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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 a caracterização do benefício particular, discute-se sobretudo 

se as vantagens outorgadas devem ser necessariamente lícitas e vinculadas a 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 in 

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 não persiga interesses egoísticos ou cause dano à companhia 

ou aos demais acionistas. Em outras palavras, formam o arcabouço protetor da determinação 

que o acionista “deve exercer o direito de voto no sentido da companhia”.  

 

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

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

a tarefa de diferencia-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 subsiste controvérsias se o voto pode ser exercido 

                                                                                       
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

no caso de conflito de interesses3. 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 

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 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 refere-se apenas às vantagens outorgadas ao sócio na sua condição de sócio4, ou se 

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

sócio5. 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 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 dos benefícios 

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

ao contestar o entendimento de que o benefício particular abarca as vantagens extra-sociais, 

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 a licitude do benefício outorgado. De um 

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

                                                                                       
3 Para a configuração do abuso do direito de voto, é necessário que se proceda o exame do conteúdo do voto do 
acionista. Desta forma, não se trata de hipótese de impedimento de voto.  
4 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.  
5 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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

a ser conferidas aos sócios6, enquanto outra corrente afirma que esse não é um critério de 

definição para o benefício particular, o qual também pode compreender as vantagens ilícitas7. 

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 é sabido, 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 voto8. O dissenso foi inclusive reconhecido pela 

própria autarquia no Parecer de Orientação nº 349.  

 

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 

                                                                                       
6 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.  
7 Vide voto do Diretor da CVM, Sr. Otávio Yazbek, proferido no Caso Tractebel. 
8 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.  
9 “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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 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 

importância para a companhia, e que a correta classificação pode ensejar ou não no impedimento 

de voto do acionista.  

 

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

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

dos acionistas perante a companhia10. 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 histórica 

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 se a conduta dos sócios e 

administradores é correspondente ao interesse social. Enquanto nos Estados Unidos vigora 

análise segundo os deveres fiduciários, na Alemanha os órgãos sociais são orientados a 

perseguir o interesse da empresa (Unternehmensinteresse); sendo ambas abordagens aplicáveis 

à realidade brasileira.  

 

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

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

                                                                                       
10 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 creio um amplo mercado de capitais 
– o direito de voto terá que ser disciplinado e exercido responsavelmente” (Pag. 153 LSA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 na 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 institucionalista da 

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

exercício do direito-função do voto, a qual conjuga as duas hipóteses específicas de 

impedimento de voto11 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 sequencia, apresentamos as controvérsias quanto a 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 defedem uma interpretação mais abrangente, pela 

qual o beneficio 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 

                                                                                       
11 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).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

benefício ou vantagem, que 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 no exame do conflito de interesses. Após 

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

Na sequencia, 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 coteja-las com o tratamento dispensado aos sócios. 

Em seguida, formulamos uma proposta para sanar os conflitos de interesse e assim evitar o 

impedimento do voto. Por fim, no quinto e último capítulo apresentamos um sumário das nossas 

conclusões.  

 

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 institucionalista, aprofundando a interpretação do 

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

entendimento apto a harmonizar os interesses dos sócios com o das partes relacionadas; (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) contestação da premissa de que 

o benefício particular esta ligado exclusivamente à defesa do princípio de igualdade entre os 

sócios, apresentando outros fundamentos para o instituto; e (iv) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
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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5 CONCLUSÃO 

 

 

A regra do conflito de interesses pressupõe, claro, o conflito entre o interesse do 

acionista e o interesse da companhia. Desta feita, premissa lógica para se estabelecer a definição 

do conflito de interesses consiste em precisar o que seja o interesse da companhia, ou interesse 

social. O conceito permanece controverso aqui e alhures, e invoca a clássica distinção entre a 

corrente contratualista e institucionalista. Nesse sentido, a maioria da doutrina nacional enxerga 

o interesse social na Lei das S.A. como o interesse comum dos sócios uti socii, orientado ao 

desenvolvimento do escopo-meio e escopo-fim da companhia. É uma visão estritamente 

contratualista, porém legítima, encontrando forte respaldo em nossa legislação. Doutro lado, os 

que advogam uma percepção mais institucionalista do interesse social também encontram 

embasamento legal, 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 extra-sociais devam ser tutelados.  

 

O nosso entendimento é que não há como negar o interesse social como interesse 

comum dos sócios, mas é necessário enfatizar a perspectiva temporal sobre a qual tal interesse 

deva se orientar, privilengiando uma visão de longo prazo. Ao direcionar o interesse social à 

uma ótica de longo prazo ocorre um incentivo natural para que os sócios e administradores 

também tutelem os interesses das partes relacionadas, posto que tal medida é essencial para a 

sustentabilidade da companhia. Nessa linha, defendemos que o interesse social é correspondente 

aos interesses dos sócios, mas ponderados sob uma concepção de longo prazo. Tal proposta não 

é nova para o direito e, em certa medida, já foi retratada por Asquini, Rossi e Simonetto654, 

sendo as críticas à visão clássica plenamente conhecidas.  Entretanto, as objeções tradicionais 

                                                                                       
654 Trata-se da teoria que enxerga o interesse social como o interesse comum dos sócios atuais e futuros à eficiência 
da empresa social. Para uma visão crítica dessa teoria, Cf. JAEGER, Pier Giusto. L´Interesse Sociale. Milão: 
Giuffrè Editore, 1972, pp. 88-90. Dentre nós, cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de 
Interesses nas Assembleias de S.A. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 38-39. Esta, todavia, não corresponde a nossa 
visão sobre a matéria, conforme será explicitado. 
ASQUINI, Alberto. I battelli del Reno. Rivista delle Società, 4, 1959, pp. 617-633. Trata-e  
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não mais coadunam com a visão moderna sobre o tema, sobretudo se interpretadas de acordo 

com a Lei das S.A.  

 

Em defesa da nossa tese, primeiramente demonstramos a evolução do debate sobre 

o interesse social, cujas controvérsias atuais são substancialmente diferentes das classicamente 

enfrentadas. Para tanto, mostramos uma perspectiva histórica de como a matéria vem sendo 

tratada nos Estados Unidos e na Alemanha. Tradicionalmente, a Alemanha é vista como o 

“berço e escola do modelo institucional”655, enquanto os Estados Unidos são retratados como o 

antro da visão contratualista, refletida na premissa de que o interesse social consiste na 

maximização do valor de venda das ações. Apesar da diferença de abordagem entre os dois 

países, sobretudo ao considerarmos o sistema de co-determinação alemão, é nítida a tendência 

de ambos em buscar uma harmonização entre a as perspectivas contratualista e institucionalista, 

tarefa na qual sobressai a compreensão de que as companhias devem ser orientadas a uma visão 

de longo prazo. Em seguida, demonstramos como a interpretação do interesse social segundo o 

nosso ordenamento jurídico também impõe que seja privilegiada uma perspectiva de longo 

prazo.  

 

Quanto à análise do benefício particular, primeiramente realizamos uma análise 

crítica dos principais entendimentos sobre as principais controvérsias relacionadas ao benefício 

particular, ou seja, a sua vinculação apenas às vantagens outorgadas ao sócio enquanto sócio 

e/ou que envolvam apenas benefícios lícitos. Ao final, constatamos que a interpretação restritiva 

do conceito de benefício particular pode ser sustentada. Da análise dos elementos essenciais do 

instituto, buscamos extrair a sua definição, pela qual o benefício particular 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) 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 

                                                                                       
655 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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do direito comparado e na interpretação histórica e sistemática da Lei das S.A.. Além disso, 

procuramos demonstrar que o benefício particular não é estritamente ligado ao princípio da 

igualdade, possuindo também outros fundamentos. Essa visão traz consequências relevantes, 

pois não restringe a aplicação do instituto às vantagens vinculadas a qualidade de acionista do 

beneficiário.  

 

Por fim, quanto ao conflito de interesses, defendemos uma visão intermediária entre 

conflito formal e material, na linha já exposta por Comparato. Após uma análise crítica das 

controvérsias existentes, explicitamos o critério de identificação das situações de conflito. Em 

seguida, analisamos o tratamento da matéria nos Estados Unidos e, por fim, propomos medidas 

para sanar as situações de conflito de interesses, de forma a evitar o impedimento de voto.  
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6 APÊNDICE A – PRINCIPAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

JULGADOS PELA CVM 

 

 

Caso Tim (PAS CVM nº RJ 2001/4977656): 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 

                                                                                       
656 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 21/01/2004657. 

 

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, à 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 interesses658. 

A decisão foi reformada pelo CRSFN, que adotou a tese do conflito formal. 

 

                                                                                       
657 Recurso 4120, acórdão 4690/04, na 233ª Sessão em 21 de janeiro de 2004.  
658 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 caso659. 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 

                                                                                       
659 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?" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

198 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

199 
 

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 Colegiado660 

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 

                                                                                       
660 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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