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RESUMO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso versou sobre a questão da organização e 

exercício do poder de controle em sociedades por ações cuja composição acionária é, 

majoritariamente ou totalmente, familiar – casos em quem uma família é titular da maioria ou 

da totalidade do capital votante.  

 Por meio do estudo de caso, de leitura bibliográfica e doutrinária aprofundada, bem 

como de uma análise legislativa, foi possível cumprir com os objetivos de (i) identificar as 

peculiaridades e características das empresas familiares, (ii) identificar e classificar as 

diferentes formas do exercício de controle e suas implicações práticas no dia a dia da 

companhia, (iii) identificar situações de conflitos e mecanismos de governança corporativa e 

familiar que são adotas em empresas familiares com o intuito de preservá-las e de remediar 

tais conflitos.  

 Consequentemente, foi possível chegar a conclusão de que o exercício do poder de 

controle em empresas familiares e a adoção de práticas de governança corporativa e familiar 

contribuem para que haja a consecução do objeto social da melhor forma possível e para a 

longevidade da empresa, tendo em vista que se evita a formação de conflitos de interesse 

entre a família e a empresa e entre os próprios membros da família.  

 

 

Palavras chave: Empresa família; Poder de controle; Governança Corporativa.  

  



	

ABSTRACT 

 

 The present study is focused on the organization and exercise of the power of control 

in companies whose voting capital is totally or mostly held by one or more families.   

 Through case study, thorough analysis of legal doctrine, as well as a assessment of the 

current legislation, it was possible to fulfill the objectives of (i) identify the peculiarities and 

characteristics of the family-owned company, (ii) identify and classify the different methods 

of the exercise of the power of control and its realistic effects on the company’s daily routine; 

(iii) identify the conflict situations and corporate and family governance mechanisms that are 

incorporated in the family-owned company in order to solve conflicts and converse the 

company. 

 Hence, it was possible to conclude that the exercise of the power of control in family-

owned companies and the incorporation of corporate and family governance mechanisms 

contribute to the achievement of the company’s corporate purpose and durability, since the 

possible conflicts arising from family members regarding the company are avoided.   

 

 

Key Words: Family-owned company; Power of Control; Corporate governance.  
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 INTRODUÇÃO  

 

  É notável a presença de sociedades empresárias – sejam sociedades limitadas 

ou sociedades por ações – cuja composição do capital social é, majoritariamente ou 

totalmente, familiar – as chamadas “empresas familiares” nas quais uma família possui a 

maior parte ou a totalidade do capital votante – no atual cenário brasileiro. As características e 

peculiaridades que permeiam esse tipo de empresa são determinantes nos aspectos de 

governança e de técnicas de organização do controle adotados.  

 É possível observar que a identificação, estruturação e organização do controle ao qual 

a sociedade por ações está submetida possui impacto direto – e muitas vezes, relação direta – 

com a situação financeira e endividamento da companhia e, por vezes, acaba se tornando fator 

determinante no estabelecimento e adoção de normas e estruturas de governança corporativa.  

O presente trabalho tem como objetivo abordar os aspectos relevantes e determinantes 

no estudo do fenômeno societário denominado “poder de controle”, para analisar suas 

implicações práticas e importância nas sociedades por ações que se caracterizam como 

empresas familiares. Para o estudo do tema e análise de suas implicações práticas, foi 

escolhido o caso da família Steinbruch, controladora indireta de uma das maiorias 

companhias do Brasil.  

Inicialmente, faz-se um breve relato dos fatos a serem analisados, cuja divulgação foi 

ampla em mídia nacional, para então estabelecer quais fundamentos teóricos são relevantes 

para o estudo que este trabalho de conclusão de curso se destina.  

Adiante, verifica-se o conceito multifacetário e divergente de empresa familiar na 

doutrina, partindo do pressuposto, no entanto, de que a família sempre terá a maioria ou a 

totalidade do capital social e de que ocorreu pelo menos uma sucessão de gerações.  

Em seguida, faz-se uma extensa análise sobre a definição do poder de controle, sua 

relevância, suas classificações, métodos de organização e estruturação, passando-se, em 

seguida, à análise  de estruturas e técnicas de organização do controle e de convivência 

familiar no âmbito da empresa.  

Após, analisa-se, suscintamente, como essas técnicas supracitadas devem ser adotadas 

de modo a garantir um bom nível de governança e, consequentemente, a longevidade da 

empresa familiar, passando-se, em seguida, à análise sobre como falhas nesse aspecto podem 

causar conflitos de interesse no aspecto familiar e corporativo.  
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Por fim, faz-se uma análise do conflito societário instalado no âmbito da família 

Steinbruch, apontando aspectos relevantes dos pontos estudados e de que forma eles teriam ou 

tiveram impacto no caso prático.  

O método utilizado para a elaboração do presente trabalho foi exploratório, com 

revisão bibliográfica, contendo doutrinas, informações da Comissão de Valores Mobiliários, 

Junta Comercial do Estado de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 

bem como legislações como a Lei nº 6.404 e do Código Civil. 

 

1 BREVES RELATOS DOS FATOS A SEREM ANALISADOS 

  

Neste capítulo serão demonstrados os breves relatos que estão interligados com o 

objetivo específico do trabalho acerca da análise de poder de controle em sociedades 

familiares.  

 

GRÁFICO 1 – CONTROLADORES DIRETO E INDIRETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Formulário de Referência 2018. 

Disponível em: 
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http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.04

2.730/0001-04&CCVM=4030&TipoDoc=C&QtLinks=10 . Acesso em 01 ago. 2018.  

 

A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) tem como acionista controlador 

indireto a Vicunha Steel S.A. (“Vicunha”), detida inteiramente pela família Steinbruch e 

enfrenta desde janeiro de 2018 um conflito familiar que tem afetado de forma significativa o 

seu controle acionário. O conflito se dá no âmbito da Vicunha – detida pela (i) Rio Purus 

Participações S.A. (Rio Purus) que possui 60% da Vicunha e cujos acionistas são os irmãos 

Benjamin Steinbruch (“Benjamin”), Ricardo Steinbruch (“Ricardo”) e Elisabeth Steinbruch 

(“Elisabeth”) e pela (ii) CFL Participações S.A. (“CFL”) que é titular de 40% da Vicunha 

cujos acionistas são os primos Clarice Steinbruch (“Clarice”) e Leonardo Steinbruch 

(“Leonardo”) – e tem como causa o acordo de acionistas celebrado em 1994 (“AA Vicunha”).  

Em 09 de janeiro de 2018, durante uma Assembleia Geral Extraordinária da 

Vicunha, Benjamin Steinbruch não reconheceu a validade do acordo de acionistas e não 

aceitou as indicações de membros do conselho de administração feitas por Clarice. Isso 

ocasionou uma ação movida pela Rio Purus em face da CFL que pleiteia a dissolução do AA 

Vicunha e a venda em bloco de todo o patrimônio do qual o grupo Vicunha é titular. 

O AA Vicunha dispõe sobre a estrutura da administração da companhia que se dá por 

um conselho de administração composto por, no mínimo, quatro membros, sendo o número 

máximo, obrigatoriamente, múltiplo de quatro – sendo que um membro será o presidente e, 

outro, o vice-presidente do conselho. O AA Vicunha também prevê que os acionistas titulares 

de cada grupo de ações terá o direito de eleger uma porcentagem determinada dos membros 

do conselho de administração1.  

Ainda, dentre os direitos políticos previstos no acordo, destacam-se algumas matérias 

que requerem maioria qualificada para serem aprovadas, tais como: (i) a remuneração dos 

membros do conselho de administração, (ii) distribuição de dividendos e a não distribuição de 

																																																								
1 O Estatuto Social da Vicunha divide as ações em grupos (A, B, C e D), no entanto, o AA Vicunha é 
documento confidencial. Dessa maneira, não há como afirmar com certeza qual companhia (Rio Purus 
e CFL.) é titular de cada grupo de ações (A, B, C e D) previstos no AA Vicunha, restando, portanto, 
prejudicada a análise de alguns direitos políticos previstos no AA Vicunha. Apesar disso, após análise 
exaustiva dos atos societários da Vicunha disponibilizados eletronicamente no site da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (BRASIL. Consulta Junta Comercial. Disponível em 
https://www.jucesponline.sp.gov.br/Restricted/Solicitacoes/Fotocopia/EscolheDocumentos.aspx?nire=
35300182219. Acesso em 10 jul. 2018), pode-se presumir que os grupos de ações A e B são de 
titularidade da CFL e que os grupos de ações C e D são de titularidade da Rio Purus e que cada grupo 
de ações dá aos seus titulares o direito de indicar e eleger uma porcentagem determinada dos membros 
do Conselho de Administração. 



12 
	

dividendos, (iii) alterações do estatuto social, (iv) participação em grupos de sociedades, e (vi) 

aquisição ou venda de participação em outras sociedades ou negócios O AA Vicunha é válido 

por 25 anos, contados da data de sua assinatura2.  

Para melhor entender a sistemática por trás do conflito, é necessário, primeiro, 

entender o que é uma empresa familiar para, posteriormente, analisar as implicações que esses 

modelos de negócios apresentam. 

 

2 CONCEITO DE EMPRESA FAMILIAR  

 

O conceito de empresa familiar possui diversos entendimentos sendo, portanto, 

amplo e multifacetário, podendo abordar aspectos sucessórios e hereditários, culturais e de 

valores. 
Dentre os conceitos existentes, ressaltamos alguns dos mais recorrentes: (i) a 
empresa familiar é aquela que se identifica com uma família há pelo menos 
duas gerações, pois é a segunda geração que, ao assumir a propriedade e a 
gestão, transforma a empresa em familiar; (ii)é familiar quando a sucessão 
da gestão está ligado ao fator hereditário; (iii) é familiar quando os valores 
institucionais e a cultura organizacional da empresa se identificam com os da 
família; (iv) é familiar quando a propriedade e o controle acionário estão 
preponderantemente nas mãos de uma ou mais famílias. Alguns ainda 
ressaltam que se a família é só investidora, sem qualquer participação na 
gestão, a empresa não é familiar3.  

 
Neste sentido, conforme abordado por Prado, separaram as empresa familiares em 

três eixos, cada qual com estágios, características e desafios distintos, sendo: 

(i) Eixo da Família: apresenta os seguintes estágios:  (a)  jovem família empresaria; 

(b) filhos entrando na empresa; (c) trabalhando junto com a geração seguinte; e (d) 

passando o bastão. 

(ii) Eixo do Negócio: apresenta os seguintes estágios: (a) start up; (b) consolidação no 

mercado e expansão; e (c) maturidade. 

(iii) Eixo da Propriedade: apresenta os seguintes estágios de desenvolvimento da 

propriedade acionária: (a) unifamiliar; (b) dois ou mais irmãos dividindo o 

																																																								
2 Informações obtidas através de extensa pesquisa de notícias amplamente divulgadas pelos meios de 
comunicação, por Saliban, Bem Paraná e Scaramuzzo, como será visto ao longo do trabalho e em 
documentos de caráter público disponibilizados eletronicamente no site da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (BRASIL. Consulta Junta Comercial. Disponível em 
https://www.jucesponline.sp.gov.br/Restricted/Solicitacoes/Fotocopia/EscolheDocumentos.aspx?nire=
35300182219. Acesso em 10 jul. 2018).  
3 PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares – Governança Corporativa, Governança Familiar, 
Governança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 4-5  
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controle, ou o poder de controle entre dois ou mais sócios de famílias nucleares 

diferentes (sociedade multifamiliar); e (c) muitos parentes exercem o poder de 

controle.  

 

Ainda, em estudo feito por Zborowsky, Leal e Bortolon4 em relação a empresas que 

fazem parte do índice Ibovespa e que possuem presença relevante de famílias na propriedade, 

gestão e controle – em outras palavras, empresas familiares -, constatou-se que tais empresas 

apresentam características de controle, práticas de governança corporativa e resultados 

financeiros distintos em relação a empresas não familiares.  

É importante ressaltar que a empresa familiar geralmente possui estruturas de 

governança próprias e específicas que visam sua longevidade, especialmente no que tange a 

sucessão de gerações na gestão da empresa.  

De forma notória, quando a terceira geração se aproxima dos negócios, as relações 

entre família, empresa e propriedade5 se tornam mais complexas, uma vez que a a família 

cresceu, cônjuges e herdeiros passam a integrar o quadro familiar, e a empresa se tornou 

maior e mais complexa.6  

No mais, Silva7 traz o seguinte quadro comparativo com as diferentes definições de 

empresas familiares: 

  

																																																								
4 ZBOROWSKY, Isabel. LEAL, Ricardo. BORTOLON, Patrícia. Empresas familiares no Índice 
Bovespa / Isabel Barbosa Zborowski. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituto COPPEAD de Administração, 2009. 
5 GERSICK, Kelin; DAVIS, John; HAMPTON, M.; LANSBERG, I. De geração a geração: ciclos de 
vida das empresas familiares. São Paulo: Negócios, 1997.   
6 TONDO, Cláudia. SILVA, Fernando Coelho. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: 
ferramentas para a continuidade da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 
2009, Capítulo 6.1.3, p. 10. 
7 SILVA, J. C. de S.; FISCHER, T.; DAVEL E. Organizações familiares e tipologias de análise: o caso 
da Organização Oderbrecht. Foz do Iguaçú : ENANPAD, 1999. 
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GRÁFICO 2 – QUADRO COMPARATIVO DAS EMPRESAS FAMILIARES 

Autor(es) Definição Critérios 

Bernhoeft 
(1989) 

Uma empresa familiar é aquela que possui sua origem e sua história vinculadas a uma família; ou, 
ainda, aquela que mantém membros da família na administração dos negócios. 

Direção familiar. 
Tradições e valores familiares. 

Chandler. Apud 
Church (1996) A firma familiar é aquela que é propriedade, controlada e gerenciada por uma família. Propriedade familiar. Controle 

familiar. 
Lodi (1993)  A empresa familiar deve possuir valores institucionais que se identificam com um sobrenome de 

família ou com a figura do fundador.  
Tradições e valores familiares.  

Gersick et al. 
(1997) 

Mais que o nome da família sobre a porta ou o número de parentes na alta direção, é a propriedade de 
uma família que define a empresa familiar. Propriedade familiar. 

Tagiuri & Davis 
(1996) 

São organizações nas quais dois ou mais membros da família extendida (extended family members) 
influenciam a direção dos negócios através do exercício de laços de parentesco, papéis de 

gerenciamento ou direito de propriedade. 

Influência da família na direção 
da empresa familiar. 
Propriedade familiar. 

 

Donelley (1964) 

 

Uma empresa é considerada familiar  Quando pelo menos duas gerações se identificam com uma 
mesma família e quando essa ligação influencia a política da companhia nos interesses e objetivos da 

família. Tal ligação é indicada quando uma ou mais das condições a seguir existem: 1) o 
relacionamento familiar é um fator, dentre outros, para determinar a sucessão; 2) esposas e filhos 
podem estar no conselho de administração; 3) os importantes valores institucionais da firma são 

identificados com a família e influenciados por ela; 4) a posição do membro da família influencia na 
sua posição familiar. 

 

Tradições e valores familiares. 
Influência da família na estratégia 

da empresa. 
Empresa de mais de duas 

gerações. Controle da sucessão. 

Barry (1975), 
apud Déry et al. 

(1993) 

A empresa familiar é na prática controlada pelos membros da “single family”. 
 

Controle da família. 
 

arnes & 
Hershon, apud 
Déry (1993) 

A empresa familiar é uma propriedade controlada por um indivíduo ou por membros de uma família. 
 

Controle familiar. 
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Dyer (1983), 

apud Déry et al. 
(1993) 

 

A empresa familiar é uma organização na qual as decisões com relação a propriedade e ou 
gerenciamento são influenciadas pela ligação com uma família ou com famílias. 

 

Gerenciamento influenciado pela 
família.Propriedade familiar 

 

FONTE: SILVA, J. C. de S.; FISCHER, T.; DAVEL E. Organizações familiares e tipologias de análise: o caso da Organização Oderbrecht. Foz do 
Iguaçú : ENANPAD, 1999. 
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Para que a gestão e governança da empresa familiar seja de fato eficiente, é 

necessário analisar e estudar o fenômeno do poder de controle presente no ordenamento 

jurídico atual e as suas implicações jurídicas e fáticas. 

 

3 CONTROLE NO DIREITO SOCIETÁRIO BRASILEIRO 

  

 Para definir o controle no Direito Societário Brasileiro, é preciso analisá-lo a partir 

da perspectiva dos diferentes tipos societários existentes, sobretudo, da sociedade limitada e 

da sociedade por ações.  

Enquanto na sociedade limitada todas as decisões cabem aos sócios, uma vez que a 

lei não determina a obrigatoriedade de órgãos estatutários como a diretoria, conselho de 

administração e conselho fiscal, é preciso considerar que dessa forma, todas as decisões no 

âmbito da sociedade cabem aos sócios, através de deliberações em reunião entre eles. Nessa 

perspectiva, o poder de controle, muitas vezes, se resume ao sócio que possui a maior parcela 

do capital social – ou seja, possui quotas o suficiente para decidir acerca de uma matéria sem 

depender de outros sócios em reunião de sócios, geralmente, possui mais da metade do capital 

social da sociedade, sem entrar no mérito de matérias que que a lei exige quórum especial ou 

qualificado para serem aprovadas. 

Já na sociedade por ações, foco de estudo do presente trabalho, as decisões tomadas 

no âmbito da companhia não dependem exclusivamente de seus acionistas. Como bem aponta 

Comparato, em seu trabalho8, a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades 

por Ações)9 determina diversos mecanismos de gestão e administração da companhia, através 

de órgãos estatutários como o conselho fiscal, conselho de administração e diretoria – sem 

prejuízo da instalação de órgão não estatutários, conforme determinado no estatuto social e 

regulamentos internos da companhia. Nessa sistemática, a gestão e administração da 

companhia compete, concomitantemente, a assembleia geral de acionistas, conselho de 

administração, diretoria e  conselho fiscal. Cada órgão exerce funções específicas e 

indelegáveis, conforme pode-se interpretar da leitura dos artigos 122, 139 e 163, parágrafo 7o 

da Lei das Sociedades por Ações. 

O poder de controle é definido em virtude do efetivo exercício da direção das 

atividades sociais e não necessariamente em virtude da titularidade da maioria do capital 
																																																								
8 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p. 1. 
9 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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votante10, uma vez que o caput do artigo 116 requer a prática de todos os requisitos das 

alíneas “a” e “b” para caracterização do acionista controlador. 
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 
ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que: 
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 
maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores da companhia; e 
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia. 
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 
interesses deve lealmente respeitar e atender11. 

  
A Lei das S.A. considera como acionista controlador aquele que, de fato, 
comanda os negócios sociais, fazendo prevalecer, de modo permanente, sua 
vontade nas deliberações assembleares, elegendo a maioria dos 
administradores da companhia e utilizando o seu poder para determinar, 
efetivamente, os rumos da sociedade. Tal preponderância da vontade do 
acionista controlador pode ocorrer diretamente, quando ele é acionista da 
companhia, ou indiretamente, quando ele é acionista controlador da 
sociedade controladora (...) Dessa forma, não será considerado acionista 
controlador, para os efeitos da Lei das S.A., a pessoa que, embora detendo 
quantidade de ações que, em tese, lhe assegura a maioria dos votos em 
assembleia geral, não utiliza efetivamente tal poder para impor sua vontade 
na condução direta dos negócios sociais e na eleição da maioria dos 
administradores12.  

 

3.1. CONTROLE INTERNO E ORGANIZAÇÃO 

 

Os órgãos supracitados são dotados de poderes próprios e não se colocam no mesmo 

nível, sua organização dentro da companhia é hierárquica. Na sistemática da Lei das 

Sociedades por Ações, a assembleia geral dos acionistas é o órgão primário, uma vez que é de 

sua competência a eleição e destituição dos administradores da companhia – caso a 

companhia possua conselho de administração e diretoria, compete à assembleia geral a 

eleição dos membros do conselho de administração; se a companhia possuir apenas diretoria, 

compete à assembleia geral a eleição dos diretores. 

																																																								
10 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 225-227. 
11 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
12 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 225-226. 
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No modelo legal, é, incontestavelmente, assembleia-geral o órgão primário, 
ou imediato, que investe os demais, elegendo os seus membros e podendo 
demiti-los (Lei nº 6.404, art. 122, II). Nesse sentido estritamente jurídico, 
nem sempre coincidente com a realidade econômica, ela é, sem dúvida, o 
poder supremo da companhia13.  

 

A assembleia geral, portanto, pode ser reconhecida, em um primeiro momento, como 

órgão máximo de controle dentro da estrutura da sociedade por ações, uma vez que é através 

dela que os acionistas fazem valer o seu “poder de mando”. Na lição de Asscarelli, o poder de 

mando é definido como “a possibilidade de uma ou mais pessoas imporem a sua decisão à 

assembleia da sociedade”14. 

Esse tipo controle pode ser definido como controle interno, no qual o exercício é 

feito por pessoas que atuam dentro da sociedade – notadamente, compõe o quadro acionário 

da companhia, são membros de órgão internos da companhia, entre outros presentes nestes 

setores, fazendo uso de mecanismos de poderes próprios da estrutura societária, como, por 

exemplo, a assembleia geral, reuniões do conselho de administração etc.  

Assim, é correto afirmar que o poder de controle que na sociedade anônima é sempre 

feita em função da assembleia geral, uma vez que esta é o órgão primário ou imediato da 

companhia que investe os demais e constitui a última instância decisória15, já que a própria 

Lei das Sociedades por Ações delega a decisão sobre questões essenciais aos negócios sociais 

aos acionistas em assembleia.  

Não obstante, as hipóteses legais em que terceiros devam participar da assembleia 

geral (auditores independentes, membros do conselho fiscal, membros da diretoria, membros 

do conselho de administração),  apenas os acionistas, titulares de ações com direito de voto – 

excetuadas as hipóteses de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de 

administração e de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito de voto elegerem 

membros do conselho fiscal – poderão  votar, ou seja, apenas o acionista é apto a tomar 

decisões no âmbito da assembleia geral.  

Insta mencionar, o controle interno fundamenta-se unicamente na titularidade 

acionária, dessa forma, sua legitimidade e intensidade depende do número de ações com 

direito a voto de que o acionista é titular – sem ainda entrar no mérito das disposições 

constantes de possíveis acordos de acionistas com direitos de veto.  

																																																								
13 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2014, Parte I, Capítulo I, p. 6  
14 ASCARELLI, Túlio. Problemi Giuridici. Milão: Editora A. Giuffre, 1959, p. 267.  
15 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2014, Parte I, Capítulo I, p. 17. 
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No pensamento desenvolvido por Berle e Means16, o controle interno é divido e 

classificado em cinco espécies – fazendo-se a ressalva de, para tais autores, ser impossível 

traçar uma linha divisória nítida entre esses tipos, dito isso, a divisão ocorre da seguinte 

maneira: na primeira espécie tem-se o controle com quase completa propriedade acionária; a 

segunda é o controle majoritário;  a terceira espécie é o controle obtido mediante expedientes 

legais (through a legal device); há o controle minoritário; e, por fim, há o controle 

administrativo ou gerencial (management control).  

Para Berle e Means17, o controle com quase completa titularidade acionária pode ser 

assimilado a situação da sociedade unipessoal – seja uma empresa individual de 

responsabilidade limitada ou uma subsidiária integral da sociedade por ações.  

No entanto, tal assimilação, em uma análise mais profunda, se torna inconcebível nos 

planos doutrinários e legislativos, uma vez que em tais sociedades não possuem conflitos de 

interesses internos a serem levados em consideração, além daqueles do titular da totalidade do 

capital social. É necessária a existência de pelo menos outro acionista, mesmo que titular de 

uma única ação, com ou sem direito de voto, para que que reapareça a possibilidade de 

conflitos de interesse entre os sócios18.   

De qualquer maneira, em relação ao controle majoritário, parte-se do princípio de 

que a sociedade existe no interesse de seus sócios e, por esta razão, o sistema normativo 

adotou o princípio da maioria (seja ela simples, absoluta ou qualificada, conforme 

determinação legal, contratual ou estatutária), pois  ninguém está investido da prerrogativa de 

decidir pelos interesses alheios, devendo prevalecer sempre a vontade do maior número.  
Por outro lado, o bloco majoritário pode não ser constituído por um único 
acionista, nem se apresentar, necessariamente, como um grupo monolítico de 
interesses. É mesmo usual que dois ou mais acionistas, ou grupo de 
acionistas, componham a maioria, associando interesses temporária ou 
permanentemente convergentes19.  
 
O controle majoritário caracteriza-se quando um acionista, pessoa física ou 
jurídica, ou uma família, detém a maioria das ações com direito de voto. 
Trata-se, mesmo no caso das companhias abertas, da modalidade mais 
comum de controle acionário, dada a extrema concentração acionária entre 
nós verificada. Em tais companhias, muitas vezes, nota-se uma sobreposição 
entre a propriedade das ações que asseguram o poder de controle e as 

																																																								
16 BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: 
Ed. Revista, 1967, p. 67 e ss. 
17 Ibidem. 
18 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p. 3. 
19 Ibidem, p.15.  
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funções executivas, particularmente aquelas atribuídas ao conselho de 
administração20. 

 

Já na definição de controle obtido mediante expedientes legais, Berle e Means21 dão 

os exemplos de (i) controle piramidal ou em cadeia num grupo societário, (ii) existência de 

ações sem direito de voto, (iii) emissão de ações com voto limitado e (iv) voting trust. Nesses 

casos, o controlador não necessariamente é um único acionista titular do maior número de 

ações emitidas pelas companhias, podendo até mesmo, exercer o controle sem ter a 

propriedade das ações, mas fundado em direito próprio, como no caso do trustee,  

Apesar do sistema jurídico normativo adotar o princípio da maioria, a minoria está 

presente e possui determinados direitos para que seus interesses não sejam desconsiderados, 

tais como (i) direito de convocar a assembleia geral da companhia, quando os administradores 

a retardarem por mais de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 123, parágrafo único, “b”, 

da Lei das Sociedades por Ações22; (ii) direito de obter relação de endereços dos acionistas 

aos quais a companhia enviou pedidos de procuração, para fins de remeter novo pedido, desde 

que titular de meio por cento do capital social, nos termos do art. 123, parágrafo terceiro, da 

Lei das Sociedades por Ações 23 ; (iii) eleição de um dos membros do conselho de 

administração da companhia de economia mista, se maior número não lhe couber pelo 

processo de voto múltiplo, nos termos do artigo 239, da Lei das Sociedades por Ações, dentre 

outros previstos no texto legal24 e nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários 

(ICVM)25. Em todas as hipóteses previstas, há uma limitação ao poder de controle por conta 

da existência da minoria qualificada.  

Ainda no âmbito dos acionistas minoritários, Berle e Means26 trazem o fenômeno do 

“controle minoritário”, ou seja, aquele fundamentado em números de ações inferiores à 

metade do capital votante. Além dos direitos supracitados, a Lei das Sociedades por Ações 

reconhece algumas prerrogativas implícitas aos minoritários, como, por exemplo, a 

																																																								
20 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 228.  
21 BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: 
Ed. Revista, 1967, p. 67 e ss. 
22 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem.  
25 BRASIL. Instruções do Conselho de Valores Mobiliários. Disponível em 
http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes.html. Acesso em 01 nov. 2018.  
26 BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: 
Ed. Revista, 1967, p. 67 e ss. 
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possibilidade de um único acionista constituir a assembleia geral (artigo 125, segunda parte da 

Lei das Sociedades por Ações27). 
A rigor, um controle minoritário bem estruturado, em companhia com 
grande pulverização acionária, pode atuar com a mesma eficiência que um 
controle majoritário. Mas a lei brasileira estabelece uma distinção 
importante, ao impor, para a aprovação de certas deliberações, o concurso do 
voto de metade, no mínimo, do capital com direito de voto (Lei nº 6.404, art. 
136)28.  

 

Já o controle minoritário caracteriza-se quando, dada a dispersão das ações 
da companhia no mercado, um acionista ou grupo de acionistas exerce o 
poder de controle com menos da metade do capital votante, uma vez que 
nenhum outro acionista ou grupo está organizado ou detém maior volume de 
ações com direito de voto29.  

 

Ainda, a regra que permite que 50% (cinquenta por cento) do capital social de uma 

companhia seja representado por ações preferenciais, constitui uma verdadeira consagração 

legal do controle minoritário.  
O sistema brasileiro, pode, portanto, ser caracterizado como um sistema em 
que há opção clara pelo controle minoritário, no que respeita o capital total 
da companhia (...) por outro lado, é preciso bastante cuidado ao se falar em 
controle minoritário dentro do capital com direito a voto. Ele é 
profundamente diverso do controle minoritário referido ao capital total, que 
foi mencionado acima. Deve-se pressupor que os adquirentes de ações com 
direito a voto têm interesse em compartilhar das decisões relativas aos 
destinos da companhia. (...) É preciso, portanto, respeitar em linha de 
princípio a vontade das maiorias, desde que essas se mostrem efetivamente 
interessadas nos negócios sociais30.  

 

Os artigos que versam sobre a instalação na assembleia geral preveem determinados 

quóruns para a primeira convocação, permitindo a instalação da assembleia geral com 

qualquer quórum em segunda convocação o que, em tal hipótese, permite prevalecer o voto da 

minoria caso a maioria esteja ausente.   
Conclui-se, portanto, que a discussão controle majoritário-minoritário, mais 
que uma definição de hipótese legal de incidência, relaciona-se à disciplina a 
ser aplicada. Para aplicação da disciplina da responsabilidade, o controle 
minoritário é plenamente suficiente (sem afastar, é claro, a responsabilidade 
do majoritário por omissão) – em outras hipóteses, como a alienação de 
controle, em que há o requisito da estabilidade da posição, o requisito da 

																																																								
27 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
28 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p.21.  
29 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 228.  
30 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Capítulo II, p.22. 
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maioria consolidada no capital votante tende a ter aplicação e interpretação 
maior31.  

 

Por fim, resta analisar o controle gerencial (ou management control, segundo a 

classificação de Berle e Means32). O controle gerencial é fundado nas prerrogativas dos 

administradores e não na participação acionária. Em outras palavras, é um tipo de controle 

interno totalmente desligado da titularidade de ações. Ocorre quando há uma grande dispersão 

acionária e os administradores assumem o controle de fato da companhia. 
A perpetuação dos administradores no poder é obtida, sobretudo, com a 
utilização de complexos mecanismos de representação de acionistas em 
assembleia (proxu machinery), explorando-se ao máximo o absenteísmo do 
corpo acionário (...) não há dúvida de que o fenômeno do controle gerencial 
constitui poderoso argumento em favor da teoria institucional da sociedade 
anônima. Se o poder de controle na empresa não mais se funda na 
titularidade acionária e transcende de certa forma a vontade – individual ou 
coletiva – dos acionistas, parece impossível reduzir o mecanismo social aos 
modelos do contrato ou da propriedade privada. Estamos diante de uma 
personalização da empresa, subtraindo-a a qualquer vínculo de natureza real 
com os detentores do capital societária, e aproximando-a, até à confusão, de 
uma espécie de fundação lucrativa. É a instituição-empresa, dissolvendo 
completamente a affectio societatis original33.  

 

Comparato34 estuda o controle administrativo de direito derivado de golden shares. 

Para ele, o estabelecimento dessa forma de controle requer que o estatuto social preveja (i) 

matérias comuns, como  a composição da diretoria e do conselho de administração, sede 

social e objeto, forma de solução de conflitos, e (ii) todas as matérias relevantes para a 

condução dos negócios sociais e atribuições dos poderes de direção do negócios aos órgãos da 

administração, prevendo ainda o poder de veto para determinadas ações em relação as 

alterações estatutárias e o poder de eleger a maioria dos membros do conselho de 

administração, existe então, o controle da sociedade. Esses poderes seriam atribuídos a ações 

preferenciais de classe especial (artigo 18, Lei das Sociedades por Ações – golden shares35) 

que seriam, por sua vez, transferidas ou subscritas e integralizadas pelos administradores.  

A lógica por trás do controle administrativo de direito se dá no sentido de que o 

poder maior de decisão fica nas mãos da administração que não pode ser atingida pelos 

																																																								
31 Ibidem, p. 26-27.  
32 BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: 
Ed. Revista, 1967, p. 67 e ss. 
33 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p. 27. 
34 Ibidem.   
35 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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acionistas. O veto ou bloqueio que pode ser exercido pelos titulares das golden shares se 

presta para proteger a administração, mas não necessariamente para exercer plenamente o 

controle da companhia.  
Esse mecanismo é e tem sido recentemente utilizado como eficaz meio de 
recuperação de empresas em dificuldades. Nesses casos, frequentemente, a 
imagem do controlador encontra-se tão desgastada que para a obtenção de 
crédito é fundamental não apenas uma mudança da administração, mas uma 
mudança do controle. A golden share fornece então instrumento eficaz e não 
excessivamente oneroso para o controlador, já que ao mesmo tempo em que 
garante que esse não possa influir na administração, perdendo virtualmente 
todos os seus poderes, não implica perda de seu “patrimônio”, i.e., diluição 
ou redução de sua participação de capital na companhia36.  
 
No modelo de "controle pulverizado", a direção efetiva dos negócios sociais 
é realizada por administradores profissionais, membros do conselho de 
administração e da diretoria, no exercício de suas funções legais e 
estatutárias, sem que exista um bloco de ações que assegure o poder de 
controle. Para tanto, a companhia emite apenas ações com direito de voto, 
podendo ainda restringir, estatutariamente, o número máximo de votos de 
cada acionista, ou grupo de acionistas, nas deliberações da assembleia geral 
(por exemplo, em 5% do capital social) independentemente da participação 
acionária por eles detida, o que é permitido pela Lei das S.A.  Assim, mesmo 
que determinado acionista possua participação acionária de 15% (quinze por 
cento), por exemplo, não poderá votar com mais de 5% (cinco por cento) do 
capital social. No modelo de "controle pulverizado", nenhum acionista tem 
condições de, em caráter permanente, eleger a maior parte dos 
administradores e impor a sua vontade nas deliberações da assembleia geral 
da companhia, não existindo, assim, os elementos exigidos por este artigo 
para a caracterização do acionista controlador37. 

 

Questão relevante levantada pela figura do controle administrativo por meio de 

golden shares é a caracterização do controlador, nos termos do artigo 116 da Lei das 

Sociedades por Ações38 para fins da aplicação das responsabilidades previstas no artigo 117 

da mesma lei. Essa questão deve ser analisada sob a ótica fática considerando que se o titular 

da golden share tem posição de mero bloqueio e nomeação dos cargos da administração, este 

somente poderá ser caracterizado como controlador da companhia na medida em que ele 

possa exercer o poder sobre a companhia, ou seja, na medida em que o controle seja 

meramente gerencial.  

Através da proteção da inamovibilidade da administração e do bloqueio a 
qualquer alteração estatutária que possa diminuir seus poderes, a 

																																																								
36 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p. 35-36. 
37 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 230-231.  
38 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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administração estará efetivamente controlando a companhia – no sentido de 
“uso efetivo do poder para dirigir as atividades sociais” (art. 116, b). Quanto 
ao requisito mencionado na letra “a” do mesmo dispositivo, está preenchido 
enquanto requisito negativo, i.e., enquanto poder de impedir que se tomem 
deliberações. Há também o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia. A inexistência de direitos permanentes que assegurem a maioria 
nas deliberações sociais não descaracteriza o controle. Apenas impõe uma 
aplicação seletiva do previsto no art. 117. Evidentemente, não podem ser 
imputadas ao detentor da golden share responsabilidades por ações positivas 
não imputáveis ao controlador. Se o referido poder é, por disposição 
estatutária, atribuído ao Conselho de Administração ou à Diretoria, estará a 
responsabilidade vinculada à caracterização de descumprimento dos deveres 
fiduciários previstos no capítulo próprio da lei (arts. 153 a 160) (...) Exceção 
a essa hipótese é aquela em que a atuação da diretoria tenha se tornado 
possível em função do exercício do poder de veto por parte do titular da 
golden share. Exemplo é a responsabilização pela orientação geral dos 
negócios da Companhia para fim estranho ao objeto social (art. 117, §1º, a), 
que pode existir na medida em que o exercício do poder de veto em 
deliberação na Assembleia, (que por hipótese visasse a reverter o negocio ou 
limitar os poderes da diretoria para fazê-lo), tenha permitido aos 
administradores realizar o ato lesivo. Sendo um poder em ultima análise 
exercido pela minoria acionaria, ele só será caracterizado em caso de ação 
positiva e não de omissão.  Além disso, haverá sempre a responsabilidade 
pela escolha dos administradores e pela colaboração com estes na prática de 
atos abusivos (art. 117, §1º, d e e)39. 

 

3.1.1 Técnicas Institucionais  

Definido o controle interno exercido na sociedade por ações, cumpre estudar e 

analisar as suas técnicas de organização, sendo técnicas institucionais – objeto deste capítulo, 

estatutárias e contratuais – a serem estudados em momento oportuno.  

No atual cenário societário, é possível identificar três técnicas institucionais de 

consolidação da titularidade do controle: (i) comunhão acionária, (ii) voting trust, e (iii) 

sociedade holding. Essas técnicas têm como objetivo a criação de um organismo para 

consolidar e disciplinar o exercício do controle na companhia40. 

Ressalta-se que essas técnicas não se confundem com as técnicas estatutárias e 

contratuais que são recepcionadas pela Lei da Sociedade por Ações e, portanto, por são 

regulamentadas. Por outro lado, como as técnicas institucionais não são recepcionadas pela 

Lei da Sociedade por Ações, é preciso que sejam formulados limites compatíveis com a lei 

societária, principalmente no que tange ao disposto no parágrafo único do artigo 116 que 

determina que: 

																																																								
39 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo II, p. 35-37. 
40 Ibidem.   
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(...) 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 atender41. 
 
Ainda que claramente indefinido o posicionamento do legislador societário 
sobre a questão institucionalismo versus contratualismo, não há dúvida que é 
impossível, à luz do art. 116, parágrafo único, da lei societário (de vertente 
claramente institucionalista-organizativa) admitir que a inexistência de 
limites para os centros parassocietários seja a regra (e não a exceção). Esses 
limites existem e são basicamente de três ordem: limites ao objeto (do 
acordo ou instituição), limites de eficácia e regra do conflito de interesses42.  

 

No que diz respeito ao limite ao objeto supracitado por Comparato, o artigo 118 da 

Lei das Sociedades por Ações que regulamenta o acordo de acionista dá as diretrizes, sendo 

aplicável, portanto, a todas as demais técnicas contratuais e institucionais de organização do 

poder de controle, devendo ser entendido como os limites mínimos a serem aplicados nas três 

técnicas institucionais supracitadas.  

Já o limite da eficácia está relacionado à eficácia perante terceiros que só existirá 

caso este tenha como conhecer a regra, ou seja, é necessário fazer o registro e averbações 

pertinentes para que essas formas institucionais sejam reconhecidas, admitidas e oponíveis a 

terceiros estranhos ao quadro acionário. 
Basta admitir a representação (do administrador do condomínio, do 
representante do voting trust ou da holding) para que todo o centro 
parassocietário, suas regras e relações de poder passem a ter eficácia direta 
sobre a sociedade controlada. Nada mais imperiosos, portanto, que exigir o 
registro e averbação de todos os atos criadores de tais regras de 
representação mínima. Trata-se de exigência para aceitação do representante 
do condomínio (art. 28), do voting trust e da holding43.  

 

O limite do conflito de interesses, por sua vez, é o mais relevante dos três, pois é 

aplicável a todas as situações de controle societário, seja por meio de instituições societárias 

ou parassocietários, controle concentrado ou detido por várias pessoas, com ou sem técnicas 

de organização do poder de controle44, sendo assim a raiz da lógica societária por trás do 

exercício do controle na sociedade por ações e é pela sua aplicação que há a coesão dos sócios 

em torno da consecução objeto social.  

																																																								
41 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
42 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo I, p. 2. 
43 Ibidem, p. 5. 
44 Ibidem, p. 5-6. 
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O conflito de interesse existe quando o acionista tiver interesse direto no negócio ou 

ato deliberado na assembleia geral, não é necessário constatar se há lesão ao interesse social 

ou à sociedade (conflito de interesse formal ou potencial), nessas hipóteses, quando, por 

exemplo, o controlador estiver em situação de conflito de interesses, devendo se abster da 

deliberação (parágrafo 1o do artigo 11545), o minoritário, temporariamente, encontra-se em 

uma situação em que exerce o poder de controle fático da sociedade.  

Comparato traz a hipótese de conflito de interesse baseado no comportamento do 

acionista perante a sociedade e na razoabilidade, sendo: 
Consiste em última instância em um critério de culpa, constituindo um limite 
comportamental (e não propriamente estrutural) ao poder de controle (pois 
não contém nenhuma proibição ex-ante). É interessante notar que o critério 
não é mais o de culpa in concreto do antigo administrador de negócios 
romano. O critério é agora de uma culpa in abstrato parametrada por uma 
razoabilidade de mercado. Entende-se que as transações de mercado (desde 
que esse mercado seja competitivo e não monopolizado) fornecem critério 
muito mais seguro para apuração da razoabilidade da transação (até porque 
não é frequente a hipótese em que há comportamentos anteriores do 
administrador obrando em seu próprio negócio). Assim, como critérios de 
apuração são geralmente mencionadas operações anteriores da própria 
sociedade ou operações semelhantes no mercado (critérios evidentes de 
apuração de culpa in abstrato segundo padrões de mercado – são estes de 
resto os critérios previstos no art. 156, §1o da lei societária brasileira)46.  

 

Conforme mencionado, uma das técnicas institucionais de organização do controle 

interno é a comunhão acionária que consiste, em suma47, na formação de um condomínio de 

ações, inclusive, admitido pela Lei das Sociedades por Ações no parágrafo único do artigo 28, 

caracterizando um bloco de ações com direito a voto que, em conjunto, detém o controle da 

companhia.  

Já o voting trust consiste em uma espécie de acordo de voto existente nos Estados 

Unidos da América e, consequentemente com uma estrutura juridicamente incompatível com 

																																																								
45 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
46 Ibidem, p. 10. 
47 Comparato defende que esse fenômeno nas sociedades por ações se assemelha mais a uma 
sociedade simples ou irregular do que a um condomínio de ações propriamente dito, uma vez que a 
“colocação em comum de ações de uma companhia, para a formação do controle societário, gera em si 
mesma uma sociedade, e não um simples condomínio. Trata-se, como a holding pura, de uma 
sociedade de segundo grau, cujo objeto social é a dominação de outras sociedades, para o exercício da 
atividade empresarial própria de cada uma destas, e não de mera fruição em comum do bloco 
acionário (...)” (COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo I, p. 16). Admitindo a titularidade em comum 
dessas ações, reconhece-se a aplicação do parágrafo único do artigo 28 da Lei das Sociedades por 
Ações no que tange a representação dos titulares dessas ações.  
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o ordenamento jurídico brasileiro. Esse acordo deve ser registrado na companhia, originando 

um certificado acionário, e pode ser consultado pelos acionistas a qualquer tempo. Todos os 

acionistas que aderirem ao acordo, devem votar conforme o estabelecido.  
Voting trusts estabelecidos com as seguintes finalidade: 1) para facilitar uma 
reorganização societária (corporate reorganization); 2) como condição para 
obtenção de grandes financiamentos, empréstimos debenturísticos, ou 
colocação, no mercado, de ações preferenciais; 3)  para aplicação de um 
plano ou programa determinado em benefício da companhia, assegurando a 
estabilidade e a continuidade de sua direção, durante esse tempo; 4) a fim de 
impedir a tomada de controle da companhia por um grupo concorrente; 5) 
para diversificar a representação acionária, no seio da diretoria, protegendo 
os interesses minoritários, ou para garantir a proteção de determinados 
credores, como no caso de acordos de concessão de uso de patentes ou 
marcas, colocando o poder em mãos de diretores imparciais; 6) nas hipóteses 
de fusão, incorporação ou cessão de controle, de modo a assegurar a 
proteção dos interesses das partes48.  

 

O voting trust não se confunde com o acordo entre acionistas, pois tem como 

implicação mais relevante a separação total, por determinado período de tempo, entre 

propriedade acionária e controle empresarial, visto que os direitos do acionistas se baseiam 

somente no acordo de trust que define o conteúdo e a eficácia49.  

Por fim, tem-se a figura da sociedade holding que consiste em uma sociedade cujo 

objeto social é controlar outras sociedades. O controle, nesta perspectiva, acaba por se tornar 

um bem econômico.  A doutrina divide a sociedade holding em dois tipos, sendo (i) a holding 

pura, sociedade criada única e exclusivamente para controlar e/ou participar de outras 

sociedades, e (ii) a holding mista, que além de controlar e/ou participar de outras sociedades, 

exercem diretamente uma exploração/atividade empresarial.  

A Lei das Sociedades por Ações admite, pelo parágrafo 3o do artigo 2o50, a figura da 

holding no direito societário brasileiro, uma vez que permite que a companhia tenha como 

objeto “participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é 

facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”.  
É inegável, porém, que o controle não existe nunca como um objetivo per se 
da holding, mas surge sempre em função da exploração empresarial que 
constitui objeto das sociedades controladas. Poder-se-ia, pois, falar em 
negocio jurídico indireto na constituição de sociedades de controle puras. 
(...) Parece-nos, em consequência, impossível excluir, completamente, a 
atividade empresarial das sociedades controladas do objeto da sociedade de 

																																																								
48 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo I, p. 25. 
49 Ibidem.  
50 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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controle pura, ainda que essa atividade empresarial não venha explicitada no 
contrato social ou no estatuto da holding51.  

 

3.1.2 Técnicas Estatutárias  

Conforme dito anteriormente, uma das formas de organização do controle interno é 

por meio de técnicas estatutárias. 

Algumas técnicas estatutárias de organização do poder  de controle merecem 

destaque, sendo (i) cláusulas restritivas da circulação de ações, (ii) ações sem voto, com voto 

limitado ou com voto plural e fracionamento de ações52, (iii)  voto censitário e dispensa do 

comparecimento em assembleias, e (iv) privilégios de eleição de administradores e fiscais53.  

As cláusulas restritivas da circulação de ações têm por objetivo limitar a 

transferência de ações de uma determinada companhia pelos seus acionistas e são previstas no 

estatuto social da companhia.  

Podem ser de quatro tipos diferentes: (i) cláusulas que submetem a transferência das 

ações à anuência prévia de um determinado órgão da sociedade, (ii) cláusulas que 

estabelecem alguns impedimentos quanto a participação na sociedade, (iii) cláusulas de 

opção, e (iv) cláusulas de preferência na venda de ações54. Essas cláusulas funcionam como 

uma maneira de manutenção do controle societário, estando presentes em companhias 

familiares – independentemente do seu porte – e em companhias cujas ações estão dispersas 

no público55.  

As ações sem voto, por sua vez, têm como finalidade organizar o controle exercido 

pelos minoritários através da restrição ou, até mesmo, ampliação do voto de uma quantidade 

determinada de acionistas. Isso ocorre através da emissão, pela companhia, de ações 

preferenciais que podem se dividir em tantas classes quanto a companhia achar necessário,  

conforme o artigo 111 da Lei das Sociedades por ações56. Atualmente, a Lei da Sociedade por 

																																																								
51 Ibidem.  
52	O voto plural e o fracionamento de ações não são admitidos no Direito Societário brasileiro, no 
entanto, possuem grande relevância em outros ordenamentos jurídicos e, por isso, devem ser 
brevemente estudados.		
53 Ibidem.   
54 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014.  
55 ASCARELLI, Túlio. Saggi di Diritto Commerciale. Milão: Editora A. Giuffre, 1955, p. 360.  
56	ASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018.	
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Ações permite que a companhia tenha até 50% (cinquenta por cento) de seu capital 

representado por ações preferenciais, conforme parágrafo 2o do artigo 1557.  

Ressalta-se que a restrição do voto das ações preferenciais não é absoluta, visto que a 

Lei das Sociedades por Ações dá aos titulares de ações preferencias a possibilidade de 

elegerem, através do voto múltiplo, um membro do conselho de administração, desde que 

alguns requisitos sejam preenchidos (artigo 141, parágrafo 4o) e, ainda, determina que os 

titulares de ações preferenciais sem direito de voto, bem como a possibilidade de elegerem 

membros do conselho fiscal (artigo 161, parágrafo 4o, alínea a):  
(...) adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto 
no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar 
os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão 
até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam 
pagos os cumulativos em atraso (parágrafo 1o, artigo 111)58.  
 
§ 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes 
normas: a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto 
restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e 
respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que 
representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com 
direito a voto 59  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, há as ações com voto limitado previstas na Lei das 

Sociedades por Ações no parágrafo 1o do artigo 11060. Nesse caso, o estatuto social atribui um 

número/quantidade limite para cada acionista ocorrendo, assim, uma dissociação entre o 

número de ações/participação no capital social que o acionista possui e o número de votos que 

isso representa na assembleia geral, por exemplo, “um antídoto a essa concentração do poder 

de controle, por via da supressão do direito de voto, consiste na limitação do número de votos 

que cada acionista pode exercer, mas apenas quando essa limitação atinge todos os acionistas, 

sem limitação (Lei nº 6.404/76, art. 110, §1o), e sobretudo quando imposta em lei.”61.  

As ações com voto plural, por sua vez, são vedadas no direito societário brasileiro 

(parágrafo 2o, artigo 110)62. Ação com voto plural significa dizer que se atribui mais de um 

																																																								
57 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
58 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
59 Ibidem. 
60	Ibidem.	
61 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo II, p. 16.  
62 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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voto a uma mesma ação e a sua ilegalidade decorre do faro do voto dado dessa maneira criar 

uma desproporção entre ação e capital, o que acaba gerando a concentração da vontade social 

em um pequeno grupo de acionistas, fazendo com que as disposições de proteção aos 

minoritários sejam coibidas6364.  

Por fim, no âmbito das ações, existe a figura do fracionamento das ações que embora 

seja permitida em alguns ordenamentos jurídicos, não é no brasileiro. No fracionamento de 

ações, o que ocorre é a emissão de ações pela companhia de valor nominal alto, permitindo o 

fracionamento da ação no que tange aos direitos patrimoniais a ela inerentes, mas esse 

fracionamento não ocorre no âmbito dos direitos políticos dessa ação.  

Ainda, como técnica estatutária da organização do poder de controle, existe o “voto 

censitário e a dispensa de comparecimento em assembleias” que é ilegal no atual direito 

societário brasileiro. O voto censitário consiste na determinação, através do estatuto social da 

companhia, de um número mínimo de ações do qual o acionista deve ser titular para poder 

exercer o voto na assembleia geral. Ou seja, os acionistas que não possuem o número mínimo 

estabelecido são, de certa forma, dispensados de comparecer na assembleia geral.  

Como última técnica estatutária, há os “privilégios de eleição de administradores e 

fiscais”. Conforme brevemente explicado acima, uma das formas de exteriorização do poder 

de controle é a possibilidade de designação dos membros dos órgãos da administração da 

companhia (conselho fiscal, conselho de administração e, de forma indireta, diretoria)65.  
Daí resulta que a grande preocupação dos que procuram compor os 
interesses de grupos acionários distintos, numa mesma companhia, consiste 
em excogitar fórmulas que conduzam à participação de todos os interessados 
na designação dos administradores sociais. Trata-se, em princípio, de 
organizar o poder de controle, de forma a evitar a prepotência de alguns.  
Mas as fórmulas estatutárias também podem, eventualmente, ser utilizadas 
para assegurar essa prepotência (...) tanto as ações ordinárias quanto as 
preferenciais podem ser de classes diversas, assegurando um direito de voto 
em separado para o preenchimento de determinados cargos administrativos 
(arts. 16, III e 18). Ademais, no caso da companhia fechada, o estatuto pode 

																																																								
63 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônima. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2003, Vol. II, p.399.  
64 A ação com voto plural não se confunde com voto múltiplo. O voto múltiplo é aceito pelo 
ordenamento jurídico brasileiro e consiste na atribuição a cada ação tantos votos quantos sejam os 
membros do conselho de administração da companhia (artigo 141, Lei das Sociedades por Ações), 
tendo como objetivo a representação dos acionistas  minoritários na administração da companhia, o 
que pode ser traduzido como o exercício do direito essencial do acionista de “fiscalizar, na forma 
prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais”, previsto no artigo 109 da Lei das Sociedades por 
Ações. 
65 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo II, p. 25. 
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elevar o quórum exigido para certas deliberações, desde que especifique as 
matérias (art. 129, §1o)66.  
 

3.1.3 Técnicas Contratuais  

Uma vez estudadas as técnicas institucionais e estatutárias de organização do 

controle interno, passa-se a ao estudo das técnicas contratuais. 

A diferença primordial entre as técnicas estatutárias,  destacadas acima, e as técnicas 

contratuais é que aquelas se aplicam a todos os acionistas da companhia, uma vez que 

possuem previsão expressa em seu estatuto social com caráter geral e impessoal, enquanto 

estas são aplicadas apenas àqueles acionistas que as celebraram, têm como característica 

principal a existência e uma autonomia formal em relação ao estatuto social da companhia 

sendo que ao mesmo tempo, possuem uma forma de coligação funcional com este67, como 

ocorre, por exemplo, quando a Lei das Sociedades por Ações reconhece a validade e eficácia 

dos acordos de acionistas.  

Atualmente, a doutrina divide as técnicas em questão em (i) negociações da 

companhia com ações do seu capital e participações sociais recíprocas, (ii) contratos 

tendentes a operar uma transferência temporária ou fiduciária de ações, (iii) convenções de  

voto propriamente ditas, (iv) organização da captação de poderes procuratórios para o voto 

(proxy machinery)68. 

As negociações da companhia com ações do seu capital e participações sociais 

recíprocas69, em um primeiro momento são proibidas no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme disposição do artigo 30 da Lei das Sociedades por Ações70. A Lei das Sociedades 

por Ações permite, em regime de exceção, as hipóteses de negociações da companhia com 

ações do seu capital permitidas pela lei são: (i) resgate, (ii) reembolso, (iii) amortização, (iv) 

compra para a redução do capital, (v) venda em bolsa das ações caídas em comisso, (vi) 

recebimento das ações em caução para garantia da gestão dos administradores, (vii) aquisição 

para permanência das ações em tesouraria, (viii) aquisição das ações por doação, e (ix) 

alienação das ações.  

Já a participação social recíproca só é permitida quando for inferior a 20%, uma vez 

que os parágrafos 1o e 5o do artigo 243 da Lei das Sociedades por Ações trazem o conceito de 

																																																								
66 Ibidem.  
67 Ibidem. 
68 Ibidem, Capítulo III, p. 6-7. 
69 As participações sociais recíprocas podem ser traduzidas como a participação de duas empresas no 
capital social da outra.  
70	BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018.	
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sociedade coligada e o artigo 244 da mesma lei71 possui a vedação da participação recíproca 

em sociedades coligadas e/ou controladas diretas ou indiretas (conforme interpretação do 

parágrafo 2o do artigo 243).  

Os contratos tendentes a operar uma transferência temporária ou fiduciária de ações 

são muito comuns, sendo aceitos pela doutrina e jurisprudência. Geralmente a alienação 

fiduciária de ações é usada para garantir dívidas, como forma de aquisição ou manutenção do 

controle interno – através dessa técnica ora em estudo, o controlador pode, de certa forma, 

esconder o seu domínio na sociedade.  
Entre nós, a lei não veta a realização ocasional da operação por pessoa não 
integrante do sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários no 
mercado de capitais. Por outro lado, será sempre fácil encontrar um banco, 
uma sociedade corretora ou sociedade distribuidora, que se preste a fazer o 
reporte por conta e ordem um cliente, a fim de influir no controle da 
sociedade emitente (...) Pode ocorrer que a alienação fiduciária em garantia 
de ações, embora formalmente subordinada à estipulação da obrigação para 
a qual foi criada, seja na realidade a verdadeira causa do negócio, 
objetivando o credor, por exemplo, celebrar um mútuo, unicamente para 
poder recebera as ações como fiduciário, com vistas no controle da 
companhia emitente72.  

 

As convenções de voto propriamente ditas podem ser entendidas como uma espécie 

de acordo de acionistas, expressamente reconhecido na Lei das Sociedades por Ações e é a 

forma que mais influencia diretamente o controle da companhia. As convenções de voto, ou 

acordo de acionistas, podem ser realizadas entre (i) acionistas da companhia, sendo esta a 

forma mais corriqueira, (ii) entre acionistas e terceiros, comumente relacionada a organização 

do controle externo, abaixo estudado, e (iii) entre acionistas e a companhia e/ou seus 

administradores – não admitida no ordenamento jurídico brasileiro. 
No regime da lei nº 6.404/76, partes legítimas para celebrar tais convenções 
são, em princípio, apenas os acionistas. Devemos, no entanto, admitir que 
nas hipóteses de dissociação entre a titularidade das ações e a do direito de 
voto – como sucede, por vezes, no usufruto acionário – o usufrutuário pode, 
legitimamente, figurar como parte no acordo, com os efeitos previsto no art. 
118 da lei. Mas o demais terceiros em relação à titularidade acionário e ao 
exercício do voto, sejam eles administradores, empregados, titulares de 
partes beneficiárias, debêntures, opções de compra ou bônus de subscrição, 
não são partes legítimas para figurar em convenções de voto submetidas ao 
novo regime legal, ainda que tais pessoas sejam diretamente interessadas no 
funcionamento a companhia ou na distribuição de seus lucros73. 

 

																																																								
71	Ibidem	
72 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo III, p. 20. 
73 Ibidem, p. 25. 
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As convenções de voto celebrados entre acionistas podem ter como objetivo a 

manutenção do controle majoritário ou totalitário, bem como a optar pela proteção dos 

acionistas minoritários - a Lei das Sociedades por Ações abarca diversos mecanismos, alguns 

anteriormente estudados, de proteção a minoria, como os quóruns especiais para o voto 

múltiplo, instalação de assembleias gerais etc. Estas disposições podem ser usadas de forma 

estratégica pelos minoritários através de um acordo de acionistas.  

Ainda, para serem válidas perante terceiros, é necessário o seu registro  no Livro de 

Registro de Ações Nominativas da companhia ou nos certificados das ações, conforme 

aplicável. Mesmo que não averbada no livro societário pertinente ou registrado nos 

certificado das ações, o mero arquivamento do documento na sede social da companhia já é o 

suficiente para vinculá-la ao cumprimento do que nele for estipulado: 
Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, 
preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de 
controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua 
sede. 
§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão 
oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos 
certificados das ações, se emitidos74. 

 

O caput do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações supratranscrito traz as duas 

matérias expressas dos acordos de acionistas: transferência/circulação das ações e exercício 

do voto75 – o exercício do direito de voto compreende os seus pressupostos, comparecimento 

ou não nas assembleias gerais etc.  

Ressalta-se que a convenção de voto ou acordo de acionistas é um contrato e, por 

isso, deve se submeter às normas comuns de validade do negócio jurídico privado, quais 

sejam: (i) objeto lícito, possível, determinado o determinável,(ii) forma não prescrita em lei, e 

(iii) agente capaz, conforme artigo 104 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 200276 (“Código 

Civil”). 
Por outro lado, ainda que lícita a causa objetiva da convenção (e.g., a 
nomeação de um representante comum), poderá esta ser anulada se o motivo 
ou propósito comum aos pactuantes for ilícito, como ocorrerá, por exemplo, 

																																																								
74 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
75	Exercício do voto deve ser entendido como somente a forma do exercício do voto – por exemplo, 
pode determinar que os acionistas façam uma reunião prévia antes da assembleia geral para 
combinarem de que forma irão votar -, e não como a titularidade do exercício de direito de voto – a 
alienação do voto é ilícita. (COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade 
Anônima. Rio de Janeiro: Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo III, p. 34.)  
76 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 01 nov. 2018.  
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se todos visarem, com o acordo, ao aproveitamento abusivo do poder de 
controle em detrimento da minoria77.  
 
No Brasil, os acionistas interessados em estabilizar relações de poder no 
interior da companhia podem negociar as obrigações recíprocas que 
garantam certa permanência nas posições. As principais matérias de 
composição negocial, nesse caso, são o exercício do direito de voto e 
alienação das ações. Os acionistas que detêm juntos o controle da companhia 
podem contratar, por exemplo, que todos votarão em determinadas pessoas 
para os cargos da diretoria; ou que se reunirão, previamente à assembleia, 
para definir, por maioria, o voto que todos irão manifestar no conclave. 
Podem, por outro lado, contratar que ninguém alienará suas ações a 
determinados investidores, para evitar fortalecimento de outras posições 
acionárias; ou que concederão uns aos outros direitos de preferencia, em 
igualdade e condições, se decidirem alienar suas participações78.  

 

Por fim, há a figura da proxy machinery, pela qual se visa, através da outorga de 

procurações, a organização e manutenção do controle, sobretudo ao que diz respeito ao 

controle exercido pelos minoritários que frequentemente se ausentam das assembleias gerais 

da companhia.  

A proxy machinery pode tanto ser usada pelos controladores para que consolidem o 

seu poder de controle na companhia, quanto pelos minoritários como forma de atingir 

determinados quóruns legais específicos para exercerem suas prerrogativas (i.e., exercício do 

voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração). Na sistemática da Lei 

das Sociedades por Ações, o acionista ausente pode fazer-se representar por (i) um acionista, 

(ii) um advogado, (iii) um administrador da companhia, ou (iv) instituição financeira 

(somente nos casos de companhia de capital aberto), sendo certo que em todos os casos, a 

procuração deve ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, conforme parágrafo 1o do artigo 

126 da Lei das Sociedades por Ações79.  

 

3.2 CONTROLE EXTERNO 

 

Apesar de ser a regra, o controle interno não é a única forma de exercício do poder 

de controle na companhia. Em um segundo momento, o poder de controle dentro de uma 

sociedade por ações pode ser exercido por um terceiro não acionista e é denominado como 

																																																								
77 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte II, Capítulo III, p. 33-34.  
78 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa -Volume 2. São Paulo: 
Editora Saraiva, 10ª Ed., 2007, p. 317. 
79 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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“controle externo”, uma vez que os titulares deste tipo de controle são pessoas  físicas ou 

jurídicas que não fazem parte do cenário acionário da companhia, ou seja, não são acionistas e 

nem fazem parte de algum órgão da sociedade, a sua atuação se dá “por fora”80.  

Esse tipo de controle não é regulamentado pela Lei das Sociedades por Ações. É o 

que ocorre, por exemplo, nos casos em que uma companhia se submete aos termos e 

condições de uma instituição financeira quando da contratação de empréstimos, 

financiamentos ou de algum credor, como ocorre, muitas vezes em relação a contratos com 

previsão de vencimento antecipado na hipótese de alteração dos administradores da 

companhia ou alteração de sua composição acionária.  

A influência dominante constitui um controle externo quando se estende a 
toda atividade desenvolvida pela empresa “controlada”, em caráter 
duradouro, sem que está última possa subtrair-se à influência, sem séria 
ameaça de sofrer grave prejuízo econômico. Assim, o “controle externo” não 
decorre do exercício do direito de voto, mas de fatores exógenos, como, por 
exemplo, de relações contratuais. O endividamento, em alguns casos, pode 
representar um mecanismo jurídico de transferência, para a credora, da 
direção dos negócios81. 

 

São comuns contratos de empréstimo a uma sociedade, com a atribuição ao 

mutuante/credor, em garantia do seu crédito, da caução das ações do bloco de controle. O 

ordenamento jurídico brasileiro não suprime o direito e voto do acionista caucionante, mas 

admite que se possa estipular “no contrato, que o acionista não poderá, sem consentimento do 

credor caucionado ou pignoratício, votar em certas deliberações”, conforme disposição do 

artigo 113 da Lei das Sociedades por Ações82.  

O controle externo por credores pode ser exercido ainda que inexista caução das 

ações ou previsões de vencimento antecipado da dívida. Por exemplo, pode ser exercido 

quando o credor estabelece condições para renovação do empréstimo ou renegociação das 

dívidas, tais como reorganização societária, venda de ativos, reestruturação/remanejamento da 

administração social etc.   

Até mesmo a emissão de debêntures – independentemente se são simples,  

conversíveis ou permutáveis – por uma companhia pode configurar uma situação em que o 

controle social é exercido de forma a configurar o “controle externo” ora analisado.  

																																																								
80 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo III, p. 1.  
81 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 223-224. 
82 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
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Isso ocorre por duas razões: (i) a debênture é, muitas vezes, crédito privilegiado83, ou 

seja, beneficia-se de privilégios creditórios gerais e (ii) geralmente a emissão de debêntures é 

de montante elevado. Essa combinação de fatores pode fazer com que a companhia emitente 

fique subordinada à influência dos debenturistas – principalmente quando a sua situação 

financeira é precária84.  

Ainda, nos termos da Lei nº 4.728 de 14 de julho de 1965, quando as debêntures são 

lançadas ao mercado com a intermediação de uma instituição financeira, tal instituição 

financeira terá o direito, enquanto obrigada à sustentação dos títulos, de indicar um membro 

para integrar o conselho fiscal da companhia emissora, até o final de todas as obrigações 

emitidas, conforme parágrafo 4o do artigo 26 da lei supracitada85.  

Por fim, no que tange ainda às debêntures, a Lei das Sociedades por Ações, 

conforme parágrafo 2º do artigo 57, garante aos debenturistas titulares de debêntures 

conversíveis em ações: 

 Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia 
aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente 
fiduciário, a alteração do estatuto para: a) mudar o objeto da companhia; b) 
criar ações preferencias ou modificar as vantagens das existentes, em 
prejuízo das ações em que são conversíveis em debêntures86.  

 

Dessa forma, os debenturistas exercem controle de fato na companhia, uma vez que 

determinadas decisões de cunho social devem ser aprovadas por eles – sem entrar no mérito 

das matérias de competência da assembleia geral de debenturistas que também é uma forma 

de exercício de controle da companhia, uma vez que determinadas “decisões”, muitas vezes, 

vitais para a saúde financeira da emissora, só podem ser tomadas se aprovadas em tal 

assembleia.  

Importante ressaltar que o controle externo não é caracterizado como controle 

acionário, portanto, não há qualquer consequência prevista na Lei das Sociedades por Ações 

																																																								
83 A debênture é crédito privilegiado quando possui garantia flutuante, pois os ativos dados em 
garantia não ficam vinculados à emissão, o que tem por consequência a possibilidade da emissora 
fazer a substituição desse ativo sem a prévia autorização dos debenturistas e, em caso de falência, 
asseguram privilégio geral aos debenturistas sobre os ativos da emissora.  
84 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo III, p. 6. 
85	BRASIL. Lei nº4.728, de 14 de julho de 1965. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4728.htm. Acesso 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018.	
86 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018.  
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no caso do descumprimento dos deveres do acionista controlador ou em hipótese de abuso de 

poder87.  

Diante das análises feitas, conclui-se que o controle externo deriva de dependência 

econômica em que se encontra a companhia, geralmente como devedora, em relação a 

terceiro estranho ao seu quadro social, geralmente como credor.  

 

3.3 ESTRUTURA DO CONTROLE 

 

Tendo em vistas as considerações feitas sobre o controle interno e sua organização e 

o controle externo e a sua origem, Berle e Means88, dividem em três níveis a estrutura de 

poder na sociedade anônima, sendo: (i) o da participação no capital; (ii) o da direção; e (iii) o 

do controle89. O controle pode ser originário da participação acionária, mas com ela não se 

confunde – da própria Lei das Sociedades por Ações90 já se tira essa conclusão com a 

interpretação da alínea “b” de seu artigo 116, supratranscrito. 

 Vanhaecke91 e Ascarelli92, em trabalhos distintos, concluem que o controle é, muitas 

vezes, uma situação mais fática do que propriamente normativa tendo em vista as diferentes 

formas de sua manifestação e exercício. Comparato sintetiza a definição dada por Ascarelli do 

seguinte modo: 
Enquanto a participação de uma sociedade no capital de outra constitui uma 
relação jurídica típica, o controle não corresponde a uma situação jurídica 
determinada, mas a uma situação de fato, que pode derivar de várias relações 
jurídicas, levando-se em consideração não só tipo de relação, como também 
as modalidades de fato correspondentes à situação comparativa dos 
diferentes interessados na vida da sociedade. Tal não significa, para 
Ascarelli, que o controle é uma noção juridicamente irrelevante, ou 
meramente econômica, pois, enquanto situação de fato, pode constituir o 
pressuposto de aplicação de determinadas normas (uma condicio juris, 
diríamos nós). De qualquer modo, não estaríamos na presença de uma noção 

																																																								
87 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2ª 
Ed., 2015, p. 225. 
88 BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: 
Ed. Revista, 1967, p. 67 e ss. 
89 “In discussing problems of enterprise it is possible to distinguish between three functions: that of 
having interests in an enterprise, that of having power over it, and that of acting with respect to it. A 
single individual may fulfill, in varying degrees, any one or more of these functions” BERLE, Adolf; 
MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: Ed. Revista, 1967, 
p. 112.  
90 BRASIL. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
91 VANHAECKE, M.. Les Groupes de Sociétés. Paris: Editora LGDJ, 1962, p. 185-187.  
92 ASCARELLI, Túlio. Saggi di Diritto Commerciale. Milão: Editora A. Giuffre, 1955, p. 219 e ss.    
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unitária, mas, ao contrário, de um termo suscetível e diversas acepções, 
conforme a multiplicidade das fattispecie93.  

 

Ainda, é importante ressaltar que os administradores da companhia não precisam ser 

acionistas ou terem qualquer participação no capital social da companhia94. O nível do 

controle que se dá por direção é, muitas vezes, exercido no caso de controle interno 

administrativo, tratado brevemente.  

A estrutura do controle, apesar de parecer bem definida, não é, muitas vezes, de fácil 

identificação, podendo as três categorias supracitadas se confundirem no momento de seu 

exercício.  

 

4 ACORDO DE ACIONISTAS, PROTOCOLOS FAMILIARES E INTERESSES 

INDIVIDUAIS DO GRUPO FAMILIAR 

 

Com o intuito de resguardar os interesses da companhia e do grupo familiar que 

detém o seu controle, é comum a adoção da figura de protocolos familiares que podem ser 

traduzidos como acordos nos quais há a inserção dos valores familiares e regras definidas 

estabelecidas entre a família, empresa e propriedade95, em acordos de acionistas96 e/ou em 

regulamentos internos, códigos de conduta etc. (“Protocolos Familiares” ou simplesmente 

“Protocolo Familiar”) que possuem previsões acerca, por exemplo, do acesso à condição de 

acionista, exercício dos direitos políticos e econômicos, transferência de ações, órgãos da 

companhia (comitês, conselhos), política de distribuição de lucros e dividendos.  

É comum que o acordo de acionistas celebrado entre os familiares contenha o 

Protocolo Familiar no mesmo documento, apesar dessa prática não ser a mais recomendada. 

Os Protocolos Familiares são utilizados para resguardar os interesses individuais da 

família empresária ou grupo familiar detentor da totalidade ou da maioria da empresa para 

que haja a consecução do objeto social conjugada com a convivência harmoniosa entre os 

familiares, visando sempre a não ocorrência de situações conflituosas.  

																																																								
93 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte I, Capítulo I, p. 4-5. 
94 Ibidem, Parte III, Capítulo III, p. 2.	
95 TONDO, Cláudia. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: ferramentas para a continuidade 
da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 2009, p. 18-19. 
96 O acordo de acionistas, conforme acima explicado, é um contrato celebrado, geralmente, entre os 
acionistas da companhia e tem por objetivo estabelecer regras para o exercício do direito de voto e 
transferência/circulação das ações de que são titulares. 
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As situações que motivaram as diversas famílias a desenvolver um Protocolo 
Familiar nem sempre são as mesmas, contudo, todos parecem estar de 
acordo nos seguintes pontos: 
Praticamente a totalidade dos empresários quer aproveitar da melhor forma 
possível as vantagens que uma família forte e unida pode proporcionar à 
Empresa da qual são proprietários. 
Em geral, a maioria das Famílias tem vivido experiências que lhes 
demonstram o quão difícil é combinar “sentimentos, afetos e 
relacionamentos familiares” com “Trabalho, Dinheiro e Propriedade; 
Os acionistas das Empresas Familiares estão unanimemente de acordo com o 
fato de que nascem numa mesma Família não implica serem compatíveis no 
trabalho ou como sócios97.   

 

Para serem implementados no dia a dia da empresa familiar e adotado por seus 

membros, é necessário que os Protocolos Familiares sejam elaborados (i) de forma e 

aprovados de forma unânime, (ii) com uma certa margem de flexibilidade e mutabilidade, ou 

seja, precisam ser elaborados para atender as situações específicas de determinado momento 

de modo que possa ser adaptado a outras situações que eventualmente possam surgir, (iii) 

com o escopo de reduzir as possibilidades de eventuais conflitos98. 

 Estabelecer algumas regras de conduta ou um código educacional na 
Família, que provoque uma capacidade de reação sensata aos problemas 
habituais da Empresa Familiar, por tê-los analisado com antecedência, é algo 
que não somente oferece soluções que regulam as relações Família/Empresa 
como, para além disso, está provado que a sua utilização contribui de modo 
substancial para a sobrevivência da empresa familiar99.   

 

Em análise conduzida por Loureiro, concluiu-se que os Protocolos Familiares 

abordam aspectos e conteúdos além daqueles normalmente discutidos em acordos de 

acionistas (vetos, quóruns para aprovação de matérias específicas, transferência das ações, 

etc.) e, por isso, é comum a existência de conteúdo acerca de (i) normas de conduta da família 

para com a empresa, (ii) plano de sucessão e o exercício da liderança empresarial, (iii) 

influência da família na empresa no futuro, (iv) princípios e valores familiares.  

A existência de conteúdo acerca dessa matéria pode ser determinante para o êxito da 

continuidade da empresa familiar em longo prazo, uma vez que destinados a situações que 

decorrem da condição “família” – desavenças entre irmãos e cônjuges, por exemplo – e que 

podem vir à tona no dia a dia de gestão da empresa.  

																																																								
97 TONDO, Cláudia. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: ferramentas para a continuidade 
da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 2009, p. 18-19. 
98 LOUREIRO, Maria Manuela Ferriera. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: ferramentas 
para a continuidade da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional, 2009, p. 20.  
99 Ibidem.  
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Dessa forma , pode-se afirmar que os Protocolos Familiares são documentos cujo 

objetivo é manter os familiares próximos, tanto na esfera profissional quanto na esfera 

pessoal, estabelecendo para isso normas de conduta, para que possam contribuir de forma 

positiva para consecução do objeto social da empresa familiar e, para isso, precisam abordar 

alguns conceitos cujas definições servirão como critérios para, de certa forma, estabilizar a 

relação entre os familiares, empresa e propriedade, dentre essas definições, destacam-se100: 
1. Critérios para ser considerado como membro da família: o Protocolo 

Familiar deve conter uma definição sobre a quem o documento se 
destina, ou seja, é necessário estar estabelecido de forma clara quem 
é considerado um membro da família; 

2. Valores familiares: são os valores familiares que irão guiar a gestão 
e as relações dentro da empresa familiar pois é a partir deles que os 
membros da família que atuam como gestores tomarão decisões e 
adotarão ou não determinados comportamentos; 

3. Informações acerca negócios familiares: é interessante que se 
estipule uma política de divulgação de informações relevantes sobre 
os negócios familiares para os membros da família com o intuito de 
se evitar futuros conflitos; e 

4. Formas de lidar com conflitos familiares: é natural que haja conflitos 
– pequenos ou grandes – entre acionistas e gestores/administradores 
de qualquer companhia. No âmbito da empresa familiar, esses 
conflitos podem ser mais corriqueiros e ocorrer pelas mais variadas 
razões – não necessariamente relacionadas aos negócios. Dessa 
forma, é interessante que se estabeleça no Protocolo Familiar uma 
forma de resolução desses conflitos 

 

A principal diferença entre o acordo de acionistas em empresas familiares 

propriamente dito101 e o Protocolo Familiar, é que o primeiro tem sua eficácia no âmbito da 

família x propriedade, decorre apenas da condição e acionistas da companhia., enquanto o 

segundo opera no âmbito da família x empresa x propriedade, abrangendo, normalmente, 

pessoas que não são necessariamente acionistas da companhia na ocasião, como, por 

exemplo, herdeiros e cônjuges102. 
Entre as distinções do Acordo de Sócio e Protocolo Familiar, maior 
relevância surge no que se refere ao seu objeto. O conteúdo do Acordo de 
Sócios, em um primeiro momento, restringe-se ao estabelecido na legislação 
vigente (...) conforme dispõe o artigo 118 da Lei 6.404/76 (...) O conteúdo 
estabelecido em lei nos permitira identificar a distinção dos instrumentos 

																																																								
100 Ibidem.   
101 O acordo de acionistas, conforme acima explicado, é um contrato celebrado, geralmente, entre os 
acionistas da companhia e tem por objetivo estabelecer regras para o exercício do direito de voto e 
transferência/circulação das ações de que são titulares.  
102 SILVA, Fernando Coelho. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: ferramentas para a 
continuidade da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 2009, p. 113 e ss. 
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societários, ou seja, o Acordo de Sócios e o Protocolo Familiar, ambos são 
ferramentas para prevenir conflitos, entretanto com objetos diferentes103.  

 

Conclui-se, portanto, que o Protocolo Familiar é uma ferramenta utilizada pela 

família para resguardar seus interesses perante a realidade da companhia por ela detida. Para 

isso, tem como conteúdo normas de conduta pautadas nos valores familiares e normas 

objetivas, como por exemplo, definição de (i) critérios para o ingresso de familiares no 

negócio (como funcionários, diretores, administradores, etc.), (ii) regime de bens decorrente 

do casamento dos herdeiros para proteção do patrimônio, (iii) critérios para os familiares se 

tornarem acionistas, etc.  

Esse documento tem por objetivo, fundamentalmente, estabelecer os valores, 
princípios, costumes, conduta pessoa, conduta social, conduta patrimonial, 
conduta empresarial, da família na empresa e na sociedade. Deve ainda 
refletir os interesses das famílias dos acionistas, tendo como missão, entre 
outros aspectos, zelar pela segurança e favorável evolução do patrimônio e 
do relacionamento da família, devendo ser sustentado pelos valores 
familiares e culturais que se pretende preservar104. 

 

5 IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS 

FAMILIARES 

 

As empresas familiares, conforme já explicado, possuem particularidades que devem 

ser observadas no momento da implementação de políticas e sistemas de governança e 

compliance, sobretudo no que diz respeito a relação entre família, propriedade e gestão.  

 

ILUSTRAÇÃO 1 – EMPRESAS FAMILIARES E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

																																																								
103 Ibidem, p. 116; 118. 
104 PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares – Governança Corporativa, Governança Familiar, 
Governança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 38.  
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FONTE: PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares – Governança Corporativa, 
Governança Familiar, Governança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, Capítulo 1.3.3.2, p. 
45-56.  
 

 

A importância da compreensão desse sistema integrado, subdivido em outros 
3 subsistemas independentes, porém superpostos, é que ela nos permite, por 
meio da localização individualizada de cada membro da família em espaços 
específicos, identificar prováveis interesses pessoais, e em regra não 
coincidentes, com relação à empresa. Ou seja, nos permite identificar 
interesses individuais e prioridades em relação à empresa que tendem a gerar 
problemas clássicos no âmbito da empresa familiar, dependendo da 
localização de cada pessoa nos círculos105.  

 

Ao analisar essa relação, depara-se com situações que podem ocasionar situações 

problemáticas na administração da empresa em que os interesses pessoais entram em colisão 

com os interesses da companhia, por exemplo. Por esta razão, devem ser regrados por 

instrumentos e estruturas de governanças específicos, principalmente em relação (i) ao 

conselho de administração, (ii) a estrutura da propriedade, (iii) a gestão, (iv) a auditoria 

independente, (v) ao conselho fiscal e (vi) aos conflitos de interesse   

																																																								
105 Ibidem.  
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É comum que as empresas familiares adotem órgão e comitês – estatutários ou não – 

voltados para o exercício de práticas de governança corporativas no âmbito familiar, como a 

Assembleia Familiar ou o Conselho de Família (Familly Office), Comitês de Família, Código 

de Ética ou Protocolo ou Acordo Familiar106107.A adoção dessas técnicas familiares de 

governança tem como objetivo  administrar e regular matérias e relações pessoais e sociais 

entre os membros da família empresária.  

Cada órgão supracitado possui uma função diferente relacionada a família e que pode 

tratar de assuntos mais ou menos relacionados a empresa em si. A Assembleia Familiar (ou 

Conselho de Família) geralmente trata de questões estritamente pessoais da família que 

possam, de alguma forma, repercutir na empresa, como por exemplo, a adoção de 

determinado regime de bens no casamento pelos herdeiros, problemas de saúde dos familiares 

que possam implicar em seu afastamento temporário ou permanente da função exercida por 

ele na empresa, dentre outros.  

Para uma melhor integração e entendimento entre os familiares, o ideal é que 
todos os membros influentes na família e/ou nos negócios participem das 
reuniões, direta ou indiretamente. (...) Ou, ainda, por vezes, em reuniões 
específicas, poderão contar com a participação de profissionais externos, 
como consultores, psicólogos ou advogados108.  

 

A criação dos Comitês de Família é interessante nos casos em que a família 

empresária possui uma grande quantidade de herdeiros. Podem ser formados pelos membros 

mais novos da família e que potencialmente poderão se tornar acionistas ou gestores da 

empresa ou pelos membros mais seniores, sempre com o objetivo de direcionar a formação 

profissional e pessoal destes primeiros.  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em seu Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa traz quatro princípios básicos de governança 

corporativa que sempre devem ser adotados, independentemente do tipo de sociedade, porte, 

dentre outros fatores, quais sejam: 
Transparência: Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 
desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores 

																																																								
106 O Código de Ética, também denominado como Protocolo Familiar ou Acordo Familiar já foi objeto 
de estudo neste trabalho, vide capítulo 4 sobre Acordo de Acionistas, Protocolos Familiares e 
Interesses Individuais do Grupo Familiar. 
107 PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares – Governança Corporativa, Governança Familiar, 
Governança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 30-31.  
108 Ibidem.  
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(inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à 
preservação e à otimização do valor da organização; 
Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os 
sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração 
seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 
Prestação de contas (accountability): Os agentes de governança devem 
prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 
tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 
omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 
papéis. 
Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela 
viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 
externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as 
positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 
capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos109.  

 

No âmbito da empresa familiar, é comum que o seu crescimento ocasione situações 

internas e externas em relações com terceiros e/ou com membros da família de maior 

complexidade, exigindo assim, a imparcialidade e expertise de seus administradores – como 

questões de sucessão, contração de dívidas em momentos economicamente delicados, 

investimentos estratégicos, etc. Faz-se necessário que a empresa familiar esteja separada da 

família em si, ou seja, que os interesses da família empresária não se confundam com os 

interesses sociais – questões familiares e pessoais não atrapalharão a condução normal dos 

negócios. 

No mais, a adoção de boas práticas e estruturas de governança corporativa são bem 

vistas pelo mercado, o que acaba por contribuir na facilidade de contratação de empréstimos e 

financiamentos junto a instituições financeiras – é comum que a contratação pretendida tenha 

uma taxa de juros menor a depender do nível de governança adotado, emissão de títulos de 

dívida e/ou captação de novos sócios, é preciso mostrar aos stakeholders a solidez da empresa 

e a separação entre a família e a empresa, abertura de capital – o segmento de listagem “Novo 

Mercado” na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão é um exemplo disso –,  dentre outras formas de 

captação externa de recursos110.  
Assim, várias podem ser as motivações iniciais para que uma família 
empresaria busque implementar estruturas de governança corporativa na 
empresa, exemplificativamente: (i) tornar a empresa menos dependente de 
pessoas físicas específicas; (ii) formar herdeiros e sucessores e fazê-los 

																																																								
109 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 
governança corporativa. Brasil: IBGC, 5ª Ed., 2016, p. 20-21. Disponível em 
http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-
CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em 01 nov. 2018.  
110 PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares – Governança Corporativa, Governança Familiar, 
Governança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, Capítulo 1.3.1, p. 26-27.  
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interagir entre si de modo a facilitar o controle compartilhado que advirá da 
sucessão dos sócios iniciais; (iii) possibilitar ou ao menos facilitar o 
crescimento da empresa, ampliando o leque de alternativas de financiamento 
junto a credores, acionistas estratégicos ou abertura de capital em Bolsa de 
Valores; (iv) melhorar a imagem da empresa, dentre outros111.  
 
Nas empresas familiares, a GC se dá com base em racionalidade permeada 
por normas e regras derivadas dos sistemas família, propriedade e gestão. As 
práticas de GC em negócios familiares diferem fundamentalmente de outros 
tipos de organizações, pois precisam refletir mudanças nos negócios e, ao 
mesmo tempo, as mudanças que se dão dentro da família proprietária do 
negócio. A GC em empresas de controle familiar deve procurar unir os 
interesses entre gestores, acionistas e membros da família que possuem 
vínculos com a empresa112.  
 
(...) a temática da governança corporativa adquire uma complexidade maior, 
em virtude de eventual interferência de questões familiares sobre a condução 
dos negócios. Dessa forma, além dos relacionamentos e potenciais conflitos 
entre executivos, conselheiros e acionistas (inerentes a qualquer modelo de 
governança corporativa), as empresas familiares apresentam peculiaridades , 
tais como relacionamento entre parentes, sentimentos envolvidos, sucessão 
de lideranças e transição de gerações113.  

 

Ainda, a governança na empresa familiar deve se atentar a questões jurídico-

sucessórias que podem influenciar ativamente na continuidade da empresa, como o processo 

de inventário e partilha que naturalmente ocorre com o falecimento de algum membro da 

família que também é acionista da empresa familiar. Para que esses “fatos da vida” não 

tragam prejuízos ao normal curso dos negócios, à gestão da empresa e às relações 

familiares114. 

 

6 CONFLITO DE INTERESSES NA EMPRESA FAMILIAR 

 

Ainda adotando o sistema de círculos (Imagem 2) apresentado no capítulo anterior, é 

comum que a ocorrência de conflitos entre (i) os círculos da propriedade e da família, no que 

tange à confusão patrimonial e (ii) os círculos da propriedade e da gestão, no que diz respeito 

																																																								
111 Ibidem, p. 23.  
112 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 
governança corporativa. Brasil: IBGC, 5ª Ed., 2016, p. 75. Disponível em 
http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-
CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em 01 nov. 2018. 
113 Ibidem, p. 23.  
114 Essa governança também deve envolver um planejamento tributário minucioso para que a carga 
tributária decorrente desses processos seja a menor possível – sem que isso configure evasão fiscal -, 
de forma a proteger o patrimônio das partes envolvidas (IBGC, 2015). No entanto, esse é um tema que 
não será abordado a fundo neste trabalho por se tratar de área do Direito de Família e Sucessões que 
não são foco do presente. 
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a conflitos entre remuneração de capital (dividendos, distribuição de lucros, pagamento de 

juros sobre o capital próprio) e a remuneração dos administradores115. Assim, “nas empresas 

familiares, a complexidade em relação aos conflitos de interesse é maior porque entram os 

elementos como parentesco e afetividade”116.  

No que diz respeito a confusão patrimonial, primeiro é necessário lembrar que a 

sociedade limitada e a sociedade por ações que possuem seus atos constitutivos e contrato 

social ou estatuto social, respectivamente, devidamente registrados e arquivados na Junta 

Comercial, possuem personalidade jurídica. A personificação dessas pessoas jurídicas implica 

na distinção entre elas e as pessoas que as compõem, ou seja, os sócios não se confundem 

com a sociedade e a principal consequência disso é a distinção patrimonial da sociedade em 

relação ao patrimônio dos sócios.  

No entanto, essa distinção patrimonial não é absoluta, conforme preleciona o artigo 

50 do Código Civil 117  que autoriza a desconsideração de tal nos casos de confusão 

patrimonial, por exemplo. “A confusão patrimonial nada mais é do que a utilização de bens e 

ativos empresariais em proveito pessoal de sócios e familiares”118.  
No caso em exame, admitida a separação patrimonial consequente ao 
reconhecimento da personalidade jurídica da sociedade anônima, a dívida da 
companhia passa a ser e responsabilidade pessoal do titular do controle (...) 
Mas é bem de ver que esse resultado só é admitido quando a sociedade é 
declarada insovável (...). Por outro lado, a recíproca também é verdadeira, 
admitindo-se, em determinadas situações, que a sociedade responda por atos 
praticados pelo seu controlador.119   
 
A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, 
o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica 
externa corporis. E compreende-se, facilmente, que assim seja, pois, em 
matéria empresarial, a pessoa jurídica nada mais é do que uma técnica de 
separação patrimonial. Se o controlador, que é o maior interessado na 
manutenção desse princípio, descumpre-o na prática, não se vê bem porque 
os juízes haveriam de respeitá-lo, transformando-o, destarte, numa regra 
puramente unilateral. (...) O que se pretende em suma, tanto na companhia 

																																																								
115 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Governança Corporativa em Empresas Familiares, 
São Paulo, 2015 
116 TONDO, Cláudia. SILVA, Fernando Coelho. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: 
ferramentas para a continuidade da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 
2009, p. 63.  
117 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
118 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 
governança corporativa. Brasil: IBGC, 5ª Ed., 2016, p. 108. Disponível em 
http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-
CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em 01 nov. 2018. 
119 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte III, Capítulo III, p. 5.	
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isolada como no grupo econômico, é simplesmente adequar o direito à 
realidade econômica, considerando a personalidade jurídica em sua 
verdadeira dimensão, isto é, como técnica, meramente relativa, de separação 
de patrimônios, e não como entidade metafísica de valor absoluto.120 

 

Além das consequências jurídicas que a confusão patrimonial pode causar – como 

penhora das contas bancárias e bens particulares de titularidade dos sócios e familiares -, as 

consequências contábeis podem comprometer a longevidade e sucesso da empresa uma vez 

que a gestão contábil fica inviabilizada ou extremamente dificultada. Para que isso seja 

evitado, a empresa deve contar com mecanismos e regras claras e expressas de governança 

corporativa e familiar que impeçam que esse cenário se configure121.  

Já no que diz respeito aos conflitos entre remuneração de capital (dividendos, 

distribuição de lucros, pagamento de juros sobre o capital próprio) e a remuneração dos 

administradores, podem ocorrer situações em que a companhia não aufira lucros ao fim do 

exercício social, o que acaba impossibilitando a remuneração de capital de seus acionistas.  

Nas empresas familiares, é comum que os acionistas ocupem cargos da 

administração. Com todo esse cenário posto, nas situações em que a companhia não aufere 

lucros para serem distribuídos entre seus acionistas, pode acontecer dos acionistas 

aumentarem a sua remuneração para que haja uma distribuição de lucros disfarçada, em 

prejuízo dos interesses sociais e saúde financeira da companhia122. 
Trata-se de pressuposto legal para a distribuição de dividendos a existência 
de lucros apurados em balanço. E a sua inobservância “implica 
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à 
caixa social a importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no 
caso couber”, no caso o artigo 177 do Código Penal123.  
 
Uma maneira disfarçada de se desviarem lucros da sociedade, os quais, 
normalmente, deveriam aproveitar aos acionistas, consiste na exagerada 
remuneração dos administradores. O caso ocorre com frequência, quando 
estes são também os controladores e pode combinar-se, ou não, com a 
inadequada distribuição de dividendos124. 

																																																								
120 Ibidem, p. 35.	
121 TONDO, Paulo. Protocolos Familiares e Acordos de Acionistas: ferramentas para a continuidade 
da empresa familiar. São Paulo: Editora Meridional Ltda., 1ª Ed., 2009, p. 63 e ss. 
122 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Extrato da Sessão de Julgamento do Processo 
Administrativo nº RJ2011/5211. Julgado em 01 jul. 2015. Disponível em 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2015/20150701_PAS_RJ
20115211.pdf. Acesso em 01 nov. 2018. 
123 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 
governança corporativa. Brasil: IBGC, 5ª Ed., 2016, p. 112. Disponível em 
http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-
CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em 01 nov. 2018. 
124 COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 6ª Ed., 2014, Parte III, Capítulo II, p. 48. 
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Essa situação pode, ainda, ensejar na configuração da hipótese de abuso do direito de 

voto prevista no artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que utilizará de seu 

voto para “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”125.  

Ainda, podem surgir conflitos na empresa familiar que se relacionam a questões 

jurídico-sucessórias quando do falecimento, por exemplo, do patriarca ou da matriarca da 

família que possuía a maioria das ações de emissão do capital.  

Nesse cenário, a companhia e a família passam pelo processo de inventário e 

partilha, o que em determinado momento, envolve as ações de emissão da companhia que 

ficam em condomínio até o momento da partilha. Para que o processo ocorra da melhor 

maneira possível e sem causar conflitos entre as partes envolvidas, é necessário que a família 

tenha estabelecido pactos antenupciais, testamento, doações feitas em vida etc126.  

 

7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONFLITO FAMILIAR NO ÂMBITO DA 

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, pode-se concluir que o conflito que está acontecendo entre 

família Steinbruch decorre de algumas falhas no que tange a estrutura de governança 

corporativa e familiar aparentemente adotadas adotada no âmbito da Vicunha.  

O conflito decorre do não cumprimento, pela CFL, daquilo que foi ajustado no AA 

Vicunha celebrado em 1994 para regular as relações comerciais constituídas pelos irmãos 

Mendel Steinbruch (pai de Benjamin, Ricardo e Elisabeth) (“Mendel”) e Eliezer Steinbruch 

(pai de Clarice e Leonardo) (“Eliezer”), já falecidos. Na ocasião da celebração do AA 

Vicunha, assinaram os irmãos e seus filhos, conforme matéria publicada por Saliban127, 

																																																								
125 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018. 
126 Essa governança também deve envolver um planejamento tributário minucioso para que a carga 
tributária decorrente desses processos seja a menor possível – sem que isso configure evasão fiscal -, 
de forma a proteger o patrimônio das partes envolvidas (IBGC, 2015). No entanto, esse é um tema que 
não será abordado a fundo neste trabalho por se tratar de área do Direito de Família e Sucessões e 
Direito Tributário que não são foco do presente. 
127 SALIBAN, Greg. Conflito Familiar Leva a ação que pede venda das empresas do Grupo Vicunha. 
Brasil: Folha de São Paulo. Publicado em 21 mar. 2018. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/conflito-familiar-leva-a-acao-que-pede-venda-das-
empresas-do-grupo-vicunha.shtml. Acesso em 24 ago. 2018.  
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notícia vinculada no jornal Bem Paraná128 e Scaramuzzo129. A assinatura do documento pelos 

herdeiros, mesmo que à época não fossem acionistas da companhia, é uma forma de 

resguardar e assegurar os interesses em comum da família e da companhia, uma vez que 

pressupõe que estão de acordo com aquilo que foi acordado, devendo, portanto, prevalecer o 

pacta sunt servanda previsto no direito contratual130.  

Os acordos de acionistas, conforme apontado anteriormente, são previstos na Lei das 

Sociedades por Ações e a sua execução e cumprimento são premissas para a boa convivência 

entre os acionistas,  gestão e a condução dos negócios sociais. Quando o presidente da 

assembleia geral resolve pelo descumprimento do disposto em tal documento, violando o 

previsto no parágrafo 8o do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, ocorrem violações de 

ordem contratual e de seus deveres como administrador131 da Vicunha.  

A adoção de uma estrutura sólida de governança corporativa e familiar poderia ter 

evitado que o conflito entre os acionistas e primos escalonasse a ponto de colocar em risco a 

continuidade da empresa. No que tange à governança familiar, por exemplo, a adesão a 

Protocolos Familiares, instituição de Assembleia Familiar, dentre outras medidas já abarcadas 

neste trabalho, poderiam ter resultado no estabelecimento de uma forma de resolução de 

conflitos familiares decorrentes da Vicunha menos extrema como a via judicial e que causaria 

menos danos aos negócios da família – até mesmo a previsão de renegociação dos termos do 

AA Vicunha condicionada a certos acontecimentos poderia ter sido abarcada -, bem como     

Ainda, no que tange a governança corporativa, a instauração de estruturas mais 

sólidas, como a instituição de membros independentes no conselho de administração da 

Vicunha para ocupar a mesa nas assembleias gerais, por exemplo, poderia resultar em um 

melhor exercício do poder de controle – sem os abusos que foram cometidos por Benjamim 

como presidente da assembleia geral e acionista controlador da Vicunha -, evitando assim, 

																																																								
128  BEM PARANÁ. Conflito Familiar leva a ação que pede venda das empresas do grupo Vicunha. 
Paraná: Bem Paraná Online. Publicado em 21 mar. 2018. Disponível em 
https://www.bemparana.com.br/noticia/conflito-familiar-leva-a-acao-que-pede-venda-das-empresas-
do-grupo-vicunha. Acesso em 24 ago. 2018.  
129 SCARAMUZZO, Mônica. Conflito na Família Steinbruch pode alterar desenho societário da 
CSN. São Paulo: O Estado de São Paulo. Publicado em 31 jan. 2018. Disponível em 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conflito-na-familia-steinbruch-pode-alterar-desenho-
societario-da-csn,70002171860. Acesso em 24 ago. 2018.  
130	Sem acesso ao documento, não há como afirmar de que o AA Vicunha possui uma cláusula de 
aderência em relação aos novos acionistas.	
131 Os deveres dos administradores estão previstos nos artigos 153 a 157 da Lei das Sociedades por 
ações, mas não serão objeto de estudo aprofundado neste trabalho. 
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possivelmente, o descumprimento do AA Vicunha. A instalação de conselho fiscal132 também 

se mostra como uma alternativa interessante à eleição de membros independentes para ocupar 

cargos no conselho de administração, uma vez que é função do conselho fiscal fiscalizar, por 

qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus 

deveres legais e estatutários133. 

Em suma, a adoção de práticas de governança mais sólidas e eficazes, alinhadas com 

as técnicas de organização do controle interno, contribuem para a melhor forma de exercício 

do poder de controle na companhia, uma vez que buscam resguardar os interesses do grupo de 

acionistas ou acionista majoritário ao mesmo tempo em que preza pela longevidade e boa 

condução dos negócios sociais.  

No âmbito das empresas familiares, a falha na adoção desses mecanismos e a sua má 

execução acaba prejudicando a companhia e seus acionistas – sejam majoritários ou 

minoritários – uma vez que criam cenários e situações em que o surgimento de conflitos de 

interesses  - seja entre acionistas, entre acionistas e membros da família não acionistas, entre 

acionistasx e a companhia, etc. - são propícios a acontecer.   

  

																																																								
132	“Representa um mecanismo de fiscalização independente dos administradores para reporte aos 
sócios (...), suas principais atribuições são: fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários (...).” INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de governança 
corporativa. Brasil: IBGC, 5ª Ed., 2016, p. 82. Disponível em 
http://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-
CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em 01 nov. 2018.	
133	BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01 nov. 2018.	
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