente aquele caso concreto ou se representa uma tendência a ser 

aplicável em outras oportunidades.    
639 In re Cysive, Inc. Shareholders Litigation, 836 A. 2d 531, 545 and 554-558 (Del. Ch. 2003)  
640 Cysive, 836 A. 2d at 554. 
641 Cysive, 836 A.2d at 553-54. In re Openlane, Inc. Shareholders Litigation, Consolidated C.A. No. 6849-VCN, 

14-15 (Del. Ch. 2011). 
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possibilidade do comitê especial poder rescindir a operação se encontrar outra oferta superior642 

(fiduciary out provision)643.  

 

Sobre a aprovação pelos acionistas minoritários, estes devem ser plenamente 

informados sobre os aspectos do conflito de interesse e da operação, e devem tomar a sua 

decisão de forma livre, isentos de qualquer tipo de coação. Adicionalmente, cabe ao controlador 

o ônus de provar que o voto dos minoritários foi informado, devendo atestar que foram reveladas 

todas as informações importantes sobre o negócio e sobre o conflito de interesses644. 

 

Não obstante o acima exposto, há casos em que foi concedido um tratamento ainda 

mais benéfico para o controlador, nos quais entendeu-se que toda a operação devia ser revista 

segundo as regras do business judgment rule, sem a incidência do entire fairness test645. Para 

tanto, é necessário a operação seja negociada e aprovada por um comitê especial e, 

cumulativamente, condicionada ao voto afirmativo da maioria dos acionistas minoritários.  

 

O caso Kahn v. M & F Worldwide Corp646., julgado em 2014 pela corte de Delaware, 

ilustra bem esse entendimento. A operação tratava-se de uma incorporação entre controladora e 

controlada, cuja efetivação estava condicionada à aprovação por um comitê especial dos 

conselheiros da controlada e pelo voto da maioria dos acionistas minoritários da subsidiária. Na 

ocaisão, a corte entendeu que a estrutura na qual havia uma proteção dupla, com a presença do 

comitê especial e da aprovação do minoritários, é fundamentalmente diversa daquela que 

                                                                                 
642 Id. (finding a lockup arrangement unfair where there was no fiduciary out for the board of directors) In re 

Openlane, Inc. Shareholders Litigation, Consolidated C.A. No. 6849-VCN, 14-15 (Del. Ch. 2011). 
643 Tais previsões são mais frequentes em operações envolvendo companhias abertas. 
644 E.g., no caso Weinberger v. UOP, Inc644 a corte de Delaware reafimou a posição de que, em uma fusão entre 

uma subsidiária e sua controladora, a controladora e os administradores da controladora e da subsidiária são 

fiduciários em relação aos acionistas minoritários da subsidiária; que a fusão envolve um conflito de interesses 

inerente, e que o ônus da prova é dos fiduciários para provar o entire fairness da operação, em detalhes suficientes 

para sobreviver o cuidadoso escrutínio pela corte. A corte também estabeleceu que o voto informado pela maioria 

dos acionistas minoritários teria o condão de transferir o ônus da prova para o autor. Não obstante, o ônus da prova 

se o voto dos minoritários foi ou não informado, ou seja, que as informações importantes sobre o negócio e sobre 

o conflito de interesses tenham sido reveladas para os minoritários, permanece com os réus. 457 A.2d 701 (Del. 

1983).  
645 CNX Gas, C.A. No. 5377-VC; In re Cox Communications, Inc. Shareholders Litigation, 879 A.2d 604, 606-07 

(Del. Ch. 2005) 
646 Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635, 644 (Del. 2014).  
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confere apenas uma dessas proteções, replicando de forma mais realística o que seria uma 

operação entre partes independentes. Segundo o Chancellor Strine:  

 

 “The adoption of this rule will be of benefit to minority 

stockholders because it will provide a strong incentive for controlling 

stockholders to accord minority investors the transactional structure that 

respected scholars believe will provide them the best protection, a 

structure where stockholders get the benefits of independent, 

empowered negotiating agents to bargain for the best price and say no 

if the agents believe the deal is not advisable for any proper reason, plus 

the critical ability to determine for themselves whether to accept any 

deal that their negotiating agents recommend to them. A transactional 

structure with both these protections is fundamentally different from one 

with only one protection. 647”  

 

Na ocasião, a corte apontou as 6 condições necessárias para que a regra da business 

judgment rule pudesse ser invocada pelo controlador, quais sejam, (i) o controlador deve 

condicionar a operação à aprovação por comitê especial e pela maioria dos acionistas 

minoritários; (ii) o comitê especial deve ser independente; (iii) o comitê especial deve ter 

poderes para selecionar seus próprios assessores e para recusar a operação; (iv) o comitê especial 

deve cumprir com o seu dever de diligência ao negociar um preço justo (fair price); (v) os 

acionistas minoritários devem exercer seu voto de maneira informada; e (vi) não deve existir 

qualquer tipo de coerção dos acionistas minoritários.  

 

Também é necessário enfatizar a opinião expressa pela corte, no sentido de que a 

mudança da regra do entire fairness standard para a business judgment rule representa um 

grande benefício para o controlador. Isso porque o entire fairness standard transforma qualquer 

contestação à operação, mesmo que infundada, em uma dispendiosa disputa judicial. Nesse 

sentido, a possibilidade do controlador proteger-se pela business judment rule seria um forte 

                                                                                 
647 Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635, 644 (Del. 2014).  
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incentivo para que estruture a operação de forma a proteger os interesses dos acionistas 

minoritários648. 

 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

A adoção da corrente material ou formal não devem ser as únicas opções do 

interprete. Acreditamos que a complexidade das relações societárias demanda soluções mais 

flexíveis. Assim, a adoção irrestrita da corrente formal tem a capacidade de engessar a 

companhia, enquanto o conflito substancial facilita a retirada de benefícios privados do controle, 

sobretudo ante a dificuldade de avaliar se uma operação é ou não justa.  

 

Nesse contexto, ganha relevância a proposta intermediária, a qual impede o voto do 

acionista apenas nas situações de latente conflito de interesses. O conflito de interesse evidente 

ocorre quando (a) determinado acionista tenha influencia significativa sobre a assembleia geral; 

e (b) a assembleia geral venha a deliberar sobre um negócio jurídico em que tal acionista (i) seja 

contraparte da companhia; (ii) tenha um interesse pessoal relevante na contraparte da 

companhia; ou (iii) tenha interesse pessoal relevante em certos efeitos que tal negócio possa 

proporcionar. Com base nessa definição, restringimos o impedimento de voto àquelas hipóteses 

paradigmáticas de conflito de interesses, nas quais concentram-se a maior parte dos problemas. 

Em tais situações, é grande o risco de que comportamento incorreto do acionista, o que justifica 

o divieto di voto.  

 

Entretanto, mesmo em tais situações é possível “sanar” o conflito. Nesse sentido, a 

criação e validação de mecanismos que harmonizem os interesses e diminuam os riscos para a 

companhia e os minoritários é estratégia a ser explorada pela auto e hetero-regulação. A 

exemplo do Parecer de Orientação CVM n. 35 e dos mecanismos adotados no contexto norte-

americano, também é possível criar medidas aplicáveis ao controlador ou para as operações 

                                                                                 
648 “By giving controlling stockholders the opportunity to have a going private transaction reviewed under the 

business judgment rule, a strong incentive is created to give minority stockholders much broader access to the 

transactional structure that is most likely to effectively protect their interests” (Kahn v. M & F Worldwide Corp) 
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intra-grupos capazes de conciliar os interesses e evitar o impedimento de voto, mesmo em 

situações de conflito evidente.    
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5 CONCLUSÃO 

 

Na estrutura das sociedades anônimas, cabe à assembleia geral as decisões 

fundamentais e estruturais sobre a companhia649. Em última análise, o sócio é quem detém o 

poder máximo sobre os negócios sociais. Essa é a lógica adotada pela Lei das S.A. e, do ponto 

de vista dos incentivos econômicos, é a opção mais sensata, uma vez que os sócios são os 

beneficiários residuais da companhia e, dessa forma, possuem os maiores incentivos para 

conduzi-la da melhor maneira possível650.  

 

Nesse contexto, o caput do art. 115 prevê que o sócio deve exercer o seu direito de 

voto no interesse da companhia. A primeira questão que se impõe, portanto, é precisar o que 

seja o interesse social. Nessa esteira, o debate clássico entre as correntes contratualista e 

institucionalista, e suas diversas vertentes, encontra-se, em grande parte, superado651.  

 

Tal constatação não decorre da convergência para o modelo contratualista, centrado 

no shareholder model, tal como proposto por Hansmann e Kraakman652. Ao contrário, o que se 

observa é uma tentativa de conciliar as visões sobre o interesse social, harmonizando os 

interesses dos sócios com os das partes interessadas 653. A propósito, interessante verificar que 

nos Estados Unidos, tido como exemplo máximo do “shareholder model”, há uma grande 

flexibilidade legislativa e jurisprudencial para que as sociedades possam privilegiar os interesses 

das partes interessadas. Doutro lado, a Alemanha, “berço e escola do modelo institucional”654, 

também convive com medidas de viés contratualista655.  

 

                                                                                 
649 Por exemplo, cabe aos sócios deliberar sobre a mudança do objeto social, alteração do capital, mudança no 

estauto social, etc.  
650 A propósito, Cf. Item 1.4.2. acima.  
651 Conforme visto, a corrente contratualista enxerga o interesse social como o interesse comum dos sócios, 

enquanto os institucionalistas vêem o interesse social como um interesse superior ao interesse dos sócios. 
652 Cf. HANSMANN, Henry & KRAAKMANN, Reinier. The end of history for corporate law. “Georgetown Law 

Journal” 89, 2001, pp. 439-468. 
653 Conforme exposto no capítulo 1, o debate sobre o interesse social ganhou contorno multidisciplinar.  
654 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio 

de Janeiro: Ed. Forense, 2008. 5ª ed. p. 105-106.  A título de observação, atualmente o Japão também é visto como 

modelo de institucionalismo.  
655 Cf. Item 1.2. 
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No Brasil, a nossa legislação societária conjuga elementos das duas correntes656. 

Entretanto, a doutrina é praticamente uníssona em identificar um viés puramente contratualista 

na definição de interesse social, tido como o interesse comum dos sócios uti socci, orientado ao 

desenvolvimento do escopo-meio e escopo-fim da companhia. É um entendimento legítimo, 

encontrando forte respaldo em nossa legislação657.  

 

Porém, os que advogam uma percepção mais institucionalista do interesse social 

também encontram embasamento legal658, mas não conseguem demonstrar a sua viabilidade 

prática, haja vista, dentre outros motivos, a falta de coercitividade e a dificuldade em se 

estabelecer um critério para ponderar quais interesses extrassociais devam ser tutelados659. 

 

A forma indicada para conciliar o aspecto institucional da Lei das S.A. com a noção 

contratualista do interesse social é considerar o interesse social como interesse comum dos 

sócios uti socii, mas orientado a uma perspectiva de longo prazo. Em outras palavras, não há 

como afastar a visão de que o interesse social é o interesse comum dos sócios orientado ao 

atingimento do fim social, mas é necessário enfatizar a perspectiva temporal sobre a qual tal 

                                                                                 
656 Como exemplo do viés institucionalista, podemos citar o art. 116, § único, da Lei das S.A., o qual determina 

que o controlador deve usar o seu poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função 

social, respeitados e atendidos os interesses dos demais acionistas, dos trabalhadores e da comunidade em que atua. 

Sobre o tema, Cf. item 2.  
657 Como indica a própria definição de sociedade, tal como expressa no art. 981 do CC. Conforme também aponta 

Adamek, a visão “institucionalista” da Sociedade Anônima também contrasta com: (i) o regime jurídico das 

invalidades das deliberações sociais, visto que (a) as deliberações tomadas em conflito com o interesse social são 

de regra anuláveis, e não nulas; (b) o sócio não pode propor ação para invalidar a deliberação assemblear conflitante 

com o interesse social, na qual ele tenha votado favoravelemente; (c) a possibilidade da deliberação tomada contra 

o interesse social ser convalidada pelo decurso do prazo decadencial; (ii) a possibilidade dos sócios elegerem 

administradores que tenham interesse conflitante com a companhia ou exerçam cargos em sociedades concorrentes, 

desde que expressamente autorizado. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário: 

Abuso das Posições Subjetivas Minoritária. Op. cit. pp. 121-123. 
658 A exemplo do já referido art. 116, §único; art. 117, §1º; art. 140 §único; bem como o disposto no art. 170 da 

CF. Sobre o tema, Cf. item 2.1.  
659 Nas palavras já expostas de Calixto Salomão “Manifestações 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.” SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito 

Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 36.  No mesmo sentido: “Assim que ainda que 

teoricamente discutível e sua prática muitas vezes superada, o contratualismo revive e predomina na interpretação 

doutrinária e jurisprudencial (...) a ponto de transformar sistemas com declarações expressas institucionalista como 

a lei societária brasileira em sistemas que aplicados têm claro viés contratualista.” COMPARATO, Fábio Konder; 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. nota 

61. p. 334 
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interesse deva se orientar, privilegiando uma visão de longo prazo660. Dessa forma, há um 

incentivo natural para que os sócios e administradores também tutelem os interesses das partes 

interessadas, posto que tal medida é essencial para a sustentabilidade da companhia.  

 

Há, inclusive, uma tendência internacional em privilegiar o interesse de longo prazo 

dos sócios, a exemplo da lei portuguesa661, do Corporation Act de 2006 do Reiro Unido662 e de 

recente jurisprudência norte-americana663.   

 

Nessa linha, o interesse social é correspondente ao interesse comum dos sócios na 

realização do fim comum, orientado à sustentabilidade da sociedade no longo prazo.  

 

Definido o interesse social, impõe-se também precisar o conceito de benefício 

particular e conflito de interesses. Como é sabido, o art. 115 da Lei das S.A. estabelece uma 

série de medidas tendentes a proteger o interesse social nas deliberações assembleares. Em 

síntese, o caput prevê a figura do abuso do direito de voto, enquanto o §1º estabelece que o 

acionista não poderá votar nas deliberações relativas ao laudo de avaliação de bens com que 

concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, 

                                                                                 
660 Esta é a única interpretação possível frente aos princícipios da função social e da preservação da empresa. Da 

mesma forma, confere concretude ao art. 116, § único660 e art. 117, §1º, alíneas “a”, “b” e “c” da LSA. 
661 Art. 64º, 1, ‘b’, do CSC, com a redação dada pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 76ª/2006, de 29 de março. Para uma 

crítica a tal dispositivo, cf. CORDEIRO, Menezes. Deveres Fundamentais dos Administradores de Sociedades. In: 

“Revista da Ordem dos Advogados”, vol. II, ano 66, 2006, p. 9. 
662 UK Companies Act 2006, artigo 172(1): “Duty to promote the success of the company (1) A director of a 

company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the 

company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to: (a) the 

likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to 

foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's 

operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for 

high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company. (2) Where 

or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its 

members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of 

its members were to achieving those purposes. (3) The duty imposed by this section has effect subject to any 

enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors 

of the company”.  
663“Cf. TW Servs., Inc. v. SWT Acquisition Corp., No. CIV.A. 10298, 1989 WL 20290, (Del. Ch. Mar. 2, 1989).; In 

re Rural Metro Corp., 88 A.3d 54, 80 (Del. Ch.) - 105 A.3d 990 (Del. 2014); Virtus Capital L.P. v. Eastman Chem. 

Co., No. CV 9808-VCL, 2015 WL 580553, at 16 (Del. Ch. Feb. 11, 2015); In re Orchard Enterprises, Inc. 

Stockholder Litig., 88 A.3d 1, 36 (Del. Ch. 2014); In re Trados Inc. S'holder Litig., 73 A.3d 17, 38 (Del. Ch. 2013). 
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nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse 

conflitante com o da companhia.  

 

As duas primeiras hipóteses previstas no §1º não apresentam grandes problemas 

interpretativos, sendo a vedação do direito de voto em tais casos uma decorrência da aplicação 

do preceito ético-juridico de que a ninguém é lícito julgar em causa própria. Já a definição de 

benefício paticular e conflito de interesses é extremamente controversa, existindo grande 

dificuldade em precisar os contornos dos institutos.  

 

Quanto ao benefício particular, são duas as principais polêmicas relacionadas à sua 

definição. Primeiramente, permanece a divergência se o benefício particular se refere apenas às 

vantagens outorgadas ao sócio na sua condição de sócio, ou se abarca vantagens extrassociais. 

Na sequencia, também subsiste a incerteza se o benefício particular se restringe às vantagens 

lícitas conferidas aos sócios, ou se não existe esse tipo de limitação. 

 

 A interpretação mais restritiva do benefício particular, ou seja, aquela tendente a 

considerá-lo apenas como benefício lícito e relacionado a qualidade de acionista do beneficiário, 

fornece contornos mais claros ao instituto, ajudando a diferenciá-lo do conflito de interesse. Tal 

interpretação funda-se principalmente na análise do direito comparado e na interpretação 

sistemática da Lei das S.A. O primeiro passo, portanto, é verificar se tal concepção possui 

fundamentos sólidos, capazes de nos dar segurança quanto aos contornos do instituto.  

 

Em relação à vinculação dos benefícios particulares às vantagens concedidas aos 

sócios enquanto tais, após exame do direito comparado e da nossa legislação, fomos impelidos 

a concluir que os benefícios particulares abrangem qualquer vantagem concedida ao sócio, seja 

ela vinculada ou não à qualidade de sócio do beneficiário664.  

 

Essa constatação gera uma consequência importante. A ideia de que o benefício 

particular abrange apenas as vantagens conferidas aos sócios enquanto sócios baseia-se na 

                                                                                 
664 Cf. item 3.1 acima.  
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premissa de que o impedimento de voto no caso de benefício particular existe como forma de 

proteção ao princípio de igualdade. Desta feita, ao concluirmos que o benefício particular 

também abarca as vantagens conferidas aos sócios que não sejam relacionadas à sua qualidade 

de sócio, devemos buscar novos fundamentos para o instituto.  

 

Em relação a necessidade do beneficio ser lícito, também não encontramos 

fundamentos incontroversos para defender tal entendimento. Ao contrário, concluímos que o 

benefício particular é hipótese de impedimento de voto na qual os demais sócios são chamados 

a avaliar a razoabilidade e correição da vantagem a ser concedida. O impedimento de voto não 

consiste em um julgamento prévio sobre a licitude do benefício a ser concedido. Ou seja, a 

vedação legal não põe em discussão o mérito de a vantagem ser ou não lícita.  

 

Superada a interpretação restritiva do benefício particular, faz-se necessário buscar 

novos fundamentos para o instituto, bem como empreender um esforço para delimitar os seus 

contornos, haja vista a necessidade de diferencia-lo do conflito de interesses e do voto abusivo.  

 

Quanto ao fundamento, concluímos que o impedimento de voto nos casos de 

benefício particular visa proteger tanto os acionistas quanto a companhia dos potenciais 

impactos negativos que a concessão ou recebimento de uma vantagem particular possa lhes 

causar. Assim, o benefício particular encontra seu fundamento não só no princípio da igualdade, 

mas também na defesa do interesse social, no dever de lealdade e na boa-fé665.  

 

Em relação a definição do benefício particular, empreendemos uma análise dos seus 

elementos básicos ou essenciais, quais sejam, o fato de que o benefício particular se refere à 

concessão de um benefício ou vantagem, outorgada de forma particular. Da análise desses 

elementos essenciais, extraímos a definição de benefício particular, o qual consiste em (i) uma 

vantagem, ou seja, uma liberalidade ou negócio não comutativo, pelo qual o acionista “recebe 

mais do que dá”; (ii) que é conferida ao sócio, seja na qualidade de sócio ou não; e (iii) que 

                                                                                 
665 Vide item 3.1 supra.  
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favorece um único sócio ou grupo de sócios, outorgando-lhes uma vantagem que não é atribuída 

aos demais sócios na mesma situação.  

 

Acreditamos que essa proposta seja útil pois se concentra em elementos menos 

controversos do instituto, os quais possuem ampla fundamentação na análise do direito 

comparado e na interpretação histórica e sistemática da Lei das S.A.  

 

Por fim, em relação ao conflito de interesses, o aprofundamento do embate entre as 

correntes defensoras das teses do conflito formal ou material não é mais capaz de trazer grandes 

benefícios práticos. Na realidade, a adoção de uma ou outra corrente tem o potencial de gerar 

grandes problemas. Por exemplo, caso se opte pela tese do conflito formal, no sentido de que 

qualquer situação de conflito de interesses enseje o impedimento de voto, é provável que 

ocorram controvérsias quanto a identificação do conflito nas deliberações assembleares, além 

de possíveis consequências nefastas decorrentes do desvirtuamento do princípio majoritário666. 

Da mesma forma, eleita a corrente do conflito material, sobressai-se o risco de extração de 

benefícios privados do controle, haja vista a maior dificuldade dos minoritários avaliarem e 

contestarem eventuais ilegalidades perpetradas do controlador.  

 

Nesse cenário, destaca-se a corrente intermediária, originalmente proposta por 

Comparato e depois adotada pela CVM, pela qual há impedimento de voto apenas nos casos de 

conflito aberto de interesses. Nos demais casos, o controle se dá a posteri. A análise da 

legislação pátria nos leva a afirmar que não há objeções para a adoção de tal corrente. Na 

realidade, ela é a opção mais indicada em uma interpretação teleológica.  

 

Adotada a posição intermediária, os minoritários ganham a proteção advinda do 

impedimento do voto do acionista que tenha um conflito de interesses evidente, caso no qual 

sua capacidade de tomar uma decisão em prol do interesse social é prejudicada. Lado outro, fora 

das hipóteses de conflito aberto, não há impedimento de voto e, portanto, existe uma maior 

proteção ao princípio majoritário e a presunção de boa-fé e inocência.  

                                                                                 
666 Cf. Item 4.1.5 acima.  
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Contudo, é imperioso definir, restritivamente, quais são as hipóteses de conflito 

aberto de interesses, casos nos quais os acionistas estão impedidos de votar. Para tanto, válido 

perquirir os critérios utilizados na doutrina e legislação americana, os quais também são 

apontados por Calixto Salomão na construção de sua definição de “interesse próprio” 667.   

 

Desta feita, chegamos a uma definição de conflito de interesses evidente, assim 

caracterizado quando (a) determinado acionista tenha influencia significativa sobre a assembleia 

geral; e (b) a assembleia geral venha a deliberar sobre um negócio jurídico em que tal acionista 

(i) seja contraparte da companhia; (ii) tenha um interesse pessoal relevante na contraparte da 

companhia; ou (iii) tenha interesse pessoal relevante em certos efeitos que tal negócio possa 

proporcionar. 

 

Por fim, mesmo no caso da existência de conflito aberto de interesses, podem ser 

criadas medidas para sanar o conflito, de forma a evitar o impedimento de voto. Tal como 

proposto no Parecer de Orientação CVM n. 35, é possível criar regras para que os acionistas em 

conflito possam votar, mesmo em situações de conflito evidente. Nesse sentido, o estudo da 

prática americana também nos ajuda a compreender a racionalidade por detrás das medidas que 

visam harmonizar os interesses em conflito e que podem ser utilizadas na auto e hetero-

regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
667 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 96-

97 
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6 APÊNDICE A – PRINCIPAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

JULGADOS PELA CVM 

 

 

Caso Tim (PAS CVM nº RJ 2001/4977668): O caso se refere a uma assembleia da 

CTMR Celular S/A (“CTMR”), na qual foi aprovada, por unanimidade dos presentes, o contrato 

que previa pagamento de royalties pelo uso da marca TIM, no valor de 1% (um por cento) da 

receita líquida da CTMR. Os royalties deveriam ser pagos à Telecom Itália Mobile, controladora 

indireta da CMTR. Na ocasião, a Tele Celular Sul Participações, controladora da CTMR, votou 

na assembleia que aprovou a celebração do contrato, fato que motivou a CVM, através da 

Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), a instaurar um termo de acusação por 

eventual abuso de poder e conflito de interesses.  

 

Na ocasião, a defesa da Tele Celular Sul Participações argumentou no sentido de 

que o contrato atendia aos padrões do mercado, sendo vantajoso para a CTMR e para a Telecom 

Itália Mobile. Alegou, também, que o contrato foi aprovado de forma unânime, inclusive com a 

participação dos minoritários.  

 

Em 10/07/2001, o Colegiado da CVM, por maioria de votos, condenou a Tele 

Celular Sul Participações e seu representante legal por terem votado em situação de conflito de 

interesses, em infração do art. 115, §1º da LSA Entendeu-se, pois, que seria um caso de conflito 

de interesses e que, nessa hipótese, o acionista conflitado estaria impedido de votar. Em voto 

divergente, o Diretor Luiz Antonio Campos, apresentou o entendimento de que não haveria 

impedimento ao voto, pois seria necessário verificar o teor do voto para checar a real existência 

do conflito. Ainda, no caso também houve divergência quanto a configuração do conflito de 

interesses, pelo que o Diretor Marcelo Trindade entendeu se tratar de uma hipótese de benefício 

                                                                                 
668 Acórdão relatado pera Diretora Norma Parente. Divergiram os Diretores Luiz Antônio Sampaio Campos e 

Marcelo F. Trindade.  
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particular, mas que também ensejaria o impedimento ao voto. A decisão do colegiado da CVM 

foi confirmada pelo CRSFN em 21/01/2004669. 

 

Caso EDN (PAS CVM nº RJ 2000/4912): A Companhia EDN – Estireno do 

Nordeste S/A (“EDN”) realizou assembleia geral extraordinária e especial de preferencialistas, 

na qual foi aprovada a redução do valor nominal das ações preferenciais Classe A, sob o 

argumento de que os detentores de tal classe de ações seriam beneficiados com a possibilidade 

de subscrever novas ações a um preço de emissão mais baixo, haja vista a impossibilidade de 

emitir novas ações por valor inferir ao nominal (LSA, art. 13). Um grupo de preferencialistas 

contestou a operação perante a CVM, visto que (i) existiam algumas vantagens definidas em 

estatuto que eram vinculadas ao valor nominal das ações, a exemplo do pagamento de dividendo 

mínimo obrigatório equivalente a 8% do valor nominal, bem como o valor de eventual resgate, 

que deveria ser equivalente ao valor nominal; e (ii) os preferencialistas Classe A que aprovaram 

a reduação do valor nominal faziam parte do grupo controlador. O colegiado da CVM entendeu 

que no caso existiria benefício particular.  

 

Caso Previ (PAS CVM nº RJ 2002/1153): Na ocasião, verificou-se a possibilidade 

da Previ e da Sistel, na qualidade de acionistas da Tele Norte Leste Participações (“TNLP”), 

votarem em assembleia geral da TNLP, que aprovou a celebração de um Contrato de Prestação 

de Serviços Gerenciais entre a Telemar, controladora da TNLP, e as concessionárias controladas 

pela TNLP. No caso, a Previ e a Sistel possuíam participação direta na TNLP, quanto indireta 

na Telemar, tendo a SEP entendido que a Previ e a Sistel poderiam estar diante de um caso de 

conflito de interesses para votar sobre a celebração do referido contrato.  

 

No caso, o Colegiado da CVM absolveu a Previ e a Sistel, sustentando que ambas 

poderiam exercer o direito de voto, visto que a verificação de eventual conflito de interesses 

deveria ser realizada ex post, em linha, portanto, com a tese do conflito material de interesses670. 

A decisão foi reformada pelo CRSFN, que adotou a tese do conflito formal. 

 

                                                                                 
669 Recurso 4120, acórdão 4690/04, na 233ª Sessão em 21 de janeiro de 2004.  
670 Decisão não foi unânime. Vencida a relatora Norma Parente.  
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Caso Ambev (PAS CVM nº RJ 2004/5494): No contexto da alienação de controle 

da Companhia de Bebidas das Américas S.A. (“Ambev”) via permuta de ações com a Interbrew 

S.A (“Interbrew”), foi analisado se os controladores da Ambev poderiam ter votado na 

deliberação para aprovar a incorporação da Labatt Brewing Canadá Holding Ltd. (“Labatt”). No 

caso, alguns acionistas argumentaram que os controladores da Ambev não poderiam ter 

participado da deliberação para aprovar a incorporação da Labatt, visto que havia uma obrigação 

da Ambev, perante a Interbrew, de votar favoravelmente nessa deliberação.  

 

Caso Cemar (PAS CVM nº RJ 2004/5580): Os acionistas majoritários da 

Companhia Energética do Maranhão (“Cemar”) alienaram o controle da companhia e, no 

contexto da operação, um grupo de minoritários levou uma série de questionamentos à CVM, 

incluindo o tratamento do crédito que o controlador tinha contra a Cemar. Segundo os 

minoritários, o crédito havia sido capitalizado por valor muito próximo ao original, com apenas 

7% de deságio, enquanto os demais credores tinham suportado deságios de até 69%. Outrossim, 

alegam que o crédito deveria ter sido avaliado por peritos e que o preço de emissão das novas 

ações decorrentes da capitalização seria inapropriado. O Colegiado da CVM entendeu que não 

era necessária a avaliação do crédito detido pelo controlador da Cemar pelo fato desta estar 

obrigada a quita-lo pelo seu valor nominal, o que também resultaria na não configuração de 

benefício particular, pois o controlador havia renunciado ao seu direito de receber o crédito pelo 

valor de face, confirgurando então uma mera liberalidade.  

 

Caso Sabin (PAS CVM nº RJ 2005/4505): Os controladores do Centro Hospitalar 

Albert Sabin S.A. (“Sabin”) pretendiam canceler o registro de companhia aberta da sociedade, 

medida que foi indeferida pela CVM pois ainda existiam debêntures em circulação emitidas 

pela companhia. A companhia apresentou defesa alengando que em assembleia geral de 

debenturistas, 97,25% dos debenturistas haviam aprovado o cancelamento das debêntures e, 

quanto ao restante, a companhia havia lançado crédito equivalente em suas respectivas contas 

correntes. Todavia, a área técnica da CVM constatou que os debenturistas que haviam aprovado 

o cancelamento eram os próprios controladores da Sabin. Além de outras questões relacioanadas 

à regularidade do cancelamento das debentures, o Diretor Sérgio Weguelin indicou a existência 

de benefício particular do controlador no cancelamento das debentures, posto que representa o 
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cancelamento da dívida de um acionista perante a companhia, entendendo que este estaria 

impedido de votar.  

 

Caso Tele Norte Leste (PAS CVM nº RJ 2006/6785): Trata-se da reorganização 

societária do Grupo Telemar, sob o argumento de simplificar a estrutura acionária, visto que o 

grupo reunia 3 sociedades diferentes. Dessa forma, propunha a reunião de todas em uma única 

companhia, com capital dividido exclusivamente em ações ordinárias, as quais passariam a ser 

negociadas no Novo Mercado, segmento especial de listagem da BM&FBovespa. Nesse 

contexto, foi divulgado Fato Relevante, no qual transparecia que as ações pertencentes direta ou 

indiretamente ao acionista controlador teriam valor 20% superior às ações dos demais 

acionistas.  

 

No curso da reorganização societária do Grupo Telemar, a CVM veio a publicar o 

Parecer de Orientação n. 34, pelo qual, os controladores estariam impedidos de votar nas 

operações de incorporação e incorporação de ações que prevessem relações de troca mais 

favorável para as suas ações, sem que haja critérios objetivamente verificáveis. Nesse contexto, 

Luiz Leonardo Cantidiano, advogado que atuava na reorganização societária do Grupo Telemar, 

formulou consulta à CVM com alguns questionamentos sobre a aplicação do Parecer de 

Orientação n. 34 ao caso671. Em seguida, o Grupo Telemar apresentou nova consulta para checar 

se os titulares de ações ordinárias e preferenciais poderiam participar da deliberação relativa à 

reestruturação societária, posto que a operação se enquadraria na previsão do Parecer de 

Orientação n. 34. O colegiado da CVM decidiu pela aplicação do Parecer de Orientação n. 34 

ao caso.  

 

Caso Fosfértil (PAS CVM nº RJ 2007/3453): O Grupo Mosaic detinha uma 

participação minoritária, de 33%, na Fertifos Administração e Participação S.A. (“Fertifos”), a 

                                                                                 
671 O ilustre advogado consultou à CVM: “(i) "Se ficar demonstrado que a relação de troca estabelecida na citada 

operação está compatível com preços recentemente praticados em nosso país em transações de alienação de 

controle de empresas que atuam no mesmo setor em que atua a Telemar, a CVM considerará tal aspecto como 

sendo um critério objetivo para determinação da aludida relação?" (ii) "Na eventualidade de as cotações de Telemar 

convergirem para a relação de troca anunciada – o que demonstraria uma aceitação dos agentes de mercado à 

proposta formulada pelos acionistas controladores – entenderia a CVM, neste caso, estar caracterizado um critério 

objetivo pelo fato de o mercado ter aceitado dita relação de troca?" 
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qual era controladora da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfértil (“Fosfértil”). A Fertifos era 

controlada pelo Grupo Bunge, o qual tinha a intenção de realizar uma reorganização societária, 

pela qual a Fosfértil iria incorporar as ações da Bunge Fertilizantes S.A. O Grupo Mosaic 

apresentou requerimento à CVM, apontando diversas irregularidades na operação pretendida, 

dentre as quais a existência de benefício particular pelo Grupo Bunge, o qual, com a operação, 

aumentaria a sua participação direta na Fosfértil, em detrimento do Grupo Mosaic, o qual 

sofreria uma diluição. O Colegiado da CVM indeferiu o requerimento do Grupo Mosaic, mas 

não enfrentou diretamente a questão do benefício particular, tecendo apenas alguns poucos 

comentários sobre a aplicação do instituto. Entretanto, o Grupo Mosaic entrou com pedido de 

reconsideração e, em nova análise, o colegiado da autarquia apresentou o entendimento de que 

o simples fato do Grupo Bunge aumentar a sua participação por meio da operação de 

incorporação de ações não é motivo suficiente para a caracterização do benefício particular.  

 

Caso MG Poliéster (PAS CVM nº RJ 2007/8844): A Mossi & Ghisolfi 

International Spa. (“Mossi”) era acionista controladora da MG Poliéster S.A. (“MG Poliéster”), 

companhia de capital aberto. Em 2006, decidiu constituir uma subsidiária integral denominada 

MG Polímeros S.A. (“MG Polímeros”), a qual autaria no mesmo segmento da MG Poliéster.  

Após a constituição da MG Polímeros, a Mossi concovou assembleia geral extraordinária da 

MG Poliéster para aprovar a incorporação de ações da MG Polímeros, bem como uma 

assembleia especial de preferencialistas para aprovar a conversão das ações preferenciais em 

ordinárias. Um grupo de acionsitas minoritários da MG Poliéster ingressou com reclamação 

perante a CVM, requerendo a interrupção da citada assembleia, sob a alegação, dentro outros 

pontos, de que havia benefício particular da Mossi visto que, com a incorporação, a Mossi 

aumentaria a sua participação na MG Poliéster, em detrimento dos demais acionistas. O 

colegiado da CVM indeferiu o pedido dos minoritários, o que motivou um pedido de 

reconsideração pelos minoritários. Este foi analisado pela área técnica da CVM, a qual julgou 

que não seria hipótese de benefício particular, visto que as operações de incorporação de 
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companhia controlada são reguladas por norma específica (LSA, art. 266), as quais admitem o 

voto do controlador.  

 

Caso Duratex - Satipel (PAS CVM nº RJ 2009/5811): O caso envolveu a 

incorporação da Duratex S/A pela Satipel Industrial S/A, duas companhias independentes. 

Discutiu-se ali a aplicação do Parecer de Orientação n. 34, pois aos controladores da Duratex 

havia sido atribuído uma relação de troca mais vantajosa em comparação com os não-

controladores. Após questionamento da CVM, a Duratex sustentou que a negociação foi 

realizada entre partes independentes, com base nas cotações das ações em bolsa, o que 

representaria uma situação distinta daquela regulada pelo Parecer de Orinetação n. 34. O 

Colegiado da CVM, por maioria de votos, decidiu que os controladores da Duratex não 

poderiam votar na deliberação relativa a incorporação pela Satipel, haja vista que em operações 

nas quais se estabeleçam relações de troca distintas para ações de diferentes espécies ou classes, 

independentemente de terem sido negociadas por partes independentes, todos os acionistas 

beneficiados estarão impedidos de votar por ser hipótese típica de benefício particular.  

 

Caso Sadia - BR Foods (PAS CVM nº RJ 2009/4691): O caso envolveu uma 

operação societária realizada em duas etapas, ao fim das quais a integralidade do capital social 

da Sadia S.A. passaria a ser detido, direta ou indiretamente, pela Perdigão S.A., a qual mudaria 

sua denominação para BR Foods. Nesse caminho, havia uma incorporação de ações que 

contemplava relações de troca diferenciadas, em benefício dos controladores da Sadia. O 

colegiado da CVM entendeu se tratar de hipótese de benefício particular em favor dos 

controladores da Sadia, os quais ficariam impedidos de votar da deliberação sobre a 

incorporação da Sadia.  

 

Caso Tractebel (PAS CVM nº RJ 2009/13179): A Tractebel Energia S.A. realizou 

consulta perante a CVM para confirmar o entendimento no sentido de que sua controladora, a 

GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda (“GDF Suez”), poderia votar na assembleia 

que iria deliberar sobre a aquisição, pela Tractebel, das ações detidas pela GDF Suez na Suez 

Energia Renovável S/A, visto que os termos da operação foram negociados por comitê especial 
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independente, nos moldes determinados no Parecer de Orientação n. 35/2008. O Colegiado672 

entendeu que a GDF Suez não iria poder exercer o seu direito de voto na assembleia, haja vista 

a existência de conflito de interesses. Dessa forma, a CVM retoma a tese formal sobre o 

impedimento de voto em caso de conflito de interesses.  

 

Caso Vivo – Telesp (PAS CVM nº RJ 2011/4394): Trata-se de caso envolvendo a 

incorporação de ações entre a Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp (“Telesp”) e a Vivo 

Participações S.A. (“Vivo”), no qual os acionsitas minoritários de tais companhias ingressaram 

com pedido na CVM requerendo, dentre outro pontos, que se reconhecesse a existência de 

benefício particular e conflito de interesses dos acionsitas que integrassem o grupo da Telefônica 

S.A., visto que esta era controladora indireta tanto da Telesp quanto da Vivo. Ao final, o 

colegiado da CVM indeferiu os pedidos dos minoritários, sob a justificativa de que a autarquia 

já havia pacificado o entendimento de o art. 264 da Lei das S.A. já estabelece um procedimento 

diferenciado e específico para as operações de incorporação de ações envolvendo companhias 

sob controle comum, não sendo aplicável a regra do §1º do art. 115 da Lei das S.A.  

 

Caso Oi (PAS CVM nº RJ 2011/9011): O caso envolve a reorganização societária 

do Grupo Oi, de forma que as sociedades do grupo seriam, ao final, todas incorporadas pela 

Brasil Telecom S/A, a qual se tornaria a única sociedade do grupo listada na bolsa de valores, 

sob a denominação Oi S.A. No âmbito da reorganização societária, era prevista a concessão de 

bonificação aos acionistas da Brasil Telecom, aos quais era concedido receber em dinheiro 

parcela das ações a que teriam direito na Oi S.A. Alguns minoritários contestaram a operação 

na CVM, sob o argumento de que a bonificação concedida buscava assegurar o controle da 

Telemar Participações (antiga controladora do Grupo Oi) sobre a nova companhia, posto que, 

ao receber parte em dinheiro, teriam menos ações da Oi S.A., o que representaria um benefício 

particular para a Telemar Participações S.A. em decorrente do consequente aumento na sua 

participação societária. Dessa forma, a Telemar Participações S.A. deveria ser impedida de votar 

                                                                                 
672 A decisão foi tomada por maioria, vencido o Diretor Eli Loria, que sustentou a tese material do conflito de 

interesses.  
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na deliberação.  O colegiado da CVM entendeu não ser hipótese de benefício particular, visto 

que o beneficio tinha sido concedido a todos os acionistas.  

 

Caso Eneva. A Eneva S.A. atua nas áreas de geração e comercialização de energia 

elétrica. No caso, alguns acionistas apresentaram consulta à CVM para que a autarquia se 

manifestasse sobre o impedimento de voto por parte de dois acionistas que participariam da 

deliberação.  
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