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RESUMO 

 Seja por meio de seus órgãos internos ou até mesmo pelos próprios sócios/acionistas 

que delas fazem parte, é indisputável que as sociedades são alvo de inúmeros abusos. A 

caracterização e identificação de tais abusos, apesar de aparentemente simples, é um tema 

extremamente complexo já que o ordenamento jurídico brasileiro não regula todas as 

hipóteses que podem ser verificadas na prática e, mesmo nas hipóteses reguladas, não há 

consenso na aplicação dos institutos previstos. A complexidade do tema, por conseguinte, 

deriva do fato de que embora existam diversas correntes doutrinárias que se propõem a 

auxiliar a caracterização e identificação de eventuais situações abusivas, a jurisprudência não 

é unívoca na aplicação prática desses conceitos. Portanto, após a introdução do tema e 

delimitação do objeto de estudo (capítulo 1), com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do debate, o leitor será convidado a estudar as principais classificações das 

sociedades (capítulo 2) bem como os principais conceitos societários para compreensão do 

tema (capítulo 3). Em seguida, serão analisadas as teorias societárias propostas para 

caracterização e identificação de abusos no âmbito do direito societário (capítulo 4). Ao final, 

serão feitas algumas observações acerca da discussão e transmitidas ao leitor as conclusões 

alcançadas pelo autor (capítulo 5). 

 

Palavras-chave: Direito societário. Abuso. Conflito de interesses. Direito de preferência. 

Abuso de poder. 



 

ABSTRACT 

Whether through their corporate bodies or even by the partners/shareholders themselves, it is 

indisputable that companies are subject to numerous abuses. The characterization and 

identification of such abuses, although apparently simple, is an extremely complex subject 

since the Brazilian legal system does not regulate all the hypotheses that can be verified in 

practice and, even in the regulated hypotheses, there is no consensus in the application of the 

corporate law concepts. The complexity of the subject, therefore, derives from the fact that 

although there are several doctrinal currents that are intended to help characterize and identify 

possible abusive situations, jurisprudence is not univocal in the practical application of these 

concepts. In this sense, after introducing the topic and delimiting the object of study (chapter 

1), in order to contribute to the development of the debate, the reader will be invited to study 

the main corporate law classifications of companies (chapter 2) as well as the corporate 

concepts necessary to understand the subject (chapter 3). Next, we will analyze the proposed 

theories for characterization and identification of abuses under corporate law (chapter 4). In 

the end, some comments will be made about the discussion and the conclusions reached by 

the author will be transmitted to the reader (chapter 5). 

 

Keywords: Corporate law. Abuse. Conflict of interests. Right of first refusal. Abuse of Power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Condutas abusivas são fenômeno constante na história da humanidade e foram 

praticadas repetidamente pelos mais diversos grupos que puderam de alguma formar exercer 

poder ou eram detentores de determinados direitos. O fato é que onde há poder/direito, existe 

chance de corrupção e degeneração dos valores que deveriam nortear o seu exercício. Esse 

desvirtuamento, como não poderia ser diferente, afeta também o direito societário. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, a LSA prevê as figuras do abuso de poder (art. 

117 da LSA)1 e o conflito de interesses (art. 115 da LSA).2 Ocorre que, em que pese o CC/02 

preveja o conceito de abuso de direito (art. 187 do CC/02)3 – juntamente com o conceito de 

boa-fé4 – não há previsão legal expressa para outras formas de abuso, como por exemplo: o 

abuso no exercício do direito de retirada; o abuso de minoria; e o abuso no exercício do 

direito de preferência. Assim, os julgadores utilizam diversos princípios e conceitos 

societários para afastar ou caracterizar determinada situação abusiva que não seja regulada. 

Não obstante, mesmo nas hipóteses reguladas, não há consenso quanto aos parâmetros e 

conceitos fundamentais que permitiriam sua caracterização.  

 Nesse sentido, veja-se que no âmbito do conflito de interesses há intensa discussão 

acerca daquilo que constituiria o conceito de interesse social,5 uma vez que tal conceito varia 

muito de acordo com o período histórico e a visão de mundo de cada intérprete. Já no que diz 

respeito ao abuso de poder de controle, também existem discussões teóricas, por exemplo, 

acerca dos limites do princípio majoritário em contraposição à proteção da minoria.6 

                                                             

1 Artigo 117 da LSA: “O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso 
de poder” (sem ênfase no original). 
2 Artigo 115 da LSA: “O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á 
abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou 
para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 
outros acionistas” (sem ênfase no original). 
3 Artigo 187 do CC/02: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (sem 
ênfase no original). 
4 O conceito de boa-fé, é abordado pelo menos 3 (três) vezes no atual CC/02. Nesse sentido, tal conceito pode ser 
observado nos artigos 113, 187 e 422 do CC/02 (cf. VENOSA, Silvio de Salvo. A Boa-fé Contratual. Valor 
Econômico 12.4.2008. Disponível em <http://www.silviovenosa.com.br/_libs/dwns/5.pdf> Acesso em 
30.10.2018). 
5 Como será visto ao longo do capítulo 3.3 do presente trabalho, existem inúmeras teorias sobre o tema que serão 
abordadas aqui. 
6 Isso porque existe verdadeira relação de interdependência entre tais princípios, os quais devem, portanto, ser 
observados e aplicados de forma equilibrada e equânime como forma de preservação da estrutura jurídica e 
econômica do próprio mercado. 
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 Nessa conjuntura, fica evidente a problemática que se propõe debater no presente 

trabalho: trata-se da dificuldade de identificação (nas situações não reguladas) e 

caracterização (nas situações reguladas) dos mais diversos abusos cometidos no âmbito do 

direito societário, já que apesar de existir vasta jurisprudência acerca desses temas, os 

precedentes não são unívocos e não há consenso sobre alguns conceitos societários 

fundamentais. 

 A bem da verdade, cada um dos temas que serão abordados ao longo do presente 

trabalho possui uma infinidade de detalhes que poderiam ser objeto de análise isolada. No 

entanto, tais detalhes escapam ao escopo do presente trabalho. Isso porque, o objetivo desse 

estudo não é analisar individualmente cada uma das inúmeras situações abusivas e demonstrar 

as nuances de sua identificação como instituto isolado. 

 Ao contrário, serão concentrados esforços para, em um passo atrás, delinear os pilares 

teóricos que deverão servir como norte na resolução de disputas societárias que envolvam o 

reconhecimento de quaisquer situações abusivas não reguladas (ou até mesmo reguladas). 

Essa discussão, apesar de eminentemente teórica, traz diversas consequências práticas (as 

quais serão abordadas ao longo do trabalho por meio da análise de precedentes ou casos 

hipotéticos). 

 Seja como for, esclarece-se, desde já, que embora algumas das conclusões que serão 

aqui alcançadas possam ser replicadas para outros tipos societários, o presente trabalho tem 

como escopo a análise de parâmetros para identificação de situações abusivas no âmbito de 

sociedades empresárias, personificadas, de responsabilidade limitada, organizadas sob o tipo 

societário de sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado (art. 1.088 do CC/027 e art. 4º 

da LSA).8 Assim, como ponto de partida do presente trabalho, fica evidente a importância do 

conhecimento acerca das diversas classificações das sociedades. 

                                                             

7 Artigo 1.088 do CC/02: “Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se 
cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir”. 
8 Artigo 4º da LSA: “Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores 
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários”. 
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2. A CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES 

 A classificação das sociedades a partir dos contornos legais e doutrinários tem 

relevância como ponto inicial do estudo pois, além de ser imprescindível para a compreensão 

do objeto do trabalho, também define o modelo jurídico pelo qual determinada sociedade será 

regida, e, portanto, altera a perspectiva de análise de eventuais situações abusivas. 

 Nesse sentido, note-se que as principais classificações feitas pela doutrina desde o 

antigo Código Comercial9 são, principalmente: (i) a da responsabilidade; (ii) a da sociedade 

de pessoas ou de capital, (iii) a da sociedade personificada ou não personificada; e (iv) a da 

sociedade contratual ou institucional. Além dessas 4 (quatro) classificações, importante 

destacarmos também a classificação trazida pelo CC/02 que divide as sociedades em (v) 

simples ou empresárias. 

2.1.  Classificações básicas 

2.1.1. Sociedades simples e empresárias 

 Como o nosso atual modelo legal parte da diferenciação entre sociedades simples e 

empresárias para posteriormente construir as demais diferenciações, iniciaremos o estudo da 

classificação das sociedades por meio desta distinção primordial. 

 Nesse contexto, a classificação das sociedades entre sociedades simples ou 

empresárias é fruto do conteúdo do artigo 982 do CC/02. Isso porque referido artigo prevê 

que “considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade 

própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e simples, as demais” (sem ênfase no 

original). Dessa forma, vê-se que o conceito de sociedade empresária ou simples está 

intrinsecamente ligado ao conceito de empresário, o qual é definido pelo artigo 966 do 

CC/02.10 

 Somado a isso, o parágrafo único do artigo 966 do CC/02 traz a definição de algumas 

atividades que não são consideradas empresárias: “Não se considera empresário quem exerce 

profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 

empresa”. 

                                                             

9 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades, Empresa e Estabelecimento. São Paulo: Atlas, 1980, p. 122-124. 
10 Artigo 966 do CC/02: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 
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 Assim é que, analisando conjuntamente referidos artigos (966 e 982 do CC/02), chega-

se à conclusão de que são consideradas sociedades empresárias aquelas que exercem 

atividade econômica organizada para produção e/ou circulação de bens e serviços; e simples 

as que não exercem, uma vez que são destinadas ao exercício das demais atividades 

econômicas, como as atividades de natureza intelectual, científica ou artística (art. 966, 

parágrafo único, do CC/02).  

 Em relação às atividades empresariais rurais, estas podem assumir a condição de 

empresárias se realizarem o registro na junta comercial. Caso contrário, assumem a condição 

de sociedades simples.11 

2.1.2. Sociedades personificadas e não personificadas 

 Além dessa primeira distinção, o CC/02 também diferencia as sociedades não 

personificadas (arts. 986 a 996 do CC/02) e as sociedades personificadas (arts. 997 a 1.141 do 

CC/02).  

 Como se sabe, a personalidade jurídica inicia-se com o registro dos atos constitutivos 

no órgão competente (art. 985 do CC/02).12 Dessa forma, tal classificação baseia-se, 

essencialmente, na distinção entre (1) as sociedades que constituem um sujeito de direitos e 

que, portanto, estão aptas a contrair direitos e obrigações, e (2) as que não constituem um 

sujeito de direitos. 

 Portanto, são sociedades não personificadas as sociedades que não possuem 

personalidade jurídica, seja porque “não possuem ato constitutivo escrito; não o levaram a 

registro; ou, ainda, o registro de tais atos não produz qualquer efeito (art. 993 do CC/02)”.13 

Nesse grupo, incluem-se as sociedades em conta de participação e a comum.14 

 De outro lado, são personificadas as sociedades que adquiriram personalidade por 

terem levado ao registro competente seus respectivos atos constitutivos. Esse grupo é 

                                                             

11 Isso porque, em relação às atividades empresariais rurais, não há obrigação do registro (art. 971 do CC/02), 
mas somente uma faculdade. Nesse sentido, ver: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito 
societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 103. 
12 Artigo 985 do CC/02: “A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na 
forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150)”. 
13 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 8ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 295. 
14 A doutrina destaca que a denominação de sociedade comum seria “[...] nova no direito pátrio, usada em 
substituição à denominação sociedades de fato ou irregulares, de diferenciação extremamente controvertida”. 
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 8ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 295. 
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composto pelas sociedades em nome coletivo, as sociedades em comandita simples, as 

sociedades em comandita por ações, as sociedades limitadas, as sociedades cooperativas, as 

sociedades simples e as sociedades anônimas, que obedeceram à determinação legal de 

proceder ao registro de seus atos constitutivos (art. 967 do CC/02).15 

2.1.3. Sociedades de responsabilidade limitada, ilimitada ou mistas 

 Outro critério utilizado na classificação das sociedades consiste em considerá-las em 

face do grau de responsabilidade dos sócios, isto é, se há ou não limite para a 

responsabilização do sócio por eventuais obrigações assumidas pela sociedade. Dentro desse 

critério, existem as sociedades ilimitadas, limitadas e mistas.16 

 Podemos definir como sociedades de responsabilidade ilimitada aquelas nas quais 

todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela sociedade, vale 

dizer, se o patrimônio social não for suficiente, o patrimônio de todos os sócios responde por 

tais obrigações. Dentro dessa categoria estariam a sociedade em nome coletivo, a sociedade 

em comum,17 as sociedades simples puras (art. 1.023 do CC/02) e, eventualmente, as 

sociedades cooperativas.  

 Por outro lado, as sociedades de responsabilidade limitada são aquelas nas quais os 

sócios, obrigam-se apenas até determinada quantia, que pode ser o valor do capital social ou 

de sua contribuição individual na sociedade. São enquadradas nessa categoria as sociedades 

anônimas, as sociedades limitadas e, eventualmente, as cooperativas.  

 Temos, ainda, as sociedades mistas nas quais há dois tipos de sócios com 

responsabilidades distintas pelas obrigações assumidas, ou seja, uma parte dos sócios 

responde de forma limitada e outra parte responde ilimitadamente por tais obrigações. Nessa 

categoria estariam as sociedades em comandita simples, em comandita por ações e em conta 

de participação. 

 Em conclusão, serão objeto de estudo desse trabalho - traduzindo o objeto delimitado 

no capítulo introdutório -, as sociedades que exercem atividade econômica organizada para 

produção e/ou circulação de bens e serviços (empresárias), que obedeceram à determinação 

legal de proceder ao registro de seus atos constitutivos (personificadas), cuja responsabilidade 

                                                             

15 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 8ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 295. 
16 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades, Empresa e Estabelecimento. São Paulo: Atlas, 1980, p. 122-124. 
17 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 333. 
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dos sócios pelas obrigações assumidas pela sociedade é limitada (de responsabilidade 

limitada), organizadas sob o tipo societário de sociedades anônimas (abertas ou fechadas). 

2.2.  Classificações doutrinárias fundamentais 

 Embora as classificações feitas acima sejam suficientes para a compreensão da 

delimitação do objeto do trabalho, é necessário, ainda, que abordemos algumas classificações 

doutrinárias fundamentais, especialmente para a definição dos princípios, conceitos e 

institutos que serão aplicáveis às sociedades postas sob análise do julgador. 

2.2.1 Sociedades contratuais e sociedades institucionais 

 Inicialmente, vale ressaltar que as divergências doutrinárias acerca da diferenciação 

que existe entre as sociedades contratuais e as sociedades institucionais são muitas18 e o 

objetivo aqui não é esgotá-las. Ao contrário, a ideia é desenhar as balizas doutrinárias acerca 

de tal classificação, tendo em vista suas importantes consequências práticas na análise de 

eventuais situações abusivas no âmbito societário.  

 Feita essa consideração, vale destacar que Carvalhosa e Kuyven19 já se pronunciaram 

sobre a importância de tal diferenciação, ocasião em que afirmaram que “essa discussão sobre 

o caráter contratual, institucional ou organizacional20 da sociedade tem importância prática 

inquestionável, não se limitando à seara acadêmica”. 

 Com efeito, pode-se dizer que a classificação das sociedades entre contratuais e 

institucionais tem-se baseado nas diversas ramificações teóricas das correntes 

institucionalistas e contratualistas21 que foram concebidas – especialmente na Alemanha, 

França e Itália –, pelos mais diversos autores.22 

                                                             

18 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v.1, 8ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 295. 
19 CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando. Tratado de direito empresarial: Sociedades anônimas 
[livro eletrônico], v. 3, 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 
20 A doutrina moderna tem se reportado a um caráter organizacional das sociedades, sobre o tema ver: 
SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 26-52. 
21 Embora alguns autores defendam a existência de 4 (quatro) correntes: teorias anticontratualistas, teoria do ato 
corporativo, teoria da instituição e teorias contratualistas. Nesse sentido, ver: REQUIÃO, Rubens. Curso de 
direito comercial, v. 1, 31ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 445-452. 
22 Como por exemplo Rathenau, Netter, Geiler, Nussbaum, Horrtiz, Haussman, Fischer, Welter, Hariou, 
Ascarelli e Jaeger (entre outros). Conforme destacado em: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. 
Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e  
ampl. Editora Malheiros: 2014. 
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 Em regra, sob a ótica do ato constitutivo, essa classificação é feita da seguinte 

maneira:23 seriam consideradas sociedades contratuais as sociedades limitadas; e 

institucionais as sociedades anônimas (sejam elas abertas ou fechadas).24 

 Em que pese tal definição, outra posição sustentada por alguns autores merece ser 

destacada. Nesse sentido, França25 estudou o tema traçando um panorama histórico 

internacional e citando as diversas teorias institucionalistas e contratualistas que surgiram em 

torno do conceito de interesse social ao longo dos últimos anos. Segundo referido autor: 

[...] Ignorar a diferença entre uma companhia fechada, do tipo familiar, que 
emprega um diminuto número de operários, e uma macrocompanhia de 
capital aberto com patrimônio líquido ascendendo a centenas de milhões de 
dólares, e de cuja regular gestão depende a subsistência de milhares de 
trabalhadores, bem como a segurança de inúmeros investidores que nas 
ações da companhia aplicaram suas poupanças, e bem assim o equilíbrio da 
própria economia nacional, e pretender que ambas possuam a mesma 
natureza, é sem dúvida fechar os olhos à realidade [...]26 

 Em outras palavras, não haveria como classificar as sociedades anônimas abertas e 

fechadas como sendo da mesma natureza, uma vez que possuem uma série de características 

básicas diferentes. Além disso, o próprio conceito de interesse social teria sua perspectiva 

alterada em se tratando de sociedade contratual (interesse particular dos sócios) ou 

institucional (interesse coletivo). 

 Na mesma linha, vale citar interessante parecer elaborado por Comparato27 acerca da 

distinção de natureza jurídica das sociedades anônimas abertas e fechadas na qual o autor 

afirma que: 

[...] Essa longa lista de disposições específicas às companhias abertas ou 
fechadas parece demonstrar que se instaurou, em tal matéria, uma verdadeira 
distinção de natureza entre esses dois tipos de sociedades anônimas. Num 
deles predomina o caráter institucional, marcado por disposições de ordem 
pública, não derrogáveis por deliberação dos acionistas, porque tendentes a 
proteger o interesse coletivo de investidores no mercado de capitais. No 
outro, prevalece o aspecto contratual, conferindo-se ampla liberdade de 

                                                             

23 Estamos considerando, para os fins dessa classificação apenas os tipos societários mais comumente 
encontrados. 
24 VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial. 2ª ed. São Paulo: RT, 2013. 
25 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e  ampl. Editora Malheiros: 2014. 
26 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e  ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 35. 
27 COMPARATO, F. K.. A natureza da sociedade anônima e a questão da derrogabilidade das regras legais 
do quorum nas assembléias gerais e reuniões do conselho de administração. Revista Da Faculdade De 
Direito, Universidade De São Paulo, 1978. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v73i0p69-
82>. Acesso em 1.11.2018. 
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estipulação às partes para regular o funcionamento do mecanismo societário, 
de acordo com os seus interesses particulares [...] 

 Assim, para tais autores, seriam contratuais as sociedades limitadas e as sociedades 

anônimas fechadas dotadas de pessoalidade (cujos interesses são particulares dos sócios), uma 

vez que trazem ampla liberdade de estipulação às partes para regular o funcionamento do 

mecanismo societário de que fazem parte; e, de maneira contrária, seriam institucionais as 

sociedades anônimas abertas, visto que impessoais e centradas no capital, na proteção do 

investidor, do minoritário e da segurança do próprio mercado mobiliário. 

 Ademais, além da alteração de paradigma principiológico e conceitual (notadamente 

na interpretação do interesse social, relação entre os sócios e etc.), diversas (e importantes) 

consequências práticas também decorrem dessa classificação dependendo da posição pessoal 

do julgador. Em outros termos, não se trata de mero jogo de palavras. 

 Uma dessas inúmeras consequências pode ser observada, por exemplo, na estipulação 

de quórum de assembleias gerais e reuniões do conselho de administração, sobre a qual 

Comparato afirma que: 

[...] A derrogação estatutária das regras legais sobre quórum, em assembleias 
gerais e reuniões do conselho de administração de sociedades anônimas, é 
perfeitamente legítima em se tratando de companhias do tipo convencional.28 
Essa derrogação pode, até mesmo, chegar à exigência de unanimidade em 
certas e determinadas deliberações. [...]29 

 Ou seja, em se tratando de sociedade contratual, o autor entende que há a possibilidade 

de estabelecimento do critério de unanimidade para determinadas deliberações, enquanto nas 

sociedades institucionais, essa derrogação não seria possível pela prevalência do princípio 

majoritário.30 

2.2.2 Sociedade de pessoas e de capitais 

 Por fim, uma das mais relevantes diferenciações para os fins do presente trabalho (em 

conjunto com a distinção que ocorre entre sociedades contratuais e institucionais), é a que 

ocorre entre as sociedades de pessoas e de capitais, a despeito das críticas que tal 

                                                             

28  Sendo “convencional” entendida como sinônimo para “contratual” no contexto do parecer emitido pelo autor 
referenciado. 
29  COMPARATO, F. K. A natureza da sociedade anônima e a questão da derrogabilidade das regras 
legais do quorum nas assembléias gerais e reuniões do conselho de administração. Revista Da Faculdade De 
Direito, Universidade De São Paulo, 1978. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v73i0p69-
82>. Acesso em 1.11.2018. 
30  Maiores detalhes acerca do impacto dessa interpretação poderão ser verificados quando analisarmos 
especificamente o princípio majoritário e o princípio de proteção à minoria. 
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diferenciação sofre, conforme destacado por Vivante (que entende que tal diferenciação seria 

mais brilhante do que sólida): 

 [...] A primeira distinção, [...], se reproduz muitas vezes de uma forma mais 
brilhante que sólida, dizendo que as sociedades se distinguem na sociedade 
de pessoa e capital [...]31 

 A doutrina tem sopesado, para os fins dessa classificação: a contribuição pessoal dos 

sócios nas sociedades,32 o grau de dependência da sociedade em relação às qualidades 

subjetivas dos sócios;33 a influência de suas qualidades pessoais na constituição e no 

funcionamento da sociedade;34 e, por fim, a estrutura econômica da sociedade.35 

 Assim, resumidamente, seriam sociedades de capital aquelas nas quais prevalece a 

contribuição pecuniária de cada um dos sócios, sendo a relação existente entre eles 

predominantemente de capital (intuitus pecuniae). Não existe, ademais, restrição quanto ao 

ingresso de novos sócios haja vista a ausência de pessoalidade.  

 Por outro lado, as sociedades de pessoas seriam aquelas nas quais prevalece o 

relacionamento pessoal dos sócios e a confiança da sociedade nas suas qualificações pessoais 

(intuitus personae), além disso, em regra, não há livre circulação de ações/quotas que 

permitiriam a entrada irrestrita de sócios. 

 Ocorre que, apesar do tema ser discutido há muitos anos,36 novas concepções e 

implicações práticas dessa classificação ainda podem ser observadas. Vê-se, por exemplo, que 

em um passado recente, os tribunais utilizaram tal classificação para fundamentar a aplicação 

de determinados institutos que não seriam, ao menos em tese, próprios daquele tipo societário.  

                                                             

31  Apud. BORGES, João Eunápio. Sociedades de pessoa e sociedades de capital. In: Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Minas Gerais, 1949. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/486/455>. Acesso em 29.10.2018. 
32 FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, v. 
1, p. 164. 
33  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2, p. 23; 
34  TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v.1, 8ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 295. 
35   REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva. 1998, v. 1, p. 334; 
GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito societário. 2 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2004, p. 47. 
36  BORGES, João Eunápio. Sociedades de pessoa e sociedades de capital. In: Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Minas Gerais, 1949. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/486/455>. Acesso em 29.10.2018. 
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 É justamente o caso dos precedentes do STJ que admitiram a possibilidade de 

dissolução parcial ou exclusão de sócio no âmbito de uma sociedade anônima de capital 

fechado em que prepondere a pessoalidade. 

 A interpretação realizada pelo STJ, parte da premissa de que existem sociedades que 

seriam apenas “circunstancialmente” anônimas,37 ou seja, seriam sociedades anônimas 

dotadas de pessoalidade e que mais se assemelhariam à estrutura de uma sociedade limitada 

do que de uma sociedade anônima (exatamente o conceito de sociedade contratual abordado 

anteriormente).38 

 Assim é que, por exemplo, restou definido no julgamento do EREsp nº 111.294/PR 

que: 

[...] O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado nas sociedades 
contratuais e personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, 
como medida mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade e 
sua função social, contudo a complexa realidade das relações negociais 
hodiernas potencializa a extensão do referido instituto às sociedades 
"circunstancialmente" anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude de 
cláusulas estatutárias restritivas à livre circulação das ações, ostentam caráter 
familiar ou fechado, onde as qualidades pessoais dos sócios adquirem 
relevância para o desenvolvimento das atividades sociais ("affectio 
societatis") [...] (sem ênfase no original).39  

 Embora sejam feitas algumas críticas quanto à definição de affectio societatis – que de 

acordo com alguns autores não se prestaria à definição de sociedades de caráter pessoal –,40 o 

fato é que o precedente citado acima inovou ao permitir a aplicação de um instituto que não 

seria próprio das sociedades anônimas.  

 De mais a mais, o entendimento ali pacificado, permitiu que, posteriormente, se 

decidisse, no âmbito do REsp nº 917.531, pela aplicação não só do instituto da dissolução 

parcial da sociedade, mas também da própria exclusão de acionista: 

                                                             

37  CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 4, 
p. 90; MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, 
p. 866 
38  Nota-se, portanto, a semelhança e ligação dos conceitos aqui utilizados na definição de sociedade de pessoas 
e de capitais para a classificação das sociedades em institucionais ou contratuais. Nesse sentido, ver: 
COMPARATO, F. K. A natureza da sociedade anônima e a questão da derrogabilidade das regras legais 
do quorum nas assembléias gerais e reuniões do conselho de administração. Revista Da Faculdade De 
Direito, Universidade De São Paulo, 1978. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v73i0p69-
82>. Acesso em 1.11.2018. 
39  STJ, EREsp 111.294/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Castro Filho, jul. em 10.9.2007 
40 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis: 
um conceito juridico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. In: Revista de 
direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 149/150, p. 127-128. 
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[...] Nessa esteira de intelecção, caracterizada a sociedade em tela como 
fechada e personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução 
parcial - fenômeno até recentemente vinculado às sociedades de pessoas -, é 
de se entender pela possibilidade de aplicação das regras atinentes à exclusão 
de sócios das sociedades regidas pelo Código Civil, máxime diante da 
previsão contida no art. 1.089 do CC: "A sociedade anônima rege-se por lei 
especial, aplicando-se lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código” 
[...] (sem ênfase no original).41 

 O raciocínio utilizado pelo relator foi o de que ainda que se interpretasse o direito 

societário sob o prisma da dogmática clássica, os dispositivos legais constantes na LSA que 

tratam de perda da condição de acionista por deliberação da companhia refletiriam que o 

regramento incidiria especificamente sobre as sociedades de capital aberto – ou seja, aquelas 

que têm suas ações negociadas nas bolsas de valores – e não sobre as sociedades anônimas de 

capital fechado dotadas de caráter pessoal.  

 Assim, segundo o relator, havendo omissão quanto ao tema “perda de condição de 

acionista” no que diz respeito às sociedades anônimas fechadas, seria aplicável, 

subsidiariamente, o CC/02, especialmente por força do disposto em seu art. 1.089.  

 Dessa forma, fica evidente a relevância prática da classificação das sociedades entre 

pessoas e capitais (e contratuais e institucionais) para a identificação de situações abusivas – 

que constitui o tema central desse trabalho – uma vez que, a depender das características 

reconhecidas pelos julgadores no âmbito da sociedade objeto de sua análise, determinados 

institutos que a princípio não seriam aplicáveis em determinado tipo societário, passam a ter 

sua aplicação reconhecida. 

 Portanto, seguindo a mesma linha de raciocínio, se os tribunais admitem, pelas 

características básicas da sociedade objeto de sua análise, a aplicação de determinado instituto 

que não seria próprio daquele tipo societário, podemos entender que a aplicação e 

interpretação dos próprios conceitos e princípios que regem aquela sociedade também se 

alteram a depender da classificação feita pelo julgador, notadamente entre pessoas/capitais e 

contratuais/institucionais. 

 Em outras palavras, é dizer que o conceito de interesse social e os princípios 

majoritário e de proteção da minoria se alteram dependendo das características básicas de 

cada sociedade (uma vez que não são conceitos absolutamente dissociáveis da realidade 

                                                             

41  STJ, REsp nº 917.531, Quarta turma, Min. Rel. Luis Felipe Salomão. jul. em 17.11.2011. 



15 

 

 

social). Nesse sentido, para uma melhor compreensão do tema, passemos à análise de tais 

princípios e conceitos que se afirma serem alterados de acordo com a classificação feita pelo 

julgador. 
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3.  PRINCÍPIOS E CONCEITOS SOCIETÁRIOS RELEVANTES 

 Superadas as principais classificações das sociedades, o passo seguinte para a 

compreensão das teorias de identificação de situações abusivas, como já mencionado, é a 

análise dos principais conceitos que influenciam na caracterização e identificação de tais 

situações. Dessa forma, ao longo desse capítulo, serão estudados, em linhas gerais, o princípio 

majoritário, a proteção da minoria e o conceito de interesse social. 

3.1. Princípio majoritário  

 O princípio majoritário, como se sabe, se trata de norma de organização do processo 

jurídico de formação da vontade coletiva, na qual esta surge como resultado da reunião de um 

certo número de votos a favoráveis. Contrapõe-se à regra da unanimidade, em que não pode 

haver votos no sentido contrário à deliberação.42 

 Para justificar a adoção do princípio majoritário no direito societário (do ponto de 

vista teórico), Comparato afirma que: 

[...] Parte-se, sem dúvida, do postulado de que a sociedade existe no 
interesse dos sócios, e como ninguém, em princípio, está investido na 
prerrogativa de decidir pelos interesses alheios, prevalece sempre a vontade 
do maior número, julgado cada qual pelo seu interesse. A ideia que está na 
base do princípio majoritário, observou Kelsen, é a de que o ordenamento 
social deve estar de acordo com o maior número possível de sujeitos, e em 
desacordo com o menor número possível [...]43 

 Embora a concepção de Kelsen possa ser objeto de discussão no âmbito do 

ordenamento social, o fato é que, para o direito societário brasileiro, o princípio majoritário 

não é democrático, e, portanto, não está de acordo com “o maior número possível de sujeitos” 

(embora seja referido por alguns autores como a “democracia societária”).44 

 Vale esclarecer que, conquanto se fale em maioria no direito societário brasileiro, não 

se está, necessariamente, referindo-se à quantidade de sócios. Isso porque, o princípio 

majoritário geralmente se expressa no âmbito societário pela atribuição de poder deliberativo 

de maneira proporcional ao capital detido pelo acionista. 

                                                             

42  ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas 
minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 28. 
43  COMPARATO, F. K. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 1983. 
44  VALVERDE. Trajano de Miranda. Sociedade Por Ações, v. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953, nº 450, 
p. 112; COMPARATO, F. K.; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 5ª. 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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 Para Coelho45 a fórmula adotada pelo direito societário brasileiro não seria 

democrática, pois, a figura da maioria está associada ao risco assumido pelos sócios, uma vez 

que, quanto maior a participação no capital, maior seria a participação nas deliberações 

sociais.  

 Em termos práticos, nas sociedades onde prevalece o princípio majoritário, o sócio 

fica sujeito à decisão tomada pela maioria (de sócios ou de sócios representando a maioria do 

capital social, conforme o caso), embora, evidentemente, sempre participe, de alguma forma, 

na formação da vontade coletiva (através do voto ou, pelo menos, da sua participação nos 

conclaves, com direito a voz). 

3.2. A proteção da minoria 

 A proteção da minoria surge como contrapeso ao princípio majoritário, uma vez que se 

não houvesse limite algum, a minoria estaria sujeita aos mandos e desmandos da maioria, sem 

qualquer possibilidade de defesa perante eventuais abusos cometidos.  

 Nesse sentido, por meio de ferramentas disponibilizadas aos minoritários e limites 

impostos aos controladores, busca-se mitigar os danos que poderiam ser sofridos com o 

exercício abusivo do poder.46 

 Ora, se não fosse esse o caso (ou seja, se não houvesse nenhuma espécie de proteção), 

a importância do minoritário no estabelecimento de quaisquer políticas societárias seria 

inócua – e sua figura dentro da companhia seria a de um mero espectador –, uma vez que no 

âmbito das sociedades existem maiorias estáveis que, por deterem a hegemonia, podem 

decidir os rumos da sociedade. 

 Seja como for, cumpre esclarecer que a importância da proteção da minoria não se 

justifica apenas do ponto de vista moral, mas tem uma razão de ser muito mais relevante: sem 

os recursos de proteção da minoria e limitação dos poderes do controlador, as sociedades não 

conseguiriam atrair capital. Assim, seria impossível, sem os minoritários, captar recursos para 

consecução e exploração de seu objeto social. 

                                                             

45  COELHO, Fábio Ulhoa. “Democratização” das Relações Entre os Acionistas. In: CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro; AZEVEDO, Luis André N. de Moura (org.). Poder de Controle e Outros Temas de Direito 
Societário e Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 48-49. 
46  “É consabido que tanto os limites impostos ao poder do controlador como ao do administrador, assim como 
o próprio poder concorrente atribuído às minorias servem ao interesse geral como freio ao exercício do poder 
abusivo” (BULGARELLI, Waldirio. O conselho fiscal nas companhias abertas. São Paulo: RT, 1988, p. 68). 



18 

 

 

 Note-se nesse sentido que, se o objetivo primordial do mercado de capitais é a 

captação de recursos financeiros para o desenvolvimento econômico de determinadas 

companhias; e se o desenvolvimento econômico do conjunto de empresas que compõem o 

mercado brasileiro acarreta no desenvolvimento e fortificação de toda a economia nacional, o 

fato é que atrair os acionistas minoritários como financiadores da sociedade é uma questão de 

interesse de todo o país.  

 Assim, fica evidente que o objetivo da estrutura jurídica criada por meio da LSA é 

justamente a atração de capital. Sobre o tema, Garrigues47 afirma que: 

 [...] na sociedade anônima, tudo se ordena para a atração e defesa do capital, 
e como os acionistas são os fornecedores do capital a eles vai retribuir, ou 
estimular, com um feixe de direitos subjetivos, uns de índole econômica (o 
direito ao dividendo, o direito à quota de liquidação), outros de índole 
política (o direito de voto, o direito de informação etc.) [...]48 

 Além disso, a própria exposição de motivos da LSA deixa clara a intenção do 

legislador, senão vejamos: 

[...] O Projeto visa basicamente a criar a estrutura jurídica necessária ao 
fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à 
sobrevivência da empresa privada na fase atual da economia brasileira. A 
mobilização da poupança popular e o seu encaminhamento voluntário para o 
setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de uma sistemática 
que assegure ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e 
equitativas, as quais, sem imobilizar o empresário em suas iniciativas, 
ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade [...]49 

 Assim, conclui-se que o sistema de freios e contrapesos do princípio 

majoritário/proteção à minoria sempre foi a intenção do próprio legislador. Afinal, a ideia de 

“não imobilizar o empresário em suas iniciativas” corresponderia, na prática, à figura do 

princípio majoritário em evidente substituição à necessidade de deliberações unânimes nas 

sociedades de capitais.  

 Com efeito, vale destacar que as deliberações unânimes seriam prevalentes nas 

sociedades de pessoas (o que, como se viu anteriormente, pode abranger as sociedades 

anônimas fechadas de acordo com a posição pessoal do julgador a partir da análise das 

                                                             

47  GARRIGUES, Joaquín. Problemas atuais das sociedades anônimas. – trad. de Norberto da Costa Caruso 
Macdonald, Rio Grande do Sul: Sérgio Antonio Fabris, 182, p. 22-23. 
48  Apud. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições 
subjetivas minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 31. 
49  Exposição de motivos da LSA. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-
decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf> Acesso em 30.10.2018. 
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características básicas da sociedade)50 e não nas sociedades de capitais (uma vez que 

impessoais). Nesse sentido, conforme exposto por Adamek: 

[...] Enquanto na sociedade de pessoas, em razão da – legalmente presumida 
– união personalística mais estreita entre os sócios, prepondera o princípio 
da unanimidade (CC arts. 986, 996, 999, 1.040 e 1.046), nas sociedades ditas 
de capitais (ou melhor, nas sociedades normalmente predispostas a ordenar 
empresas de maior porte), o princípio majoritário desponta com maior vigor 
(CC, arts. 1.061, 1.063, §1º, 1.072, § 5º, e 1.076; e LSA, arts. 129 e 135) 
[...]51 

  Por outro lado, os “atrativos suficientes de segurança e rentabilidade” mencionados 

na exposição de motivos da LSA seriam exatamente as medidas de proteção da minoria para 

sua consequente atração ao mercado acionário bem como a previsão de alguns de seus direitos 

fundamentais (como o direito ao dividendo e o direito à informação). 

 Portanto, a pertinência da análise desses princípios com o tema central do trabalho é 

inquestionável: (1) é somente a partir de sua análise minuciosa que se compreende a razão da 

existência de diversos institutos específicos previstos na LSA (o que facilita a identificação de 

eventuais abusos na utilização de cada um deles); e (2) a análise conjunta dos princípios 

demonstra que a identificação de situações abusivas deve partir sempre da busca pelo 

equilíbrio entre os minoritários e controladores, o que nos fornece, por conseguinte, maiores 

parâmetros para resolução de disputas societárias. 

3.3. Interesse social  

 Também é importante que seja estudado o conceito de interesse social em maiores 

detalhes antes de mergulharmos em cada uma das teorias para a identificação dos abusos de 

direito e de posições jurídicas no âmbito do direito societário, uma vez que tal conceito, 

juntamente com o princípio majoritário/proteção à minoria, constitui elemento fundamental 

para a compreensão das sociedades anônimas. 

 Os estudiosos do conceito de interesse social há muitos anos têm-se indagado: qual o 

real significado da expressão “interesse social”? Ora, cuidar-se-ia do interesse coletivo dos 

sócios? Do interesse da própria sociedade que deteria autonomia em relação aos sócios? Ou 

também abrangeria o interesse da empresa, dos trabalhadores, credores e da própria 

                                                             

50 Consequentemente, como destacado por Comparato, permitiria o aumento do quórum deliberativo em 
assembleias gerais e reuniões do conselho de administração de sociedades anônimas até a unanimidade (cf. p. 11 
do presente trabalho). 
51  ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas 
minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 
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comunidade do país (interesse coletivo)?52 Diante dessa problemática acerca do real 

significado do conceito de interesse social, algumas teorias foram elaboradas como forma de 

tentar traduzi-lo ao longo da história. 

 Tais teorias já foram de certa forma introduzidas ao classificarmos as sociedades entre 

institucionais e contratuais. No entanto, ao contrário do que foi feito naquele capítulo, elas 

serão aqui utilizadas para compreender as principais concepções do conceito de interesse 

social.  

 Em resumo: para os institucionalistas, o interesse social abrangeria interesses que não 

se restringem somente aos acionistas; já para os contratualistas, o interesse social se traduziria 

no interesse dos próprios sócios. 

3.3.1 Teorias institucionalistas 

 Sobre a primeira corrente doutrinária (institucionalista), tais ideias teriam sido 

difundidas, inicialmente, por Rathenau,53 que propunha que a sociedade anônima tivesse um 

modelo legal semelhante à estrutura constitucional do Estado. Além disso, o Rathenau 

também acreditava que a grande empresa – que tivesse superado, portanto, o estágio de 

empresa familiar – não seria mais uma organização de direito privado, mas sim um fator da 

economia nacional que estaria a serviço de interesses públicos. 

 Posteriormente, foi proposta a criação da denominada “teoria da empresa em si” ou 

"Unternehmen an sich” que, em linhas gerais, defendia que a empresa possuía um interesse 

próprio (de natureza pública, e, portanto, externo à sociedade) que deveria ser tutelado por 

alguns acionistas determinados. Assim, dividia os acionistas da companhia em diversas 

classes.  

 Em que pese as críticas feitas sobre tal teoria,54 vale destacar que, de acordo com 

alguns estudiosos nacionais, essa teoria teve bastante relevância durante o período do 

                                                             

52  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 28-29. 
53 É o que afirma Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França ao citar RATHENAU, W. Vom Aktienwesen: 
Eine Geschäftlische Betrachtung. Berlin: Fischer Verlag, 1917 (cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 
Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. 
rev.e  ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 28-29). 
54  ASCARELI, Tulio. interesse sociale e interesse comune nel voto, Milão: Giuffré Editore, 1952, p. 151-160. 
MIGNOLI, Ariberto, L’interesse sociale, in Rivista delle Societ, 1958, p. 734-744. 
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nacional-socialismo alemão (terceiro reich) e influenciou outras legislações além da Lei 

Acionária Alemã de 1937.55 

 Destaca-se também a chamada “teoria da pessoa em si” que defendia – assim como a 

“teoria da empresa em si” - a existência de um interesse próprio da sociedade.56A diferença, 

no entanto, é que esse interesse não seria externo à sociedade ou de natureza pública, mas sim 

um interesse de direito privado inerente à figura da sociedade. Para explicar tal teoria, 

Comparato afirma que “assim concebida, a sociedade perde sua natureza contratual para se 

apresentar como ente autônomo, que os sócios se limitam a criar ou instituir por um ato 

jurídico coletivo”57  

 Por outro lado, pela “teoria do direito da empresa acionária”, nega-se que a empresa 

seria titular autônoma de interesses, mas, ao contrário, entende-se que a empresa, composta 

pelos mais diversos sujeitos, possuí um interesse comum (que abrangeria, portanto, além dos 

acionistas, os credores, os trabalhadores e os administradores da companhia).58  

 Por fim, pela “teoria da instituição” proposta por Hauriou, a empresa seria vista como 

uma “organização social, estável em relação à ordem geral das coisas, cuja permanência é 

assegurada por um equilíbrio de forças ou por uma separação de poderes, e que constitui, 

por si mesma, estado de direito”,59 assim o interesse social, para essa corrente doutrinária não 

seria meramente o interesse dos sócios, mas sim o interesse superior da própria instituição, 

semelhante à teoria da “empresa em si”. 

3.3.2 Teorias contratualistas 

 Já no que diz respeito à segunda corrente doutrinária (contratualista), teria surgido 

como resultado da visão de alguns autores de que a sociedade anônima não poderia ser vista 

                                                             

55  Nesse sentido, França destaca que tal teoria teria influenciado o Código Italiano de 1942 ao disciplinar os 
vários perfis da empresa. Também afirma que, antes mesmo da promulgação da Lei Acionária Alemã de 1937, a 
reforma do Código Federal Suíço das Obrigações já revelara a influência da “teoria da empresa em si” ao 
introduzir dispositivos de proteção ao interesse da empresa. (cf. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. 
Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros escritos sobre conflito de interesses. 2ª ed. rev.e 
ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 32, nota de rodapé nº 13.). Além disso, Comparato também destaca que a 
“teoria da empresa em si” teria influenciado Lei Acionária Alemã de 1937 (cf. COMPARATO, O poder de 
controle na sociedade anônima, 3ª ed. Rio de janeiro: Forense, 1983, p. 297). 
56  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e  ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 33. 
57  COMPARATO, F. K. Aspectos Jurídicos da Macro-Empresa, São Paulo, Ed. RT, 1970, p. 45. 
58  Para Leães, essa seria a concepção adotada na LSA (cf. LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Conflito de 
interesses. In: Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas, São Paulo: RT, 1989, p. 21). 
59  Apud. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, v. 1, 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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como uma instituição, mas, ao contrário, deveria ser vista como uma relação contratual, que 

não envolveria outras partes senão os próprios contraentes.  

 França60 destaca que nas teorias contratualistas existe certa unidade, uma vez que 

todas partem do pressuposto de que o interesse social seria o interesse coletivo dos próprios 

sócios. As divergências, portanto, referem-se ao que constituiria esse conceito de interesse 

comum dos sócios e os parâmetros que devem ser observados para sua definição.  

 Nesse sentido, foram propostas teorias que apontariam o interesse comum como (1) 

interesse dos sócios atuais e futuros à eficiência da empresa social; (2) interesse dos sócios 

atuais à eficiência da empresa social; (3) interesse dos sócios à eficiência da empresa e à 

distribuição de dividendos; (4) qualquer relação de solidariedade entre seus interesses 

individuais.61 

 Em que pese os detalhes de cada uma dessas teorias – e os fundamentos que as 

suportam –, assim como nas teorias institucionalistas, pudessem ser objeto inesgotável análise 

teórica, o fato é que para a problemática proposta no âmbito desse trabalho, basta que 

entendamos (a partir da análise superficial dessas teorias) que o conceito de interesse social é 

bastante subjetivo. 

 Assim, é justamente a partir da constatação da subjetividade inerente ao conceito de 

interesse social (o qual, como se viu, varia bastante de acordo com o período histórico, 

contexto socioeconômico e ideologia política) que, como se verá adiante, poderemos ter um 

olhar crítico acerca da identificação de situações abusivas a partir da ótica do interesse social.  

                                                             

60  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e ampl. Editora Malheiros: 2014. 
61  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A (e outros 
escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. rev.e ampl. Editora Malheiros: 2014, p. 41-53. 
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4. AS TEORIAS PROPOSTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ABUSOS COMETIDOS 

NO ÂMBITO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 Expostas as bases conceituais e principiológicas que sustentam as teorias para 

identificação dos abusos de direito e de posições jurídicas no âmbito do direito societário, 

bem como fornecidas algumas perspectivas práticas, podemos finalmente analisar algumas 

dessas teorias.  

4.1. Identificação a partir do abuso de direito 

 Conforme já abordado no início do presente estudo, não há previsão expressa para a 

totalidade de situações abusivas que podem ser verificadas na prática do direito societário. 

Dessa maneira, quando um direito é exercido de forma abusiva, ou verifica-se a deturpação de 

sentido de determinados institutos previstos na LSA, é quase que intuitivo que o intérprete 

seja conduzido à figura do abuso de direito prevista no artigo 187 do CC/0262, especialmente 

diante da previsão constante no art. 1.089 do mesmo diploma legal63 e da correspondência de 

expressões. 

 Ocorre que, o conceito do abuso de direito está, invariavelmente, associado à figura da 

boa-fé. Sobre o tema, Azevedo64 esclarece que “o abuso de direito é sempre uma quebra da 

boa-fé no seu nível mais elementar”. 

 Nesse sentido, é sabido que a boa-fé, conquanto seja invocada em inúmeras decisões 

judiciais que se referem às mais diversas áreas do direito, não possuí um conteúdo prático (ou 

melhor, operacional), mas sim meramente descritivo.65 Tanto é assim que não é incomum 

encontrar casos em que ambas as partes alegam estarem agindo de boa-fé ao mesmo tempo 

que imputam, umas às outras, a violação de tal princípio.  

 Trata-se, em outras palavras, de conceito genérico, cujos contornos além de não serem 

bem delineados, podem se amoldar a quaisquer situações que seu interlocutor procure 

encaixar. 

                                                             

62 Artigo 187 do CC/02: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
63 Artigo 1.089 do CC/02: “A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, 
as disposições deste Código”. 
64 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009, 
nº 17, p. 302. 
65 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas 
minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 143. 
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 Exatamente por esse motivo, no âmbito do direito societário, a teoria do abuso do 

direito tem sido cada vez menos utilizada (e quando é utilizada, vem fundamentada em uma 

série de outros princípios e conceitos).  

 Não fosse suficiente, o fato é que as situações abusivas que podem ser verificadas no 

âmbito do direito societário não se limitam ao exercício de direitos subjetivos, mas incluem, 

também, o exercício de posições societárias; e podem ser verificadas não apenas no exercício 

antifuncional de determinado direito, mas também em conflito de interesses,66 hipóteses que 

não estariam abarcadas pela teoria delineada. 

 Portanto, conclui-se que o abuso de direito e a boa-fé dele decorrente, embora possam 

ser relevantes para resolução de determinadas e específicas disputas, não podem ser utilizados 

como pilares de identificação de situações abusivas encontradas no âmbito do direito 

societário. 

4.2. Identificação a partir do interesse social 

 Outra possível teoria para que sejam identificados os abusos não regulados cometidos 

no âmbito das sociedades anônimas (e caracterizados os previstos) seria estabelecer, como 

parâmetro mestre, o conceito de interesse social e as figuras a ele conexas A justificativa 

jurídica para tal teoria, é o fato de que o conceito já é previsto na LSA67 e utilizado como 

parâmetro de análise de alguns abusos cometidos no âmbito das sociedades anônimas.  

 Por essa concepção, seriam consideradas abusivas as condutas ou omissões que se 

desviassem do interesse social ou orientassem a companhia em sentido diverso. 

Evidentemente, tais situações não seriam observadas apenas sob a ótica do interesse social, 

mas seriam objeto de análise pormenorizada de acordo com os detalhes de cada instituto, 

sempre partindo do conceito de interesse social. 

 No entanto, como o estudo pormenorizado do interesse social nos mostrou, existem 

inúmeras teorias (institucionalistas e contratualistas) daquilo que constitui o interesse social, 

de forma que sua interpretação é muito subjetiva (já que varia de acordo com o período 

histórico, contexto socioeconômico e ideologia política de seu intérprete).  

  
                                                             

66 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas 
minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 135-136. 
67 Vide artigo 115 da LSA 
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 Além disso, em algumas situações concretas – como na retenção de lucros ou nos 

aumentos abusivos de capital – o conceito de interesse social não se mostra apto a identificar 

a abusividade, uma vez que tais abusos, em regra, seriam neutros em relação ao interesse 

social. 

 Dessa maneira, conclui-se, também, pela impossibilidade da adoção do conceito de 

interesse social como pilar de identificação de abusos cometidos no âmbito das sociedades 

anônimas, uma vez que tal conceito deixa escapar algumas condutas abusivas que deveriam 

ser sancionadas e demandaria uma intromissão do julgador na análise de mérito da conduta 

que melhor se adequaria aos interesses da companhia (o que caberia aos próprios sócios). 

4.3. Identificação a partir dos deveres societários de colaboração e lealdade  

 Por fim, poderíamos tentar identificar eventuais condutas abusivas a partir dos deveres 

societários de colaboração e lealdade. 

 A bem da verdade, o direito societário brasileiro não prevê expressamente tais deveres, 

no entanto, eles fazem parte da ordem legal não-escrita, impõem-se perante todos os tipos 

societários, e são parte integrante da ética coletiva das sociedades. Conforme destaca 

Adamek: 

[...] O dever de lealdade aplica-se a todos os sujeitos da relação societária, na 
sua interação com a sociedade e com os sócios entre si. O controlador, pelo 
poder que tem de definir os rumos da sociedade, de decidir vinculantemente 
também para a minoria e, com isso, indiretamente dispor de patrimônio 
alheio, responde por deveres mais intensos de lealdade. No entanto, também 
a minoria pode, no exercício das suas posições jurídicas subjetivas, influir na 
esfera alheia, sobretudo quando dispõe do poder de bloquear determinadas 
deliberações societárias, e, por isso, também responde por deveres de 
lealdade [...]68 

 O fundamento jurídico para sua existência está na confiança existente entre os sócios e 

na correlação entre poder-dever, ou melhor dizendo, na correlação entre os direitos que são 

previstos aos sócios e acionistas em contraposição aos deveres e responsabilidades que deles 

advém.   

 Nesse sentido, vale notar que, embora implícito, os deveres societários de lealdade e 

colaboração podem ser extraídos do conceito de boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do 

                                                             

68  ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas 
minoritárias. Tese (Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 135-136. 
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CC/02) e em diversas normas dispersas pelo ordenamento jurídico.69 Seu ponto fulcral reside 

no dever de não adotar comportamentos que possam, de alguma maneira, atingir 

negativamente expectativas legítimas de outros sócios da sociedade. 

  Além disso, por se originarem da confiança dos sócios, podem ser utilizados 

como parâmetro de análise das classificações das sociedades (problema introduzido nos 

primeiros capítulos do trabalho), de maneira que, de acordo com sua intensidade, poder-se-ia 

atribuir um caráter pessoal (ou de capital) à determinada sociedade, conforme destacam 

França e Adamek: 

[...] A aplicação de regras e institutos das sociedades de pessoas a 
determinadas sociedades anônimas fechadas "de pessoas", a par de ser 
medida excepcional, é construção a ser elaborada a partir da constatação 
empírica e in concreto da intensidade dos deveres de colaboração e lealdade; 
e da sobrelevação ou não do elemento pessoal na relação jurídica societária 
[...] 

 

 Portanto, pode-se afirmar que o correto desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial 

desses conceitos se mostra bastante promissor para a ciência societária,70 uma vez que (i) tais 

conceitos não são excludentes dos demais, mas sim complementares; (ii) são genéricos o 

suficiente para abranger as mais diversas formas de abusos que podem ocorrer no âmbito das 

sociedades; mas, ao mesmo tempo, (iii) são específicos o suficiente – uma vez que sempre 

inseridos na correlação de poder-dever e na relação de confiança dos sócios - para que a 

jurisprudência, a partir de sua aplicação prática na resolução de disputas societárias, desenhe 

suas balizas. 

 

 

                                                             

69  Como por exemplo nos arts. 1.006, 1.010, §3º, 1.011, e 1.013, § 2º do CC/02; e arts. 109, 115, 116 § único, 
153, 155, §4º, e 245 da LSA. 
70  Nesse sentido, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. 
Affectio societatis: um conceito juridico superado no moderno direito societario pelo conceito de fim 
social. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 149/150.; ADAMEK, Marcelo 
Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas minoritárias. Tese 
(Doutorado em Direito): Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010; e ALVES, Alexandre Ferreira de 
Assumpção; GOLDBERG, Ilan. O dever de lealdade e os abusos do direito de sócio em sociedades. In: 
Revista Eletrônica do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. v. 12, n. 2, 2017, p. 472-496. 



27 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 Ao longo do presente trabalho, pudemos alcançar inúmeras conclusões acerca dos 

parâmetros de caracterização e identificação de situações abusivas. Nesse capítulo final, essas 

conclusões serão rememoradas e sumarizadas de maneira objetiva para facilitar a 

compreensão da conclusão final a ser desenhada: 

 
1. Conforme destacado no capítulo introdutório, o objetivo do estudo não foi 

analisar individualmente cada uma das inúmeras situações abusivas que 

podem ser constatadas no âmbito societário, nem analisar isoladamente cada 

instituto existente (como o abuso de poder ou o conflito de interesses, por 

exemplo). 

 
2. Ao contrário, foram concentrados esforços para, em um passo atrás, delinear 

os pilares teóricos que deverão servir como norte na resolução de disputas 

societárias que envolvam o reconhecimento de quaisquer situações abusivas 

não reguladas (ou mesmo reguladas). 

 
3. Ao longo dos primeiros capítulos do trabalho, estudamos as principais 

classificações das sociedades com dois objetivos em mente: delimitar o 

objeto de estudo (capítulo 2.1), e apresentar as diferenciações doutrinárias 

fundamentais para a compreensão do tema (capítulo 2.2). 

 
4. Assim, explicou-se que seriam analisadas apenas as sociedades que exercem 

atividade econômica organizada para produção e/ou circulação de bens e 

serviços (empresárias), que obedeceram à determinação legal de proceder 

ao registro de seus atos constitutivos (personificadas), cuja responsabilidade 

dos sócios pelas obrigações assumidas pela sociedade é limitada (de 

responsabilidade limitada), organizadas sob o tipo societário de sociedades 

anônimas (abertas ou fechadas). 

 
5. Em seguida, estudamos as controvérsias das duas classificações doutrinárias 

mais relevantes para o desenvolvimento do tema. Com efeito, viu-se que no 

âmbito da diferenciação entre sociedades contratuais/institucionais, e 

pessoas/capitais existe intenso debate doutrinário, que produz efeitos 

práticos relevantes uma vez que, a depender das características reconhecidas 
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pelos julgadores no âmbito da sociedade objeto de sua análise, determinados 

institutos que a princípio não seriam aplicáveis em determinado tipo 

societário, passam a ter sua aplicação reconhecida (vide EREsp nº 

111.294/PR e REsp nº 917.531). 

 
6. Dessa forma, concluiu-se que se os tribunais admitem, pelas características 

básicas da sociedade objeto de sua análise, a aplicação de determinado 

instituto que não seria próprio daquele tipo societário, poderíamos entender 

que a interpretação do conceito de interesse social e os princípios 

majoritário e de proteção da minoria se alteram dependendo da interpretação 

do julgador acerca das características básicas da sociedade. 

 

7. Diante dessa constatação, estudamos especificamente cada um desses 

princípios.  

 
8. Sobre o princípio majoritário e a proteção da minoria, concluímos: (i) que 

o confronto entre tais princípios foi intencionalmente previsto pelo 

legislador para equilibrar o mercado de capitais; e (ii) os institutos previstos 

na LSA, portanto, foram imaginados com vistas a esse equilíbrio.  

 
9. Nessa linha, vimos que a ideia do legislador – expressamente colocada na 

exposição de motivos da LSA - era de que não se imobilizasse o empresário 

e suas iniciativas, mas, ao mesmo tempo, houvesse proteção dos acionistas 

minoritários de forma que a estrutura jurídica prevista pudesse atrair capital 

e auxiliar no desenvolvimento da economia nacional. 

 
10. Sobre o conceito de interesse social, concluímos que: (i) tal conceito está 

diretamente ligado às classificações de sociedades contratuais e 

institucionais abordadas no início do trabalho; (ii) divide-se, portanto, entre 

as correntes contratualistas e institucionalistas, as quais possuem diversas 

nuances diferentes; e (iii) é instável, uma vez que se altera de acordo com o 

período histórico, contexto socioeconômico e ideologia política do 

interprete. 
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11. Finalmente, analisamos algumas teorias para definição de um pilar 

conceitual sob o qual a ciência societária deveria se desenvolver, dentre 

elas: a teoria do abuso de direito, a teoria do interesse social e a teoria do 

dever societário de colaboração e lealdade. 

 
12. No que diz respeito ao abuso de direito vimos que não haveria como utilizá-

lo como pilar conceitual para a ciência societária uma vez que (i) tal 

conceito está diretamente ligado à boa-fé, a qual possuí caráter 

eminentemente descritivo uma vez que seus contornos - além de não serem 

bem delineados - podem se amoldar a quaisquer situações que seu 

interlocutor procure encaixá-la; (ii) as situações abusivas que podem ser 

verificadas no âmbito do direito societário não se limitam ao exercício de 

direitos subjetivos, mas incluem, também, o exercício de posições 

societárias; e (iii) podem ser verificadas não apenas no exercício 

antifuncional de determinado direito, mas também em conflito de interesses. 

 
13. No que diz respeito ao interesse social, também pudemos verificar sua 

impossibilidade de utilização como pilar conceitual já que, além de também 

ser bastante subjetivo (conforme já recapitulado), não se mostra apto a 

identificar a abusividade em situações nas quais o abuso se mostre neutro 

em relação ao interesse social, como no aumento de capital ou retenção de 

lucros. 

 
14. Por fim, no que diz respeito aos conceitos dos deveres societários de 

colaboração e lealdade, pudemos observar que, o correto desenvolvimento 

doutrinário e jurisprudencial desses conceitos se mostra bastante promissor 

para a ciência societária,  uma vez que (i) tais conceitos não são excludentes 

dos demais, mas sim complementares; (ii) são genéricos o suficiente para 

abranger as mais diversas formas de abusos que podem ocorrer no âmbito 

das sociedades; mas, ao mesmo tempo, (iii) são específicos o suficiente – 

uma vez que sempre inseridos na correlação de poder-dever e na relação de 

confiança dos sócios - para que a jurisprudência, a partir de sua aplicação 

prática na resolução de disputas societárias, desenhe suas balizas. 
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 Assim, podemos concluir, que, embora não haja um conceito completamente 

protegido de críticas, os deveres societários de lealdade e colaboração parecem ser os mais 

adequados para compreender as diversas formas de abuso que podem ocorrer no âmbito das 

sociedades anônimas. Veja-se, nesse sentido, que até mesmo nas situações em que há previsão 

legal (como no conflito de interesses e abuso de poder), tais figuras nada mais são do que um 

desdobramento específico do dever geral de lealdade e colaboração que deve nortear a relação 

entre os sócios.  

 Além disso, a adoção de tais deveres como parâmetro de análise de eventuais abusos 

traz diversas vantagens, dentre elas: (a) o julgador não tem mais a tarefa de examinar qual a 

conduta adequada no contexto daquilo que seria considerado a melhor decisão para a 

companhia (até porque esse juízo de mérito é papel dos próprios sócios que a compõem); e 

(b) tornam-se mais evidentes as características básicas da sociedade a partir da intensidade de 

tais deveres na relação entre os sócios.  

 Seja como for, a despeito da sugestão acerca da adoção dos deveres de lealdade e 

colaboração como parâmetro de identificação de abusos, o fato é todos os demais conceitos e 

princípios societários poderiam, ainda, ser aplicados de forma complementar, uma vez que 

não são incompatíveis.  

 Dessa forma, os limites da aplicação prática dos deveres societários de lealdade e 

colaboração seriam, aos poucos, estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e, 

consequentemente, as resoluções das disputas societárias envolvendo a identificação de 

abusos se tornariam cada vez mais sofisticadas e, consequentemente, justas. 
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