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RESUMO 

 

Haj Mussi, Luiz Daniel Rodrigues. Suspensão do Exercício de Direitos do Acionista. 

(216 p.). Tese de Doutorado: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015.  

 

O tema desenvolvido na tese diz respeito à suspensão do exercício de direitos do 

acionista, por deliberação da assembleia geral, na hipótese de descumprimento de 

determinados deveres societários pelo sócio. A suspensão de direitos tem como 

fundamento legal os artigos 120 e 122, V, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 

(Lei de Sociedades Anônimas). Não há previsão legal homóloga em direito comparado. 

No Brasil, a temática não foi objeto de estudo monográfico específico e detalhado. A 

tese procura, assim, sistematizar a matéria e oferecer contribuição original para o 

desenvolvimento do tema investigado. Na primeira parte, apresenta-se o tratamento 

normativo em matéria de suspensão de direitos do acionista a partir de escorço histórico 

da legislação brasileira e analisam-se os fundamentos teleológico e dogmático do 

instituto. A segunda parte estrutura-se em torno das posições jurídicas subjetivas 

passivas e ativas do acionista. Identificam-se, nesse contexto, quais são os deveres do 

acionista que, uma vez violados, constituem-se como hipótese de aplicação do art. 120 

da Lei de Sociedades Anônimas e quais direitos, poderes e faculdades podem ter o seu 

exercício suspenso pela assembleia. Na terceira e última parte são destacados os 

aspectos controvertidos em torno da assembleia geral na qual se pretende deliberar 

sobre a suspensão dos direitos do acionista. Em especial, os problemas vinculados à 

competência privativa da assembleia, ao método assemblear e aos efeitos da deliberação 

e o controle desta.        

 

Palavras chave: Sociedade anônima. Acionistas. Deveres legais. Deveres estatutários. 

Descumprimento. Suspensão do exercício de direitos. Assembleia geral. Método 

Assemblear.     

 

 

 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 

Haj Mussi, Luiz Daniel Rodrigues. Sospensione dell´Esercizio dei Diritti degli 

Azionisti. (216 p.). Tesi di Dottorato: Facoltà di Giurisprudenza, Università di São 

Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Il tema sviluppato nella tesi riguarda la sospensione dell´esercizio dei diritti degli 

azionisti, a causa della delibera dell´Assemblea Generale, in caso di inosservanza di 

qualche dovere dal socio. La sospensione dei diritti ha la sua base giuridica negli articoli 

120 e 122, V, della Legge n. 6.404, del 15 dicembre 1976 (Legge delle Società 

Anonime). Non c´è nessuna disposizione di legge simile in diritto comparato. In Brasile, 

il tema non è mai stato oggetto di studio monografico specifico e dettagliato. La tesi 

propone, dunque, di sistematizzare l´argomento e offrire un contributo originale allo 

sviluppo del tema ricercato. La prima parte presenta il trattamento normativo in materia 

di sospensione dei diritti degli azionisti dal punto di vista storico della legislazione 

brasiliana e si analizzano i fondamenti teleologici e dogmatici dell´istituto. La seconda 

parte è strutturata intorno alle posizione giuridiche soggettive passive e attive degli 

azionisti. Si identificano, in questo contesto, quali sono i doveri dell´azionista che, una 

volta violati, si trasformano come l´ipotesi di applicazione dell´articolo 120 della Legge 

delle Società Anonime e quali diritti, poteri e facoltà possono essere sospesi 

dall´Assemblea. Nella terza e ultima parte sono rivelati gli aspetti controversi riguardo 

l´Assemblea Generale in cui si propone di deliberare sulla sospensione dei diritti 

dell´azionista. Specialmente, i problemi legati alla competenza privata dell´Assemblea, 

riguardo il metodo assembleare e gli effetti della delibera e il suo controllo.  

 

Parole chiave: Società anonima. Azionisti. Doveri legali. Doveri dello statuto. 

Inosservanza. Sospenzione dell´esercizio dei diritti. Assemblea generale. Metodo 

Assembleare.     

 

  



ABSTRACT 

 

Haj Mussi, Luiz Daniel Rodrigues. Suspension of Shareholders’ Rights. (216 p.) 

Doctorate Thesis: School of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The subject developed in this thesis regards the suspension of shareholders’ rights, 

through deliberation in shareholders’ meetings, in the event of failure to comply with 

corporate duties by the partner. The suspension of rights has as a legal basis the articles 

120 and 122, V, of Law 6,404, of December 15, 1976 (Brazilian Companies Law.). 

There is no analogous legal provision in comparative law. In Brazil, the subject has not 

been the object of specific and detailed monographic study. The thesis therefore aims at 

systematizing the subject and offering an original contribution to the development of the 

subject investigated. In the first part, the regulatory treatment of the suspension of 

shareholders’ rights is presented by means of a historic foreshortening of Brazilian 

legislation and the teleological and dogmatic foundations of the institution are analyzed. 

The second part is structured around shareholders’ subjective legal positions, active and 

passive. In this context, we identify the shareholders’ duties that, once violated, provide 

grounds to the application of Article 120 of the Brazilian Companies Law and which 

rights, powers and faculties might have their exercise suspended by the shareholders’ 

meeting. The third and last part highlights the controversial aspects around 

shareholders’ meetings which deliberate upon the suspension of shareholders’ rights. In 

particular, the problems related to the assembly jurisdiction, the assembly method and 

the effects of its deliberation and control. 

Keywords: Joint-stock Company. Shareholders. Legal duties. Statutory duties. 

Incompliance. Suspension of the exercise of rights. Annual meeting. Assembly method.  

  



RÉSUMÉ 

 

Haj Mussi, Luiz Daniel Rodrigues. Suspension de l'Exercice des Droits de 

l'Actionnaire. (216 p.). Thèse de Doctorat: Faculté de Droit, Université de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

 

Le thème développé dans la thèse porte sur la suspension de l'exercice des droits de 

l'actionnaire après délibération de l'assemblée générale, dans l'hypothèse de non-respect, 

par l'associé, de certains devoirs inhérents à la société. La suspension des droits a 

comme base légale les articles 120 et 122, V, de la Loi n. 6.404, du 15 décembre 1976 

(Loi des Sociétés Anonymes). Il n'existe pas de prévision similaire dans le domaine du 

droit comparé. Au Brésil, la thématique n'a pas été objet d'étude monographique 

spécifique et détaillée. La thèse essaie, ainsi, de systématiser le sujet et d'offrir une 

contribution originale pour le développement du thème étudié. Dans la première partie 

est présenté le traitement réglementaire en matière de suspension des droits de 

l'actionnaire à partir d'un raccourci historique de la législation brésilienne et sont 

analysés les fondements téléologiques et dogmatiques du thème.La deuxième partie est 

structurée autour des positions juridiques subjectives passives et actives de 

l’actionnaire. Dans ce contexte, on identifie quelles sont les obligations de l’actionnaire 

qui, une fois non-respectées, consistent en hypothèse d’application de l’article 120 de la 

Loi des Sociétés Anonymes. En outre, on identifie aussi quels droits, pouvoirs et 

facultés peuvent avoir leur exercice suspendu par l’assemblée. Dans la troisième et 

dernière partie sont mis en évidence les aspects controversés autour de l’assemblée 

générale dans laquelle on prétend déliberer sur la suspension des droits de l’actionnaire. 

Spécialement, les problèmes concernant la compétence privée de l’assemblée, la 

méthode utilisée par cette assemblée et les effets de la délibération et son contrôle. 

 

Mots clés: Société anonyme. Actionnaires. Devoirs légaux. Devoirs statutaires. Non-

respect. Suspension de l'exercice des droits. Assemblée générale. Méthode de 

l'Assemblée. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. O tema que será desenvolvido nesta tese diz respeito à suspensão do exercício dos 

direitos do acionista, por deliberação da assembleia geral, na hipótese de descumprimento 

de determinados deveres
1
 societários pelo acionista (artigos 120 e 122, V, da Lei n. 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976).  

 A temática tem como pano de fundo a análise de previsão legal que não encontra 

dispositivo correspondente em direito comparado. É possível identificar nas legislações 

estrangeiras previsões normativas que estabelecem a suspensão em situações determinadas 

e prontamente verificáveis, a exemplo do que ocorre nas hipóteses dos artigos 30, §1º, 

alínea b (aquisição das próprias ações para permanência em tesouraria), 173,§2º (redução 

de capital) e 244, §2º (situação de participação recíproca) da Lei de Sociedades por Ações 

brasileira.  

 São, porém, situações diversas, que exigem tratamento específico.  

2.  A possibilidade de suspender o exercício dos direitos do acionista já estava prevista 

na legislação societária brasileira, conforme será visto no primeiro capítulo, desde o 

                                                           
1
 O art. 120 da LSA enuncia que a suspensão é facultada quando o acionista deixa de cumprir “obrigação” 

imposta pela lei ou pelo estatuto. Preferimos, desde logo, valer-mo-nos da noção mais ampla de “dever 

jurídico”, porquanto a hipótese normativa não se resume às relações jurídicas economicamente apreciáveis 

entre acionista e sociedade. O emprego do termo “obrigação” limita-se, pois, ao dever jurídico de conteúdo 

econômico. Como ensina José Carlos Moreira Alves, para a doutrina dominante obrigação “é um dever 

jurídico de conteúdo econômico” e “nem todo dever jurídico se caracteriza como obrigação”. É certo, 

portanto, que o dever lato sensu, compreende as obrigações, que são deveres que têm conteúdo patrimonial. 

Direito Romano, 14a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, n. 191, p. 373-374. E, ainda, a belíssima lição do 

grande SYLVIO MARCONDES, valendo-se, entre outros, de Clóvis Beviláqua e após sumariar os conceitos 

clássicos de obrigação: “Convertendo as modalidades da definição romana na fórmula – dar, fazer e não 

fazer, afirma Ruggiero que a noção, ministrada pelo direito moderno, da relação obrigacional, não difere, nas 

suas linhas gerais, da que foi maravilhosamente construída pelos jurisconsultos romanos. No estudo da teoria 

das obrigações, entre os monografistas justamente havidos como clássicos brasileiros, Lacerda de Almeida, 

acolhendo o conceito das Institutas, define a obrigação como ´vínculo jurídico pelo qual alguém está adstrito 

a dar, fazer ou prestar alguma coisa´. Clovis Beviláqua, no entanto, julga a definição romana incompleta, por 

não apresentar uma característica de suficiente particularidade, que facilite a distinção entre obrigação, no 

sentido técnico e restrito da palavra, e quaisquer deveres exigíveis em Direito. Considera, em consequência, 

que as obrigações, em regra: são economicamente apreciáveis e redutíveis a uma soma em dinheiro; têm 

caráter transitório, esgotando-se com o uso do direito, ao contrário da faculdade correspondente ao dever 

jurídico, em suas outras manifestações; requerem que as pessoas ligadas pelo vínculo obrigacional se achem 

numa situação em que, por ato próprio, ou de outrem, ou por virtude de lei, estejam, uma habilitada a exigir a 

prestação, e a outra, na contingência de cumpri-la. Com essas preliminares, não infensas ao conceito romano, 

e sim supletivas de suas deficiências, ´adota o seguinte modo de definir obrigação: - é a relação transitória de 

direito, que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em regra economicamente apreciável, em 

proveito de alguém que por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado, ou em virtude da lei, 

adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão´. E Carvalho de Mendonça, aceitando-a literalmente, 

escreve ser essa a verdadeira definição da obrigação”. Limitação da responsabilidade de comerciante 

individual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1956, p. 243-245. É importante observar que a 

linguagem adotada pelo direito societário consagra essa distinção, em especial quando se trata dos deveres do 

acionista controlador, dos deveres de lealdade, dos deveres inerentes ao exercício do direito de voto, entre 

outros. 
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Decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, e vem sendo mantida até a presente data. A 

hipótese, ao que se tem notícia, não foi objeto de trabalho monográfico específico na 

doutrina brasileira.  

 O tema tem sido abordado, basicamente, em três contextos: (i) trabalhos destinados 

a investigar, de forma mais ampla, a disciplina das sociedades anônimas, entre os quais se 

incluem os comentários, tratados e demais obras voltadas ao regime jurídico das 

companhias; (ii) estudos monográficos sobre outros temas, nos quais a suspensão de 

direitos é estudada de forma marginal e (iii) pareceres doutrinários sobre a questão, diante 

de casos concretos específicos. 

 Essa nota introdutória é importante para situar o objeto da tese, que além de 

procurar trazer contribuição inédita à ciência jurídica brasileira, busca sistematizar as 

numerosas questões e problemas levantados em contextos diversos, dando-lhes tratamento 

estrutural e funcional originais. 

 A pesquisa jurisprudencial realizada demonstrou a existência de poucas decisões 

judiciais envolvendo questões nucleares da suspensão do exercício de direitos do acionista 

subordinada à deliberação assemblear. É oportuno destacar, desde logo, que entre estas se 

encontra caso reiteradamente mencionado, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

em 1944, ainda sob a égide do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.   

3. Em que pesem a ausência de regra análoga em direito comparado, a falta de estudos 

monográficos no Brasil e a baixa incidência de decisões judiciais envolvendo a suspensão 

de direitos, não há dúvida a respeito da oportunidade e utilidade do tema escolhido.  

 Em primeiro lugar, são numerosas as situações práticas nas quais a suspensão do 

exercício de direitos do acionista poderá ser deliberada pela assembleia geral, tomando-se 

por fundamento a não observância de deveres legais e estatutários a ele impostos. Em 

segundo, são numerosos os estatutos de companhias abertas que passaram a adotar a 

técnica de suspensão de direitos como modo de incentivar o cumprimento de deveres 

estatutários. É necessário definir, portanto, quando a providência poderá ser utilizada na 

hipótese em que o acionista deixa de cumprir esses deveres. 

 Obtempera-se, nestes dois cenários iniciais, que o próprio desenvolvimento 

sistemático da questão poderá contribuir para sua utilização, pois a aplicação de institutos 

jurídicos vinculados ao exercício da atividade empresarial (como é o caso da suspensão do 

exercício de direitos de acionista no contexto das relações societárias) deve pautar-se em 

certa previsibilidade. 
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  Em terceiro lugar, não há qualquer dúvida de que a assembleia envolvendo a 

suspensão do exercício de direitos relaciona-se com o núcleo das posições jurídicas 

subjetivas (ativas e passivas) do acionista e está diretamente ligada ao status socii. Fator 

este que, uma vez devidamente evidenciado, demonstra a pertinência da abordagem 

proposta. Quer dizer, a constatação de que o conclave relaciona-se com a disciplina dos 

direitos e deveres do sócio perante a organização societária e perante os outros sócios
2
 é 

apta a justificar o seu estudo. De um lado, a importância da análise decorre do fundamento 

da suspensão, qual seja, o não cumprimento de dever legal ou estatutário e sua 

caracterização; de outro, emerge dos efeitos da deliberação assemblear, que afetará o 

exercício dos poderes, direitos e faculdades do acionista. 

4. A tese está dividida em três partes. Na primeira, de cunho introdutório, busca-se 

identificar o tratamento normativo em matéria de suspensão do exercício dos direitos do 

acionista a partir de escorço histórico. Parte-se do regime fixado pelo Decreto n. 434/1891, 

que em seu artigo 32 já continha regra a respeito, analisa-se a previsão do art. 85 do 

Decreto-Lei n. 2627/1940 e, por fim, o art. 120 da Lei de Sociedades Anônimas vigente 

(Lei n. 6.404/1976), neste último caso como forma de enunciar os principais problemas 

enfrentados na tese. Essa investigação tem o objetivo de revelar o diferente alcance das 

regras quanto ao tema investigado, bem como subsidiar o estudo do fundamento da 

suspensão. Nesta parte também serão analisados os fundamentos teleológico e dogmático 

do instituto.  

 A segunda parte estrutura-se em torno das posições jurídicas subjetivas passivas e 

ativas do acionista, uma vez que o fundamento da suspensão do exercício de direitos é 

justamente a não observância de deveres legais e estatutários. Fez-se necessário, portanto, 

identificar como se estruturam esses deveres e em que situações a sua não observância 

poderá constituir hipótese para aplicação do art. 120 da LSA. No âmbito das posições 

subjetivas ativas (direitos, poderes e faculdades) do acionista procura-se definir quais 

destas poderão ser atingidas pela deliberação. Há interessante problema acerca da 

possibilidade ou não da suspensão dos direitos essenciais dos acionistas, sobre o qual não 

há consenso doutrinário. 

                                                           
2
 Ao tratar do ordenamento societário, e do conteúdo das necessárias normas societárias, Wiedemann destaca 

que, abstraídas a constituição e a dissolução, são “três as áreas para as quais o legislador e, 

complementarmente, os próprios membros devem atentar: a determinação da finalidade (...) a organização e o 

status socii”. Quanto ao último grupo, destaca o autor que o status socii “diz respeito à disciplina dos direitos 

e deveres dos sócios perante a organização societária e perante os outros sócios”. Excerto do “Direito 

Societário I – Fundamentos”, de Herbert Wiedemann. Tradução de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 

França. In Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 

626-627.  
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 Na terceira e última parte são destacados os aspectos controvertidos em torno da 

assembleia geral na qual a ordem do dia é deliberar a suspensão do exercício dos direitos 

do acionista, pois compete ao órgão determiná-la. Serão analisados os problemas 

vinculados à competência da assembleia, ao método (ou procedimento) assemblear, e, por 

fim, aos efeitos da deliberação e ao controle desta. 

5.  Por fim, convém adiantar uma questão terminológica importante. Não há qualquer 

dúvida sobre a correção da expressão utilizada pelo dispositivo legal que constitui o núcleo 

da investigação proposta: a suspensão atinge sempre o exercício do direito pelo acionista 

(suspender o exercício dos direitos do acionista). Em determinados contextos da tese, até 

por questões de fluidez do texto, utiliza-se a expressão suspensão de direitos como 

equivalente. 
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1. A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITOS DO ACIONISTA 

NAS SUCESSIVAS LEIS DE REGÊNCIA DAS SOCIEDADES 

ANÔNIMAS BRASILEIRAS.  

1.1. Delimitação da análise e seus objetivos. 

 

O escorço histórico que se apresenta neste capítulo introdutório tem duplo objetivo. 

O primeiro é demonstrar qual foi o tratamento normativo em matéria de suspensão do 

exercício dos direitos do acionista, partindo-se do regime estabelecido no Decreto n. 

434/1891 até o estabelecido na lei vigente (Lei n. 6.404/1976). A partir dessa análise, 

procura-se desvendar a diferente extensão e alcance conferidos pelo legislador ao tema, 

bem como revelar o fundamento do instituto no âmbito da relação jurídica societária. O 

segundo, de aspecto mais descritivo, é avaliar quais os problemas vinculados à 

interpretação e à aplicação dessas regras ao longo das suas respectivas vigências. Essa 

análise será bastante útil para a posterior estruturação do estudo em torno da suspensão do 

exercício de direitos do acionista e dos eventuais problemas a serem solucionados pela 

tese. 

A escolha em delimitar o marco inicial da investigação histórica do tema a partir do 

Decreto n. 434/1891 é justificável. Como observa Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 

França, o referido texto normativo, que regulamentou as companhias por quase 50 anos, 

constituiu uma consolidação da Lei n. 3.150 de 1882 (e alguns diplomas legais posteriores) 

que veio a instaurar no Brasil o sistema da regulamentação ou das disposições 

normativas
3
, de inspiração liberal, pelo qual “aos particulares é atribuída a prerrogativa de 

– como ocorre ainda hoje – constituir companhias, independentemente de decreto ou 

autorização governamental”
4
. Nos regimes anteriores, enquanto vigentes os sistemas do 

privilégio
5
 e da concessão ou autorização

6
, o problema da suspensão do exercício de 

                                                           
3
 Como esclarece Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França: “O último dos sistemas indigitados – o da 

regulamentação ou das disposições normativas – somente veio a ser instituído no Brasil por ocasião da edição 

da Lei n. 3.150, de 4.11.1882, a qual, consoante anota Bulgarelli, instaurou amplamente o modelo liberal 

entre nós, seguindo o exemplo da Lei Francesa de 1867”. Invalidade das deliberações de assembleias das 

S/A. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 13. 
4
 Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. Invalidade..., cit., p. 13-14. 

5
 De acordo com Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, neste sistema “a organização de empresas sob 

a forma de sociedade por ações constituía uma exceção às normas que regulavam as sociedades em geral e 

dependia, exclusivamente, de leis especiais do Governo. As companhias eram criadas apenas para grandes 

empreendimentos, que necessitassem de avolumados capitais e tocassem de perto o interesse público. Tal 

sistema vigorou entre nós até a promulgação do Decreto n. 575, de 10.1.1849, quando se inaugurou o regime 

da concessão ou autorização”. Invalidade..., cit., p. 12.   
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direitos do acionista, por descumprimento de obrigação legal ou estatutária, não 

encontraria ambiente para aflorar de maneira relevante a investigação proposta. Até 

porque, a hipótese de suspensão de exercício de direitos nos regimes anteriores limitava-se 

ao descumprimento do dever legal de indicar representante único em caso de condomínio 

de ação. 

 

1.2. A regra no regime do Decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.  

  

Enquanto vigente o Dec. n. 434/1891, a suspensão do exercício dos direitos do 

acionista foi tratada pelo art. 32, com a seguinte redação: “Tôda a ação é indivisível em 

referência à sociedade. Quando um desses títulos pertencer a diversas pessoas, a sociedade 

suspenderá o exercício dos direitos, que a tais títulos são inerentes, enquanto um só 

indivíduo não for designado para junto dela figurar como proprietário. A sociedade poderá, 

igualmente, suspender o exercício dos direitos da ação, enquanto não forem satisfeitas as 

obrigações inerentes à mesma ação”. 

Da análise do texto normativo depreende-se que o instituto da suspensão visava 

remediar duas situações distintas. A primeira, atinente à situação de irregularidade quanto à 

representação dos coproprietários de determinada ação, na medida em que a lei exigia que 

apenas um deles se identificasse perante a sociedade como titular desta. Não se vedava a 

copropriedade da ação, mas atribuía-se aos cotitulares uma obrigação legal de fazer (de 

indicar um representante perante a sociedade). A segunda possibilidade de aplicação do 

dispositivo estava vinculada ao não cumprimento das “obrigações inerentes à mesma 

ação”. Sob a perspectiva histórica, importante frisar que essa segunda possibilidade veio a 

ser acrescida pelo Decreto n.º 8.821, de 1882, em seu art. 15, que posteriormente passou a 

constar do Decreto n.º 434/1891
7
. 

Quanto ao regime aplicável, assim observou Wilson de Campos Souza Batalha, 

valendo-se das ponderações de Spencer Vampré e Dídimo Agapito da Veiga Júnior: “os 

direitos inerentes à ação a que se refere a nossa lei são todos os pagamentos de dividendos 

e toda a participação nos direitos sociais. Esses direitos são todos os que os estatutos, de 

                                                                                                                                                                                
6
 Também de acordo com Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, no sistema de concessão ou 

autorização “a constituição das companhias deixava de ser um privilégio, mas a sua incorporação, bem como 

a aprovação de seus estatutos, dependia de autorização do Governo”. Invalidade..., cit., p. 13. 
7
 A observação é de Wilson de Souza Campos Batalha: “Tradicionalmente, suspendiam-se os direitos dos 

acionistas proprietários, em condomínio, de uma ação, até que designassem o representante comum de todos. 

Foi o Decreto nº 8.821, de 1882, art. 15, que estabeleceu o acréscimo, que veio a constar do Decreto nº 

434/1891”.  Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais. I Volume, Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 514. 
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acordo com a lei, conferem aos acionistas”
8
. Entretanto, ressalva, “a tônica dos referidos 

autores era a hipótese do condomínio em ação enquanto não fosse designado o 

representante único”
9
, posição que, em sua óptica, não seria sustentável no regime 

posterior, estabelecido pelo Decreto-lei nº 2.627/40.  

De qualquer modo, de acordo com a respeitada doutrina citada pelo autor, seriam 

passíveis de suspensão o exercício de todos os direitos vinculados à ação, sem qualquer 

ressalva, até porque não havia no Decreto 434/1891 qualquer regra definindo determinados 

direitos como inderrogáveis.  

Outro traço característico do dispositivo, justificável em vista do seu contexto 

temporal, estava em atribuir a faculdade de determinar a suspensão à sociedade, que, como 

se sabe, não se confunde com a assembleia de acionistas
10

. Inexiste notícia de qualquer 

questionamento judicial relativo ao tema, mas a redação do dispositivo poderia ensejar 

dúvidas quanto à sua interpretação, permitindo-se que a diretoria determinasse a suspensão 

sem deliberação prévia. Até porque, o Decreto não continha regra estabelecendo tal 

competência como privativa da assembleia
11

. 

Por fim, é oportuno observar que o fundamento da suspensão ao exercício de 

direitos se estabelece como “técnica acautelatória”
12

 apta a coagir o sócio ao implemento 

dos deveres sociais, quadro que, abstraindo-se o conteúdo das prestações, até hoje subsiste.  

 

1.3. A extensão da regra que autorizava a suspensão do exercício de direitos no 

Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. 

 

No regime jurídico do Decreto-Lei n. 2.627/1940, o art. 85
13

 autorizava a 

assembleia geral
14

 a suspender o exercício dos direitos conferidos aos acionistas nos casos 

de descumprimento de obrigação legal ou estatutária. A regra tinha alcance bastante amplo, 

                                                           
8
 Wilson de Souza Campos Batalha. Sociedades Anônimas..., cit., p. 514. 

9
 Wilson de Souza Campos Batalha. Sociedades Anônimas..., cit., p. 514. 

10
 Nesse sentido esclarece Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. Invalidade..., cit., p. 28-29. 

11
 Decreto nº 434/1891. “Art. 128. A assembléa geral tem poder para resolver todos os negócios, tomar 

quaesquer decisões e deliberar, approvar e ratificar todos os actos que interessam á companhia”.  
12

 Esse aspecto é analisado no capítulo que trata do fundamento dogmático do instituto da suspensão. Parece 

oportuno, desde logo, destacá-lo. 
13

 Decreto-lei n. 2.627/1940. “Art. 85. A sociedade, por deliberação da assembléia geral, suspenderá o 

exercício dos direitos que a lei ou os estatutos conferem ao acionista, sempre que êste deixar de cumprir 

obrigações impostas pela lei ou pelos estatutos, ou de executar medida de interesse coletivo. A suspensão 

decairá logo que o acionista cumpra a obrigação ou execute a medida”.   
14

 Nos termos do art. 87, parágrafo único, alínea ‘d’, tratava-se de “competência privativa da assembleia 

geral: (...) d) suspender o exercício dos direitos do acionista”. 
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pois permitia a suspensão do exercício de direitos na hipótese de o acionista deixar de 

executar “medida de interesse coletivo”. 

Trajano de Miranda Valverde defendeu
15

 que o dispositivo visava “manter a 

harmonia dentro da corporação ou a restabelecer o equilíbrio nas relações entre a sociedade 

e seus acionistas, perturbado por ação ou omissão de alguns de seus membros”
16

. 

Objetiváva-se, como observou Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, “defender a sociedade 

contra o abuso da minoria” dando-lhe as armas “para resguardar a sociedade contra os atos 

da minoria inconformada”
17

.  

A grande dificuldade estava na definição das medidas de interesse coletivo, o que 

poderia levar a maioria a utilizar do preceito para impedir o exercício de direitos do 

minoritário inconveniente (ainda que não propriamente inadimplente), afastando-o da 

relação societária até que executasse a medida qualificada como de interesse coletivo pelo 

conclave
18

. 

Não por outra razão Waldemar Ferreira teceu críticas ao art. 85 do revogado Dec.-

Lei. No Tratado, o autor destaca a “amplitude expressional do texto da lei”
19

, que poderia 

representar arma poderosa na mão da maioria, dadas as dificuldades postas ao intérprete 

diante da correta definição das medidas de interesse coletivo. Além desse aspecto, o autor 

já havia apontado, em estudo mais acurado realizado no Compêndio de Sociedades 

Mercantis e depois reafirmado na edição do seu Tratado das Sociedades Mercantis 

preocupação dirigida especificamente à possibilidade de suspensão vincada no 

descumprimento dos deveres estatutários. No entendimento do ilustre tratadista, a 

“excessiva generalidade” quanto à definição dos critérios para criação dessa modalidade 

de obrigação poderia ser “suscetível de converter-se em fonte de abusos e em regra de 

perseguição à minoria insubmissa às obrigações estatutárias”
20

. 

                                                           
15

 A observação é feita pelo autor, após fazer menção ao limitado alcance do art. 32 do Dec. n. 434/1891, já 

analisado. 
16

 Trajano Miranda Valverde. Sociedade por Ações. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 75.  
17

 Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto. Sociedades por Ações. 2º Volume. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 375.  
18

 J. C. Sampaio de Lacerda. Ao tratar da suspensão dos direitos conferidos aos acionistas, afirma o autor que 

“De fato compreende-se a suspensão quando o acionista deixa de cumprir obrigações legais ou estatutárias, 

por isso que o limite da medida está certamente amparado. Já, porém, no que concerne a execução de medida 

de interesse coletivo, diante da expressão genérica, vaga, poderá a medida descambar para a arbitrariedade de 

uma maioria eventual de acionistas, em perseguição a outros que a importunam, para, em os afastando, 

poderem, então, atender a seus desígnios, impondo sua vontade, sem discussões ou incômodos”. Manual das 

Sociedades por Ações. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1971, p. 120. 
19

 Waldemar Ferreira. Tratado de Direito Comercial. Quarto Volume. São Paulo: Edição Saraiva, 1961, p. 

336. 
20

 Waldemar Ferreira. Compêndio de Sociedades Mercantis. Volume Segundo (Sociedades Mercantis). 

Livraria Editora Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1942, p. 285. Tratado de Sociedades Mercantis. Volume 

Quarto. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1958, p. 1398-1400. No Tratado de 
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Mas os problemas postos ao intérprete não se limitavam a esses importantes 

questionamentos. Era necessário saber, ainda, (i) quais seriam os direitos passíveis de 

suspensão
21

 e (ii) o descumprimento de quais deveres serviriam como fundamento para a 

suspensão
22

. Alguns desses pontos, conforme será visto na análise do direito vigente, 

continuam a aflorar, na medida em que a Lei 6.404/1976 manteve o debate aceso.  

De outro lado, a ilustrar a pertinência da preocupação quanto à indeterminação do 

conteúdo da regra no regime anterior, em especial a dita “medida de interesse coletivo”, 

vale observar o julgado retratado na Revista Forense, n. 490
23

, largamente mencionado 

como um dos poucos casos a envolver a suspensão do exercício de direitos do sócio.  

A discussão a que se faz referência travou-se, basicamente, em torno da 

possibilidade da assembleia geral valer-se do art. 85 para determinar a suspensão dos 

direitos de acionista que divergiu da administração da sociedade, proferindo críticas contra 

a diretoria. Tendo a atitude do acionista sido levada ao conhecimento da assembleia geral, 

esta deliberou conceder ao acionista o prazo de cinco dias “para retratação pública em seu 

próprio benefício e no interesse coletivo, sob pena de suspensão dos direitos de acionista, 

por ato da Diretoria, desde logo autorizada a praticá-lo”
24

. Em conclave posterior, e diante 

dos termos da retratação apresentada, a suspensão foi reafirmada e a pena imposta, com o 

que não se conformou o acionista, que foi a Juízo questionar a validade da assembleia por 

(i) ausência de previsão da matéria na ordem do dia e (ii) não subsunção dos motivos 

elencados pela assembleia à regra do art. 85 do Dec.-Lei n. 2627/1940. 

                                                                                                                                                                                
Sociedades Mercantis, o autor afirma textualmente que “Foi pena, e grande, não houvesse estabelecido 

critério para bem se precisarem tais obrigações, limitando, dessarte, o arbítrio de maioria caprichosa, tanto no 

reformar os estatutos, a fim de prescrevê-las, quando no aplicar a penalidade, ao seu talante, sem forma 

alguma de processo e sem a defesa do acionista” (p. 1399).    
21

 “É de examinar em que termos pode a assembléia exercitar o grão poder de suspender o exercício dos 

direitos dos acionistas. Quais são suspensíveis? Todos e quaisquer na mais lata amplitude do enunciado?” 

Waldemar Ferreira. Tratado de Direito Comercial, cit., p. 335. 
22

 “Só permitiu tal (a suspensão) com o intuito de constrangê-los (os acionistas) à integralização das ações. A 

que obrigações, inquiriu Dídimo da Veiga, se referiu o texto? ´Unicamente´, respondeu, ´às que dependem do 

subscritor ou proprietário por cessão. As obrigações reduzem-se: ao dever de fazer as entradas na proporção e 

à medida que se fizerem as chamadas; ao de operar as transferências quer das nominativas, quer das à ordem 

e ao portador, nos termos das cláusulas dos estatutos”. Waldemar Ferreira. Tratado de Direito Comercial, 

cit., p. 336. 
23

 A Ementa tem a seguinte redação: SOCIEDADE ANÔNIMA – CRÍTICA A ADMINISTRAÇÃO – 

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE ACIONISTA – A sociedade anônima não pode 

arrimar-se ao art. 85 da respectiva lei para impedir que o acionista divirja da forma por que são administrados 

os negócios da sociedade e manifeste sua desaprovação a respeito dos atos da diretoria. Se esta crítica 

exceder os limites da justa defesa, a sociedade e, sobretudo, os diretores poderão em juízo chamá-lo à 

responsabilidade, nunca determinar-lhe que modifiquem a atitude e, desatendidos, suspender-lhe o exercício 

dos direitos de sócio. Acórdão proferido na Apelação Cível n. 20.335, Revista Forense, n. 490, p. 109. 
24

 Revista Forense, n. 490, p. 109. 
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Nas razões do acionista
25

 encontram-se importantes critérios para enfrentar a 

generalidade do texto normativo. De um lado, quando se sustenta a necessidade de haver 

                                                           
25

 As razões do acionista foram sustentadas, em segunda instância, pelo advogado Churchill Reynolds Locke 

e são transcritas, em seus trechos reputados essenciais, por Ruy Carneiro Guimarães. Sociedades por Ações. 

Volume II (arts. 59 a 115). Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 154-158, aqui parcialmente reproduzidas: 

“Repugna ao senso jurídico admitir que a assembleia possa suspender ao acionista o exercício dos seus 

direitos arbitrariamente, sem qualquer satisfação aos direitos adquiridos do próprio acionista suspenso, ou de 

terceiros. O legislador divide em duas categorias gerais os casos de suspensões: a) não cumprimento das 

obrigações impostas pela lei ou pelos estatutos; b) não execução de medida de interesse coletivo. A primeira 

categoria é de fácil explanação, pois o não cumprimento de obrigações que derivam da lei ou dos estatutos é 

expressão que não comporta duas interpretações. A não execução da medida de interesse coletivo, porém, é 

infelizmente uma frase de caráter vago, que o próprio autor do anteprojeto encontrou dificuldade em 

comentar. Sendo difícil definir o que pretendeu o legislador abranger com essa expressão, torna-se preciso 

analisar as restrições que os princípios de Direito impõem ao âmbito da medida de interesse coletivo, para só 

então poder caracterizá-la com precisão. Desde logo se impõe a consideração que a interpretação do art. 85 

não pode conduzir a um absurdo. Tratando-se de uma verdadeira criação do Direito brasileiro, já que o 

preceito do art. 85 não é conhecido em nenhuma lei estrangeira, a hermenêutica exige que a amplitude do 

conceito desse dispositivo legal seja determinada tendo em vista as conseqüências dessa interpretação. 

Devem, pois, ser repelidas quaisquer conseqüências que constituam evidentes absurdos; assim, por exemplo, 

não pode ser erigido em medida de interesse coletivo algo que escape às finalidades da sociedade, ou ao 

mecanismo do seu funcionamento. Outro elemento essencial para legitimar a medida de interesse coletivo é o 

de que seja ela pertinente com a qualidade do acionista como tal. Vale dizer, a medida deve tocar a íntima 

natureza do acionista e não ser de caráter ambíguo, aplicável indistintamente contra acionistas e terceiros. No 

regime da lei anterior, a suspensão era dirigida contra a ação e não contra o acionista, donde a conclusão de 

CARVALHO DE MENDONÇA de que só se aplicava ao caso de ações nominativas. Essa restrição 

desapareceu com a nova lei, mas nem por isso pode ela deixar de se dirigir contra o acionista, na acepção 

técnica do termo. Exigida ao acionista a execução de uma providência, revestirá esta natureza tal que deva só 

poder ser executada por ele pessoalmente, na sua qualidade de acionista, ou dependa imprescindivelmente da 

sua vontade para poder ser cumprida. São assim tipicamente os exemplos citados por TRAJANO DE 

MIRANDA VALVERDE (Sociedades por Ações, vol. I, pág. 410, nº 418) e é essa a conclusão imperativa 

que decorre da comparação da lei atual com a anterior. Exatamente porque a suspensão é uma pena de caráter 

tão violento, que pode atingir a todos os direitos do acionista, suprimindo até temporariamente o direito de 

receber dividendos, é que ela só se pode impor ao acionista como tal, em razão da sua relação direta com a 

sociedade, isto é, a medida de interesse coletivo deve inspirar-se em necessidades técnicas da sociedade, vis-

à-vis do acionista. No sistema da Lei das Sociedades por Ações está expressamente prevista a hipótese de 

existirem acionistas dissidentes, isto é, acionistas que votam contra a maioria (art. 125). É, pois, um direito 

assegurado ao acionista em minoria, em uma sociedade anônima, criticar livremente os atos da maioria, 

discuti-los, votar contra eles nas assembléias, requerer em Juízo as medidas que achar condizentes com o seu 

interesse de acionista. Pode a assembléia estabelecer como medida de interesse coletivo que o acionista em 

minoria vote em favor da maioria, ou se abstenha de discutir, em público ou nas assembléias, os atos da 

maioria, sob pena de ser suspenso? É evidente que não. Outra regra de limitação do poder da assembléia em 

suspender acionista por não executar medida de interesse coletivo se fixa no alcance da medida reconhecida 

como tal. Não é simplesmente o interesse da maioria, ocasional ou permanente, numa sociedade anônima. 

Nem pode ser medida que atinja os direitos do acionista, nesta qualidade, ou simplesmente como pessoa 

física ou jurídica. O interesse coletivo deve ser o interesse superior da sociedade anônima, acima das querelas 

entre os dirigentes e os dirigidos, entre a maioria e a minoria. E a medida não pode envolver uma renúncia de 

direitos, uma abdicação da personalidade do acionista, um meio de forçá-lo a compor-se com a maioria 

deliberante. Exemplificando: a assembléia não pode suspender o acionista porque ele atacou, particular ou 

publicamente, as pessoas dos diretores da sociedade anônima. Se, atacando-os, exerceu o acionista um 

direito, evidentemente que esse direito não lhe pode ser vedado. Se se excedeu, responderá pelas sanções 

legais que já estão previstas, como nos casos de calúnia, injúria e outros. Suponha-se que o acionista injuriou 

um diretor ou a administração da sociedade. Não é caso de suspensão, mas de queixa-crime. Poderá 

acontecer que o acionista participe de duas companhias concorrentes. Caberia à assembléia de uma delas 

obrigá-lo a sair da outra, sob a alegação de que isto é medida de interesse coletivo? Não. Os atos que o 

acionista pratica naquela qualidade poderão configurar o delito de concorrência desleal, e por ele ser 

responsabilizado, mas mesmo assim não assiste à assembléia o direito de suspendê-lo. Cabe à sociedade 

tomar, em Juízo ou fora dele, as providências necessárias para a defesa dos seus legítimos interesses, mas não 

pode a seu talante criar medidas para, sob o pretexto de que não as executou o acionista, suspendê-lo. A 
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relação entre a medida dita de interesse coletivo e o fim social, de modo que “não pode ser 

erigido em medida de interesse coletivo algo que escape às finalidades da sociedade, ou ao 

mecanismo do seu funcionamento”. De outro, ao se defender que a medida deve ainda ter 

relação com a posição jurídica do acionista no contexto da relação societária, ou melhor, 

aos seus deveres, evidenciando-se que a qualificação da medida de interesse coletivo seja 

“pertinente com a qualidade do acionista como tal. Vale dizer, a medida deve tocar à 

íntima natureza do acionista e não ser de caráter ambíguo, aplicável indistintamente contra 

acionistas e terceiros”. Além disso, e mesmo diante da amplitude do conceito à época 

vigente, sustentava-se a impossibilidade de que a suspensão viesse a ser utilizada como 

meio de impingir comportamentos ao minoritário, uma vez que a divergência de votos e 

opiniões é inerente ao princípio majoritário. 

Ao analisar o cerne da questão, o acórdão afastou a possibilidade de suspensão no 

caso concreto por entender que “as faltas arguidas ao autor escapam à sanção prevista no 

art. 85, do dec.-lei 2627”
26

, contexto no qual a sociedade não poderia valer-se do 

dispositivo para “impedir que o acionista divirja da forma por que são administrados os 

negócios sociais e manifeste sua desaprovação a respeito de atos da Diretoria”
27

.  

Essa decisão foi largamente analisada por Ruy Carneiro Guimarães e Carlos 

Fulgêncio da Cunha Peixoto, que, em seus respectivos comentários à LSA, discordaram da 

conclusão do Tribunal paulista. Para Cunha Peixoto, quando o acionista pratica atos 

capazes de perturbar a vida social, como os descritos no caso mencionado, a sociedade 

poderia suspender-lhe os direitos
28

. Para Carneiro Guimarães, as condutas imputadas ao 

                                                                                                                                                                                
característica mais acentuada da medida de interesse coletivo é a da íntima conexão que deverá existir entre o 

objetivo por ela visado e a qualidade do acionista sobre o qual recai a ameaça de suspensão. É preciso que a 

medida vise resolver ou eliminar dificuldades técnicas da sociedade, isto é, dificuldades inerentes à 

engrenagem social, em face de um ou mais acionistas, para que se coadune com o verdadeiro espírito da lei. 

O que, pois, é indubitável é que não pode a maioria, numa sociedade anônima, arbitrariamente, erigir em 

medida de interesse coletivo aquilo que o seu capricho fantasiou. Havendo litígio entre a sociedade e o 

acionista, por exemplo, poderia esta, pela assembléia, determinar que renunciasse o acionista ao ponto de 

vista que defende na sua ação?  Se nesta ataca exatamente o acionista em minoria a incúria ou falta de 

capacidade dos diretores, podem estes, na sua qualidade de acionistas em maioria, impor-lhe uma retratação, 

como medida de interesse coletivo, sob pena de suspensão? É evidente que não. O contrário levaria ao 

absurdo de se sufocarem por completo os direitos das minorias nas sociedades anônimas, direito que as 

legislações mais avançadas tendem a fortalecer e ampliar. Se a lei dá expressamente ao acionista o direito de 

agir em Juízo contra a sociedade anônima (arts. 155 e segs.), não pode a assembléia impor como medida de 

interesse coletivo qualquer ato que envolvesse a renúncia, por parte do acionista, daquele direito. Se a lei 

expressamente assegura ao acionista o direito de constituir minoria na sociedade anônima e de nessa 

qualidade combater a maioria, é inegável o seu direito insurrecional. Suspendê-lo precisamente porque se 

vale desse direito seria um contra-senso, pois que implicaria em suspender o exercício dum direito, porque 

esse direito está sendo exercido. Não é esse o sentido da lei, nem foi essa a intenção do legislador”. 
26

 Revista Forense, n. 490, p. 109. 
27

 Revista Forense, n. 490, p. 109. 
28

 Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto. Sociedades... cit., p. 380-381. 
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acionista justificavam a suspensão, pois ele teria violado o dever de fidelidade ao 

desmoralizar a companhia publicamente
29

.  

Também nesse sentido foi o parecer ofertado no caso por Ernesto Leme, ao 

defender que “na amplitude da conceituação das medidas ´de interesse coletivo´, a que se 

refere o texto legal invocado, cabem, sem dúvida, todas aquelas que a vida social venha a 

requerer. Nenhuma providência que diga mais intimamente com o interesse da companhia 

de que a tendente a ressalvar seu nome e boa fama, com a cessação da campanha 

difamatória contra ela iniciada por um acionista”
30

.  

Pode-se assim perceber que o dispositivo que autorizava a suspensão do exercício 

dos direitos no Dec.-Lei 2627 recebeu, por vezes, uma interpretação mais permissiva aos 

interesses do controlador, em especial quanto à definição da “medida de interesse 

coletivo”. Os questionamentos levantados no caso analisado mostram, porém, que acabou 

prevalecendo interpretação mais estrita, de modo a vincular tais medidas aos deveres do 

acionista enquanto titular de determinada posição jurídica. Sendo assim, a simples 

supressão da locução “medida de interesse coletivo” do texto normativo não é indicativa de 

que o problema na interpretação das hipóteses de suspensão tenha sido com isso eliminado. 

Mesmo no contexto atual, conforme adiante será visto, o problema ainda se coloca diante 

dos deveres de lealdade inerentes à situação jurídica do acionista. 

Como observado pela doutrina, desta breve análise também se destaca certa 

surpresa quanto a não utilização desta “arma tão poderosa, colocada nas mãos da maioria”, 

o que se poderia atribuir “ao caráter violento da medida facultada pelo preceito legal em 

exame, aliado à extrema generalidade e imprecisão dos termos”
31

. De fato, a excessiva 

amplitude do preceito no Dec.-Lei 2.627/1940 quanto aos requisitos autorizadores da 

medida, aliada à indefinição de quais seriam os direitos passíveis de suspensão, acabou por 

gerar certa hesitação no seu uso, já que a questão por certo seria levada ao Poder Judiciário 

pelo acionista atingido.   

 

1.4. A suspensão do exercício de direitos na Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de  1976. 

 

 Na sistemática da lei vigente, a assembleia geral poderá suspender o exercício dos 

direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto. A 

                                                           
29

 Rui Carneiro Guimarães. Sociedades por Ações, cit., p. 162. 
30

 Ernesto Leme. Parecer. Revista dos Tribunais, Fascículo n. 530 (ano XXXIII), julho de 1944, p. 25.  
31

 Rui Carneiro Guimarães. Sociedades por Ações, cit., p.161-162. 
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regra do art. 120 da LSA não contempla mais a possibilidade de suspensão dos direitos do 

acionista que deixar de executar medida de interesse coletivo, como ocorria no regime 

anterior. 

 A limitação do alcance da regra afasta a possibilidade de sua aplicação no interesse 

casuístico da maioria, uma vez que a caracterização quanto ao descumprimento de dever 

legal ou estatutário remete o intérprete a elementos já incorporados ao ordenamento 

societário
32

. Quer dizer, se no contexto do regime anterior seria factível sustentar uma 

deliberação definindo uma determinada medida como de interesse coletivo, para logo em 

seguida imputar ao acionista a não observância desta, no regime atual tal possibilidade não 

é sequer em tese admissível. O dever legal ou estatutário deve ser preexistente ao seu 

inadimplemento
33

. 

 De um lado, não se pode negar que a delimitação afasta a possibilidade de uso 

impróprio, ou mesmo disfuncional, da regra no âmbito das organizações societárias, como 

já foi observado. De outro, evidencia-se que grande parte dos problemas vinculados à 

suspensão do exercício de direitos do acionista permanecem latentes e carecem de 

investigação. 

 Tomem-se como exemplos duas expressões constantes no texto normativo, aptas a 

demonstrar a dificuldade de interpretá-lo. 

 A primeira diz respeito à extensão do significado da expressão “obrigação imposta 

pela lei”, pois não há consenso doutrinário a respeito do tema. Afinal, é preciso saber se o 

acionista tem outros deveres além da obrigação de realizar o capital social (art. 106 da 

LSA). Fábio Konder Comparato sustentou, por exemplo, a aplicação do art. 120 da LSA 

como forma de “sancionar as violações dos deveres de colaboração de acionistas”, 

inclusive quando a obrigação era atribuída mediante acordo de acionistas
34

. Não por outra 

                                                           
32

 Além disso, é indispensável que se caracterize inadimplemento de dever legal ou estatutário, conforme 

afirmou o TJ/SP ao julgar o Agravo de Instrumento n. 361.591-4/4, por intermédio de sua Oitava Câmara de 

Direito Privado, por votação unânime. Nelson Eizirik. Sociedades Anônimas - Jurisprudência - 3º Tomo, vol. 

1, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 766. 
33

 Tal assertiva não afasta, por si só, a suspensão de direitos por violação aos deveres de lealdade, na medida 

em que, conforme será visto adiante, tais deveres estão incorporados à ordenação societária.  
34

 Fábio Konder Comparato. Restrições à circulação de ações em companhia fechada: Nova et vetera. Novos 

ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981, pp. 39 e 41-42. In verbis: “Em 

especial, o sócio que descumpre disposição estatutária e, sobretudo, contratual (pois a relação convencional é 

mais pessoal e concreta que a submissão a normas estatutárias), como é o caso de acordos de acionistas numa 

sociedade anônima, pratica falta particularmente grave sob o aspecto da ética societária; ele se põe em 

contradição com sua anterior estipulação ou declaração de vontade, revelando-se pessoa pouco confiável 

enquanto sócio (venire contra factum proprium). E, mais adiante, após analisar a possibilidade de exclusão 

de acionista nas chamadas “sociedades anônimas de pessoas” reconhece que a legislação brasileira consagrou 

“outro remédio societário adequado a sancionar as violações dos deveres de colaboração de acionistas, em 

função do interesse comum. É a suspensão do exercício dos direitos societários”.  
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razão Fran Martins ponderou que a simples subtração da “medida de interesse coletivo” do 

texto legal não afastou as dificuldades verificadas no regime anterior “pois ainda pode 

acontecer que a sociedade tenha necessidade de tomar medidas contra acionistas que, por 

meios prejudiciais aos interesses sociais, procedam de modo a que uma providência seja 

adotada contra eles. Em tais hipóteses, entretanto, deve ser levado em conta que o 

acionista, apesar das liberdades que lhe são asseguradas pela lei, deve proceder sempre, 

como acionista, de modo a não causar, direta ou indiretamente, prejuízos à sociedade. 

Como acontece com os administradores, os acionistas têm o dever de lealdade para com a 

sociedade e devem visar, sobretudo, o interesse social, sendo-lhes, pois, vedado agir de 

modo a causar danos à companhia. Só os exames de casos concretos, entretanto, pode 

ensejar a que providências sejam tomadas pela sociedade em relação aos acionistas que 

agem de modo a prejudicá-la”
35

-
36

.  

 Ainda no campo dos deveres e obrigações legais, haveria dúvidas sobre a 

possibilidade de suspensão do exercício de direitos na hipótese de conflito de interesses
37

, 

que será adiante investigada. 

 A segunda dificuldade está na definição “dos direitos do acionista” que podem ter o 

seu exercício suspenso. Cabe indagar, nesse contexto, se a deliberação social poderia 

determinar a suspensão de todo e qualquer direito do sócio (inclusive os essenciais) ou se é 

necessário estabelecer critérios que limitem o poder da assembleia no caso de 

descumprimento de dever legal ou estatutário pelo acionista. Ainda neste contexto seria 

oportuno perquirir se a assembleia teria poderes para delimitar discricionariamente quais 

direitos estariam sujeitos à suspensão do exercício. 

 A essa altura parece oportuno ponderar, talvez de modo demasiadamente 

pretensioso, que a regra do art. 120 da LSA e a possibilidade de suspensão do exercício dos 

                                                           
35

 Fran Martins. Comentários à lei de sociedades anônimas. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 133. 
36

 Saliente-se que, em dois dos julgados identificados ao longo da tese, faz-se referência expressa à hipótese 

de violação aos deveres societários de lealdade como fundamento da suspensão. Em ambos, admite-se a 

prática de atividade concorrente como fundamento para a suspensão. Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. Agravo de Instrumento n. 945.088-4. 6ª Câmara Cível. Relator Des. Luiz Osório Moraes Panza; 

05.02.2013. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. CNJ 0232983-

10.2013.8.21.7000. 6ª Câmara Cível. Relator Des. Ney Wiedemann Neto; 31.07.2013. Essa possibilidade 

será negada pela presente tese, pois a violação aos deveres societários de lealdade depende, em nosso 

entender, de composição heterogênea de interesses, a ser efetivada pela via judicial ou arbitral.   
37

 Ao comentar o art. 120 da Lei das S.A., Modesto Carvalhosa defende essa possibilidade, ainda que em 

contradição com a identificação das obrigações legais dos acionistas. Comentários à Lei de Sociedades 

Anônimas. 2º Volume. 5ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 745.     
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direitos do acionista pela assembleia geral, é tema que merece a investigação aqui 

proposta, inclusive como forma de permitir sua utilização na prática societária
38

. 

   

1.5. O diferente alcance das regras analisadas. Síntese.  

 

A análise das regras que disciplinam o instituto da suspensão do exercício de 

direitos nas sucessivas leis de regência das companhias brasileiras demonstra a vinculação 

dessa faculdade concedida ao órgão deliberante da sociedade com a repressão ao 

descumprimento dos deveres e obrigações atribuídos ao acionista. 

A primeira das hipóteses analisadas (o art. 32 do Decreto n. 434/1891) era, 

inicialmente, bastante estrita. Sua aplicação justificava-se apenas na hipótese de 

descumprimento do dever legal atribuído aos coproprietários da ação, que tinham a 

obrigação de indicar representante único perante a sociedade. Ainda no contexto do 

Decreto n. 434 há relativa ampliação do seu alcance quando se insere no texto normativo a 

possibilidade de suspensão do exercício dos direitos da ação, enquanto não forem 

satisfeitas as obrigações inerentes à mesma ação, ou seja, de modo aparentemente adstrito 

ao dever de integralizar o capital, uma vez que não se fala em deveres ou obrigações dos 

sócios. 

A possibilidade de suspender o exercício dos direitos do acionista ganha novos e 

amplos contornos a partir da entrada em vigor do art. 85 do Dec. 2627/1940. Passa-se a 

admitir a suspensão vincada em descumprimento de obrigações impostas pela lei ou pelos 

estatutos, bem como na hipótese de o acionista deixar de cumprir ou executar medida de 

interesse coletivo. Surge, porém, evidente dificuldade na interpretação da regra, em 

especial quanto à subsunção dos fatos à hipótese legal, de modo a não se admitir a 

suspensão do exercício de direitos por descumprimento de medidas convenientemente 

definidas como de interesse coletivo. Para muitos, conforme visto, a questão parece 

remeter ao dever ínsito de lealdade a ser observado na relação societária.  

Afastada a possibilidade de aplicação da regra no conveniente interesse da maioria, 

pode-se afirmar que os problemas atrelados à sua interpretação e aplicação após a entrada 

em vigor do art. 120 da LSA continuam bastante semelhantes. Em especial para definir se 

(i) a violação ao dever de lealdade societária e (ii) a não observância das proibições de 

                                                           
38

 Os numerosos problemas decorrentes da medida foram analisados, de forma muito consistente, por 

Marcelo Vieira von Adamek, ao tratar da possibilidade de suspensão do exercício dos direitos para remediar 

a situação do abuso das posições subjetivas minoritárias. Abuso de Minoria em Direito Societário. São Paulo: 

Malheiros, 2014, pp. 283-289. 
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voto, ou mesmo o exercício do poder de voto em situações de conflito de interesses, 

caracterizam descumprimento de dever imposto pela lei a justificar a aplicação do art. 120 

da LSA.  

Essa breve avaliação histórica do instituto auxilia na identificação dos problemas a 

serem enfrentados na presente tese. 
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2. FUNDAMENTO TELEOLÓGICO E DOGMÁTICO DA HIPÓTESE 

DE SUSPENSÃO CONTEMPLADA NO ART. 120 DA LSA. 

 

2.1. O fundamento teleológico. 

 

Os contextos nos quais a suspensão de direitos tem sido tratada pela doutrina 

brasileira privilegiam aspectos estruturais ao analisar o instituto. Via de regra, a 

perspectiva funcional é relegada à proteção da posição jurídica do acionista que deixa de 

cumprir o dever, em especial quando se perquire quais direitos e poderes podem ter o seu 

exercício suspenso. 

É oportuno, ainda nesse capítulo introdutório, procurar delimitar tanto o 

fundamento teleológico quanto dogmático (da natureza jurídica) da suspensão de direitos 

deliberada pela assembleia geral, instituto que, como visto, não encontra dispositivo 

correspondente em direito comparado. Busca-se, portanto, definir a finalidade e a natureza 

jurídica do poder concedido à assembleia para, diante de situações específicas, deliberar 

suspender o exercício das posições jurídicas subjetivas ativas do acionista. 

Da perspectiva histórica parece claro que a função imediata das regras que preveem 

a suspensão é coibir o inadimplemento de deveres e obrigações no contexto da relação 

societária, ou seja, tutelar a inobservância das prestações a serem cumpridas pelos sócios 

(dar, fazer ou não fazer)
39

, tenham sido elas atribuídas mediante lei ou estatuto (como se 

deu a partir do Dec.-Lei 2627/1940 até o regime vigente). 

A finalidade mediata da suspensão de direitos, nas hipóteses de descumprimento de 

deveres societários, afigura-se como medida de proteção da cláusula de finalidade (fim 

comum, que compreende tanto o escopo-meio quanto o escopo-fim), estrela polar do 

universo societário
40

. Seus efeitos restringem-se à relação jurídica que nasce do contrato 

plurilateral e associativo de sociedade, ou seja, entre sócios e sociedade. A suspensão tem 

o efeito de privar, temporariamente, o exercício de determinados direitos do acionista, na 

extensão definida pelo órgão deliberativo da sociedade. Com isso, a sociedade poderá 

tutelar sua posição valendo-se de medida contra o acionista, de acordo com o interesse 

social ou fim comum.  

                                                           
39

 Vide, a propósito, a citação constante na nota de texto n. 1, supra, com menção à lição de Sylvio 

Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1956, p. 243-245.  
40

 Herbert Wiedemann. Excerto... cit., p. 627. 
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Neste particular, põe-se em evidência a proteção tanto da eficácia constitutiva 

quanto da eficácia funcional da cláusula de finalidade, tendo em vista que a não 

observância dos deveres sociais poderá implicar e, a depender da proporção da prestação, 

implicará, a frustração do exercício da atividade e influenciará a disciplina dos direitos dos 

sócios
41

.    

A suspensão do exercício de direitos do acionista, com fundamento no art. 120 da 

Lei das Companhias, não tem, portanto, objetivo único, pois será a não observância do 

dever que definirá, diante do caso concreto, qual o interesse protegido. Basta comparar, 

exemplificativamente, a suspensão de direitos que tenha por fundamento a não 

integralização do capital social e a suspensão vincada na inobservância de deveres de 

informação. Ainda que, ultima ratio, a suspensão proteja a sociedade e o interesse dos 

demais sócios, tem-se o descumprimento de deveres com consequências evidentemente 

distintas para a complexa relação social. No primeiro caso, quer-se impedir o acionista que 

deixou de contribuir com os recursos prometidos de exercer seus poderes de sócio, de 

modo a que não determine os rumos da atividade com a mesma extensão que o faria se 

tivesse contribuído. No segundo caso, quer-se afastar o acionista que adota práticas 

incompatíveis com as exigidas pela lei ou estatuto, sob o ponto de vista da transparência ou 

mesmo da lealdade entre os sócios; deveres acessórios que, conquanto não tenham o 

potencial de prejudicar diretamente o desenvolvimento das atividades sociais, reputam-se 

relevantes no contexto daquela sociedade. 

Mas essa explicação é insuficiente para a correta qualificação do instituto, tendo em 

vista que a suspensão de direitos é uma faculdade da assembleia e a lei não estabelece 

hipóteses taxativas de eventos capazes de ensejá-la. É pertinente, ainda, analisar qual seria 

a natureza jurídica desse poder concedido à assembleia geral. 

 

2.2. O fundamento dogmático 

  

Em um primeiro momento, a tendência seria buscar a fundamentação dogmática do 

instituto da suspensão nas teorias que procuram justificar a aplicação da exclusão de 

sócios. A doutrina
42

 destaca três principais teorias: (i) da disciplina legal e taxativa, (ii) da 

                                                           
41

 Enfrentando o tema, sob a óptica da exclusão de sócios, Luis Felipe Spinelli. A Exclusão de Sócio por 

Falta Grave na Sociedade Limitada: Fundamentos, Pressupostos e Consequências. pp. 35-37 (notas n. 43-

46), com farta referência bibliográfica e tradução de importante trecho da obra de Herbert Wiedemann.  
42

 O trabalho que primeiro as sistematizou foi de Arturo Dalmartello. L´Exclusione dei Soci dalle Società 

Commerciali. Padova, Dott. Antonio Milani, 1939.  Dalmartello defende, em seu estudo, que a melhor teoria 
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manifestação de um poder corporativo disciplinar da sociedade e (iii) da resolução 

contratual por inadimplemento. 

A tese da disciplina legal e taxativa tem forte inspiração publicista e se desenvolve 

em um contexto legal específico
43

. Os seus defensores a concebem como um remédio 

imposto pelas necessidades econômicas e do interesse geral. O fundamento da exclusão 

advém, exclusivamente, da lei e a sanção deveria ser declarada pelo Estado-Juiz. Não é 

sequer necessário avançar no desenvolvimento da tese para explicar a suspensão de direitos 

deliberada pela assembleia. Em primeiro, porque sequer há, no texto normativo brasileiro 

(art. 120 da LSA), a descrição de uma hipótese fática específica. Em segundo, porque a 

suspensão é facultativa e depende de deliberação social que a aprove, baseada em situação 

concreta determinada. Em terceiro, porque a suspensão funciona como medida de proteção 

aos interesses da sociedade, sem qualquer relação a interesses extra-societários
44

. 

A tese do poder corporativo disciplinar assenta-se na suposta “ascendência 

hierárquica” que o ente coletivo poderia exercer sobre os seus membros. Na síntese de 

Avelãs Nunes o “ente colectivo estaria investido de uma legítima supremacia discricionária 

em relação aos sócios, de tal modo que o procedimento de exclusão seria inapreciável, 

quanto ao mérito, por parte do juiz”. Haveria, na lei, “apenas o reconhecimento jurídico de 

tal poder de exclusão, que a sociedade só poderia exercer, em obediência ao princípio nulla 

poena sine lege, nos casos fixados na lei ou no estatuto. O vínculo corporativo repousaria 

sobre a existência do poder de império dos corpos sociais, que mais não seria do que o seu 

poder estatutário, enquanto expressão da vontade comum sobre cada membro”
45

. 

Os principais problemas da tese, conforme assenta o mestre português, são de duas 

ordens: há dificuldades em se reconhecer a existência de um poder disciplinar nas 

sociedades, pois as medidas dessa natureza revestem-se de caráter penal e pressupõem os 

elementos subjetivos (culpa), além de ser a titularidade do direito de exclusão da 

sociedade, e não dos sócios. 

                                                                                                                                                                                
para explicar a natureza jurídica da exclusão de sócios seria a doutrina da resolução do contrato por 

inadimplemento. A linha de exposição do autor italiano também foi adotada por A. J. Avelãs Nunes. O 

direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. Coimbra: Livraria Almedina, 2002 (reimpressão da 

edição de 1968), pp. 23-95, que, ao final, não compactua das mesmas ideias.    
43

 Conforme anota Daniel de Avila Vio “o Código Comercial italiano de 1882 não previa nenhuma hipótese 

ampla e aberta de exclusão por inadimplemento grave, mas antes determinava que o instituto fosse aplicável 

a um determinado número de casos, específica e expressamente estabelecidos pela própria lei. Com o passar 

do tempo, contudo, passou a consolidar-se a visão de que tal rol de hipóteses era meramente exemplificativo 

e não numerus clausus”. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, 

cit., p. 80.  
44

 A teoria, de fato, também não explica a natureza jurídica da exclusão. A respeito do tema. A.J. Avelãs 

Nunes. O direito de exclusão., cit., p. 33-38.  
45

 A.J. Avelãs Nunes. O direito de exclusão..., cit., p. 24. 
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De fato, não se percebe, dessa análise, que a suspensão de direitos derive de 

qualquer manifestação de um poder corporativo disciplinar
46

 da sociedade. Como bem 

observou Daniel Vio, o reconhecimento da precedência hierárquica acarretaria duas 

consequências negativas. A primeira seria obstar o controle de mérito da deliberação de 

exclusão por parte do Poder Judiciário, exceto no que diz respeito aos pressupostos formais 

do procedimento. A segunda decorreria da primeira, pois, do ponto de vista fático, esse 

poder soberano seria exercido pela maioria social (que, ademais, poderia estar concentrada 

nas mãos de um único sócio), de acordo com as regras aplicáveis ao exercício do direito de 

voto, criando ambiente propício à arbitrariedade da maioria
47

.     

As críticas são integralmente aplicáveis à suspensão de direitos. No caso, deve-se 

admitir o controle ex post (judicial ou arbitral) quanto à substancialidade do 

inadimplemento social, como pressuposto fático da suspensão, hipótese incompatível com 

a tese do poder corporativo disciplinar. Além disso, o reconhecimento do poder disciplinar 

no âmbito societário autorizaria a maioria a deliberar sob o argumento de impor ao 

acionista faltoso eventual sanção
48

 pelo descumprimento de dever reputado como não 

observado; hipótese na qual a assembleia seria soberana para definir, por exemplo, se 

determinado dever acessório de lealdade fora objeto de violação concreta, tese que será 

refutada neste trabalho. 

                                                           
46

 No dizer de A. J. Avelãs Nunes, “Os primeiro teóricos do instituto, vendo na dissolução total da sociedade 

a lógica consequência da aplicação às sociedades dos princípios gerais da resolução dos contratos, 

consideraram o direito de excluir um sócio (mantendo-se a sociedade) como não redutível à tradicional 

sistemática contratual, sendo levados a pensar tal direito como manifestação de um poder disciplinar que 

pertenceria à sociedade, como ente separado dos sócios e com predomínio sobre eles. O ente colectivo estaria 

investido de uma legítima supremacia discricionária em relação aos sócios, de tal modo que o procedimento 

de exclusão seria inapreciável, quanto ao mérito, por parte do juiz”. O direito de exclusão... cit., p. 23-24.    
47

 Daniel de Avila Vio. Exclusão de sócios., cit., pp. 83-84. 
48

 Tratando a hipótese de suspensão de direitos como sanção imposta ao acionista: Rubens Requião. Curso de 

Direito Comercial. 2º Volume, 25ª Edição, revista e atualizada por Rubens Edmundo Requião, 2008, p. 170; 

Nelson Eizirik. A Lei das S/A Comentada. Volume I, São Paulo: Quartier Latin, 2011: “norma prevê uma 

sanção, na esfera interna da companhia, quando ocorrer infração a disposição legal ou estatutária” (...) “a 

aplicação de uma penalidade por um ato já praticado pelo acionista, contrário à lei ou ao estatuto”. Devendo-

se, para o autor, “na interpretação da norma (...) atentar para a sua feição de preceito que contém sanção 

disciplinar, uma vez que sua aplicação trará consequências relevantes na esfera dos direitos dos acionistas”. 

O que, segunda essa óptica, exige a observância das “garantias materiais e processuais existentes no 

ordenamento jurídico sancionador, principalmente as seguintes: (i) o princípio da legalidade, não se podendo 

suspender os direitos do acionista quando não há prévia norma legal ou estatutária proibindo o 

comportamento; (ii) o princípio do contraditório, assegurando-se ao acionista o direito de defesa; (iii) o 

princípio da irretroatividade, não sendo possível a aplicação da sanção a comportamento verificado antes da 

introdução de norma legal ou estatutária que o vede; (iv) a presunção de inocência, que demanda à 

companhia provar o fato; (v) a motivação da decisão tomada na assembleia, a qual deve descrever as razões e 

os fundamentos da deliberação, bem como as penalidades aplicadas, que não podem ser genéricas, de todos 

os direitos; (vi) a individualização da sanção, aplicável apenas ao infrator, (vii) a proibição do bis in idem, 

não se podendo suspender mais de um direito por infração verificada; e (viii) a proporcionalidade entre a 

falta e a sanção, dosando-se a pena à gravidade do ilícito”.   
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Cumpre verificar se a medida se enquadraria como um remédio contratual ao 

inadimplemento, atento às particularidades do contrato plurilateral e associativo de 

sociedade
49

. Significa dizer, a suspensão seria a penalidade imposta ao sócio que deixa de 

cumprir seus deveres e consequentemente ficará impedido de fruir dos direitos inerentes à 

sua posição se os tivesse observado. 

Ocorre que esse posicionamento também não explica a hipótese em estudo, pois 

adimplido o dever haverá o restabelecimento pleno dos poderes atingidos pela medida. 

Não parece adequado, portanto, falar em resolução, uma vez que a expressão remete à 

ideia de desfazimento do vínculo por justa causa. 

Demonstrada a insuficiência dessas teorias para explicar a natureza jurídica da 

suspensão de direitos, a tese propõe compreendê-la como manifestação de um poder 

cautelar (ou técnica acautelatória)
50

 concedido à assembleia, destinado à proteção do 

interesse social. 

Ao sustentarmos a existência de um poder cautelar da assembleia consideramos  

que esse elemento (acautelar uma determinada situação, como modo de viabilizar o 

cumprimento dos deveres) está no cerne da deliberação a ser obtida pela sociedade diante 

dos elementos que a autorizam. A cautela se realiza no interesse da sociedade e em 

confronto com o interesse do acionista inadimplente, sendo viabilizada, em última 

instância, mediante observância do método assemblear
51

.  

O raciocínio proposto leva em consideração que a suspensão é, por definição, 

sempre temporária, por período de tempo determinado ou determinável, e restringe seus 

efeitos à relação acionista-sociedade (ou dos sócios enquanto membros da sociedade; no 

interesse do sócio uti socii). Ao suspender o exercício de direitos, a sociedade afasta o 

acionista do contexto social; impede que venha a exercer seus direitos, poderes e 

faculdades, sejam eles participativos e patrimoniais, mas desde que compatíveis com a 

técnica utilizada
52

.  

O acionista ficará, enquanto pendente o cumprimento do dever legal ou estatutário, 

temporariamente privado de exercer determinados poderes inerentes à qualidade de sócio. 

                                                           
49

 Tullio Ascarelli. O Contrato Plurilateral, Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, 

Saraiva, 2ª Ed. São Paulo, 1969. Paolo Ferro-Luzzi. I Contratti Associativi. Milão: Giuffrè, 1976. 
50

 Defende-se, aqui, a existência de um poder cautelar atribuído ao órgão da sociedade. No caso, sustenta-se a 

existência de uma cautela sob aspecto material e não processual.  
51

 Essa ideia parece estar contida na observação de Waldemar Ferreira ao afirmar “A suspensão do exercício, 

pela assembléia geral, dos direitos do acionista moroso, é capaz, quiçá, de força-lo ao cumprimento de sua 

obrigação legal”. Tratado de Sociedades Mercantis..., cit., p. 1400. 
52

 Tais critérios serão definidos no capítulo seguinte, ao tratarmos das posições subjetivas ativas que podem 

ser atingidas pela suspensão.  



22 
 

Isso não significa sancioná-lo, no sentido punitivo do termo, até porque faltariam os 

elementos subjetivos típicos e essenciais para a caracterização da penalidade.   

Pode-se dizer que a “técnica acautelatória” poderá ser concebida como poder do 

órgão
53

, devidamente coordenado com o fim social e enquanto manifestação deste; esse 

poder cautelar é exercido pela assembleia juntamente com os demais poderes que lhe são 

concedidos pela lei, mas que têm natureza diversa. O recurso à noção de cautela, que é 

amplamente desenvolvida no direito processual civil e penal, deve ser compreendido em 

termos limitados e não absolutos. Na perspectiva processual, ainda que se reconheça a 

existência dos poderes instrumentais do Juiz, tal como já referido, tem-se que a função 

cautelar a estas não se resume.  

A concepção da suspensão como técnica cautelar instrumental, que visa garantir a 

consecução do fim social ao possibilitar, por exemplo, que o sócio que não integralizou 

todas as ações subscritas fique temporariamente impedido de exercer o direito de voto e, 

portanto, sem poder definir os rumos da sociedade (meio de concretização do interesse 

social) enquanto não cumpre os deveres que lhe incumbem, permite a tutela da sociedade 

em face destes interesses; interesses que, motivados pelo não cumprimento, podem ser 

prejudiciais à finalidade previamente constituída. Essa cautela prevalecerá até que o 

acionista cumpra a obrigação ou até que a sociedade delibere excluí-lo, nos termos do art. 

107 da LSA. 

Evidentemente que o reconhecimento desse fundamento dogmático dispensa, para 

sua adoção, os requisitos processuais típicos (fumus boni iuris e o periculum in mora). Até 

porque, o suporte fático que autoriza a deliberação é o descumprimento de dever societário 

legal ou estatutário.  

Também não seria adequado sustentar a necessidade de demonstração, pela 

sociedade, de qualquer perigo da demora como requisito para a deliberação. Em realidade, 

mesmo sob a óptica processual o periculum deve ser (e muitas vezes é) relativizado, em 

especial quando se tratam de medidas instrumentais (como é o caso do raciocínio 

proposto). Tem-se que o não cumprimento de dever societário já representaria, em tese, um 

perigo de não atingimento do fim social pela ausência da prestação do sócio (imagine-se o 

caso de um acionista remisso relevante para a estruturação do capital da sociedade) ou, 

                                                           
53

 Faz-se recurso, aqui, da cautela enquanto poder instrumental do Juiz. Cf. Salvatore Satta. Diritto 

Processuale Civile. Sesta Edizione Riveduta e Correta. Padova: Cedam, 1959, item 475. No caso, poder 

instrumental da assembleia, enquanto órgão da sociedade. 
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ainda, pelo não cumprimento de prestação acessória indispensável à realização do objeto 

social.    

Tem-se, pois, uma “técnica acautelatória” capaz de permitir à sociedade afastar 

provisoriamente o acionista inadimplente, independentemente de qualquer ação culposa ou 

de danos concretos à sociedade, sendo certo que, uma vez observado o dever que justificou 

a providência, haverá o retorno ao status quo ante. Parte-se do pressuposto de que a não 

observância dos deveres sociais é, por si só, capaz de prejudicar a persecução do fim 

social, de modo que se concede à assembleia geral o poder de avaliar a conveniência e 

oportunidade de proteger a sociedade enquanto a obrigação não é integralmente satisfeita. 

É importante ter em consideração que essa competência é concedida como meio de 

tutela da sociedade, em caso de violação aos deveres atribuídos ao sócio, pois a assembleia 

é órgão social. Insista-se nesse ponto de substancial importância: o elemento funcional do 

instituto da suspensão é, conforme sustentado, o interesse social; a prerrogativa concedida 

à assembleia tem, portanto, função de proteção da entidade via tutela da cláusula de 

finalidade; essa proteção é acautelatória e tem como objetivo impelir o acionista ao 

adimplemento de seus deveres, pois, uma vez cumpridos, pressupõe-se que o fim comum 

será atingido; por isso que, cumprido o dever restabelece-se o status quo ante. 

Não se quer afastar o caráter punitivo (uma quase sanção) da medida. 

Evidentemente que a deliberação, até por isso, deverá respeitar os critérios de justiça no 

caso concreto
54

, a serem revelados na adoção do correto método assemblear e no respeito 

aos direitos, poderes e faculdades que possam ser atingidos pela deliberação. Ademais, é 

preciso observar o caráter facultativo da suspensão, na medida em que os demais sócios, 

mesmo diante do inadimplemento, não estão obrigados a suspender o exercício dos direitos 

do acionista.  

 

 

                                                           
54

 Veja-se, a propósito, o estudo de Marcelo Vieira von Adamek. Anotações sobre a exclusão de sócios por 

falta grave no regime do Código Civil. Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. Liber 

Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França (Coordenação de Marcelo Vieira von 

Adamek). São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 188-193, ao tratar da exclusão de sócios.  
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2.3. A regra do art. 120 da LSA e as posições jurídicas subjetivas ativas e passivas
55

. 

 

O contrato de sociedade (art. 981
56

 do Código Civil brasileiro) caracteriza-se como 

plurilateral e associativo
57

, de modo que os interesses contrastantes são unificados por 

intermédio de uma finalidade comum (comunhão de escopo). Essa finalidade comum é da 

sociedade
58

 e, por via de consequência e como tal, comum e única para todos os sócios, 

ainda que os interesses destes, como contratantes, possam permanecer distintos entre si ou 

até mesmo contrapostos
59

.  

Tullio Ascarelli contribuiu decisivamente para a formulação teórica de contrato 

plurilateral
60

. A linha de raciocínio do autor está vincada na contraposição de duas espécies 

de contrato: os de permuta e os plurilaterais, como modo de superar o impasse entre a 

doutrina contratualista tradicional e a vertente oposta, que via no ato de constituição das 

sociedades um ato complexo. A solução para o problema, diz Ascarelli, seria distinguir “na 

categoria dos contratos uma subespécie que poder-se-ia denominar a do contrato 

plurilateral, levando em conta seus característicos formais. Essa categoria distingue-se, 

com efeito, a) pela possibilidade da participação de mais de duas partes; b) pelo fato de 

que, quanto a tôdas essas partes, decorrem do contrato, quer obrigações, de um lado, quer 

direitos, de outro”
61

. 
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 A construção desse subitem adota como referência as anotações realizadas em aula expositiva do Professor 

Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, disciplina Teoria Geral do Direito Societário I, realizada no primeiro semestre de 

2012. Utiliza-se, igualmente, do material e da pesquisa de seminário em grupo do qual o autor fez parte, 

juntamente com os colegas Ademar Vidal Neto e José Romeu Amaral, apresentado em 15.05.2012, no 

mesmo curso.   
56

 Código Civil. Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 

contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 

resultados. 
57

 A caracterização do contrato de sociedade como contrato plurilateral e associativo (ou de organização) 

implica em consequências outras, que aqui não são exploradas, como, por exemplo, (i) o regime de 

invalidade do contrato e a (ii) adequada explicação do fenômeno da unipessoalidade. Interessa-nos, por outro 

lado, que essa noção é instrumental para (i) a definição da qualidade de sócio como uma posição jurídica 

complexa, da qual se originam direitos e deveres; (ii) a vinculação destas posições jurídicas ao fim social 

(fim comum) e; (iii) o reconhecimento dos deveres de lealdade no âmbito societário.    
58

 Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado. 3ª ed. Parte Especial. Tomo XLIX. Rio de Janeiro: Ed. 

Borsoi, 1965, p. 17: “a prestação de um figurante não é, evidentemente, prestação para o outro figurante do 

contrato, mesmo se só há dois sócios. Porque a contribuição é para a finalidade comum, cada sócio ou a 

sociedade pode exigir o adimplemento para todos”.  
59

 Como observa Luiz Gastão Paes de Barros Leães: “O conceito de fim ou escopo adquire, assim, nos 

contratos plurilaterais, a sua autonomia (...) A finalidade da sociedade é, na realidade, comum e única para 

todos os sócios, conquanto os interêsses dos contratantes permaneçam distintos e até contrapostos”. Do 

Direito do Acionista ao Dividendo. São Paulo: Obelisco, 1969, pp. 30-31.   
60

 Tullio Ascarelli. O Contrato Plurilateral. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 2ª 

Edição. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 255-312. 
61

 Tullio Ascarelli. Ob. Cit, p. 256. 
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Como consequência, cada uma das partes, assim entendidas como centros de 

interesses independentes, ocupará posição contratual da qual decorrerá um complexo de 

situações jurídicas subjetivas (e.g. direitos, poderes, faculdades, deveres, ônus e 

responsabilidades)
62

. Quer dizer, nos contratos plurilaterais, as prestações dos sócios não 

provocam posições de intercâmbio entre os diversos centros de interesse, na medida em 

que todas se direcionam a finalidade única (o escopo comum)
63-64

. Essa é a razão pela qual 

a não observância do dever legal ou estatutário permite que a sociedade, por intermédio de 

seu órgão deliberativo, tutele a posição da entidade perante o acionista.  

Paolo Ferro-Luzzi
65

 procura justamente desenvolver esse aspecto
66

 em seu trabalho 

sobre os contratos associativos; contribuição que muita agrega à compreensão do 

fenômeno societário
67

. Para o autor, o traço característico desses negócios jurídicos seria a 

natureza tipicamente organizativa
68

. Em sendo a organização a essência do fenômeno 

associativo, o contrato giraria em torno da constituição, modificação e extinção desta, 

entendendo-se o conceito de organização como de “coordenação da influência recíproca 

entre atos que, como tal, pressupõem a noção de atividade. Por tal motivo, a disciplina 

jurídica quanto ao objeto do contrato, no âmbito associativo, aplica-se primordialmente 

sobre a atividade e, secundariamente, sobre as contribuições dos membros”
69

. 
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 “Todas as partes de um contrato plurilateral”, afirma Ascarelli, “são titulares de direitos e obrigações. Cada 

parte, pois, tem obrigações, não para com ‘uma’ outra, mas para com ‘tôdas’ as outras; adquire direitos, não 

para com ´uma´outra, mas para com tôdas as outras”. Ob. Cit., p. 268.  
63

 Tullio Ascarelli. Ob. Cit., p. 263. Em especial: “As obrigações que, em matéria de constituição, assume 

cada sócio para com os outros sócios, tornam-se obrigações para com a ´sociedade´, na qual o direito unifica 

a coletividade dos sócios, através da personalidade jurídica; os limites da responsabilidade dos sócios para 

com terceiros resultam justamente da distinção entre o patrimônio social e o particular dos sócios; os bens 

dos sócios, como tais, são distinguidos dos seus bens individuais, através da constituição de um patrimônio 

separado; os interêsses dos sócios ´como sócios´ e ´como sócios daquela sociedade´ são distinguidos dos 

interêsses individuais dos sócios, através da personalidade jurídica e do patrimônio separado”.  
64

 Aqui, é preciso distinguir o interesse individual (anterior à declaração de vontade manifestada por ocasião 

do ato de constituição) e o “interesse comum dos sócios enquanto sócios (uti socii)” ou interesse social, como 

ensina Erasmo Valladão A. e N. França. “O interesse social é o interesse comum dos sócios enquanto sócios 

(uti socii e não uti individui). O interesse social, assim concebido, não se identifica com outros interesses 

comuns dos sócios, nem representa uma somatória dos seus direitos individuais, mas é um interesse ex causa 

societatis, decorrente de seu status socii.” Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1993, p. 37. 
65

 Paolo Ferro-Luzzi. I Contratti Associativi. Milão: Giuffrè, 1976. 
66

 “Malgrado tuttavia il continuo richiamo che allo scopo comune viene fatto sarebbe arduo determinare cosa 

debba intendersi per scopo comune, e soprattutto precisare come questo elemento incida sulla disciplina del 

momento iniziale e del sucessivo sviluppo del fenomeno societario”. Paolo Ferro-Luzzi. I Contratti 

Associativi, Giuffrè, Milano: 1976, p. 8. 
67

 É preciso destacar que a ideia de organização já estava presente no estudo de Ascarelli. Ob. Cit,, pp. 292-

293. Foi, porém, desenvolvida por Ferro-Luzzi.  
68

 “Quello che così emerge sul piano della identificazione dell’istituto è la peculiarità che il contratto di 

società presenta in funzione della sua natura tipicamente organizzativa”. Paolo Ferro-Luzzi. I Contratti...p. 9. 

O autor prossegue a crítica ao uso do elemento escopo comum pela construção italiana nas páginas 107-121.    
69

 Márcio Ferro Catapani, Os Contratos Associativos, in Direito Societário Contemporâneo I, (coord.) 

Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, Quartier Latin, SP: 2009, p. 94-95. 
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Isto é, apesar do desenvolvimento em torno do contrato plurilateral também 

socorrer-se da figura “organização”
70

, esta, de acordo com a crítica de Ferro-Luzzi, estaria 

subordinada à coincidência de interesses entre as partes e à criação de direitos e deveres 

entre elas, o que não permitiria distinguir adequadamente o interesse social do interesse 

dos sócios, e, consequentemente, reconhecer a autonomia da sociedade. Ao retirar-se o 

foco das partes, suas relações e contribuições, substituindo-o por um critério objetivo — 

exercício de determinada atividade, consistente na prática de atos coordenados
71

 — 

alcançar-se-ia um conceito apto a explicar o fenômeno societário. E, consequentemente, 

compreender que a não observância dos deveres sociais impacta direta ou indiretamente a 

cláusula de finalidade, ainda que se tratem de deveres acessórios e ainda que se tratem de 

deveres dirigidos à proteção da relação sócio-sócio no contexto da relação societária (p.ex., 

no caso dos deveres de realização de oferta pública por aquisição de parcela relevante do 

capital social).  

Para Ferro-Luzzi, o contrato tem função instrumental para o exercício da atividade, 

eis que poderá dar origem a uma determinada organização
72

. Em outras palavras, o 

contrato associativo permite estabelecer os vínculos necessários entre os diversos centros 

de interesses, sendo o instrumento da organização criada
73

. Os sócios, portanto, contribuem 

(com seus bens, em sentido amplo) para criar uma organização (nova entidade) destinada 

ao exercício da atividade descrita no seu ato de constituição. Isso demonstra que há íntima 

relação entre os deveres dos sócios e a persecução da atividade social, de modo que quando 

se busca acautelar o cumprimento daquele via suspensão tem-se a proteção desta. 

Além disso, é possível compreender que a posição que o sócio ocupa no contexto 

da organização societária corresponde a uma qualidade jurídica, da qual se originam 

deveres e direitos; posições que são funcionalizadas pelo fim social [escopo-meio 

(atividade) e escopo-fim (nas sociedades, lucro)]. 
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 Conforme já destacado, nota de n. 48, supra. 
71

 Paolo Ferro-Luzzi, I Contratti Associativi, Giuffrè, Milano: 1976, p. 107.   
72

 Também a função instrumental já constava no estudo de Ascarelli: “a função do contrato plurilateral não 

termina, quando executadas as obrigações das partes (como acontece, ao contrário, nos demais contratos); a 

execução das obrigações das partes constitui a premissa para uma atividade ulterior; a realização desta 

constitui a finalidade do contrato; êste consiste, em substância, na organização de várias partes em relação ao 

desenvolvimento de uma atividade ulterior”. O contrato...p. 272. 
73

 Para Calixto Salomão Filho, “adotada a teoria do contrato-organização, é no valor organização e não mais 

na coincidência de interesses de uma pluralidade de partes que se passa a identificar o elemento diferencial 

do contrato social” A Sociedade Unipessoal. Malheiros: São Paulo, 1995, p. 59. 
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É comum empregar-se o termo status socii
74

 para exprimir essa qualidade jurídica, 

que condensa e unifica um feixe de posições jurídicas subjetivas ativas e passivas
75

.  

Conforme destaca Marcelo Vieira von Adamek, as “posições jurídicas subjetivas 

ativas correspondem a permissões conferidas pelo ordenamento para o sujeito realizar 

certas atividades. Destacam-se o direito subjetivo, o poder, a faculdade e a expectativa 

jurídica”
76

. Relacionam-se estas, pois, com a proteção de determinado interesse pela 

norma jurídica
77

. São exemplos dessas posições subjetivas ativas decorrentes da qualidade 

de acionista, o direito de receber os dividendos declarados (direito subjetivo), o direito de 

recesso (direito potestativo), o comparecimento à assembleia (faculdade jurídica) e a 

expectativa do titular de debêntures conversíveis em ações em tornar-se sócio (expectativa 

jurídica).  
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 “Si potrebbe parlare qui di <posizione giuridica del socio nella società> mas sembra più efficace, anche 

perchè il rapporto è generalmente di durata, mantenere l´espressione <stato di socio> come quella che meglio 

indica l’insieme dei doveri e dei diritti, delle funzioni e dei poteri spettanti al socio nella società o verso la 

società. Il concetto di status compreende una serie di rapporti collegati e interdipendenti formanti un apposito 

ordinamento: non corrisponde perciò a un rapporto singolo e neppure si adatta a quello di titolarità. È una 

situazione complessa o, meglio, un complesso di situazioni connesse. La sua rilevanza è data da ciò che il 

diritto unifica le situazioni facendone dipendere il mutamento dal medesimo fatto”. Brunetti. Tratatto del 

Diritto delle Società. 2ª Ed. Giuffre, Milano, 1948, pp. 221-222. Não vemos óbice ao emprego do termo 

status socii para identificar a posição jurídica do acionista. Para Daniela Ramos Marques Marino, deve-se 

reconhecer o uso da locução status socii para compreender a posição subjetiva juridicamente relevante, 

decorrente do fato de uma pessoa tornar-se membro de uma coletividade (no caso, de uma sociedade) ainda 

que tal circunstância decorra de ato de vontade manifestado pelo sujeito. O status socii. Obra coletiva: 

Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França (coord.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, pp.164-182. Em sentido semelhante já haviam se manifestado Egberto Lacerda Teixeira 

e José Alexandre Tavares Guerreiro, para quem “Por ter subscrito ações da companhia, no ato de sua 

constituição ou em aumento de capital, ou por tê-las adquirido, no mercado de bolsa ou de balcão ou 

mediante transações privadas, o acionista passa a sujeitar-se a um complexo de disposições legais ou 

estatutárias que lhe assegura direitos e comina obrigações, face à sociedade. Esse corpo de normas 

definidoras do status socii e de suas conseqüências constitui o estatuto jurídico do acionista, ao qual ele adere 

e se subordina, e cujo desconhecimento não pode alegar”. Das sociedades anônimas no direito brasileiro. 

Livraria e Editora Jurídica José Bushatsky Ltda., São Paulo, 1979, p. 267.  
75

 Cf. Gastone Cottino. Diritto Societario. Padova: Cedam, 2011, p. 249. Em especial: “I due volti, distinti e 

complementari, della participazione si riassumono nel cosiddetto status di socio: termine di cui la dottrina 

sottolinea in genere l´improprietà se rapportato al concetto tecnico civilistico, ma che pare utilmente 

richiamato nei limiti in cui rappresenta, in maniera unitaria, la posizione del socio nella società e il fascio di 

diritti ed obbligazioni che essa condensa ed unifica (“insieme di diritti, poteri ed obblighi di natura 

amministrativa e patrimoniale”) lo definisce Trib. Milano, 18 marzo 2006, in Corriere del merito, 2006, 

1133)”. 
76

 Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de Minoria em Direito Societário, cit., p. 66. 
77

 O direito subjetivo, prossegue o autor, “é o poder conferido pela ordem jurídica a certa pessoa de exigir 

determinado comportamento de outrem, para a satisfação de um interesse próprio ou alheio”. O direito 

potestativo refere-se ao “poder conferido a uma pessoa de, mediante um acto unilateral (...) criar, modificar 

ou extinguir uma relação jurídica com outra pessoa”. A faculdade jurídica refere-se a uma “conduta permitida 

que se exaure na esfera jurídica do próprio agente, distinguindo-se do poder, que é conduta permitida que se 

resolve em atividade destinada a modificar a esfera jurídica alheia”. E, por fim, a expectativa jurídica “é a 

situação ativa, juridicamente tutelada, correspondente a um estádio dum processo complexo de formação 

sucessiva de um direito´”. Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de Minoria em Direito Societário, cit., pp. 66-

68. 
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Já as posições jurídicas subjetivas passivas “representam uma necessidade que se 

resolve em um sacrifício e na subordinação de um interesse. Entre elas estão o dever 

jurídico (exigência de um certo comportamento), a sujeição (necessidade de obedecer a um 

comando) e o ônus (a faculdade cujo exercício é necessário para a consecução de um 

interesse próprio)”
78

. Aqui, portanto, o parâmetro é a subordinação de determinado 

interesse pela norma jurídica.
79

 São exemplos, respectivamente, o dever de integralizar as 

ações subscritas, a posição da sociedade frente à deliberação que aprova a instauração do 

conselho fiscal e a observância do prazo fixado em lei para o exercício do direito de 

retirada. 

Além dessas situações, parece de fundamental importância para o direito societário 

a caracterização dos poderes funcionais ou direitos-deveres
80

. É o caso dos deveres 

intrínsecos ao exercício do poder de voto
81

 e dos deveres inerentes ao exercício do poder 

de controle
82

. A caracterização de um determinado dever societário como poder funcional 

será retomada nos tópicos específicos. Parece importante, entretanto, tê-la desde logo em 

consideração, porque será preciso definir, para fins de suspensão de direitos pela 

assembleia geral, se o reconhecimento de determinada situação jurídica subjetiva como 

direito-função é elemento suficiente para afastar a incidência do art. 120 da LSA no caso 

concreto, na medida em que tais deveres integram-se à noção que circunscreve o exercício 

do próprio direito e o delimitam. 
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 Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de Minoria em Direito Societário, cit., p. 68. 
79

 O dever jurídico “consiste na necessidade de observância de uma certa conduta, imposta pela ordem 

jurídica a uma ou a diversas pessoas para tutela de um interesse de outrem, e cujo cumprimento se garante 

através de meios coercitivos adequados”.  O estado de sujeição caracteriza-se pela imprescindibilidade “de 

uma pessoa ter de suportar na sua própria esfera jurídica a modificação a que tende o exercício do poder 

conferido a uma outra pessoa” . O ônus, por fim, tutela o interesse do próprio sujeito, na medida que ele tem 

a liberdade de praticar ou não o ato, mas a realização do interesse do onerado fica subordinada a essa 

condição. 
80

 “São direitos conferidos no interesse, não do titular ou não apenas do titular, mas também de outra ou 

outras pessoas e que só são legitimamente exercidos quando se mantenham fiéis à função a que se encontram 

adstritos”. Antunes Varela. Das obrigações em geral, cit., p. 61-62. 
81

 “O direito de voto (ou de votar) é o poder que o sócio tem de participar na tomada de deliberações através 

da emissão de votos – declarações de vontade que formam ou contribuem para formar as deliberações. A 

influência de cada sócio na formação das deliberações é determinada pelo seu “poder de voto” – dependente, 

por sua vez, do número de votos que lhe caiba e do peso relativo dos mesmos na totalidade de votos que lhe 

caiba e do peso relativo dos mesmos na totalidade dos votos (dele e dos consócios)”. Jorge Manuel Coutinho 

de Abreu. Curso de Direito Comercial. 4ª ed. Vol. II. Das Sociedades. Coimbra: Almedina, 2011, p. 237. 
82

 Ao tratar dos deveres e responsabilidades do titular do controle, assim observou Fábio Konder Comparato, 

em seu estudo definitivo sobre o poder de controle na sociedade anônima: “a todo o poder correspondem 

deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função, atribuído ao titular 

para a consecução de finalidades precisas. Assim também no que diz respeito ao poder de controle, na 

estrutura da sociedade anônima”. O poder de controle na sociedade anônima. 6ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 315. Em coautoria com Calixto Salomão Filho.  
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Essas ponderações introdutórias são importantes para a correta interpretação das 

hipóteses de suspensão do exercício de direitos do sócio, pois é inegável a relação existente 

entre a fattispecie e o núcleo do status socii
83

. 

 

2.4. A suspensão do exercício de direitos em Direito comparado. Esclarecimento 

prévio. 

 

A hipótese legal brasileira que constitui o núcleo da tese não encontra dispositivo 

homólogo em direito comparado
84

. Há, porém, situações nas quais a legislação prevê 

hipótese automática de suspensão ao exercício do direito de sócio ex lege.  

Como regra geral, ainda que não se utilizem do termo suspensão ao exercício de 

direitos, as hipóteses de (i) aquisição de participações recíprocas e (ii) aquisição das 

próprias ações
85

 como exemplo típico no qual há restrição ao exercício dos direitos 

vinculados às respectivas ações
86

. 
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 É importante ter em consideração que o conteúdo dessa situação jurídica poderá variar em cada sociedade, 

a depender do conteúdo dos deveres. Conforme destaca Marcelo Vieira von Adamek “a qualidade de sócio 

corresponde à situação jurídica que o indivíduo ocupa na relação jurídica societária e, por efeito, o conjunto 

de posições jurídicas subjetivas ativas e passivas da pessoa enquanto membro daquela específica sociedade; 

é, por outras palavras, a situação jurídica complexa que cada sócio ocupa na sociedade, situação esta que só 

poderá ser aferida em concreto e que, em cada sociedade, poderá variar de conteúdo para cada sócio”. Abuso 

de minoria em direito societário, cit., p. 65. 
84

 Essa circunstância foi observada por Tullio Ascarelli. Vícios das Deliberações Assembleares – Direitos 

Individuais dos Acionistas – Prescrição, in Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 2ª 

Ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 381, nota 41, ainda na vigência do Dec-Lei 2.627/1940: “O art. 85, com 

disposição talvez singular no direito comparado, admite até a possibilidade de poder a sociedade, por 

deliberação da assembléia geral (isto é, por maioria), suspender o exercício dos direitos que a lei ou os 

estatutos conferem ao acionista ´sempre que êste deixar de cumprir obrigações impostas pela lei ou pelos 

estatutos ou de executar medidas de interêsse coletivo´. Esta faculdade (especialmente levando em conta a 

referência a medidas de interêsse coletivo) é, sem dúvida, muito grave e perigosa”.  Quando a presente 

pesquisa já estava em estágio avançado, a referida constatação também foi expressa por José Alexandre 

Tavares Guerreiro e Gabriel Saad Kik Buschinelli em parecer proferido em 25 de fevereiro de 2014: “Que se 

saiba, essa situação (identificada por Tullio Ascarelli) não se alterou. Não há, em legislações estrangeiras, a 

previsão de que a assembleia geral possa suspender direitos de um acionista. Como mencionado, alguns 

países impõem a suspensão automática de direitos em certas condições objetivamente verificáveis, mas não 

subordinam a sanção à deliberação dos sócios”. Disponível em 

http://dasa.infoinvest.com.br/ptb/2471/PareceresAdicionaisCromossomo.pdf acesso em 10.03.2014. 
85

 Cf. observa Bruno di Dotto, a suspensão dos direitos políticos de voto das ações adquiridas pela própria 

companhia tem como função preservar aspectos organizativos do capital social, pois, caso não houvesse 

qualquer alteração, a aquisição poderia representar uma subversão do sistema de distribuição de poderes. 

Negócios da Companhia com Ações de sua Emissão. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 178. Além disso, o autor observa que quando a sociedade 

adquire suas próprias ações, não se tem, propriamente, a atribuição da qualidade de acionista para a mesma. 

A companhia tão somente incorpora ao seu patrimônio o valor que essas ações representam. A suspensão de 

direitos poderia, nesses casos, ser qualificada como hipótese de suspensão de eficácia (as ações em tesouraria 

ficam subordinadas a um fator de atribuição de eficácia geral) (p. 184-185). 
86

 Em Portugal, constituem hipóteses de suspensão do direito de voto previstas no Código de Sociedades 

Comerciais, a aquisição das próprias ações (artigos 220º, 4 e 324º, 1, a do CSC), a situação de participações 

recíprocas (485º, 3). Em França, é possível identificar no Código Comercial ) a suspensão nas hipóteses de (i) 
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Países como Itália (art. 2344, 4º do Código Civil italiano), França (art. L. 228-29), 

Portugal (artigo 384º, 4) e Argentina (artigo 192 da Ley 19.550
87

) reconhecem a suspensão 

automática nos casos de acionista que não cumpre o dever de integralizar as ações 

subscritas. Na Alemanha, tem-se tratamento peculiar para a matéria, pois a lei das 

sociedades por ações alemã subordina o exercício do direito de voto à integralização plena 

(§134 da Aktiengesetz), criando condição suspensiva legal. Os estatutos podem prever, 

entretanto, que o adimplemento da entrada mínima legal (ou mesmo quantia superior 

determinada pelos estatutos) é suficiente para assegurar o exercício do direito de voto até 

que todas as prestações sejam pagas. Caso os estatutos contenham essa previsão, o 

pagamento da parcela mínima (legal ou estatutária) assegura ao acionista o direito a um 

voto. Se, entretanto, o montante integralizado extrapola o mínimo exigido, então o 

acionista poderá exercer o direito de voto proporcionalmente às ações integralizadas. Por 

fim, nas hipóteses em que os estatutos não asseguram o direito de voto antes da 

integralização plena e quando o acionista não as paga integralmente (mas, ainda, superando 

o mínimo legal), igualmente se assegura o direito de voto proporcionalmente às ações 

integralizadas
88

. 

Outro fundamento típico para a suspensão ex lege, em especial na Europa 

Continental, diz respeito à hipótese de não observância do dever de realizar oferta pública 

obrigatória. Assim o fazem a Itália (art. 110
89

, Testo Unico della Finanza, Decreto 

                                                                                                                                                                                
aquisição das próprias ações, mantidas em tesouraria (art. L. 233-31) e (ii) as situações de participação 

recíproca (art. L. 225-111).  
87

 Mora: ejercicio de los derechos. ARTICULO 192. — La mora en la integración se produce conforme al 

artículo 37 y suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora. 

Esclareça-se que o mencionado art. 37 fixa regra de mora de pleno direito, in verbis: Mora en el aporte: 

sanciones. ARTICULO 37. — El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre 

en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el 

aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. La sociedad podrá excluirlo sin perjuicio de 

reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte. En las sociedades por acciones se 

aplicará el artículo 103. 
88

 A regra do direito alemão prevê, ainda, a necessidade de tratamento igualitário entre os acionistas, de modo 

que o estatuto não pode prever tratamento diverso para determinados acionistas ou classes de ações.   

 
89

 “Art. 110 (Inadempimento degli obblighi)  1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli 

eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in 

cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6”. A sessão II do referido decreto 

legislativo trata das ofertas públicas obrigatórias de aquisição (offerte pubbliche di acquisto obbligatorie). 

Disponível em www.consob.it acesso em 21.09.2013. 
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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), Portugal (art. 192
90

 do CVM – Código de Valores 

Mobiliários) e a Alemanha (§59
91

 do WpÜG - Securities Acquisition and Takeover Act
92

). 

Além dessas hipóteses, foi possível identificar, em França, a hipótese de suspensão 

automática em caso de (i) violação ao dever de informar a aquisição de determinadas 

quantidades de ações (art. L. 233-14); (ii) não observância das regras que disciplinam a 

constituição de sociedades anônimas mediante oferta pública (art. L. 225-11-1) ou privada 

(art. L. 225-16-1); (iii) não conversão das ações sob a forma nominativa, quando assim 

exigido pela Lei (art. L. 225-109) e (iv) não observância das regras relativas ao aumento de 

capital (art. 225-150). Em todos esses casos, será suspenso o exercício do direito de voto e 

de percepção dos dividendos, até que seja regularizada a situação.  

A previsão constante na Lei brasileira, se comparada com as demais, revela 

particularidades estruturais e funcionais, na medida em que, em todos os casos 

mencionados, a suspensão de direito é automática (ex lege) e com efeitos limitados ao 

exercício dos direitos fixados pela própria norma jurídica. Em razão desse aspecto, optou-

se em utilizar a experiência de direito comparado ao longo da tese, sem reservar capítulo 

específico ou tratamento em separado para cada um dos países.  

 

 

                                                           
90

 “Artigo 192.º Inibição de direitos. 1 - O incumprimento do dever de lançamento de oferta pública de 

aquisição determina a imediata inibição dos direitos de voto e a dividendos inerentes às acções: a) Que 

excedam o limite a partir do qual o lançamento seria devido; b) Que tenham sido adquiridas por exercício de 

direitos inerentes às acções referidas na alínea anterior ou a outros valores mobiliários que confiram direito à 

sua subscrição ou aquisição. 2 - A inibição vigora durante cinco anos, cessando: a) Na totalidade, com a 

publicação de anúncio preliminar de oferta pública de aquisição mediante contrapartida não inferior à que 

seria exigida se o dever tivesse sido cumprido atempadamente; b) Em relação a cada uma das acções 

referidas no número anterior, à medida da sua alienação a pessoas que não estejam em nenhuma das situações 

previstas no n.º 1 do artigo 20.º 3 - A inibição abrange, em primeiro lugar, as acções de que a pessoa obrigada 

ao lançamento é titular directo e, sucessivamente, na medida do necessário, aquelas de que são titulares as 

pessoas indicadas no n.º 1 do artigo 20.º, segundo a ordem das respectivas alíneas, e, em relação a pessoas 

referidas na mesma alínea, na proporção das acções detidas por cada uma delas. 4 - São anuláveis as 

deliberações dos sócios que, sem os votos inibidos, não teriam sido aprovadas. 5 - Os dividendos que tenham 

sido objecto de inibição revertem para a sociedade”. 
91

 “Section 59. Loss of Rights. Rights from shares held by the offeror, persons acting in concert with him, or 

subsidiaries of the latter or in respect of which voting rights are, pursuant to Section 30 (1) sentence 1 no. 2, 

attributed to the offeror, persons acting in concert with him, or subsidiaries of the latter shall not exist for as 

long as the duties pursuant to Section 35 (1) or Section 35 (2) are not complied with. This shall not apply to 

claims under Section 58 (4) and Section 271 of the Stock Corporation Act (Aktiengesetz) if the failure to 

effect a publication or make an offer pursuant to Section 35 (1) sentence 1 or Section 35 (2) sentence 1 was 

not willful and was subsequently remedied”. 
92

 A versão em inglês foi obtida em 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetz/wpueg_en.html acesso em 23.09.2013. 
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2.5. Síntese e recapitulação 

 

O direito brasileiro contém, ao que se pode concluir, previsão particular quanto à 

atribuição de competência para a assembleia geral suspender o exercício de direitos do 

acionista. Diversos países, porém, admitem a suspensão do exercício de direitos ex lege, 

isto é, sem qualquer manifestação do órgão deliberante da companhia (como também o faz 

a Lei brasileira para algumas situações específicas). 

Quanto ao objeto central da tese, a finalidade da atribuição de poder à assembleia 

geral está relacionada a não observância, pelo acionista, dos deveres que lhe são impostos 

pela Lei ou pelo estatuto social, os quais compõem a complexa posição jurídica do 

acionista. De forma mediata, afigura-se como medida de proteção da cláusula de 

finalidade (fim comum, que compreende tanto o escopo-meio quanto o escopo-fim), 

conforme definida pelos acionistas. Não há, por óbvio, objetivo único para adoção da 

suspensão de direitos, apto a justificar os diversos interesses protegidos, de maneira que o 

escopo da proteção será sempre revelado pela natureza do dever violado. O telos da 

suspensão de direitos será revelado pelo conteúdo do dever violado, mas sempre terá em 

vista a proteção do fim comum.  

Do ponto de vista dogmático, defendemos a tese de que a suspensão do exercício de 

direitos constitui-se como técnica acautelatória ou poder cautelar instrumental concedido 

à assembleia para a defesa do fim comum. Esse poder será exercido sempre em vista da 

concreta não observância de determinados deveres legais ou estatutários. Ao suspender, 

temporariamente, o exercício de direitos do acionista faltoso a sociedade, por intermédio 

do seu órgão deliberante, afasta o sócio (total ou parcialmente) do contexto social. Quer 

dizer, o acionista que não cumpre dever imposto pela Lei ou pelo estatuto social terá 

relativizado o exercício das diversas posições jurídicas ativas inerentes à qualidade de 

sócio (não poderá, portanto, exercer com plenitude os direitos, poderes e faculdades 

assegurados em Lei).  

 Por essas razões, dispensam-se os elementos subjetivos da conduta do acionista em 

mora (culpa ou dolo) quanto ao cumprimento de seus deveres, pois caberá à assembleia 

deliberar sobre a conveniência e utilidade da medida. Também não se exige qualquer 

demonstração de dano real ou potencial à companhia para justificar a adoção da técnica 

acautelatória. É suficiente a violação ao dever legal ou estatutário para que se autorize a 

suspensão do exercício dos direitos do acionista.        
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3. DEVERES DO ACIONISTA 

3.1. Colocação do problema. 

 

 Há, não se pode negar, uma dificuldade prévia em enumerar e sistematizar os 

deveres dos acionistas
93

. Além da ausência de ditames legais específicos, não há consenso 

doutrinário a respeito. Se, de um lado, é possível afirmar que o acionista tem o dever legal 

de realizar a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas, tanto no ato de 

constituição quanto nos movimentos de aumento de capital social; de outro, existem 

dúvidas a respeito de quais seriam e se haveriam outros deveres impostos pela Lei. 

 Também é necessário levar em consideração a absoluta ausência de critérios para se 

definir, sob o ponto de vista da teoria geral do direito societário, quais seriam as posições 

jurídicas subjetivas passivas dos sócios, na medida em que estas variarão conforme o tipo 

de sociedade e da conformação real desta. Mais do que isso, mesmo que se busque, dentro 

de determinado tipo, um tratamento unitário, ter-se-á igual dificuldade, uma vez que o 

complexo de posições jurídicas passivas de um determinado sócio poderá ser diverso de 

outro sócio naquela específica sociedade. Tome-se como exemplo a posição ocupada pelo 

sócio comanditário em contraposição ao sócio comanditado nas sociedades em comandita 

simples; a posição do sócio ostensivo e do sócio participante nas sociedades em conta de 

participação; a posição do acionista controlador e do acionista não controlador nas 

sociedades anônimas e assim por diante.  

 Considerando, porém, que a problemática analisada nesta tese tem estreita relação 

com a não observância dos deveres dos sócios, parece-nos indispensável buscar alguns 

elementos para classificá-los. Antes, porém, vejamos como tem sido o tratamento e a 

identificação dos deveres dos sócios pela doutrina, levando-se em consideração apenas e 

tão somente o regime jurídico das sociedades anônimas. 

                                                           
93

 É interessante observar que a Lei de Sociedades Anônimas confere tratamento sistemático aos deveres dos 

administradores (arts. 153 a 158 da LSA). É possível identificar a imposição dos deveres gerais de diligência, 

de lealdade, de não agir em conflito de interesses e de informação; além, é claro, de todos os seus possíveis 

desdobramentos. A dificuldade de sistematizar os demais deveres dos administradores também é observada 

pela melhor doutrina. Cf. Marcelo Vieira von Adamek. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A 

(e as ações correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009, p. 183. É interessante observar que o autor identifica, além 

dos deveres gerais descritos na LSA, outras cinco hipóteses de deveres gerais tidos como desdobramento 

daqueles e mais cinco exemplos de deveres específicos contemplados, esparsamente, na Lei de Sociedades 

Anônimas. 
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3.1.1. Tratamento doutrinário dos deveres dos sócios nas sociedades anônimas. 

 

 A pesquisa identificou a ausência de tratamento doutrinário homogêneo em torno 

dos deveres sociais. Alguns autores sustentam que a única obrigação do acionista é 

integralizar as ações subscritas ou adquiridas; outros há que afirmam e reconhecem a 

existência dos deveres de lealdade; poucos se propuseram a identificar, na Lei de 

Sociedades Anônimas, deveres específicos impostos aos acionistas (ou a alguns acionistas 

em situação jurídica particular, como é o caso do controlador). Antes, porém, de 

adiantarmos nossas conclusões, tentaremos delinear o quadro identificado.  

 Modesto Carvalhosa
94

, por exemplo, sustenta que a única obrigação do acionista é 

integralizar o capital. No mesmo sentido manifesta-se Marcelo Barbosa, porém, o autor 

procura distinguir as obrigações dos deveres atribuídos aos sócios
95

 e admite a 

possibilidade de que, eventualmente, outras obrigações sejam estabelecidas no estatuto 

(prestações acessórias)
96

.  

                                                           
94

 Modesto Carvalhosa sustenta que a única obrigação do acionista é integralizar o capital, mas depois afirma 

que o exercício de direitos pode ser suspenso em caso de conflito formal de interesses. Comentários à Lei de 

Sociedades Anônimas. 2º Volume. São Paulo: Saraiva, 5ª Ed., 2011. In verbis: “A única obrigação imposta 

pela lei ao acionista é a de integralizar a parcela do capital que subscreveu, de acordo com as condições 

previstas” (p. 296). E, adiante: “Somente quando ocorre o conflito formal de interesses entre o acionista e a 

companhia é que a assembleia geral poderá suspender o exercício do direito de voto” (p. 745).  
95

 A lição de Antunes Varella, na qual se assenta o raciocínio de Barbosa, é precisa nesse sentido: “O dever 

jurídico é assim uma categoria bastante mais ampla do que os deveres de prestação correspondentes às 

obrigações. O dever jurídico abrange não só as situações de vinculação de uma pessoa a uma conduta 

específica (como sucede nas obrigações), mas também as situações de vinculação de uma pessoa a um 

comportamento genérico (como sucede com os deveres gerais de abstenção, correspondentes aos direitos 

reais”. Das Obrigações em geral. Volume 1, 9ª Ed. Revista e Atualizada. Almedina: Coimbra, 1996, pp. 55. 

Não extraímos dela, porém, a consequência defendida por Marcelo Barbosa para fins de aplicação do artigo 

120 da LSA, conforme já exposto no início do presente trabalho. 
96

 Para o autor “não se pode deixar de marcar, todavia, a diferença existente entre as obrigações dos 

acionistas e seus deveres. Para tanto, recorra-se à síntese de Antunes Varela (1991, v. 1, p. 16), que, para 

caracterizar de forma genérica as obrigações no campo do Direito Civil, fez referência ao ´dever de prestar a 

que uma pessoa fica adstrita, no interesse de outra, que distingue a relação obrigacional de outros tipos 

próximos de relações´. A simplicidade da lição do jurista português permite identificar de imediato o que 

separa, substancialmente, a obrigação do dever: é que no caso da obrigação haverá relação jurídica em que 

figura um titular de direito subjetivo – no caso, a companhia, credora do acionista que é o sujeito passivo da 

obrigação. Diversamente do que ocorre com as obrigações dos acionistas, no caso dos ´deveres´ não há um 

credor figurando no outro polo de relação jurídica de crédito. Os deveres devem ser vistos, isto sim, como 

´normas de conduta´ que ditam certas posturas que o acionista deve tomar, e, quase sempre, de que forma 

devem se manifestar tais posturas. Veja-se o caso do dever oriundo do direito de voto. Muito embora nenhum 

acionista seja, via de regra, obrigado a votar – não haverá um terceiro que poderá cobrar do acionista que 

vote, como se exigisse o atendimento a um direito subjetivo – ao votar, o acionista deverá fazê-lo no interesse 

da sociedade, e não em interesse próprio”. Marcelo Barbosa, ao tratar das obrigações dos acionistas. Direito 

das Companhias... cit., pp. 281-282. Mais adiante, o autor sintetiza seu raciocínio nos seguintes termos: 

“Aceita a distinção entre obrigação e dever, em geral a única obrigação do acionista que decorre da lei e do 

estatuto social é a de realizar o capital social subscrito, que sempre mereceu destaque, na lei e na doutrina, 
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Rubens Requião
97

 e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa
98

 reconhecem tanto a 

existência da obrigação de realizar o capital quanto do dever de lealdade para com a 

sociedade. Essas posições, ainda que não se possam dizer equivocadas, mostram-se 

incompletas. 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto, por sua vez, reconhece tanto o dever principal de 

realizar as prestações correspondentes ao preço de emissão das ações subscritas ou 

adquiridas, que o mestre trata como sendo, em regra, a única obrigação do acionista, 

quanto, mais adiante, complementa seu raciocínio dizendo que “em se tratando de acionista 

controlador, cumpre lembrar as obrigações específicas que lhe são atribuídas, cujo 

descumprimento gera a possibilidade de responsabilizá-lo pelos danos que do exercício do 

poder de controle puderem resultar para os acionistas ou para terceiros” e destaca, por fim, 

que há “alguns autores que procuram atribuir ao acionista uma obrigação de fidelidade ou 

de lealdade para com a companhia”, sendo, na sua visão, preciso ver com cautela tal 

assertiva. Diz ainda que “esse dever de lealdade do acionista, contudo, apresenta-se mais 

como um ônus para o exercício do direito a que corresponde do que, propriamente, uma 

obrigação”
99

. Percebe-se, neste posicionamento, relativa ampliação das posições jurídicas 

passivas inerentes à qualidade de sócio, com destaque aos deveres do acionista controlador. 

Nesse ponto, aliás, não parece possível concordar com a qualificação atribuída pelo 

professor Assis Gonçalves, ao tratar esses deveres como ônus, na medida em que a noção 

de ônus está diretamente relacionada a uma faculdade do seu titular. No caso, o acionista 

controlador está obrigado a observar tais deveres anexos (ou instrumentais), por força de 

disposição legal expressa (LSA, arts. 116 e 117) e da cláusula-geral de boa-fé.  

Osmar Brina Corrêa-Lima
100

 procura identificar, de forma aparentemente única na 

doutrina, os deveres do acionista. Sendo assim, afirma que a “lei explicita as seguintes 

obrigações principais aos acionistas: 1. Dever de exercer o direito de voto no interesse da 

companhia, evitando o abuso de direito e o conflito de interesses (art. 115); 2. Realizar, nas 

condições previstas no estatuto ou no boletim de subscrição, as prestações correspondentes 

                                                                                                                                                                                
porque indiscutivelmente é a principal das obrigações e deveres do acionista. Excepcionalmente, o acionista 

pode ter outras obrigações, referidas como prestações acessórias” (Ob. Cit., p. 282-283). 
97

 Rubens Requião, por sua vez, reconhece tanto a existência da obrigação de realizar o capital quanto, “além 

disso, tem o sócio, como todo membro de uma coletividade constituída e organizada, o dever de lealdade 

para com a sociedade”. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 25ª Ed., 2ª Tiragem, 2008, p.152 (item 368). 
98

 Para Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, “fundamentalmente, os deveres essenciais dos acionistas são 

dois: o de contribuir para o capital da sociedade e o de lealdade”. Curso de Direito Comercial. Volume 3. 

Malheiros Editores, São Paulo, 2008, p. 238.  
99

 Para Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Manual das Companhias ou Sociedades Anônimas. 3ª Edição. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 125-128.  
100

 Para Osmar Brina Corrêa-Lima. Sociedade Anônima. 2ª Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2003, pp. 277-278.  
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às ações subscritas ou adquiridas (art. 106). Além dessas duas obrigações principais, outras 

existem, difusas no texto legal (por exemplo: arts. 4º-A, §3º, 215, §2º e 116-A). A 

obrigação de exercer o direito de voto no interesse da companhia não é de fácil apreensão à 

primeira vista. Contudo, toda a dificuldade dissipar-se-á se se pensar na importância 

decisiva do voto do acionista controlador que poderia, com ele, praticar atos com abuso de 

poder”. Há, como se percebe, nova ampliação na identificação dos deveres do acionista, 

ainda que o autor tenha deixado de mencionar os deveres de lealdade. Além disso, a 

posição do respeitado comercialista mineiro é indício de que o tema dos deveres e 

obrigações dos sócios, no Brasil, não tem merecido o devido tratamento, porquanto não se 

pode atribuir aos deveres de voto o qualificativo de obrigação principal do acionista. 

Obrigação principal é aquela indispensável à qualificação do sujeito como sócio e, no caso 

das companhias, a única obrigação principal é a de realizar as prestações correspondentes 

às ações subscritas ou adquiridas, conforme será detalhado mais adiante
101

.   

Perceba-se que, até o presente momento, exceto pela ressalva feita por Marcelo 

Barbosa, os autores citados não fizeram menção à possibilidade de imposição dos deveres 

estatutários, muito embora tal fato já tivesse chamado a atenção, em 1979, de José 

Alexandre Tavares Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira, ao tratarem do estatuto do 

acionista em sua reconhecida obra Das Sociedades Anônimas no Direito brasileiro.  Além 

da possibilidade de imposição dos deveres estatutários, os autores destacam como deveres 

do acionista: (i) de realizar o capital e (ii) de votar no interesse da companhia
102

. 

Importante observar que os autores mencionam nas páginas introdutórias da seção 

correspondente (§13. Direitos e Obrigações dos Acionistas), tanto o dever do acionista 

residente e domiciliado no exterior de indicar representante quanto o dever derivado do à 

época vigente artigo 254 da Lei das Sociedades Anônimas. Não os enumeram, porém, 

entre os deveres positivos que a lei impõe ao acionista. 

                                                           
101

 Vale, por enquanto, a precisa lição de Pontes de Miranda, ao reconhecer a existência do dever principal 

(dever de entrada integral), que seria “ineliminável, por ser inerente à sociedade por ações” e destaca, com 

razão, a possibilidade de que a Lei e o Estatuto criem outros deveres, desde que não deturpem “a natureza da 

sociedade por ações”. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo L, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 

1965 (§5.311): “o único dever que não pode deixar de existir, para os acionistas, e, se outros existem, se tem 

como o principal, é o dever de entrada integral, o dever de prestar o valor da ação que subscreveu, ou que 

adquiriu, ainda não integralizada a entrada. Tal dever é ineliminável, por ser inerente à sociedade por ações. 

As leis especiais e os estatutos podem criar outros deveres, que não deturpem a natureza da sociedade por 

ações. De ordinário, há cláusulas estatutárias que estabelecem deveres de não-fazer, com penalidades: e.g. a 

cláusula de não transferência das ações, a cláusula de não-comunhão nas ações, a cláusula de não-

transferência ou constituição de direito a favor de estrangeiros, a cláusula de prévio assentimento da 

assembléia geral para a transferência, a cláusula de não-ingresso em emprêsa concorrente, a cláusula de 

não dirigir outra sociedade” (p. 215) 
102

 Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro. Das sociedades..., cit., pp. 267-278 (itens 

92, 93 e 94). O trecho em destaque está na p. 270. 
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Será preciso concluir, então, se a violação a esses deveres (incluídos, por óbvio, as 

obrigações) conduzirá à subsunção da hipótese do art. 120 da LSA, sendo per se suficiente 

para autorizar a suspensão. Antes, porém, de avançar nesse propósito (i.e. analisar a 

disciplina dos deveres legais e estatutários e estabelecer seu tratamento do ponto de vista 

do direito societário, preocupando-nos com a possibilidade da suspensão do exercício de 

direitos do acionista inadimplente), julgamos oportuno buscar uma classificação apta a 

sistematizar a disciplina dos deveres dos acionistas com todas as hipóteses por nós 

identificadas.  

3.1.2. Os deveres dos acionistas. Proposta de classificação. 

 

Em que pese não haver consenso doutrinário a respeito, parece importante 

apresentar uma conclusão prévia a respeito de quais seriam os deveres dos acionistas e qual 

a função destes para o direito societário. 

A obrigação principal do acionista é a de integralizar as ações subscritas, nas 

condições fixadas no ato de subscrição. Diz-se, corretamente, que essa é a obrigação 

principal do acionista porque constará do capital social e atribuirá ao sujeito de direito a 

qualidade de sócio. Sem cumprir esse dever, ao acionista não poderá ser reconhecida a 

titularidade de direitos ou mesmo a vinculação aos demais deveres fixados na lei ou no 

estatuto (acessórios). Quer dizer, as demais obrigações terão sempre o caráter de 

acessoriedade em relação a esta, daí porque não se pode considerar a existência de outras 

obrigações principais, por mais relevantes que sejam do ponto de vista econômico
103

. 

Além do dever principal, outros defluem da lei de sociedades anônimas e podem vir 

a significar, no caso concreto, a obrigatoriedade de adoção de certo comportamento (e.g., 

as hipóteses do art. 4º, §§ 4º e 6º; art. 116-A; art. 119; e art. 254-A da LSA). A regra do art. 

119 estabelece o dever para o acionista residente ou domiciliado no exterior de indicar 

representante com poderes para receber citação no Brasil. O art. 116-A fixa, para o 

acionista, dever de informação. A hipótese do art. 254-A (dever de oferta pública 

obrigatória legal em companhias abertas), na medida em que assegura direito aos 

acionistas não controladores com direito de voto, também poderá caracterizar dever a ser 

incorporado ao status socii quando o adquirente é acionista da companhia alvo. Além 

desses deveres, decorrem da Lei, por força de cláusula-geral apta a ensejar a exigibilidade 

de condutas omissivas ou comissivas, os deveres de lealdade no âmbito societário, os quais 
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 Não se pode concordar, portanto, com a posição de Osmar Brina Correa-Lima (nota 86, supra), no sentido 

de que existiriam outras obrigações principais ao acionista.  
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sempre dependerão de concretização em decorrência da aplicação da cláusula-geral de boa-

fé. Ainda sob a óptica dos deveres legais, há (i) aqueles que decorrem do exercício do 

poder de voto, seja por aplicação dos deveres de lealdade seja por conta da consideração 

deste como poder-função e; (ii) aqueles que decorrem do exercício do poder de controle 

(nesse caso, poder-função).  

Reconhece-se, igualmente, a possibilidade de se estabelecer, via disposição 

estatutária, deveres estatutários (ou de prestação acessória), os quais terão como 

consequência o surgimento de relação obrigacional entre a sociedade e o acionista (ou 

grupo de acionistas). Tais deveres, conforme será demonstrado, incorporam-se à situação 

jurídica subjetiva do acionista. 

Desse quadro se pode extrair uma tentativa de classificação. Em primeiro, deve-se 

reconhecer que o único dever principal do sócio, no âmbito das sociedades anônimas, está 

vinculado ao dever de integralizar o capital social vinculado às ações subscritas ou 

adquiridas, condição sem a qual o subscritor não se tornará sócio e, portanto, não 

desfrutará da qualidade de acionista. Os demais deveres serão instrumentais ou acessórios. 

Levando em consideração a fonte do dever, identifica-se que ele poderá ser dever 

legal ou estatutário
104

. Há deveres legais que são impostos a todos os sócios, assim como 

existem situações em que apenas determinado acionista (ou grupo de acionistas) ficará 

vinculado ao referido dever. O mesmo se pode afirmar quanto aos deveres estatutários, os 

quais podem ser impostos para todos ou somente para alguns acionistas, nas condições 

especificadas no estatuto social. 

Quanto ao conteúdo da prestação, este poderá ser negativo (de não fazer) ou 

positivo (de dar, de fazer).  

Tem-se, assim, que determinado dever legal poderá ser principal ou instrumental 

(ou acessório), com conteúdo positivo (de dar, de fazer) ou negativo (de não fazer), 

imposto aos sócios em geral ou a determinado sócio ou grupo de sócios, em concreto. Por 

outro lado, os deveres estatutários, os quais serão sempre acessórios, também poderão ter 

conteúdo negativo ou positivo. Os deveres estatutários, igualmente, poderão vincular todos 

ou alguns dos acionistas
105

.  

                                                           
104

 A questão vinculada aos deveres eventualmente impostos mediante acordo de sócios (parassociais) será 

objeto de tratamento em separado, em razão das particularidades que suscita.  
105

 O mesmo ocorre com os deveres parassociais, sendo, porém, duvidosa a afirmação de que estes possam 

ser impostos ao sócio tendo em vista o interesse imediato da sociedade, que não será parte do contrato. 

Questão esta que será objeto de tratamento em tópico apropriado. 
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Identificados os deveres, cumpre destacar aspecto relevante, qual seja, o 

fundamento da atribuição destes ao acionista em vista do interesse social
106

. 

A resposta remete a ideia de fim comum, elemento característico do contrato de 

sociedade. O cumprimento desses deveres, seja o principal ou os acessórios, decorram da 

lei ou do estatuto, sejam positivos ou negativos, tem a função de permitir o 

desenvolvimento da atividade a que os sócios se propuseram (escopo-meio) e viabilizar a 

obtenção do lucro (escopo-fim)
107

.  

Neste caso, sem o adimplemento dos deveres por parte dos sócios, a sociedade não 

poderá lograr sua finalidade. Daí porque se justifica a possibilidade de reconhecer à 

entidade, por deliberação de seu órgão soberano, impedir que o sócio faltoso exerça seus 

poderes
108

, faculdades e direitos até que venha a cumpri-las. 

Por outro lado, quando o dever não está adstrito a essa função, difícil será 

reconhecer à assembleia geral competência para deliberar sobre interesses que não estejam 

imediatamente vinculados à entidade. É o que ocorre, e.g., com os deveres impostos ao 

sócio via pacto parassocial. 

 

3.2. Dever principal do acionista. Integralizar as ações subscritas ou adquiridas. Art. 

106 da LSA. 

 

O acionista tem o dever de realizar as prestações correspondentes às ações 

subscritas ou adquiridas, basicamente em duas situações específicas: (i) prestação 

vinculada à subscrição de ações no ato de constituição e (ii) prestação devida na hipótese 

de subscrição de aumento de capital. A Lei de Sociedades Anônimas estabelece a 
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 É oportuno observar que, em relação aos deveres dos administradores, a Lei de Sociedades Anônimas 

estatui dever específico de “exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no 

interesse da companhia (LSA, art. 154, caput)”. Em função dessa regra, “o administrador deve sempre guiar 

a sua atuação para a consecução do escopo-meio da companhia - isto é, o objeto social, a atividade 

empresarial ou a empresa, a cuja exploração se dedique e que há de ser descrita minuciosamente no estatuto 

social (LSA, art. 2º, §2º - e do seu escopo-fim (ou finalidade), que é a obtenção e partilha de lucros entre os 

acionistas”. Marcelo Vieira von Adamek. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A, cit., p. 143.. 
107

 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, valendo-se de Karsten Schmidt, aplica esse mesmo raciocínio ao dever 

de lealdade. Propõe-se, no presente estudo, que essa vinculação ao fim social permeie todos os deveres dos 

sócios perante a sociedade, pelas mesmas razões: “a sociedade enquanto organização, não mero conjunto de 

relações obrigacionais, e instrumento para perseguir determinado fim (comum, quando haja vários sócios). 

De modo a podermos dizer que o dever de lealdade tem o seu fundamento primeiro na natureza da sociedade 

enquanto instrumento para consecução de determinado fim ou satisfação de interesses sociais – o sócio está 

vinculado a respeitar essa natureza, a mover-se dentro do círculo do permitido por esse fim ou interesses”. 

Curso de Direito Comercial, cit., 316. 
108

 Conforme explica Erasmo Valladão A. e N. França: “Direito subjetivo é a prerrogativa de tutelar o próprio 

interesse (inter partes). Poder é a prerrogativa de tutelar também o interesse alheio (super partes)”. Anotações 

de aula. Curso de pós-graduação. Disciplina Teoria Geral do Direito Societário II. 2º semestre de 2012. 
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responsabilidade solidária entre o subscritor originário e o cessionário da referida 

participação no caso de aquisição de ações não integralizadas, sendo certo que esta cessará 

em relação ao alienante após o decurso do prazo de 2 (dois) anos contados da data de 

transferência das ações (artigos 106, 108 e 108, parágrafo único, da LSA). 

As condições para o cumprimento da obrigação devem constar no estatuto ou no 

boletim de subscrição. Em caso de omissão quanto aos termos desta (montante, prazo ou 

data de pagamento), a lei outorga competência para os órgãos da administração (diretoria 

ou conselho de administração, conforme o caso) efetuarem a chamada, de acordo com os 

procedimentos previstos no seu art. 106, §1º da LSA. Em caso de descumprimento, o 

acionista ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ainda o pagamento dos 

juros, da correção monetária e da multa estatutária, tudo em conformidade com o art. 106, 

§2º do mesmo diploma legal
109

. 

Verificada a mora do acionista
110

, a companhia poderá, à sua escolha: (i) promover 

processo de execução para cobrar as importâncias devidas ou (ii) mandar vender as ações 

em bolsa de valores, por conta e risco do acionista
111

. Não tendo obtido êxito quanto à 

satisfação da obrigação de integralização das ações, poderá (iii) “declara-las caducas e 

fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal”, 

sendo certo que, na ausência de lucros e reservas suficientes, “terá o prazo de 1 (um) ano 

para colocar as ações caídas em comisso, findo o qual, não tendo sido encontrado 

comprador, a assembleia geral deliberará sobre a redução do capital em importância 

correspondente” (art. 107, incisos I e II c/c parágrafos 1º a 4º da LSA)
112

. 

Da disciplina legal brasileira se depreende constatação bastante curiosa: o titular 

das ações não integralizadas poderá, ex vi legis, exercer em sua plenitude todas as posições 

jurídicas subjetivas ativas decorrentes da qualidade de sócio. Poderá, portanto, e.g., exercer 

o poder de voto, participar dos lucros sociais, fiscalizar a gestão dos negócios sociais. 

                                                           
109

 “Seja qual foi a forma de determinação do prazo para pagamento do saldo (pelo estatuto, pelo boletim de 

subscrição ou por chamada do Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso), à sociedade é 

vedado exigir do acionista a antecipação da realização antes do termo”. Luiz Gastão Paes de Barros Leães. 

Comentários à Lei das Sociedades Anônimas (artigos 52 a 120). São Paulo: Editora Saraiva, 1980, p. 207, 

item 205. 
110

 Tratando-se de obrigação positiva e líquida, aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil, de maneira que 

o acionista ficará constituído em mora de pleno direito.  
111

 São hipóteses não excludentes e que não podem ser derrogadas, conforme anota Luiz Gastão Paes de 

Barros Leães: “Essa opção entre a cobrança judicial ou a extrajudicial não pode ser obviada, nem limitada, 

reputando-se não escrita qualquer estipulação, no estatuto ou no boletim de subscrição, que a exclua ou 

limite”. Comentários..., cit., p. 210, item 206. 
112

 Redução de capital involuntária, realizada no interesse dos credores, que ficam então informados sobre a 

falta de integralização. No caso, obviamente, os credores contra a mesma não podem intentar qualquer 

oposição. Também não surge, para os credores, qualquer pretensão de exigibilidade de seus créditos como 

condição para sua efetivação, nos exatos termos da ressalva constante no art. 174 da LSA.   



41 
 

A situação não merece o mesmo tratamento em direito comparado. 

Na Itália, o art. 2344, 4º do Codice Civile prevê, ipso facto, a suspensão do direito 

de voto na hipótese de não integralização. Autorizada doutrina
113

 identifica a suspensão de 

direitos como uma sanção provisória ao sócio inadimplente, pois precederia medida mais 

grave de exclusão do acionista (art. 2344, 1º, 2º e 3º)
114

 caso o dever de integralização não 

venha a ser cumprido. É de se notar, porém, que a suspensão não desperta maiores 

controvérsias e acaba sendo mencionada en passant
115

.  

A Lei Argentina de sociedades também estabelece a suspensão de pleno direito, 

sem necessidade de deliberação assemblear prévia (artigo 192 da Ley 19.550
116

). Aliás, o 

tratamento conferido à situação jurídica do acionista em mora, na Argentina, remete à ideia 

que adiante será desenvolvida, no sentido de que a suspensão de exercício de direitos não é 

sanção ao acionista, uma vez que esta vem disciplinada no artigo 193
117

 da referida Lei.  

O mesmo ocorre, como visto, na França (art. L. 228-29 do Code de Commerce) e 

em Portugal (artigo 384º, 4 do CSC).   

                                                           
113

 Gastone Cottino. Diritto Societario, cit., p. 271: “L´art. 2344 prevede, in caso di mancato pagamento del 

dovuto, un duplice ordine di sanzioni: una, provisoria, e cioè la sospensione del diritto di voto (art. 2344, 4° 

comma), l´altra, definitiva, e cioè l´esclusione del socio (art. 2344, 1°, 2°, 3° comma), che è poi l´unica 

ipotesi di esclusione espressamente contemplata dalla disciplina azionaria”.       
114

 Art. 2344. Mancato pagamento delle quote. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici 

giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non 

ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in 

proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In 

mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di 

un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver 

luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le 

somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere 

rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere 

estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il 

diritto di voto. 
115

 Assim, por exemplo, em Giuseppe Ferri. Diritto Commerciale. cit., p. 337 : “Il socio che è in mora nei 

versamenti non può esercitare il diritto di voto”.   
116

 Mora: ejercicio de los derechos. ARTICULO 192. — La mora en la integración se produce conforme al 

artículo 37 y suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora. 

Esclareça-se que o mencionado art. 37 fixa regra de mora de pleno direito, in verbis: Mora en el aporte: 

sanciones. ARTICULO 37. — El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre 

en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el 

aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. La sociedad podrá excluirlo sin perjuicio de 

reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte. En las sociedades por acciones se 

aplicará el artículo 103. 
117

 Mora en la integración. Sanciones. ARTICULO 193. — El estatuto podrá disponer que los derechos de 

suscripción correspondientes a las acciones en mora sean vendidos en remate público o por medio de un 

agente de Bolsa si se tratara de acciones cotizables. Son de cuenta del suscriptor moroso los gastos del remate 

y los intereses moratorios, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños. También podrá establecer que se 

produce la caducidad de los derechos; en este caso la sanción producirá sus efectos previa intimación a 

integrar en un plazo no mayor de treinta (30) días, con pérdida de las sumas abonadas. Sin perjuicio de ello, 

la sociedad podrá optar por el cumplimiento del contrato de suscripción. 
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Diante desse cenário, é oportuno indagar se o direito brasileiro, além da 

possibilidade de persecução do crédito e venda extrajudicial, admite a possibilidade de 

suspensão do exercício dos direitos do acionista que não cumpre o dever de integralizar as 

ações subscritas ou adquiridas.   

 

3.2.1. A suspensão do exercício de direitos em razão da violação ao dever de 

integralizar as ações subscritas ou adquiridas. 

 

A sociedade tem, conforme visto, dois modos de obter a satisfação do seu crédito 

contra o acionista remisso: (i) execução da dívida e (ii) venda extrajudicial. São faculdades 

não excludentes na medida em que uma das opções poderá suceder a outra. Para Luis 

Gastão Paes de Barros Leães, a “sociedade pode, ainda, suspender o exercício dos direitos 

do acionista remisso, por deliberação da assembleia geral (art. 120)”
118

. 

No mesmo sentido manifestam-se, exemplificativamente, Rubens Requião
119

, José 

Valdecy Lucena
120

, Marcelo Barbosa
121

, Modesto Carvalhosa
122

 e Nelson Eirizik
123

, de 

modo que não parece haver divergência doutrinária consistente quanto à possibilidade de 

suspensão tendo como suporte fático a violação ao dever de integralização das ações 

subscritas ou adquiridas
124

. Essa é, sem dúvida, hipótese típica na qual se deve admitir a 

suspensão de direitos. 

Reconhecida a possibilidade de suspensão de direitos em decorrência da não 

observância do dever de integralizar as ações subscritas e adquiridas, torna-se necessário 

ressaltar, desde logo, uma particularidade desta providência: a suspensão não poderá 

atingir a pessoa do acionista e deve limitar-se ao exercício dos direitos vinculados às ações 

não integralizadas. Essa constatação é de vital importância, porque no caso das sociedades 

anônimas o artigo 80, inciso II da LSA exige a realização, como entrada, de 10% (dez por 

cento), no mínimo, do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro.  

                                                           
118

 Comentários...,cit., p. 210. 
119

 Curso de Direito Comercial..., cit., p. 170.  
120

 Das Sociedades Anônimas..., cit., p. 1030. 
121

 Direito das Companhias..., cit., p. 289. 
122

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 305. 
123

 A Lei das S/A..., cit., p. 577. 
124

 Há autores, como Fran Martins, que não afirmam expressamente a possibilidade de suspensão em caso de 

mora do acionista. Não é possível afirmar, entretanto, que há corrente divergente. Até porque, no caso de 

Fran Martins, o autor inclusive admite a suspensão por violação aos deveres de lealdade societária, situação 

que suscita maiores questionamentos e controvérsias. Comentários..., cit., p. 426-428. 



43 
 

Não está ainda em discussão quais direitos poderão ou não ter o exercício suspenso, 

tema que será investigado no capítulo seguinte. Mas o raciocínio proposto implica, por 

certo, em delimitação quanto aos efeitos da suspensão vincada no descumprimento das 

obrigações de realizar o capital.  

São exemplos, pois, de direitos pertencentes ao sujeito que não poderão ser 

suspensos (i) o direito de participar da assembleia e nela se manifestar (direito de voz; 

LSA, art. 125, parágrafo único), (ii) o poder de voto proporcional às ações integralizadas 

(LSA, art. 110) e (iii) o direito de ser convocado e de convocar assembleia (quando 

atendidos os demais pressuposto do art. 123, parágrafo único, alíneas b, c e d, LSA) .   

3.3. Outros deveres legais do acionista (instrumentais ou acessórios). 

 

 Identificado o dever principal do acionista, outros há que decorrem da lei de 

sociedades anônimas e podem ser incorporados aos status socii dos acionistas que se 

encontrem em determinadas situações. São os casos, por exemplo, do acionista residente 

ou domiciliado no exterior e do acionista controlador, para os quais há imposição de 

deveres acessórios. Cumpre, pois, identificá-los para verificar se o inadimplemento destes 

constitui, igualmente, hipótese na qual se autoriza a suspensão de direitos. 

 

3.3.1. Dever do acionista residente ou domiciliado no exterior de manter 

representante no Brasil. Artigo 119 da LSA. 

 

 O artigo 119 da LSA estabelece que “o acionista residente ou domiciliado no 

exterior deverá manter, no País, representante com poderes para receber citação em ações 

contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta lei”.  O parágrafo único fixa 

regra de representação por presunção, na medida em que “o exercício, no Brasil, de 

qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante legal 

qualidade para receber citação judicial”.  

 Trata-se de regra que cria dever para o acionista, pessoa natural ou jurídica, 

controlador ou não controlador, perante a sociedade, na medida em que facilita a adoção de 

medidas judiciais baseadas na Lei de Sociedades Anônimas que possam ser aventadas pela 

companhia
125

. No caso, o inadimplemento do acionista residente ou domiciliado no 
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 Defendendo interpretação mais ampla ao dispositivo, no sentido de admitir a aplicação também para ações 

societárias propostas com fundamento em outros diplomas, José Waldecy Lucena observa que “o acionista, 

pessoa natural ou jurídica, residente ou domiciliado no exterior, deve manter representante no País, com 
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exterior em dar cumprimento à obrigação de fazer, deixando de manter representante com 

poderes específicos para receber citação, não terá maiores impactos para a sociedade 

quando o acionista nomeia outro representante para exercer quaisquer direitos societários 

(e.g., participar de assembleia, votar, receber dividendos, exercer o direito de recesso), pois 

há presunção que dispensa a menção a poderes específicos
126

.  

 Porém, não se pode descartar a hipótese de que o acionista residente ou domiciliado 

no estrangeiro descumpra a obrigação e não seja possível, pelo critério legal, aferir a 

existência de mandatário apto a receber a citação judicial. Pense-se, por exemplo, no caso 

de acionista pessoa natural que passa a residir no estrangeiro sem atentar à referida 

obrigação ou mesmo na acionista pessoa jurídica que transfere sua sede para país 

estrangeiro e não nomeia procurador com poderes para receber citação. Nessas situações, 

seja qual for o fundamento, pode ser necessária a citação do acionista que não nomeou 

mandatário e não praticou, após a alteração da sua residência ou de seu domicílio, qualquer 

ato social. 

Ter-se-á, assim, caracterizado o inadimplemento de dever imposto pela lei, apto a 

justificar a suspensão de direitos pela assembleia geral com fundamento no art. 120 da 

LSA. Suspensão esta que perdurará até que (i) o acionista residente ou domiciliado no 

exterior nomeie representante com poderes para receber citação ou (ii) exerça quaisquer 

dos direitos de acionista por meio de representante ou mandatário, de modo a atrair a 

incidência do parágrafo único do art. 119. 

 

                                                                                                                                                                                
poderes para receber citação. As ações, em que o acionista é citado na pessoa de seu representante, têm de ter 

por fundamento, necessariamente, temas societários disciplinados na legislação pertinente. Tanto menciona o 

dispositivo que as ações hão de ser propostas com fundamento nos preceitos desta lei. É claro, no entanto, 

que outra legislação pode supedanear as ações judiciais (v.g., a Lei n. 6.385/1976, sobre o mercado de 

valores mobiliários), desde que obviamente referente ao status do acionista de uma companhia”. Das 

Sociedades Anônimas..., vol. I, cit., p. 1188. Defendendo interpretação restritiva e a nosso ver correta, Nelson 

Eizirik pondera que: “A norma excepciona 3 (três) princípios: (i) o da representatividade, pelo qual o 

mandatário é representante por vontade do mandante; (ii) o da necessidade de que o mandato contenha 

poderes expressos para receber citação; e (iii) o da competência, pois, ao permitir que a citação seja feita na 

pessoa do representante legal, possibilita que a ação seja proposta não no domicílio do réu, que é a regra 

geral, mas no domicílio da companhia. Assim, não pode ser objeto de interpretação ampliativa ou analógica, 

aplicando-se apenas às ações judiciais fundadas na Lei das S.A. O dispositivo não pode ser invocado em 

processos administrativos sancionadores instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá 

promover a intimação do acionista indiciado em seu domicílio”. A Lei das S/A..., vol. I, cit., p. 731.    
126

 Para Nelson Eizirik: “Nos termos do parágrafo único, presume-se que o exercício de qualquer dos direitos 

de acionista confere ao mandatário ou representante legal poderes para receber citação judicial. Assim, se o 

mandatário foi constituído para votar em assembleia geral ou para receber dividendos devidos ao mandante, 

poderá receber citação judicial. Trata-se de representação que decorre da lei, não da vontade das partes”. A 

Lei das S/A..., vol. I, cit., p. 731. 
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3.3.2. Dever de realizar oferta pública de aquisição de ações de companhia aberta.  

 

 O dever legal de realizar oferta pública de aquisição de ações de companhia aberta 

decorre de três disposições normativas diversas, que se referem a modalidades específicas 

de OPA.    

 O dever previsto no art. 4º, §4º da LSA classifica-se como Oferta Pública para 

cancelamento de registro de companhia aberta. A hipótese está prevista no art. 2º, inciso I, 

da Instrução CVM n. 361, de 5 de março de 2002 com a seguinte definição: é a OPA 

obrigatória, realizada como condição do cancelamento do registro para negociação de 

ações nos mercados regulamentados de valores mobiliários. Sua função é proteger os 

acionistas não controladores, que perderão, com o fechamento do capital, a possibilidade 

de negociar os valores mobiliários até então detidos. Tem-se, aqui, uma concretização do 

tratamento igualitário que deve ser assegurado aos acionistas minoritários diante de um 

evento capaz de limitar ou mesmo impedir a futura negociação das ações. A todos é 

assegurado o direito de vender pelo mesmo preço.   

 O dever previsto no art. 4º, §6º da LSA vem descrito, no inciso II, da Instrução 

CVM n. 361, como Oferta Pública por aumento de participação. Trata-se de OPA 

obrigatória, realizada em consequência de aumento da participação do acionista 

controlador no capital social de companhia aberta. Sua função é evitar a ocorrência dos 

chamados fechamentos brancos de capital. Situação na qual o acionista controlador faz 

constantes aquisições das ações dos não controladores e diminui a liquidez das ações 

emitidas pela companhia e, por via de consequência, deprecia o preço das futuras 

aquisições (quanto menor é o volume de negociações em torno das ações, menos atrativas 

tornam-se estas para o público em geral, acarretando diminuição de valor de negociação). 

Materializa-se, mais uma vez, a obrigatoriedade do tratamento igualitário entre os 

acionistas não controladores caso o acionista controlador tencione ao controle quase 

totalitário. 

 Além dessas hipóteses, o acionista de companhia aberta que assume a posição de 

adquirente de controle de companhia aberta da qual é sócio submeter-se-á ao dever de 

lançar oferta pública nos termos do art. 254-A
127

 da LSA [OPA por alienação de controle]. 

                                                           
127

 “Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser 

contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de 

aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes 

assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, 

integrante do bloco de controle”. 
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A hipótese está definida no art. 2º, inciso III, da Instrução CVM n. 361: é a OPA 

obrigatória, realizada como condição de eficácia de negócio de alienação de controle de 

companhia aberta.  

 O caráter imperativo dessas ofertas públicas não deixa dúvidas de que, nesses três 

casos, são deveres legais impostos aos acionistas que ocupem a posição de destinatário das 

normas. Nos dois primeiros casos, são deveres específicos do acionista controlador; no 

terceiro caso, trata-se de obrigação imposta a qualquer acionista que ocupe a posição de 

adquirente do controle, sendo certo que, neste caso, o dever também poderá ser imposto a 

não sócios (situação na qual, evidentemente, sequer se cogita de suspensão de direitos do 

acionista, posto não desfrutar da qualidade de sócio o pretenso adquirente).  

 Não se pode descartar, até porque são hipóteses bastante comuns, os deveres 

estatutários de oferta pública para aquisição de ações, os quais serão analisados no capítulo 

pertinente.  

 Além dessas modalidades de oferta pública de aquisição de ações, ditas 

obrigatórias, e que a nosso ver constituem deveres dos acionistas, a Lei das Companhias 

disciplina, em seu art. 257, a chamada OPA para aquisição de controle de companhia 

aberta, de caráter eminentemente voluntário. Neste caso, por óbvio, não se está diante de 

dever jurídico, mas sim de faculdade a ser exercida por qualquer pessoa interessada na 

aquisição de controle de companhia aberta, a qual se sujeitará às regras inerentes ao seu 

exercício.  

 

3.3.2.1. Dever de oferta pública para cancelamento de registro. Art. 4º, §4º da LSA. 

 

 O dever imposto pelo art. 4º, §4
o
  da Lei das Companhias só atinge, conforme já 

adiantado, o acionista controlador da sociedade (ou a própria sociedade emissora). Nesse 

caso, a declaração unilateral
128

 emitida pelo proponente da oferta pública tem o objetivo de 

remediar as distorções decorrentes de evento futuro e certo, qual seja, o cancelamento do 

registro da companhia aberta aprovado pela assembleia. 

 O cancelamento do registro da companhia aberta para negociação de ações no 

mercado, nesse cenário, somente poderá ocorrer quando observada, pelos destinatários da 

                                                           
128

 “A oferta pública de aquisição de ações, conhecida no mercado pela sigla OPA, constitui uma declaração 

unilateral de vontade por meio da qual o proponente manifesta, por determinado prazo, seu compromisso de 

adquirir um bloco de ações a um preço determinado e segundo cláusulas e condições previamente 

estabelecidas”. Nelson Eizirik. A Lei das S/A..., cit., p. 75. 
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norma, a condição legal. Assim como ocorre na hipótese do art. 254-A da LSA, o dever de 

realizar oferta pública será condição para obtenção de efeitos jurídicos.  

 Trata-se, ademais, de dever que surge após a tomada de decisão quanto ao 

fechamento de capital (ou cancelamento de registro), a qual incumbe à companhia. A 

regulamentação da CVM sempre reconheceu a necessidade de OPA como condição ao 

cancelamento do registro, de modo a assegurar o pagamento de preço justo
129

 aos 

acionistas não controladores
130

 em condições de igualdade
131

.  

 Nesse caso, não parece correto admitir que a violação ao dever possa sujeitar o 

acionista controlador à suspensão de direitos, pois a condição legal inibe a produção dos 

efeitos em caso de conduta violadora. Ou seja, a partir do momento em que a Lei de 

Sociedades Anônimas prevê que o cancelamento do registro de companhia aberta somente 

poderá ocorrer quando observado o dever de realização de OPA para aquisição da 

totalidade das ações em circulação no mercado, tem-se como consequência única do 

inadimplemento do dever a impossibilidade de conclusão do procedimento de 

cancelamento. 

 É inviável, portanto, reconhecer a possibilidade de suspensão do exercício dos 

direitos em caso de não observância do §4, art. 4º da LSA.  

  

3.3.2.2. Dever de oferta pública por aumento de participação. Art. 4º, §6º da LSA. 

 

 O art. 4º, §6º da Lei das Companhias estabelece, ainda, dever de realizar OPA por 

aumento de participação. Trata-se de dever legal imposto ao acionista controlador ou a 

sociedade controladora que adquire ações da companhia aberta sob seu controle, de 

modo a elevar sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de 

ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, impeçam a liquidez de mercado das ações remanescentes. 

                                                           
129

 “A oferta há de ser feita por preço justo. O uso da locução preço justo mereceu algumas críticas, 

porquanto teria conotação moral e/ou subjetiva. Há, contudo, de se ver que o direito moderno muito tem se 

valido dos topoi, como é o caso do preço justo”. José Valdecy Lucena. Das sociedades anônimas..., cit., p. 

119. 
130

 Eizirik. A Lei das S/A..., cit., p. 77. 
131

 A ideia é conceder tratamento igualitário a todos os acionistas, na medida em que visa atingir todas as 

ações em circulação no mercado. “A oferta pública é universal, já que visa ´a totalidade das ações em 

circulação no mercado´(art. 4º, §4º), ou seja as ações em poder de investidores não-controladores, inclusive 

as preferenciais, presente, outrossim, que a própria lei ministra conceito de tais ações, com dizer: 

´Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta menos as de 

propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria´(art. 

4º-A, §2º)”. José Valdecy Lucena. Das sociedades anônimas..., cit., pp. 119-120. 
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 De acordo com Nelson Eizirik o dever surge quando: “(i) o controlador passa a 

deter, por qualquer meio, exceto mediante OPA precedente, 1/3 do total das ações em 

circulação ou (ii) quando o controlador, titular de 50% das ações daquela espécie ou classe, 

adquire parcela superior a 10% de determinada classe ou espécie”. Em qualquer das duas 

hipóteses, conforme estabelece a Instrução CVM 361, “o acionista controlador não é 

obrigado a realizar a oferta pública caso o aumento de sua participação em cada espécie ou 

classe de ações em percentual superior ao autorizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários ocorra em virtude de subscrição de aumento de capital”. Ou seja, caso “os 

acionistas minoritários não exerçam integralmente seu direito de preferência nos aumentos 

de capital da companhia, o controlador poderá aumentar sua participação no capital de sua 

controlada por meio da subscrição de sobras, sem que deva realizar oferta pública”
132

. 

 Para José Valdecy Lucena o parágrafo 6º, do art. 4º, estabelece dever com a função 

de evitar o chamado “fechamento branco do capital social”, que “ocorre quando o acionista 

controlador ou a sociedade controladora venham a adquirir ações de companhia aberta sob 

seu controle, de tal arte a elevarem sua participação, direta ou indireta, em determinada 

espécie e classe de ações, à percentual que impeça a liquidez de mercado das ações 

remanescentes, operação que, como é de hialina evidência, resulta prejuízo para os 

minoritários. Nesse caso, a Lei impõe-lhes façam oferta pública de aquisição (OPA) de 

todas as ações remanescentes no mercado, mediante pagamento de preço justo, apurado 

segundo os critérios elencados ao parágrafo 4º, do mesmo artigo 4º”
133

.  

 Conforme o art. 26 da Instrução CVM n. 361, posto em destaque por Eizirik, o 

percentual é de mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou classe em 

circulação na data da entrada em vigor da instrução
134

. Ainda, de acordo com o art. 28 da 

Instrução CVM n. 361, caso o controlador não tenha interesse na realização da OPA, 

poderá informar tal fato à CVM se comprometendo a vender o excesso. 

 O dever é atribuído, portanto, ao acionista controlador que faz (direta ou 

indiretamente) aquisições graduais, gerando, em consequência, aumento de participação 

                                                           
132

 Eizirk. A Lei das S/A..., cit., p. 87. 
133

 Das sociedades anônimas..., cit., p. 133-134. 
134

 Instrução CVM n. 361/2002. Art. 26. “A OPA por aumento de participação, conforme prevista no §6º do 

art. 4º da Lei 6.404/76, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras 

pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro 

meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou 

classe em circulação na data da entrada em vigor desta Instrução, observado o disposto no §§1º e 2º do art. 

37”. 
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capaz de prejudicar a liquidez e o valor das ações
135

. Impede-se, com a imposição do dever 

de realizar oferta pública global, o chamado “fechamento branco de capital”. 

 Saliente-se que, quanto aos percentuais mínimos de ações em circulação reputados 

adequados, interessam apenas aqueles fixados pela CVM, na medida em que o próprio art. 

4º, §6º da LSA atribui competência à autarquia para definí-lo. O conteúdo do dever legal 

poderá ser concretizado por norma regulamentar, sem qualquer prejuízo para a 

determinação da inobservância da obrigação de fazer
136

.  

 Respeitadas essas premissas, parece-nos que a não observância do dever de realizar 

OPA por aumento de participação, nos termos do art. 4º, §6º da LSA e da disciplina fixada 

pela Instrução CVM n. 361, de 5 de março de 2002, caracteriza hipótese de aplicação do 

art. 120 da Lei de Sociedades Anônimas. Assim, caso o acionista adquira percentual 

superior ao limite determinado pela CVM e não promova a oferta pública de aquisição, ou 

não se desfaça do excesso, poderá ser convocada assembleia geral para deliberar sobre a 

suspensão do exercício de direitos do acionista inadimplente.  

3.3.2.3. Dever de oferta pública em negócios de aquisição de controle. Art. 254-A da 

LSA. 

 

 O conteúdo e a extensão do dever de realizar oferta pública quando há aquisição de 

controle é tema que suscita numerosas discussões doutrinárias. Em especial, quanto ao 

evento que a deflagrará (i.e., quando se caracterizará a aquisição de controle)
137

. Não é 

nosso propósito discutir, na presente tese, o regime jurídico da OPA prevista no art. 254-A, 

mas sim caracteriza-la como dever do acionista quando este venha a sujeitar-se ao preceito. 

Para esse propósito, parece útil a síntese de Eduardo Secchi Munhoz, que identifica os 

elementos do dever com base na posição majoritária. Para o autor: “a hipótese legal 

caracteriza-se pela combinação dos seguintes elementos: (i) transferência onerosa da 

                                                           
135

 Conforme anota Luiz Gastão Paes de Barros Leães, com essas aquisições “o controlador reduz o nível de 

liquidez das ações detidas pelos minoritários, na medida em que deprime a cotação das mesmas no mercado, 

aparecendo como o único comprador do papel”. Incorporação de ações de companhia aberta. Pareceres. 

Volume 2, São Paulo: Singular, 2004, p. 1410. 
136

 Com isso, quer-se delimitar o campo de incidência do dever legal: i.e., as eventuais regras incorporadas 

aos Regulamentos dos mercados regulados pela BM&F-Bovespa (Regulamento do Novo Mercado e demais 

níveis de Governança), não são aplicáveis para as companhias não aderentes. 
137

 Conforme lição de Eduardo Secchi Munhoz, a “oferta obrigatória de aquisição das ações dos demais 

acionistas é o instrumento adotado para a concretização do princípio do tratamento igualitário. O fato que 

deflagra a obrigatoriedade da oferta é a alienação de controle. Daí a relevância de definir o sentido e o 

alcance do conceito de alienação de controle, que tem sido tão discutido no direito brasileiro” (p. 294). 

Mesmo sendo o acionista integrante do bloco de controle “ainda assim poderá configurar-se o tipo legal, se 

ficar demonstrado que houve mudança da vontade dominante dentro do grupo, ou seja, se o adquirente, antes 

minoritário no grupo, passou a ser titular da maioria dos votos” (p. 300). Aquisição de controle na sociedade 

anônima..., cit., p. 300. 
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totalidade ou de parte das ações de controle (ou dos demais títulos previstos no §1º) por 

pessoa titular do poder de controle ou integrante do grupo titular do poder de controle; e 

(ii) o adquirente, integrante ou não do grupo de controle anterior (desde que nesta última 

hipótese com posição minoritária dentro do bloco), tornar-se o novo acionista 

controlador”
138

. 

 Ou seja, ao acionista da companhia poderá ser imposto o dever de realizar a oferta 

pública quando este figure como adquirente do controle da companhia, sem que antes 

detivesse, exclusivamente, uma preponderância dentro do bloco de controle. Assim, é 

dever legal imposto ao acionista minoritário ou integrante do bloco de controle (desde que 

minoritário dentro deste) que intenta tornar-se o novo acionista controlador.  

 Pela regra do art. 254-A, sujeito passivo da relação obrigacional é o adquirente, seja 

ele acionista ou não. Por óbvio, aqui somente nos interessa a situação na qual a alienação 

do controle dá-se mediante transferência para acionista, que ficará vinculado à observância 

da OPA obrigatória. 

 Ocorre que, conquanto se trate de dever legal potencialmente imposto à acionista, 

em meio às muitas questões reiteradamente discutidas pela doutrina não se encontra 

qualquer questionamento acerca da possibilidade de suspensão de direitos em caso de 

inadimplemento. A razão, ao que tudo indica, é bastante simples: a Lei brasileira protege 

os destinatários da oferta pública por intermédio de condição legal, suspensiva ou 

resolutiva, de que o adquirente se obrigue ao adimplemento. Ou seja, enquanto não 

observado o dever, o próprio negócio jurídico não produzirá efeitos. Até porque, a 

Comissão de Valores Mobiliários somente autorizará a alienação de controle quando 

verificado que as condições da OPA atendem aos requisitos legais (§2º do art. 254-A).  

 É interessante observar que o dever de lançamento de oferta pública é uma das 

hipóteses usuais de suspensão em direito comparado. Assim ocorre, como visto, em 

Portugal, na Itália e na Alemanha. 

 No caso da Lei brasileira, a suspensão do exercício de direitos com amparo no art. 

120 da LSA em caso de não observância da oferta pública seria mera cogitação hipotética, 

uma vez que a disciplina atual impede a concretização dos efeitos do negócio e, portanto, 

não haveria fundamento para a suspensão. Ou seja, caso o acionista adquirente deixe de 

realizar a oferta pública, o inadimplemento resultará na subtração de efeitos do negócio. 

                                                           
138

 Aquisição de controle na sociedade anônima..., cit., p. 300. 
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Além disso, no exercício de sua competência, a CVM sequer autorizará a alienação caso 

não se observem as condições legais.  

 Diante desse cenário, não se cogita como possível a suspensão de direitos nessas 

circunstâncias. As demais questões que podem ser objeto de discussão em torno do dever 

de realização de oferta pública serão tratadas no tópico atinente aos deveres estatutários de 

realização de oferta pública. 

 

3.3.3. Deveres de informação do acionista. Art. 116-A da LSA. 

   

 O art. 116-A
139

 da Lei das Companhias estabelece dever de informar específico 

para os acionistas, que não se confunde com o dever dos administradores. De acordo com o 

dispositivo, tanto o acionista controlador de companhia aberta quanto os acionistas, ou 

grupo de acionistas, que elegerem membro do conselho de administração ou membro do 

conselho fiscal, deverão informar imediatamente as modificações em sua posição 

acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou 

entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão 

da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas 

pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 A regra tem como objetivo facilitar a ação fiscalizadora da CVM, em especial 

contra a prática do uso de informações privilegiadas (insider trading). Daí porque agiu 

com acerto o legislador ao ampliar os destinatários do dever de informar, não mais o 

restringindo ao acionista controlador. 

 A hipótese encontra-se atualmente disciplinada pela Instrução CVM n. 358, de 3 de 

janeiro de 2002 (texto consolidado com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM n. 

369/2002; 449/2007 e 547/2014) que dispõe “sobre divulgação e uso de informações sobre 

ato ou fato relevante relativo às companhias abertas, disciplina a divulgação de 

informações na negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de 

ações de emissão de companhia aberta, estabelece vedações e condições para a 

negociação de ações de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado 

ao mercado”. 

                                                           
139

 O dispositivo foi acrescido à Lei das Companhias pela Lei n. 10.303/2001. Esse dever, anteriormente 

limitado ao acionista controlador, era imposto mediante ato normativo infralegal (Instrução CVM n. 

299/1999, alterada pela Instrução CVM n. 345/2000).  



52 
 

 De acordo com o art. 12 da Instrução CVM n. 358/2002, o dever de informar 

materializa-se quando os destinatários da regra legal (art. 116-A da LSA), quais sejam, os 

acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do 

Conselho de Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou 

jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, 

atinjam participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de 

espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta. Nesse cenário, 

deverão os acionistas que se enquadram no preceito legal: (i) informar os dados completos 

que permitam identificar o adquirente e (ii) declinar os objetivos da participação e a 

quantidade visada, conforme disciplina constante nos incisos I a V do texto normativo 

infralegal. 

 O dever de informar, em que pese a necessidade de regulamentação, decorre da Lei 

e assim deve ser qualificado
140

.     

 Quanto ao interesse protegido, trata-se de medida que protege tanto a sociedade 

quanto os acionistas, presentes e futuros, bem como tutela todos os demais interesses 

vinculados ao mercado de valores mobiliários. 

 Sendo assim, em caso de inobservância do preceito legal, poderá a assembleia geral 

deliberar a suspensão do exercício de direitos do acionista que deixar de cumprir com o 

dever de informar, imposto pela Lei de Sociedades Anônimas como medida de proteção da 

sociedade, dos acionistas e do mercado de valores mobiliários, tudo isso sem prejuízo das 

sanções regulamentares aplicáveis. 

                                                           
140

 Nada impede que o estatuto de uma companhia contemple dever de prestação acessória obrigando os 

acionistas a informar aquisições em percentuais diversos, desde que inferiores ao parâmetro legal. Nada 

impede, igualmente, que o estatuto crie obrigação de informação com conteúdo diverso. Veja-se, por 

exemplo, o estatuto social da Sul América S.A. que estabelece em seu artigo 39 o seguinte dever: “Todo o 

acionista ou Grupo de Acionistas da Companhia é obrigado a divulgar, mediante comunicação à Companhia, 

a aquisição de ações que, somadas às já possuídas, superem 5% do capital da Companhia ou múltiplos de tal 

percentual”. E, no artigo seguinte, fixa que: “A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, 

inclusive de voto, do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei, sua regulamentação ou por 

este Estatuto, inclusive a de divulgar a aquisição de participação acionária, conforme disposto no art. 39 deste 

Estatuto Social”. Percebe-se, pois, que apesar da impropriedade de se fixar o descumprimento de norma 

regulamentar como hipótese de suspensão, tem-se exemplo de dever de prestação de informação acessória, 

fixado em regra estatutária, diverso quanto ao conteúdo do dever de informação legal, mas que também 

autoriza a suspensão de direitos.  
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3.3.4. Suspensão do exercício de direitos nas hipóteses de violação a deveres impostos 

pela Lei. 

 

 No atual regime jurídico das sociedades anônimas, a suspensão do exercício de 

direitos do acionista é admitida nas hipóteses de violação aos seguintes deveres impostos 

pela Lei: (i) dever de integralizar as ações subscritas ou adquiridas, quando constatada a 

mora do acionista (art. 106); (ii) dever do acionista residente ou domiciliado no exterior de 

manter representante no Brasil, quando não se concretiza a hipótese de representação legal 

do acionista (art. 119, parágrafo único); (iii) dever de realizar oferta pública por aumento 

de participação e; (iv) de informação (art. 116-A). 

 Os demais deveres impostos pela lei ao acionista, quais sejam, o de realizar oferta 

pública para cancelamento de registro de companhia aberta (art. 4º, §4º) e o de realizar 

oferta pública em negócios de aquisição de controle (art. 254-A) não constituem hipóteses 

aptas a autorizar a suspensão com fundamento no art. 120 da Lei das Companhias, pois a 

lei impõe, nos dois casos, condição legal de eficácia apta a tutelar o eventual 

descumprimento dos deveres. Nesses dois casos, a não observância do dever não produzirá 

efeitos perante os demais sócios.  

 No caso da OPA obrigatória para cancelamento do registro para negociação de 

ações, o dever de lançá-la é encargo que deve ser cumprido para a obtenção do efeito 

almejado. Sem o adimplemento do dever, o próprio procedimento de cancelamento ficará 

subordinado a essa condição suspensiva. Perceba-se, ademais, que o acionista controlador 

não poderá promover o chamado fechamento branco de capital por força do dever imposto 

pelo art. 4º, §6º (OPA obrigatória por aumento de participação).   

 No caso da OPA obrigatória decorrente de negócios de aquisição de controle, o 

dever de realizar a oferta pública também é imposto como condição suspensiva ou 

resolutiva do negócio de aquisição de controle. Enquanto o adquirente não cumpre o dever 

de lançar OPA, o próprio negócio jurídico não produzirá efeitos.     

 Ocorre que tais deveres não representam a integralidade das posições jurídicas 

subjetivas passivas dos acionistas. Reconhecem-se, ainda, a existência dos deveres de 

lealdade societária, dos deveres vinculados ao exercício do direito de voto e dos deveres 

inerente à qualidade de acionista controlador, os quais, pela suas respectivas importâncias, 

receberão tratamento em separado. 
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3.4. Deveres de lealdade societária. 

 

No atual estágio do direito das sociedades
141

 parece indisputável reconhecer que 

entre os deveres do acionista inserem-se aqueles decorrentes da cláusula-geral de boa-fé 

(deveres de lealdade societária
142

), aplicável a todos os tipos de sociedade, inclusive às 

sociedades anônimas, porém modulados pela estrutura real da companhia
143

.  

No âmbito do direito societário, é importante vincular os deveres de lealdade à 

noção de fim comum e à cláusula-geral de boa-fé, como destaca a melhor doutrina
144

.  

                                                           
141

 António Menezes Cordeiro faz um acurado estudo e mostra como doutrina e jurisprudência, 

paulatinamente, vieram a consagram o dever de lealdade societária tendo como ponto de partida a cláusula-

geral de boa-fé:  “II. A referência específica a uma lealdade no campo societário surgiu, muito lentamente, na 

jurisprudência alemã. Num primeiro momento, a jurisprudência do Reichsoberhandelsgericht e, depois, a do 

Reichsgericht, vieram optar pela total não-vinculação dos sócios, fora do que a própria lei ou estatutos 

determinassem (...) Paralelamente, a literatura era omissa quanto a um dever de lealdade, no âmbito 

societário. Apenas Hachenburg veio a afirmar, em 1907, que também o exercício do voto se deveria 

subordinar à boa-fé. III. Com antecedentes parciais em RG 29-Nov.-1912 e em RG 22-Fev.-1916, o dever de 

lealdade surge na jurisprudência e na doutrina do período da Constituição de Weimar (...) IV. Os casos 

indicados, na sua globalidade, originaram uma pressão de fundo para, perante problemas manifestamente 

carecidos de saídas jurídicas justas, fazer apelo aos valores fundamentais do sistema. A essa luz, não admira a 

penetração da referência à boa-fé. (...) O hábito de decidir praeter legem e em consonância com o sistema 

tinha, agora, de ser alavancado com a doutrina, de modo a alcançar uma fórmula nova e adequada: a da 

lealdade. E, de facto, na altura, ocorreram diversas intervenções doutrinárias que permitiriam esse salto 

qualitativo”.  Direito das Sociedades. 3ª Ed. Coimbra: Almedina, 2011, pp.456-459 (os trechos omitidos se 

referem aos grupos de casos mencionados pelo autor). Sobre a evolução e o reconhecimento do dever de 

lealdade na Alemanha, veja-se, igualmente, o estudo de Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de minoria em 

direito societário, cit., pp. 112-128, que será explorado mais adiante. 
142

 Parece oportuno compreender que os deveres de lealdade são impostos ao acionista em função da 

cláusula-geral de boa-fé. Cf. Judith Martins-Costa: “A grande diferença entre princípio e cláusula geral, do 

ponto de vista da atividade judicial, está, pois, em que estas permitem a formação da norma não através da 

interpretação do princípio, mas pela criação, através da síntese judicial onde encontram como elemento de 

atuação fatos ou valores éticos, sociológicos, históricos, psicológicos, ou até mesmo soluções advindas da 

análise comparativista, atuando tais critérios tradicionalmente tidos como extralegais através das verdadeiras 

“janelas” consubstanciadas em tais cláusulas”. In: As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema 

jurídico. Revista dos Tribunais, vol. 680, junho de 1992, pp. 47-58, p. 51.  

Salientando a distinção, igualmente, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil 

Comentado. 8ª Edição, revista, ampliada e atualizada até 12.07.2011. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais: “Princípios gerais de direito são regras que norteiam o juiz na interpretação da relação jurídica 

discutida em juízo. Os conceitos legais indeterminados e as cláusulas gerais são enunciações abstratas feitas 

pela lei, que exigem valoração para que o juiz possa preencher o seu conteúdo” (p. 200, nota 25). E, mais 

adiante, com amparo em Judith Martins-Costa, quando anotam que a boa-fé objetiva “deixou de ser princípio 

geral do direito porque incluída expressamente no texto do direito positivo brasileiro” (p. 544, nota 8).  
143

 Em última análise: “o conteúdo e extensão do dever variam consoante o tipo legal societário e (sobretudo) 

a natureza mais personalística ou capitalística da concreta sociedade (de qualquer tipo), e a posição ou poder 

dos sócios. Com efeito, o dever é mais intenso e extenso nas sociedades de pessoas do que nas de capitais, é 

mais intenso e extenso para os sócios maioritários ou de controlo do que para os minoritários”. Jorge Manuel 

Coutinho de Abreu. Curso de Direito Comercial, cit., 317.   
144

 Assim o faz Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de Minoria no Direito Brasileiro., cit., p. 166: “no que 

concerne à sociedade, deve ser respeitado o fim social (fim comum), a causa do contrato de sociedade ou, na 

visão tradicional, o interesse social: o sócio deve se abster de quaisquer comportamentos que, de alguma 

forma, possam obstar a sua eficaz persecução, e isso não se satisfaz apenas com uma atitude passiva, mas, em 

certos casos, e dependendo sempre da estrutura real, pode exigir igualmente a colaboração ativa do sócio; não 

apenas uma abstenção, mas, por vezes, até mesmo uma ação”.  
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O seu reconhecimento exerce numerosas funções no âmbito das relações 

societárias, entre as quais se destacam (i) a função interpretativa, (ii) a função produtiva
145

 

e a (iii) função de controle. Para os fins do presente estudo, interessa aprofundar a análise 

da função produtiva atribuída à cláusula-geral. Quer dizer, a lealdade societária tem a 

propensão, enquanto cláusula-geral cujo conteúdo é preenchido pela síntese judicial, à 

imposição de deveres de conduta (omissivos ou comissivos) que não estejam 

expressamente previstos
146

.  

Não se nega, aqui, que os deveres de lealdade também exercem as funções de 

interpretação e de controle no contexto das relações societárias. Porém, para fins de 

suspensão do exercício dos direitos do acionista, interessa aprofundar a análise em torno do 

reconhecimento dos deveres anexos que decorrem da boa-fé objetiva. 

Os deveres de lealdade compõem, nesse caso, o próprio status socii do individuo no 

âmbito da organização
147

.  

A regra impõe aos sócios o dever de observar determinadas condutas, tendo como 

parâmetros a boa-fé e o fim social; atos comissivos e omissivos que não podem ser 

predefinidos e taxativamente descritos, na medida em que o enquadramento levará em 

consideração o contexto da relação jurídica societária em causa. 

Na doutrina brasileira, o tema foi analisado em profundidade por Marcelo Vieira 

von Adamek. Em um primeiro momento
148

, Adamek investiga o tema a partir do seu 

desenvolvimento na experiência alemã, do qual se podem extrair as seguintes conclusões 

(i) os deveres de lealdade dos sócios constituem parte integrante da ordem legal não 

escrita do direito societário
149

, (ii) atualmente, a existência dos deveres de lealdade deve 
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 “Como cláusula geral que é, a boa-fé objetiva tem uma função produtiva, isto é, mostra-se capaz de 

produzir normas heterônomas que são ´detectadas´pelo juiz à vista de determinadas situações típicas”. Judith 

Martins Costa. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito privado brasileiro. 

In Princípios do Novo Código Civil Brasileiro e Outros Temas: Homenagem a Tullio Ascarelli 

(Coordenação: Antonio Junqueira de Azevedo, Heleno Taveira Torres e Paolo Carbone). São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 400. 
146

 “Estão instrumentalizados a essa mútua colaboração certos deveres de consideração, proteção e 

cooperação, deveres positivos e negativos, tais como os deveres de informação e esclarecimento; de lealdade 

em sentido amplo (vedando, por exemplo) a contrariedade desleal, ou da criação de gravame desnecessário 

ao co-contratante); deveres de sigilo; deveres de segurança, etc.”. Judith Martins Costa. Os campos 

normativos da boa-fé objetiva..., cit., p. 402. 
147

 Antonio Menezes Cordeiro. Direito das Sociedades, cit., p. 469: “lealdade exigível aos sócios inscreve-se 

no seu próprio status enquanto sócios. Tal status exprime uma série de direitos e de deveres, ínsitos na ideia 

de participação social. Entre os deveres em causa, incluem-se, precisamente, os da lealdade”. O autor 

sustenta, adiante, que esse raciocínio pressupõe a compreensão da participação societária como uma “posição 

variável (status) que envolve uma relação complexa, com deveres”, assim como sustentado no presente 

trabalho. 
148

 Marcelo Vieira von Adamek. Abuso de Minoria em Direito Societário., cit., pp. 112-128. 
149

 Ob. Cit. p. 112. 
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ser reconhecida em todos os tipos societários, inclusive sociedades anônimas
150

, (iii) todos 

os acionistas, inclusive os minoritários, estão submetidos aos deveres de lealdade
151

, (iv) a 

extensão dos deveres de lealdade dependerá mais da estrutura real
152

 da sociedade do que 

propriamente do tipo ideal adotado (o qual será apenas indiciário desta configuração
153

), 

(iv) os deveres de lealdade apresentam uma orientação protetiva dúplice, de modo que 

existem deveres de lealdade na relação entre os sócios e também na relação destes com a 

sociedade
154

. 

Ainda tendo em vista a experiência alemã, o autor identifica três funções para o 

dever de lealdade: (i) “limitação do direito de cada sócio isoladamente no exercício dos 

seus direitos de coparticipação e fiscalização: cada um está obrigado a levar em conta os 

interesses da organização societária e dos demais sócios”; (ii) “fundamentar os deveres que 

cada sócio assume numa sociedade de pessoas: a confiança recíproca é uma condição da 

existência e do bom resultado de um grupo primário; em casos excepcionais, o dever de 

lealdade pode exigir a concordância do sócio, p. ex., com alterações contratuais”, (iii) 

“servir de limitação do direito da maioria no exercício de sua influência jurídica ou fática 

sobre a sociedade ou a sua empresa”
155

. E, ainda, acrescenta com base em Herbert 

Wiedemann e Eugen Klünziger, tem um “característico conteúdo dúplice”, que se reflete 

tanto no dever de “colaborar ativamente para os assuntos da coletividade” quanto no dever 

de “abster-se de tudo que possa prejudicar a sociedade e os demais sócios”
156

. 

Por fim, ao tratar das “regras e características gerais”, Marcelo Adamek pondera 

que o dever de lealdade, além de produzir efeitos sobre todas as posições jurídicas ativas 

inerentes à qualidade de sócio ao disciplinar o exercício dos direitos inerentes à mesma 

(limitando-os, pois, pelo interesse social), é meio apto a “revelar os deveres anexos ou 
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 Ob. Cit. p. 115. 
151

 Ob. Cit. p. 116. 
152

 Ob. Cit. p. 122. Valendo-se de Karsten Schmidt: “a extensão do dever de lealdade depende da estrutura 

real da sociedade e das circunstâncias de cada caso. Quanto mais personalista a estrutura da sociedade for, 

mais intensivos serão os deveres de lealdade. Em qualquer caso, a conformação capitalística da sociedade 

não exclui o dever de lealdade”.  
153

 Ob. Cit. p. 116. Valendo-se de Karsten Schmidt: “Depende em que extensão elementos personalísticos 

(personalistas) ou cooperativos encontram entrada na vida social, e depende então em cada caso específico da 

extensão da lesão de interesses, se uma infração ao dever de lealdade é ou não aceitável. Também a 

indagação sobre se um sócio participa de uma sociedade comercial como empresário ou apenas como 

investidor, tem importância. A forma jurídica da organização societária tem em todas elas significação 

meramente indiciária” (p. 116).  
154

 Ob. Cit. p. 117. E, ainda, “os deveres de lealdade podem se pôr em proteção dos interesses da sociedade e 

dos interesses societário dos sócios, cujo conteúdo necessita ser delimitado de caso em caso”. 
155

 Ob. Cit. pp. 120-121. 
156

 Quer dizer, os deveres de lealdade se exprimem de duas maneiras, uma positivamente (dever de zelar 

pelos interesses da sociedade) e outra negativamente (dever de abster-se de tudo o que possa lesar os 

interesses da sociedade). Ob. Cit. p. 121.  
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instrumentais” e desempenha função de “cânone hermenêutico, auxiliando na interpretação 

dos estatutos ou do contrato social”; funções que estão em consonância com aquelas 

atribuídas à cláusula-geral de boa-fé objetiva. 

Ao adentrar no estudo do dever de lealdade no direito pátrio
157

, o autor reconhece 

duas importantes premissas: o dever societário de lealdade existe no direito brasileiro e 

impõe-se perante todos os tipos societários
158

. Além disso, destaca que o “fundamento 

ético-jurídico” do dever de lealdade “é dado pelo princípio da correlação ou coordenação 

entre poder e responsabilidade” ao passo que o “fundamento normativo do dever de 

lealdade é difuso e pode ser deduzido a partir de uma série de normas esparsas (CC, arts. 

1.006, 1.010, §3º, 1.011 e 1.013, §2º; LSA, arts. 109, 115, 116, parágrafo único, 153, 155, 

§4º, e 245) e, de forma mais imediata, do primado da boa-fé objetiva (CC, arts. 187 e 422), 

do qual descende e se estrutura como autêntico sobreprincípio do direito societário”
159

. 

Traçado esse cenário evidencia-se que a aferição de deveres societários de lealdade 

dependerá sempre do exame casuístico e da estrutura real da sociedade. Reconhece-se, de 

qualquer forma, que desta cláusula-geral decorrem “deveres anexos de conduta” que 

precisam ser “concretizados” com base em grupos de casos individuais, levando-se em 

conta o fim comum e a boa-fé
160

. Assim, não há espaço para fixação de um rol taxativo de 

deveres acessórios (anexos ou instrumentais) decorrentes do dever societário de lealdade, 

apesar de se reconhecer a existência de situações tipicamente enquadradas nessa hipótese.   

 

3.4.1. Estrutura dúplice. Deveres perante a sociedade e demais sócios.  

 

António Menezes Cordeiro, após detalhado estudo da evolução jurisprudencial e 

doutrinária, aponta três campos distintos de aplicação para o dever de lealdade, sendo que 

cada um teria conteúdos diversos. Distinguem-se, assim, três áreas: “- a da lealdade 

exigível aos sócios, seja nas relações entre si, seja com referência à própria sociedade; - a 

da lealdade da sociedade para com os sócios; - a da lealdade requerida aos próprios órgãos 

societários”
161

.  
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 Ob. Cit. pp. 161-169. 
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 Ob. Cit. p. 161.  
159

 Ob. Cit. p. 162. 
160

 Agostino Gambino. Il Principio di Correttezza Nell´Ordinamento Delle Società Per Azioni. Milano: 

Giuffrè, 1987, p. 40 (nota 73), reconhece expressamente que “il dovere di buona fede può indubbiamente 

svolgere una funzione integrativa del rapporto giuridico, con la nascita di obblighi e diritti non previsti dalla 

legge o dalle parti sino al limite però della creazione di obblighi non preordinati strumentalmente alla 

sodisfazione degli interessi regolati”.  
161

 Antonio Menezes Cordeiro. Direito das Sociedades, cit., p. 469. 
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Interessa-nos, para os fins do presente estudo, o primeiro campo de aplicação, qual 

seja, o dever de lealdade exigível dos sócios. 

Ainda nesse campo, percebe-se uma estrutura dúplice da lealdade em matéria 

societária, na medida em que os deveres exigíveis do sócio podem dizer respeito a 

interesses dos demais sócios ou da própria sociedade. Quer dizer, reconhecidos os deveres 

de lealdade exigíveis dos sócios, é oportuno distinguir (i) os deveres de lealdade dos sócios 

perante a sociedade e (ii) os deveres de lealdade entre os sócios. Em matéria de suspensão 

do exercício de direitos essa distinção, em nosso entender, não terá consequências 

relevantes. As hipóteses de violação ao dever societário de lealdade que justificariam a 

suspensão, em tese, não são somente aquelas que podem se referir ao dever de lealdade 

dos sócios perante a sociedade, mas igualmente aquelas em que há violação ao dever de 

lealdade entre os sócios. Nos dois casos, a conduta atinge a sociedade, como centro de 

imputação no qual se congregam os interesses dos sócios enquanto sócios, o que 

justificaria o interesse para a assembleia, enquanto órgão daquela, deliberar neste ou 

naquele sentido.  

A suspensão de direitos, enquanto “técnica acautelatória” de competência exclusiva 

da assembleia geral
162

, serve à defesa dos interesses da sociedade e dos sócios, desde que 

esse interesse seja tutelado no âmbito da organização societária, como são os deveres de 

lealdade. Daí porque o interesse violado, apto a justificar a suspensão, deverá ser sempre o 

interesse social (e não da sociedade em si)
163

. Em determinadas situações, portanto, nas 

quais o interesse violado do sócio seja ex causa societatis e que a violação destes atinja, 

ainda que de forma indireta, a própria sociedade, ter-se-á o pressuposto fático para 

autorizar a medida de suspensão. 

Superada essa questão, convém definir quais hipóteses concretas poderiam servir 

como fundamento, ainda em tese, para a suspensão de direitos tendo em vista a violação 

aos deveres de lealdade.  
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 Cf. observa Isaac Halperin, Sociedade Anónimas. 2ª ed., Buenos Aires: Èdiciones Depalma, 1978, pp. 

177-178. O tema será retomado na última parte do trabalho, quando será analisada a regra de competência da 

assembleia geral.    
163

 Ao analisarem caso concreto (que tratava de dever estatutário), em sentido contrário se manifestaram José 

Alexandre Tavares Guerreiro e Gabriel Saad Kik Buschinelli. Parecer: OPA Estatutária, p. 26: “Na lei 

brasileira, contudo, tal sanção somente pode ser imposta em decorrência do descumprimento de um dever do 

acionista para com a sociedade anônima, e não de um dever que tenha para com os demais acionistas”. 

Disponível em http://dasa.infoinvest.com.br/ptb/2471/PareceresAdicionaisCromossomo.pdf acesso em 

10.03.2014. 
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3.4.2. Violação ao dever de lealdade. Condutas e Omissões.  

  

A problemática agora se volta à identificação de situações concretas que podem 

caracterizar a violação ao dever de lealdade societária e poderiam servir, em tese, como 

fundamento dogmático da suspensão. Tem-se em consideração, nesse ponto, a lição de 

Luis Felipe Spinelli no sentido de que o dever de lealdade “enquanto regra de 

comportamento, pode ser condensado em deveres concretos de colaboração e de proteção, 

proscrevendo condutas que venham a lesar os legítimos interesses e as expectativas 

tuteláveis dos restantes sócios e da sociedade. Possui, portanto, o dever geral de lealdade 

conteúdo dúplice típico, que é o de o sócio colaborar ativamente (condutas positivas) para 

os assuntos da coletividade na extensão prometida (os sócios têm o dever de zelar pelo 

interesse social) e abster-se (condutas negativas) de tudo que possa prejudicar o interesse 

social – o que inclui tanto os interesses e expectativas da sociedade quanto os interesses e 

expectativas dos sócios enquanto sócios (ex causa societatis)”
164

.  

 A dificuldade está na definição de quais condutas poderiam representar violação ao 

dever societário de lealdade por parte do acionista. A doutrina as identifica sempre 

destacando o caráter exemplificativo da enunciação. Assim o faz Luis Felipe Spinelli, com 

ampla pesquisa doutrinária, na qual apresenta rol de onze condutas úteis à compreensão 

dos deveres de lealdade, quais sejam: (i) prática de efetiva concorrência pelo sócio, de 

forma direta ou indireta, em prejuízo da sociedade; (ii) exercício abusivo do poder de 

voto; (iii) usurpação de oportunidade negocial da sociedade; (iv) violação aos deveres de 

sigilo ou a utilização de informações com o propósito de prejudicar a sociedade; (v) 

desvio de recursos da sociedade ou uso indevido de bens desta em benefício próprio; (vi) 

atitudes prejudiciais à imagem (reputação) da sociedade; (vii) contínuo embaraço dos 

negócios sociais; (viii) exercício abusivo do direito de fiscalização da gestão da 

sociedade; (ix) promoção de demandas temerárias contra a sociedade (strike suits); (x) 

exercício abusivo do direito de convocação de assembleia e (xi) pedido de falência 

abusivo, com o intuito de prejudicar a sociedade
165

. 

 Evidentemente que a adequada compreensão desses deveres dependerá sempre da 

intensidade do dever de lealdade em concreto, tendo em vista a estrutura real da sociedade 
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 Luis Felipe Spinelli. A Exclusão de Sócio por Falta Grave na Sociedade Limitada..., cit., p. 120-135. 
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 Tais condutas são devidamente especificadas pelo autor, que ao descrevê-las aponta os fundamentos 

jurídicos para a sua devida caracterização. Julgamos, porém, desnecessário repisar tais aspectos, porquanto o 

objetivo aqui é apenas ilustrar a variedade de comportamentos reprimidos pela aplicação do dever de 

lealdade. 
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e, especialmente, as circunstâncias do caso em questão. Na aplicação dessas hipóteses, 

portanto, será sempre necessário ponderar fatos, particularidades e interesses
166

. Daí já se 

antevê grande dificuldade aplicativa do instituto da suspensão de direitos em matéria de 

violação aos deveres societários de lealdade.  

 

3.4.3. Caracterização do descumprimento e possíveis consequências.  

 

A não observância dos deveres de lealdade pode estar atrelada a uma conduta 

omissiva ou comissiva, conforme se extrai das hipóteses exemplificativas já mencionadas. 

Tradicionalmente, a violação ao dever de lealdade em matéria societária poderá ensejar, ao 

menos, duas consequências, (i) o dever de indenizar o prejudicado pela prática de ato 

ilícito e (ii) a invalidade da deliberação
167

. Marcelo Adamek esclarece que a violação ao 

dever de lealdade comporta distintas sanções “dependendo do tipo de conflito envolvido”. 

Aponta, exemplificativamente, “a condenação ao pagamento de perdas e danos, o decreto 

de dissolução total, exclusão ou destituição do administrador, ou, ainda, a tutela 

específica”. Reforça, logo adiante, que “a deliberação contrastante com o dever de lealdade 

é, porém, impugnável (anulável)” e o voto proferido “em violação do dever de lealdade é 

nulo”
168

.  

Cumpre, pois, investigar se a violação aos deveres de lealdade societária seria 

fundamento dogmático para a suspensão do exercício de direitos do acionista, 

considerando o disposto no art. 120 da LSA.   

 

3.4.4. A suspensão do exercício de direitos em razão da violação aos deveres de 

lealdade (impossibilidade). 

 

Reconhece-se que os deveres de lealdade são impostos aos sócios por força de 

cláusula-geral e que, em função disso, impõe-se como condicionadora das posições 

jurídicas subjetivas ativas do acionista. Conforme demonstrado, consubstancia-se em 

verdadeira fonte de obrigações dos sócios (imposição, portanto, de deveres
169

). O seu 
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 Luis Felipe Spinelli. A Exclusão de Sócio por Falta Grave na Sociedade Limitada..., cit., p. 136. 
167

 Quando tais votos forem decisivos para aprová-la. 
168

 Abuso de Minoria em Direito Societário, cit., p. 127-128. 
169

 Tem, portanto, potencialidade jurígena, assim como a boa-fé da qual descende. Cf. Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado..., cit., p. 543, item 4, ao tratar da potencialidade 

jurígena da boa-fé falam em um agir conforme a lealdade. 
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conteúdo, porém, é indeterminado
170

, ainda que determinável diante do caso concreto. Esse 

é, aliás, traço característico do instituto
171

. 

É interessante observar que “as cláusulas gerais atuam instrumentalmente como 

meios para esta concreção porquanto são elas elaboradas através da formulação de hipótese 

legal que, em termos de grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo 

um domínio de casos. Por essa via, idéias genéricas e alheadas de uma elaboração acabada 

e casuística – como as de boa-fé, bons costumes, uso abusivo de direito, usos do tráfico 

jurídico e outras similares, que só produzem frutos quando animadas por problemas reais, 

passam a funcionar como ´pontos de partida para a formação concreta de normas 

jurídicas´”
172

. 

Na omissão estatutária, o preenchimento do conteúdo dos deveres de lealdade no 

contexto de uma relação societária específica dependerá sempre de composição 

heterogênea (i.é, judicial ou arbitral), de modo que se deve afastar a suspensão de direitos 

vincada neste pressuposto. À assembleia geral não se outorga competência para reconhecer 

se este ou aquele sócio violou ou não dever de lealdade. A violação deverá ser constatada 

pelo juiz ou árbitro, diante das circunstâncias do caso concreto, na medida em que os 

deveres de lealdade não se prestam a criar posições jurídicas com funções e alcances 

autônomos. A observância destes, diversamente do que se passa com os deveres impostos 
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 Não se trata, porém, de conceito jurídico indeterminado, e sim de cláusula-geral. Cf. lição de Judith 

Martin-Costa: “Os conceitos indeterminados podem se reportar tanto a realidades valorativas quanto a 

realidades fáticas. Por sua vagüidade e ambigüidade são muitas vezes polissêmicos, daí permitindo razoável 

dose de liberdade por parte do aplicador da lei no momento de sua aplicação. Ocorre que tais conceitos 

integram, sempre, a descrição do “fato” que a norma pretende abranger. Embora permitam, por sua fluidez, 

uma abertura às mudanças de valoração, a verdade é que, por integrarem a descrição do fato, a liberdade do 

aplicador se exaure na fixação da premissa. Assim, “uma vez estabelecida, in concreto, a coincidência ou a 

não coincidência entre o acontecimento real e o modelo normativo, a solução estará, por assim dizer, 

predeterminada”. “Em ambos – conceitos indeterminados e cláusulas gerais – haverá, por parte do juiz uma 

atitude valorativa; em ambos é certo, o legislador afastou a enumeração casuística dos “atos contrários aos 

bons costumes”. No primeiro, todavia, o grau de generalidade e abrangência é bem menor do que no 

segundo; neste, a atitude de subsunção à hipótese legal que ainda subsiste naquele, é substituída pela 

atividade de criação judicial, por meio da síntese, por forma a constituir processo de verdadeira concreção”. 

As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico. Revista dos Tribunais, cit., p. 51. 
171

 Conforme esclarece Agostino Gambino. Il Principio di Correttezza Nell´Ordinamento Delle Società Per 

Azioni. Milano: Giuffrè, 1987, as cláusulas gerais não oferecem por si só solução a problemas específicos, 

mas requerem uma determinação baseada nos princípios particulares que regem a ordenação societária. E, 

ainda, “solo in virtù di tale determinazione si impedisce, su base positiva, un incontrollato arbitrio giudiziale, 

destinato inevitabilmente a prodursi se la individuazione dei criteri, attraverso i quali giudicare della 

conformità o del contrasto con la buona fede o la correttezza, sia rimessa alle valutazioni compiute, sia pure 

con riferimento alla realtà sociale, dal magistrato. In altri termini, solo l´analisi dei caratteri propri 

dell´ordinamento delle società per azioni rende possibile il passagio dalla clausola generale alle fattispecie 

descrittive dei comportamenti abusivi, con la conseguente delimitazione della sfera di apprezzamento 

giudiziale” (pp. 2-3) 
172

 Judith Martins-Costa. Ob. Cit., p. 50. 
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diretamente pela lei ou pelos estatutos, varia de acordo com a estrutura real da 

sociedade
173

.  

Raciocínio diverso pode ser sustentado caso o próprio estatuto contemple, por 

exemplo, deveres acessórios voltados à concretização dos deveres de lealdade societária. 

Exemplos típicos dessa situação seriam (i) a vedação a determinadas práticas com 

potencial de concorrência com a sociedade e (ii) deveres adicionais de informação. 

Eventual regra societária nesse sentido, no contexto daquela específica organização, 

assumiria função e alcance delimitados pelos sócios, de modo que sua não observância 

(enquanto dever estatutário) seria pressuposto necessário para aplicação da medida
174

. O 

tema será retomado no âmbito dos deveres de prestação acessória, mas parece oportuno 

antecipar a conclusão: nas hipóteses em que o estatuto contém regra de comportamento 

(omissivo ou comissivo) do acionista no interesse da companhia, ter-se-á o pressuposto 

necessário à suspensão de direitos. Saliente-se, entretanto, que a regra deverá preencher 

todos os requisitos exigidos para sua caracterização como dever de prestação acessória, 

não sendo admitidas como tais fórmulas genéricas que remetam simplesmente aos deveres 

de colaboração ou de lealdade. 

 Porém, a suspensão do exercício de direitos mediante deliberação assemblear, com 

fundamento nos artigos 120 e 122, V da Lei das Companhias, não pode ter como 
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 A dificuldade em anunciar, de forma abstrata, que determinada conduta é vedada ao acionista por força de 

princípio ou cláusula-geral é evidente. Para confirmá-la, vale a referência feita por Maurice Cozian, Alain 

Viandier e Florence Deboissy ainda na primeira parte do livro, na qual indagam: “O associado tem a 

obrigação de não concorrer com a sociedade?” e em seguida respondem, com base em decisão proferida pela 

Corte Comercial francesa, que da qualidade de associado não advém um dever de abster-se quanto ao 

exercício de atividade concorrente, nem tampouco de informá-la a respeito das atividades desenvolvidas. A 

vedação se restringe, em princípio, aos atos de concorrência desleal. Em determinadas circunstâncias, 

baseando-se na estrutura real das sociedades, poderia ser diferente, e.g., se o estatuto contivesse uma cláusula 

de não concorrência. No original: « Par principe, l´associé n´est pas tenu en cette seule qualité à une 

obligation de non-concurrence à l´égard de la société. Ainsi, la chambre commerciale a jugè que l´associé 

n´est ´en cette qualité ni tenu de s´abstenir d´exercer une activité concurrente de celle de la société ni 

d´informer celle-ci d´une telle activité et doit seulement s´abstenir d´actes de concurrence déloyaux´ (...) 

Cette solution est fondée. En tant que telle, la qualité d´associe ne saurait faire naître une obligation de non-

concurrence, ce qui autorise celui-ci à exercer une activité concurrente de la société ou à prendre des 

participations dans des sociétés concurrentes, sous la réserve générale que cette concurrence ne soit pas 

fautive ou déloyale». Droit des sociétés. 25
a 
édition, LexisNexis: Paris, 2012, p. 207. Importante observar que 

os autores expressamente reconhecem, logo em seguida, que este princípio poderá ceder diante de certas 

circunstâncias particulares. Essa ponderação confirma a tese proposta, no sentido de que a violação de 

deveres anexos ou instrumentais, impostos por princípios ou cláusulas gerais de direito societário, depende de 

composição heterogênea.  
 
  

174
 Mais uma vez, e ainda que a situação não seja idêntica, vale o raciocínio proposto pelos autores franceses 

suprarreferidos, os quais consideram possível a incorporação do dever de não concorrência para o acionista 

(desde que ele anua com o dever). «Une obligation de non-concurrence peut être stipulée dans les status, à 

condition que les intéressés l´acceptent puisque cela revient à augmenter leurs engagements ». Ob. Cit., p. 

207.   
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pressuposto fático a violação a deveres societários de lealdade
175

, pois, conforme 

demonstrado, trata-se de comportamento imposto por cláusula-geral e como tal, seu 

conteúdo normativo específico deverá ser concretizado, diante de uma situação específica, 

de modo heterogêneo; dependem, portanto, de síntese judicial ou arbitral. 

 

3.5. Deveres vinculados ao exercício do direito de voto. 

 

 O acionista tem o dever de exercer o poder de voto no interesse da companhia, 

conforme estabelece o art. 115
176

 da Lei de Sociedades Anônimas
177

. De acordo com a 

regra, considera-se abusivo (i) o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a 

outros acionistas (ii) o voto exercido com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem 

a que não faz jus e do qual resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas. No parágrafo primeiro, constam três hipóteses de proibição de voto, de 

modo que o sócio não poderá votar nas deliberações da assembleia geral (i) relativas ao 

laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social, (ii) 

relativas à aprovação de suas contas como administrador e (iii) em deliberações que lhe 

beneficiem particularmente. A parte final do dispositivo contém contêm enunciação que 
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 Admitindo a suspensão por violação ao dever de lealdade manifestaram-se Fábio Konder Comparato. 

Restrições à circulação..., cit.: “Independentemente dessa medida radical, as leis acionárias de alguns países, 

inclusive o nosso, consagram outro remédio societário adequado a sancionar as violações de colaboração de 

acionistas, em função do interesse comum. É a suspensão do exercício dos direitos societários (Lei n. 6.404, 

de 1976, art. 120)” (pp. 41-42). Assim também se expressou Mario Engler Pinto Jr., ao qualificar a suspensão 

como uma espécie de sanção intermediária ao acionista relapso. Assim, além da responsabilização por perdas 

e danos, o autor admite a suspensão nos termos do art. 120 por violação aos deveres de cooperação do sócio: 

”A doutrina estrangeira tem sustentado que sempre existe um certo dever de cooperação por parte do 

acionista, mesmo nas grandes sociedades por ações. Trata-se de uma obrigação de não fazer, ou seja, de não 

criar obstáculos que impeçam ou dificultem a realização dos objetivos sociais, que se equipara a um autêntico 

dever de fidelidade (Treuepflicht) (...) Além da responsabilização por perdas e danos, a nossa lei do 

anonimato contém uma espécie intermediária de sanção ao acionista relapso, que é a suspensão do exercício 

de direitos, nos termos do art. 120” (Exclusão de Acionista..., cit., p. 87-88). Não foram localizados textos 

normativos semelhantes ao nosso em direito comparado. A suspensão de direitos, nas legislações alienígenas, 

está diretamente associada a violação de regra casuística, e não a princípios ou cláusulas gerais.  
176

 LSA. Art. 115. 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. §1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao 

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

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

interesse conflitante com o da companhia. § 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que 

concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de 

que trata o § 6º do artigo 8º. § 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito 

de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de 

acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos 

causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. 
177

 Por força do mesmo dispositivo, em determinadas situações surgirá para o acionista o dever negativo de 

voto (abster-se de votar e abster-se de votar em determinado sentido). 
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impede o acionista de exercer o direito de voto de forma conflitante com o interesse da 

companhia. 

 A interpretação do dispositivo suscita constantes divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais e tem sido objeto de acesas polêmicas. O pano de fundo parece remeter ao 

clássico embate institucionalismo versus contratualismo
178

.  

 Para os fins do presente trabalho interessa definir: se a lei estabelece deveres de 

voto (deveres inerentes ao exercício deste poder) e quais a extensão e conteúdo dos 

mesmos, bem como, e principalmente, se a não observância dos deveres inerentes ao 

exercício do direito (poder) de voto caracteriza-se como hipótese de suspensão de direitos 

e justifica a aplicação do artigo 120 da LSA. 

 Conforme observa Erasmo Valladão A. e N. França “não parece haver qualquer 

dúvida sobre o partido tomado pelo legislador no tocante à natureza do direito de voto. ´O 

acionista deve´, diz o art. 115, ´exercer o direito de voto no interesse da companhia´. Ao 

votar, portanto, o acionista tem o dever legal de perseguir o interesse social”. Assim 

também se expressaram Luis Gastão Paes de Barros Leães
179

, José Alexandre Tavares 

Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira
180

. Ou seja, o acionista está obrigado a exercer o 

poder de voto levando em consideração o interesse da companhia ou “o seu interesse de 

sócio uti socius”
181

; autêntico dever de observar o interesse social quando do exercício do 

direito de voto, aplicável tanto ao acionista controlador quanto ao não controlador
182

. 
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 Sobre as diversas concepções que permeiam a noção de interesse social, v. Erasmo Valladão A. e N. 

França. Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. Malheiros: São Paulo, 1993, p. 21-53. Vale destacar, 

ainda que não seja objeto da tese retomar essa discussão, o raciocínio conclusivo do autor no sentido de que 

“não parece sensato, assim, por amor a uma coerência ilusória (que os inúmeros pontos de contato entre as 

duas teorias se encarregam de desmentir), adotar uma posição rígida diante da questão. O que não impede ao 

estudioso, evidentemente, de tentar se situar, definindo certos parâmetros para orientar o seu trabalho. É 

inegável, de um lado, que os interesses que gravitam em torno das sociedades anônimas não se limitam aos 

meros interesses particulares dos sócios, dizendo respeito também aos interesses dos trabalhadores, da 

comunidade e da própria economia como um todo. Não se afigura correto, entretanto, definir o interesse 

social como o interesse de um ente superior e distinto, como a pessoa jurídica ou a empresa em si. Muito 

mais coerente, neste particular, é a teoria institucionalista do ‘direito da empresa acionária’, que identifica os 

distintos interesses que confluem em torno das companhias, procurando harmonizá-los. De outro lado, 

porém, acatada a figura do contrato plurilateral para explicar a natureza jurídica das sociedades, como 

sustentou Ascarelli, não há como descartar a aplicação de uma disciplina contratual para regular os interesses 

relativos aos sócios” (pp. 51-52).  
179

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 257. 
180

 Das sociedades anônimas..., cit., p. 277. 
181

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 257. 
182

 Não se afirma que o acionista deva, em toda e qualquer circunstância, relegar seu interesse pessoal a 

segundo plano, ficando sempre vinculado ao interesse social. Conforme será esclarecido mais adiante, a ideia 

é que, diante da demonstração de um relevante interesse social in concreto, justificar-se-ia a mitigação do 

interesse pessoal do sócio. 
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3.5.1. Deveres positivos de voto e de comparecimento à assembleia. 

 

 Indagação preliminar, que deve preceder a investigação sobre as hipóteses de 

deveres negativos vinculados ao exercício do direito de voto (exercício abusivo do direito 

de voto e violação às regras de conflito de interesses) diz respeito ao seguinte 

questionamento: há, para o acionista, o dever de comparecer à assembleia geral e nela 

exercer o direito de voto, tendo em vista o conteúdo do dever imposto pelo art. 115 da 

LSA? Quer dizer, o não comparecimento do acionista ou voto simplesmente contrário 

podem ser entendidos como abusivos caso venham a prejudicar a companhia? 

 A indagação é relevante para as hipóteses em que a presença do acionista torna-se 

essencial ao preenchimento do quórum à aprovação de matéria, em especial, nas hipóteses 

do art. 136 da Lei das Companhias. Imagine-se uma sociedade anônima fechada em que o 

estatuto prevê quórum de 75% (setenta e cinco por cento) de aprovação para operações de 

fusão. A diretoria convoca assembleia geral extraordinária para deliberar acerca de 

proposta altamente favorável à companhia. Acionista que detém 30% das ações com 

direito de voto não comparece ao conclave, impedindo, portanto, que se atinja o quórum 

estatutário. São reiteradas novas e sucessivas convocações, mas o acionista as ignora e não 

comparece. Ou, quando comparece, simplesmente vota contra a proposição. 

 No primeiro caso, o não comparecimento reiterado do acionista, sendo o seu voto 

essencial à persecução do interesse social, parece significar violação ao dever societário de 

lealdade na medida em que se trata de comportamento omissivo apto a gerar danos 

concretos à sociedade. A rigor, mais do que o não comparecimento em si, importa observar 

a conduta do sócio, no sentido de obstar a efetivação de deliberação relevante para o futuro 

da sociedade. O mesmo pode ser afirmado na segunda hipótese, na qual o acionista 

comparece, porém, vota contrariamente à deliberação
183

. 

 Os fundamentos, nos dois casos, são semelhantes. Valem, portanto, as afirmações 

feitas por Marcelo Adamek ao analisar os deveres positivos de voto, com amplo suporte da 
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 Coutinho de Abreu destaca a importância do dever como modo de balizar a conduta dos acionistas não 

controladores, evitando os abusos de minoria: “Excepcionalmente o dever de actuação compatível com o 

interesse social exige dos sócios minoritários prestações de fazer. Mais concretamente, esse dever resolve-se 

em dever de voto positivo - os sócios minoritários devem votar, juntamente com os maioritários, a favor de 

certas propostas (não devendo deixar de participar nas respectivas deliberações, nem abster-se ou votar 

contra essas propostas). É o que ocorre em determinadas deliberações de mudança estatutária, especialmente 

alteração do capital social (a experiência judicial - estrangeira - tem incidido sobretudo nos aumentos de 

capital”. Curso de Direito Comercial, cit., p. 322. 
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doutrina alemã
184

. Até porque, o bloqueio à determinada deliberação pode ser efetivado 

tanto pelo exercício do direito de voto (o acionista comparece, porém vota contrariamente) 

quanto pelo absenteísmo (o acionista sequer comparece).  Assim como ocorre, portanto, 

com o dever positivo de voto, o dever de comparecimento no caso concreto “é algo que só 

pode resultar de um apropriado processo de ponderação de interesses”
185

. Deve-se avaliar, 

nesses contextos, se a deliberação é exigível no premente interesse da sociedade e se serão 

afetados interesses dignos de proteção dos sócios ou se os sócios, ao menos, podem fazer 

valer razões dignas de proteção contra a deliberação. Não existindo semelhantes 

interesses ou razões de sócios, cabe a eles o dever positivo de voto (no caso, 

acrescentamos nós, o dever de comparecer), em razão de sua obrigação de perseguir o 

interesse social decorrente do dever societário de lealdade. Isso, é claro, que se no ato de 

ponderação de interesses preponderar o interesse da sociedade. 

 As duas situações devem ser tratadas de forma restritiva e são reveladoras de 

grandes dificuldades aplicativas. Não nos parece, porém, ser equivocado afirmar que o 

acionista tem o dever de comparecer à assembleia e nela proferir o seu voto no interesse 

da companhia
186

, quando assim o exigirem as circunstâncias do caso concreto. Ora, se a lei 

considera abusivo o comportamento comissivo do sócio com o fim de causar dano à 

companhia ou a outros acionistas (voto emulativo) não haveria porque autorizar o 

comportamento omissivo
187

 voltado ao mesmo propósito e com a perspectiva de gerar o 

mesmo impacto. 

 De tal afirmativa não se extrai que o acionista minoritário tem o dever de 

comparecer a toda e qualquer assembleia, nem tampouco que, uma vez presente, estaria 
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 Abuso de minoria em direito societário, cit., pp. 125-126. 
185

 Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 126. 
186

 Em sentido contrário: “O acionista não tem o dever de comparecer às assembleias gerais e exercer o 

direito de voto, como já decidiu o Colegiado da CVM: ´Adicionalmente, não se pode concluir que o não 

comparecimento de determinado acionista às assembleias gerais da companhia comprove a omissão ou 

indiferença deste acionista quanto aos destinos da companhia, bem como a renúncia aos seus direitos 

legalmente atribuídos (...) De outro lado, o não comparecimento não indica necessariamente omissão, pois 

pode significar inclusive confiança e satisfação com a administração da companhia´(PAS RJ2001/9686, Rel. 

Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 12.08.2004)”. Observa-se, ainda, que “Se o acionista 

comparece, é livre para abster-se de votar; mas, se vota, deve exercer esse direito no interesse da 

companhia”. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações Anotada. 4ª Ed., São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 230, nota 1d. 
187

 Em sentido contrário: “Diferentemente do controlador, que tem o dever de votar, o acionista minoritário 

tem o direito de fazê-lo, não podendo ser cominado pela omissão no seu exercício, como ocorre com o 

primeiro. Trata-se, tipicamente, de uma faculdade legal, em se tratando de minoritários. Isso porque o 

acionista minoritário não tem deveres fiduciários decorrentes do exercício do controle da companhia (arts. 

116, §1º). O minoritário não tem o dever de voto, mas o direito de voto. Trata-se de direito puro e simples, 

sem nenhum efeito de reparação pela omissão no seu exercício”. Modesto Carvalhosa. Comentários à Lei de 

Sociedades Anônimas, 2º volume, cit., pp. 503-504.   
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obrigado a votar. Porém, em certas e determinadas situações, aferíveis diante das 

circunstâncias fáticas e caso constatada violação ao interesse social, a omissão e a 

abstenção, assim como o voto abusivo, podem significar violação ao dever positivo de 

voto, que decorre da cláusula-geral de boa-fé (há, pois, a imposição de um dever de 

lealdade societária vinculado ao exercício do direito de voto). 

 

3.5.2. Deveres vinculados ao exercício do poder de voto. Voto abusivo, proibições de 

voto e conflito substancial de interesses. 

 

 O exercício do poder de voto, enquanto poder-função ou mesmo por força dos 

deveres de lealdade, é disciplinado pela regra do art. 115 da Lei das Companhias. Trata-se 

de “norma básica de proteção ao interesse da companhia nas deliberações 

assembleares”
188

. 

 A primeira das situações disciplinadas diz respeito ao exercício abusivo do direito 

de voto: o caput do art. 115 da LSA considera 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. Conforme lição de Erasmo Valladão A. e N. França, “além de inibir o 

voto proferido com o intuito de obter vantagens indevidas (...), pune também o voto 

proferido ad aemulationem (...)”. E,  “ao tachar de abusivo o voto proferido com o fim de 

causar dano à companhia, com o fim de causar dano a outros acionistas ou com o fim de 

obter vantagem sem justa causa, ´a lei leva em conta a finalidade, ou seja, a intenção do 

acionista no exercício do direito de voto. Em todos os casos, pois, em que houver desvio de 

finalidade do voto, ou seja, quando o acionista votar de modo contrário ao interesse da 

companhia, que não é senão, como se viu, o interesse comum dos sócios uti socii, aliado ao 

prejuízo atual ou potencial para aquela ou para outros acionistas, dá-se o abuso do direito 

(ou, se se preferir, do poder) de voto”
189

. 

 Evidencia-se que a caracterização do voto abusivo só poderá ser aferida em cada 

caso concreto e após o exercício do direito pelo acionista. Quer dizer, o abuso do direito de 

voto somente pode ser verificado a posteriori
190

-
191

.  

                                                           
188

 Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de Interesses..., cit., p. 82. 
189

 Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de Interesses..., cit., p. 83-84. 
190

 Nesse sentido decisão, por maioria, do colegiado da CVM, RJ2002/2405, Relator do Voto Vencedor 

Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos (com voto vencido da Diretora Norma Jonssen Parente), j. 
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 O mesmo não se passa com as hipóteses de proibições de voto que constam no §1º 

do art. 115 da LSA. Há três situações nas quais o acionista está proibido de votar e 

caracterizam conflito formal de interesses, quais sejam (i) aprovação do laudo de avaliação 

dos próprios bens, (ii) aprovação das próprias contas e (iii) de benefício particular
192

.  

 As duas primeiras hipóteses (laudo de avaliação e aprovação das contas) são 

tratadas pela doutrina, de forma unânime
193

, como hipóteses de divieto de voto. Nesses 

casos, o voto é nulo e a deliberação anulável, caso o voto tenha sido determinante para a 

formação da maioria. Na síntese de Erasmo Valladão A. e N. França: “aqui, pois, o 

legislador estabeleceu, com base em precisas circunstâncias formais, à semelhança do que 

ocorre no direito alemão e no italiano, um controle ex ante de legitimidade do voto, sendo 

de todo dispensável perquirir acerca da ocorrência de prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas, de vez que o perigo de dano, como acentua Galgano, acha-se in re 

ipsa”
194

. 

                                                                                                                                                                                
9.10.2003, citada por Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações Anotada. 4ª Ed., São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 229, nota 1b.  
191

 Em sentido contrário quanto à hipótese de conflito de interesses: Modesto Carvalhosa. Comentários à Lei 

de Sociedades Anônimas..., cit., p. 493. Em especial quando afirma “Desse modo, o §1º taxativamente proíbe 

a prática do voto nas quatro circunstâncias que exaustivamente elenca. E o faz sem nenhuma sanção, na 

medida em que descarta o ilícito para declarar a nulidade. Assim, pode o laudo estar correto, podem as contas 

estar absolutamente em ordem, pode o benefício particular não se efetivar, pode o contrato unilateral ou 

bilateral ser equitativo. Mesmo assim, a proibição da prática do voto se impõe. A nulidade é sempre formal e, 

portanto, apriorística e independe de o seu efeito ser lícito ou ilícito”. Perceba-se, entretanto, que o raciocínio 

do ilustre professor é insustentável, na medida em que poderá privar a companhia, em determinadas 

circunstâncias, da melhor opção. Imagine-se, e.g., que o estatuto condicione a aprovação de determinados 

contratos, em razão do seu valor, à aprovação de 75% do capital votante. Pense-se no caso de um acionista 

detentor de 40% do capital votante que poderá firmar contrato de fornecimento com a companhia, em 

condições mais vantajosas se comparadas às demais ofertas disponíveis no mercado. Se prevalece o 

entendimento de conflito formal, a contratação não seria possível, até porque, conforme anota o respeitado 

autor “esta não pode compor o quorum deliberativo no caso, em nenhuma hipótese. Assim, a inclusão do 

voto nulo do acionista interessado no quorum deliberativo que irá decidir a matéria tem como efeito a 

anulação dessa mesma deliberação, se for prevalecente”. Idem, p. 493.  
192

 A lei pode privar o exercício do direito de voto como medida preventiva, mediante imposição de 

proibições ou impedimentos de voto. Essa circunstância não equivale, tecnicamente, à suspensão. Sobre a 

privação do exercício do direito de voto e seus fundamentos. Cf. lição de Dominique Schmidt. Les conflits 

d´intérêts dans la société anonyme. Version nouvelle. Paris : Joly éditions, 2004, p. 92-94. Mais adiante, o 

autor rejeita a noção extensiva de vantagens particulares algumas vezes evocada. Exclui, portanto, a 

possibilidade dessa modalidade de intervenção (impedimento de voto) para as situações de (i) vantagens 

resultantes de outras deliberações, que não estejam vinculadas à fixação de benefícios particular e (ii) 

contratos concluídos com a própria sociedade (p. 97). 
193

 O parecer de orientação CVM n. 34, de 18 de agosto de 2006, reconhece essa realidade ao afirmar que: “A 

polêmica não alcançou, contudo, a vedação ao voto na aprovação do laudo de avaliação de bens com que 

concorrer para a formação do capital social e aprovação de suas próprias contas como administrador. Essas 

hipóteses estão expressamente previstas no art. 115, §1º, da Lei 6.404/76. Nesses casos, não há dúvida, seja 

na doutrina jurídica, seja nas decisões da CVM, de que o acionista (que integralizará o capital ou que seja 

administrador, conforme o caso) está previamente impedido de votar”.  
194

 Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de Interesses..., cit., p. 87. 
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 A terceira hipótese (deliberações que puderem beneficiar o acionista de modo 

particular) é objeto de divergências doutrinárias. A solução para o problema decorre da 

adequada diferenciação entre vantagem indevida e benefício particular. 

 Na lição de Erasmo Valladão A. e N. França: “benefício particular é a vantagem 

lícita, que a lei permite seja concedida ao acionista (enquanto acionista, ou mesmo a 

terceiro), embora tal vantagem rompa o princípio de igualdade entre eles”
195

-
196

. Já nas 

hipóteses em que o acionista busca uma “vantagem ilícita, abusiva, com o exercício do 

voto, em detrimento, atual, ou mesmo potencial, da companhia ou outros acionistas, 

caracteriza-se o conflito de interesses”
197

.  No primeiro caso (benefício particular, 

vantagem lícita), quando a assembleia tem por objeto a reforma estatutária para inclusão 

desses benefícios, o acionista beneficiário estará impedido de votar, pois não poderia 

conceder a si próprio um favor. No segundo caso (vantagem ilícita, conflito de interesses), 

conforme será visto, não há proibição formal para o exercício do direito de voto, mas 

controle ex post e substancial da conduta do acionista. Quer dizer, no caso de vantagem 

ilícita aplica-se a regra de conflito de interesses, que é de natureza substancial, isto é, 

verificável ex post: após o voto ser proferido, e não ex ante.
198

  

                                                           
195

 Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de interesses e benefício particular: uma distinção que se 

impõe definitivamente dirimir, RDM 161/162, p. 43.  
196

 E, ainda, valendo-se de Miranda Valverde, exemplifica: “Se – para exemplificar – a assembléia geral 

resolve atribuir (art. 87, parágrafo único, g) uma bonificação a determinados acionistas, por este ou aquele 

motivo não poderão eles, como diretamente interessados, tomar parte nessa deliberação. Esta, com efeito, 

virá beneficiá-los de modo particular, quebrando, ainda que justo seja o tratamento, e a lei o permita, a regra 

de igualdade de tratamento para todos os acionistas da mesma classe ou categoria (art. 78). A vantagem 

conferida a um ou mais acionistas, comumente, consiste em uma participação nos lucros líquidos da 

sociedade, durante certo tempo, ou no direito, algumas vezes extensivo aos herdeiros, de receber determinada 

soma, por mês, ou anualmente, a título de pensão ou aposentadoria. Representa quase sempre, a recompensa 

pelos trabalhos ou serviços prestados pelo acionista à companhia”. Conflito de interesses e benefício 

particular: uma distinção que se impõe definitivamente dirimir, RDM 161/162, p. 44.  
197

 Ob. Cit., p. 45. 
198

 “Como se pode perceber, o § 1º do art. 115, supracitado, estabelece uma proibição: o acionista não pode 

votar quando tiver interesse conflitante com o da companhia. O que se entende por interesse conflitante, 

porém? Eis o cerne da questão: o que a lei proíbe? Segundo alguns, o interesse conflitante residiria sempre 

que o acionista estivesse em posição contrastante com a companhia, como ocorre na hipótese de deliberação 

sobre a aprovação de um contrato bilateral entre aquele e esta. Vale dizer, sempre que o acionista estiver em 

posição formalmente (ou potencialmente) conflitante com a companhia ele estaria proibido de votar. Segundo 

outros, o interesse conflitante só se verificaria quando, na mesma hipótese acima retratada, o acionista fizer 

prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse da companhia, ou seja, quando aprovar um contrato 

favorável a si próprio e prejudicial à companhia. Vale dizer, sempre que o acionista estiver em posição 

substancialmente (ou materialmente) conflitante com a companhia, ele estaria impedido de votar. Há anos, 

desde que elaborei a minha dissertação de mestrado sobre o tema, em 1991, me debruço sobre essa questão. 

E, a meu ver, a interpretação sistemática da Lei de S/A (LSA) leva, indisputavelmente, à segunda posição: o 

acionista só está impedido de votar quando pretender fazer prevalecer o seu interesse em prejuízo do 

interesse da companhia. O conflito é, pois, de natureza substancial – e não, formal. Afinal, se o contrato for 

útil à companhia, não há razão para proibir o voto do acionista”. Conflito de interesses e benefício particular: 

uma distinção que se impõe definitivamente dirimir (RDM 161/162), pp.  38-39. 
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 Assim, aponta a melhor doutrina, “a deliberação somente é anulável se o acionista 

(controlador ou não!), ao votar, sacrificar o interesse da companhia ao seu próprio 

interesse, trazendo prejuízo, ainda que potencial, a esta última”
199

. 

 Daí porque, nas situações de conflito de interesses (conflito substancial de 

interesse
200

) não é viável efetivar-se qualquer controle prévio sobre a antijuricidade do 

voto. A existência ou não de interesse conflitante
201

 é questão de alta indagação, e deve ser 

avaliada caso a caso, diante das circunstâncias fáticas. Neste caso, pois, não compete aos 

demais sócios ou ao presidente da assembleia impedir o exercício do voto
202

. 

                                                           
199

 Erasmo Valladão A. e N. França. Ob. Ult. Cit. p. 42. 
200

 Modesto Carvalhosa entende, a nosso ver sem razão, que “não existe a propalada diferença entre o 

chamado conflito formal versus conflito fundamental. Essa falsa questão tem sido invocada para derrogar a 

proibição de voto no caso de interesse conflitante, que é a quarta tipificação do §1º (...) Na esfera do direito 

societário, existe tipificadamente o interesse conflitante que se dá na esfera obrigacional, ou seja, na 

impossibilidade legal (art. 166, VII, do Código Civil) de o acionista formar a vontade da companhia com 

quem vai contratar (...) Não existe nenhuma base normativa ou principiológica para sustentar a existência no 

§1º de um ´conflito substancial´ que se substitui ao interesse conflitante do voto do acionista interessado em 

contratar com a sociedade. Trata-se de uma construção sofismática inteiramente incompatível com o nosso 

sistema jurídico, fundado no Código Civil. A norma ora estudada em nenhum momento fala em conflito 

formal de interesses e em conflito substancial de interesses. Fala unicamente em interesse conflitante, que é 

uma das quatro espécies de impedimento do exercício do direito de voto, ex vi do §1º”. Comentários..., cit., 

p. 514-515.  
201

 Ao tratar das situações de conflitos de interesses, Dominique Schmidt demonstra a importância da regra 

para proteção do interesse social. O autor identifica dois grupos de hipóteses nas quais a existência do 

conflito rompe a lógica do interesse comum dos sócios enquanto sócios para servir a interesses outros, 

exteriores à qualidade de acionista, que vêm em prejuízo dos demais acionistas. Nestas hipóteses, o 

interessado transfere os benefícios da riqueza social para si, exclusiva ou preponderantemente. O primeiro 

grupo de hipóteses identificadas pelo autor trata das situações nas quais o interesse pessoal está vinculado a 

uma qualidade outra, que não a de acionista. Por exemplo, o acionista detentor de 40% dos direitos de voto 

que se opõe ao aumento de capital e com isso consegue impedir a aprovação da operação porque tem 

interesse na dissolução da sociedade (que não poderá sobreviver sem o aumento). « Dans cette première 

hypothèse, le conflit d´intérêts se manifeste par la volonté d´utiliser des droits ou pouvouir dans la société 

pour promouvoir un intérêt lié à une autre qualité que celle d´actionnaire et contraire à l´intérêt de 

l´actionnaire. Le conflit appauvrit le patrimonie social ». Les conflits d´intérêts dans la société anonyme. 

Version nouvelle. Paris : Joly éditions, 2004, pp. 29-30. O segundo grupo de hipóteses está vinculado aos 

casos em que o conflito não atinge o patrimônio social, mas o patrimônio dos demais acionistas. Por 

exemplo, quando a maioria aprova sistematicamente o aumento de reservas como meio de valorizar os seus 

títulos em prejuízo à minoria, que, por deter ações sem liquidez, não teriam como realizar esse benefício. 

« Dans ce cas, la recherce de l´intérêt personnel se réalise par la lésion des intérêts des coassociés. Les droits 

et pouvouir dans la société sont utilisés pour promouvoir un intétêt lie à la qualité d´actionnaire, mais au 

préjudice des coactionnaires ». Les conflits d´intérêts dans la société anonyme. Version nouvelle. Paris : Joly 

éditions, 2004, p. 30. 
202

 “Diante do conflito de interesses com a sociedade, cabe exclusivamente ao próprio acionista decidir se 

deve ou não se abster de votar, não podendo os demais acionistas ou o presidente da mesa excluir a priori o 

voto, mas apenas impugnar a deliberação a posteriori e desde que presente conflito substancial. É que a 

existência ou não de interesse conflitante é questão eminentemente de fato, a ser decidida em cada caso. 

Além disso, é indispensável demonstrar que o objetivo perseguido pelo acionista em conflito é incompatível 

com a realização do interesse social e que o interesse individual perseguido pode causar dano à companhia”. 

Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações Anotada. 4ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 234, nota 2c. Em sentido contrário, sustentando que o presidente (a mesa dos trabalhos) da assembleia tem 

poderes para suscitar o conflito e inclusive instaurar incidente de suspensão, Modesto Carvalhosa. 

Comentários..., p. 749-750. A visão do autor será adiante analisada em profundidade, em razão da 

importância para o tema e das particularidades que suscita. 
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 A repreensão à violação aos deveres de voto, nesse caso, o voto exercido 

abusivamente ou em conflito de interesses (formal ou substancial) dá-se pela via da 

anulação da deliberação caso tais votos tenham sido essenciais para a formação da maioria. 

Além disso, o acionista responderá pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito 

de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido
203

.  

 

3.5.3. A suspensão do exercício de direitos em razão da violação aos deveres de voto. 

 

3.5.3.1. Suspensão de direitos e violação aos deveres positivos de voto. 

 

 Com relação aos deveres positivos, ou seja, nas situações que o acionista está 

obrigado a adotar um determinado comportamento (i.e., comparecer à assembleia ou 

proferir voto em determinado sentido) não parece possível reconhecer a não observância 

do dever como hipótese de suspensão de exercícios do direito.  

 Tais deveres, como visto, dependem de ponderação de interesses e da concretização 

de cláusula-geral no caso concreto, de modo que, ainda que superadas todas as dificuldades 

procedimentais para adoção da suspensão de direitos, a medida não seria compatível com a 

disciplina fixada na Lei brasileira. Mais uma vez, não parece adequado reconhecer à 

assembleia geral competência para definir em qual situação (i) ter-se-á como obrigatório o 

comparecimento do sócio ao conclave ou (ii) o voto deverá ser exercido neste ou naquele 

sentido, sob pena de permitir composição homogênea de interesses. Quer dizer, os mesmos 

sócios favoráveis à aprovação da matéria ou interessados no comparecimento do consócio, 

aplicariam a medida como modo de compelir comportamentos. Não há qualquer lógica 

nesse raciocínio. 

 A violação aos deveres positivos de voto (ou mesmo de comparecimento à 

assembleia) dependem de composição heterogênea de interesses, justamente por serem 

estes deveres consectários da aplicação de cláusula-geral no contexto da relação societária 

(da lealdade). Raciocínio diverso, insista-se, criaria a possibilidade de que os próprios 

sócios interessados na adoção do comportamento ditassem qual deve ser a postura dos 

demais sócios (omissos ou contrários ao voto) obrigando-o a comparecer em assembleia e 

                                                           
203

 “A sanção estabelecida pela lei, portanto, é a anulação da deliberação tomada em decorrência do voto 

abusivo ou conflitante, além da reparação dos prejuízos causados e da transferência das vantagens auferidas 

para a companhia”. Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de Interesses..., cit., p. 99.  
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a votar neste ou naquele sentido (isso diante de quorum específico), sob pena de suspensão 

de seus direitos
204

. 

 

3.5.3.2. Voto abusivo, conflito de interesse (formal e substancial) e suspensão do 

exercício de direito de voto (impossibilidade). 

 

 Nas hipóteses de voto abusivo e de conflito substancial de interesses, a suspensão 

de direitos também não se apresenta como medida válida, pela simples razão de que, de 

acordo com o regime jurídico vigente, o controle é ex post. Não seria logicamente 
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 Dominique Schmidt, Les conflits d´intérêts dans la société anonyme. Version nouvelle. Paris : Joly, 2004, 

pp. 397-398, ao analisar as possíveis sanções à oposição abusiva, admite a suspensão do exercício do direito 

de voto como modalidade de sanção para evitar a satisfação do interesse do acionista em conflito: «Les 

sanctions de l´opposition abusive. L´opposition est abusive lorsqu´elle a pour objet de promovoir un intérêt 

personnel opposé à l´intérêt commun des actionnaires. La sanction logique de cette opposition consiste dans 

l´interdiction d´utiliser le droit de vote pour satisfaire cet intérêt en conflit avec celui des actionnaires (...) 1º 

La suspension de l´exercice du droit de vote. La suspension de l´exercice du droit de vote a pour fondement 

le devoir d´abstention. L´exigence de loyauté et la communauté d´intérêt entre actionnaires imposent de ne 

point utiliser les droits attachés à la qualité d´actionnaires pour satisfaire un intérêt personnel » (negritos e 

destaques constam no original). É interessante observar que o autor defende a suspensão como um modo de 

melhor harmonizar as sanções ao conflito de interesses. No caso do abuso do majoritário a invalidação do 

voto seria suficiente, já em caso de oposição abusiva (do minoritário) o opositor teria o exercício do direito 

de voto suspenso. Nos dois casos, o voto emitido em conflito de interesses teria seus efeitos neutralizados. O 

fundamento sustentando pelo autor remete, conforme visto, ao dever de abstenção decorrente da exigência de 

lealdade. Parece-nos indispensável, como premissa do raciocínio do autor, a avaliação ex post apta a revelar 

que o comportamento do votante é abusivo, no sentido de revelar uma oposição vincada em interesse pessoal 

(não baseada, portanto, no interesse social). Tanto é assim que a privação do direito de voto dar-se-á em nova 

assembleia, com a mesma ordem do dia, fazendo-se os ajustes necessários no cálculo de quorum (os votos do 

acionista suspenso não seriam computados no quorum de instalação e de deliberação). Daí se percebe que a 

proposta de Dominique Schmidt não é compatível com o regime jurídico estabelecido pelo art. 120 da LSA. 

Quer dizer, o contexto no qual o autor francês sustenta a possibilidade de suspensão dos direitos não remete a 

qualquer imposição da medida pelos demais acionistas; do contrário, pressupõe a atuação jurisdicional: 

constatada a oposição abusiva, e demonstrado, no caso concreto, a imposição do dever de abstenção por força 

dos deveres de lealdade (i.e., oposição abusiva), haveria a possibilidade de suspender os direitos do sócio 

mediante ação judicial ou arbitral. Insista-se nesse ponto de fundamental importância: Dominique Schmidt 

pressupõe que esse controle é ex post e depende de composição heterogênea dos interesses; não se reconhece, 

pois, que em França possa a assembleia suspender os direitos do acionista que se opõe abusivamente à 

deliberação. No Brasil, o problema foi analisado, em profundidade, por Marcelo Vieira von Adamek (Abuso 

de minoria em direito societário, cit., p. 354-355), que não reputou a possibilidade de suspensão extrajudicial 

do direito de voto como forma adequada para coibir o abuso de minoria. Em nosso entender, a possibilidade 

de suspensão do exercício de direitos pela assembleia geral não é admitida em quaisquer das hipóteses de 

violação aos deveres inerentes ao exercício do direito de voto, conforme será destacado adiante. E isso 

porque, no caso de conflito formal, a hipótese é de impedimento de voto e não de suspensão e nas hipóteses 

de conflito substancial ou material o controle é necessariamente ex post. Assim também deve se proceder em 

relação às hipóteses de voto abusivo ou de oposição abusiva pela minoria, na medida em que a Lei brasileira 

não permite intervenção prévia nessas circunstâncias. Perceba-se, por fim, que muitas das hipóteses de 

oposição abusiva somente serão reconhecidas, no caso concreto, após consideração dos deveres de lealdade 

(circunstância esta expressamente destacada por Dominique Schmidt e Marcelo Adamek). Essa premissa 

afasta, em nosso entender, a possibilidade de aplicação do art. 120 da LSA, uma vez que a imposição de 

deveres por aplicação de cláusulas gerais ou princípios gerais do direito dependerá de composição 

heterogênea (judicial ou arbitral). 
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compatível com a regra do art. 115 da LSA, portanto, permitir que os demais acionistas 

fizessem juízo acerca de situação hipotética, ainda não concretizada. 

 Convém lembrar, aliás, que a Lei n. 10.303, de 31 de outubro de 2001, pretendeu 

incluir os parágrafos 5º à 10º ao art. 115 da LSA. De acordo com o texto vetado, 

estabelecia-se, justamente, mecanismo interno de controle das situações de conflito de 

interesses, tanto preventivamente (§5, vetado) quanto no curso de assembleia em curso (§7, 

vetado). Pelo sistema proposto, caberia a esta assembleia (prévia ou incidental), por 

maioria de votos (sem computar os votos do suposto impedido, por óbvio), deliberar sobre 

a existência do conflito de interesses e especificar em quais matérias estaria o acionista em 

situação de conflito impedido de votar (§9, vetado)
205

-
206

. 

 Por último caberia avaliar a hipótese de suspensão de direitos em razão da não 

observância, pelo acionista, das proibições de voto enquanto deveres negativos. Em todos 

esses casos, em princípio
207

, as hipóteses de aplicação são casuísticas e não dependem de 

concretização.  

 Em doutrina, Modesto Carvalhosa defende expressamente a possibilidade de 

suspensão ao afirmar que “somente quando ocorre conflito formal de interesses entre o 

acionista e a companhia é que a assembleia geral poderá suspender o exercício do direito 

de voto. Nas demais hipóteses de antijuricidade – abuso de direito e abuso e desvio de 

poder -, a responsabilidade do acionista será apurada judicialmente ou mediante 

                                                           
205

 Conforme observa Erasmo Valladão A. e N. França. “Os parágrafos referidos, entretanto, por ocasião do 

sancionamento da Lei 10.303/2001, foram vetados pelo Presidente da República, por meio da Mensagem n. 

1.213, de 31.10.2001, com base nas seguintes – e judiciosas – considerações: “A necessidade de se vetar os 

parágrafos acima transcritos decorre de manifesto conflito com o interesse público, em razão da constatação 

de que a assembléia para deliberação acerca da existência de conflito de interesses de que tratam os citados 

dispositivos se afigura inócua em termos de proteção ao acionista minoritário. Com efeito, não há como 

afastar o voto do acionista controlador no conclave pretendido – sob pena de se atribuir aos minoritários o 

inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a partir da alegação de existência de conflito do 

controlador, e de se desconsiderar o próprio conflito de interesses do minoritário na assembléia especial, o 

que demonstra a inexistência de efetividade na proposta apresentada. ´Em realidade, as regras acima 

enfocadas trariam, na prática, apenas confusão, podendo, inclusive, servir para supostamente confirmar a 

inexistência de um conflito cuja presença caberia ao Poder Judiciário avaliar, ou mesmo para motivar um 

aumento de ações judiciais envolvendo o controvertido tema de que se cuida´”. Conflito de interesses e 

benefício particular: uma distinção que se impõe definitivamente dirimir (RDM 161/162), pp. 41-42. 
206

 Marcelo Viera von Adamek, após analisar a possibilidade de aplicação do art. 120 para as hipóteses de 

conflito material (ou substancial) de interesses, pondera que “pesa contra a exegese mais ampliativa do art. 

120 da Lei das S/A o fato de que, na última Reforma da Lei das S/A, o legislador pátrio pretendeu incluir, 

nos §§5º a 10º, do art. 115, da Lei das S/A, regras pelas quais o conflito material seria incidentalmente 

solucionado pela assembleia-geral, e tais regras, como se sabe, foram vetadas – não sendo de boa 

hermenêutica presumir na lei palavras inúteis, como assim seriam aquelas dos preceitos vetados, caso se 

entendesse que o art. 120 da LSA já autorizava a suspensão do voto como reação ao conflito material”. Abuso 

de minoria em direito societário, cit., p. 354-355. 
207

 Diz-se em princípio porque em determinadas situações pode-se questionar se a aprovação de contas do 

administrador pessoa física mediante votos proferidos por sociedade da qual ele seja o controlador seria 

hipótese de proibição ou conflito.  



74 
 

arbitragem, não tendo a assembleia prerrogativa para liminarmente suspender direitos dos 

acionistas, como tem, v.g., no tocante aos administradores (art. 159)”
208

. Mais adiante, o 

autor complementa seu raciocínio com uma nota fundamental: para Carvalhosa, não se 

justifica a diferenciação entre conflito formal vs. conflito substancial de interesses, na 

medida em que, para o respeitado autor, todas as hipóteses do art. 115, §1º da LSA 

representam situação de impedimento de voto
209

. 

 A proposta de interpretação precisa ser compreendida, antes de ser refutada. 

Conforme se percebe, o autor trabalha com noção bastante ampla de conflito formal de 

interesses, com a qual não concordamos. Para Carvalhosa, apenas as situações de abuso de 

voto (art. 115, caput) e exercício abusivo e desvio do poder pelo controlador (art. 117) não 

seriam passíveis de suspensão, pois somente nesses casos a responsabilidade do acionista 

será apurada ex post. O autor entende, a nosso ver sem razão, que todas as hipóteses do §1º 

do art. 115 são de conflito formal de interesses, de modo que, a suspensão do exercício do 

direito de voto, pela própria assembleia, seria possível incidentalmente e no curso desta, 

quando o acionista se apresentasse para votar (i) na deliberação relativa ao laudo de 

avaliação de bens com que concorreu para formação do capital social, (ii) à aprovação de 

suas contas como administrador, (iii) na deliberação que viesse a tratar de benefício 

particular e (iv) diante de interesse conflitante com  da companhia.  

 A primeira objeção à posição de Carvalhosa, portanto, se destina à própria 

conceituação de conflito formal de interesses. Conflito formal, no sentido que lhe vem 

emprestando a doutrina historicamente, só existe nas três primeiras hipóteses 

                                                           
208

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 745. 
209

 Para que a posição do autor seja devidamente enfrentada, optou-se pela transcrição integral do trecho de 

maior relevância: “A lei veda ao acionista que tem conflito formal de interesses com a companhia o exercício 

do voto nas assembleias gerais sobre a respectiva matéria. Trata-se de conflito formal e não substancial. Esse 

conflito é expressamente preceituado, proibindo a lei que o acionista vote sobre os seguintes assuntos: laudo 

de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; deliberações relativas à aprovação 

de suas contas como administrador; deliberações que puderem beneficiá-lo de modo particular; e quaisquer 

deliberações em que ocorrerem outras formas de conflitos de interesses com a companhia. Em qualquer uma 

das hipóteses supra, cabe à assembleia geral decretar a suspensão do exercício do voto, se não tiver 

espontaneamente o próprio acionista declarado a suspeição. A iniciativa dessa declaração da assembleia geral 

caberá, em primeiro lugar, à mesa dos trabalhos, que submeterá ao conclave a proposta de suspensão do 

exercício do voto, para o respectivo acionista. A mesa fundamentará sua proposta, descrevendo a matéria 

formalmente conflitante, com a observação de que o acionista, ao negar-se ou ao omitir-se na declaração de 

seu próprio impedimento, deixou de cumprir obrigação imposta pela lei. Essa proposta, outrossim, poderá ser 

feita por qualquer acionista presente ao conclave, com ou sem direito de voto (art. 125), se a mesa foi omissa 

ou se opuser à medida. Deve ficar claro que a suspensão do exercício do direito de voto do acionista, na 

espécie, abrange apenas a matéria ou as matérias sobre as quais tenha conflito formal de interesses. Não pode 

abranger as demais matérias constante da ordem do dia. Ademais, a suspensão, no caso de conflito formal de 

interesses, somente poderá atingir o exercício do voto e não o direito de opinar sobre a matéria (art. 125), que 

deverá ser integralmente respeitado. Assim, o comparecimento à assembleia e a livre discussão sobre a 

ordem do dia, inclusive no tocante ao assunto conflitante, não podem ser suspensos pela assembleia geral, na 

espécie” Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 749-750. 
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supramencionadas. Conforme esclarece Alfredo Lamy Filho, após ponderar que o 

parágrafo primeiro há de ser interpretado em consonância com o caput do art. 115, o 

interesse conflitante deve ser entendido “como 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´. O conflito terá, 

pois, que ser caracterizado como ´una relazione de incompatibilità assoluta´, como diz 

SANTAGATA, para causar dano à sociedade, pois o que está em jogo é o interesse da 

sociedade, e não o da minoria, na expressão de FERRI”
210

. Assim, a hipótese do art. 115, 

§1º da LSA não comportaria aplicação meramente formal. 

 A segunda objeção decorre do poder atribuído ao presidente (ou à mesa) para 

declarar a suspensão. Não nos parece que a hipótese seja, propriamente, de suspensão, mas 

sim de limitação ao exercício do poder de voto; cabe ao acionista, (i) diante do conflito 

formal (nas três primeiras hipóteses por nós referidas) declarar a abstenção, sob pena de 

praticar ato nulo, uma vez que impedido
211

 e (ii) diante do conflito substancial (hipótese de 

conflito de interesses) exercer o direito de voto sem causar dano à companhia
212

, sob pena 

de ter o seu voto invalidado (voto anulável, portanto). Mas daí não se infere possa o 

presidente da assembleia (ou a mesa), que sequer constituem-se como órgão da sociedade, 

provocarem incidentalmente matéria não afeita à ordem do dia sem que tenham recebido, 

por atribuição legal, essa competência. Mas do que isso, em última análise, se prevalecesse 

essa interpretação, a presidência estaria usurpando atribuição que é da própria assembleia, 

                                                           
210

 Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 354. Parecer intitulado Abuso do direito de voto e 

conflito de interesses – Interpretação do art. 115 e seu §1º - O voto do controlador pp. 349-358. 
211

 Nesses casos, poderá a presidência da assembleia deixar de computar o voto. 
212

 É interessante observar que a mesma controvérsia existia no direito italiano antes da reforma de 2003. 

Com a alteração dos artigos 2368 e 2373 do Codice Civile, entretanto, mesmo os defensores da atribuição do 

presidente da assembleia de excluir o acionista do quorum deliberativo em caso de conflito de interesses 

alteraram seu posicionamento. De fato, o artigo 2368 inclui entre as ações que não compõem o quorum 

deliberativo aquelas em que o direito de voto não foi exercido em razão de declaração do sócio no sentido de 

abster-se e o art. 2373 dispõe que, em caso de deliberação aprovada com voto proferido por aqueles em 

situação de conflito de interesses, esta é passível de invalidação (impugnável) quando preencha os requisitos 

do artigo 2373 e possa causar dano à sociedade. A respeito do tema, Gastone Cottino. Diritto Societario..., 

cit., p. 365-366. Em sentido semelhante, enunciando que “La legge non impedisce al socio che si trovi in 

conflito de interesse con la società di votare; l´unico limite è quello previsto per gli amministratori che, se 

soci, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (art. 2373, comma 2). 

Altrimenti il socio è libero di votare, ma la deliberazione è annullabile qualora sussistano congiuntamente 

due condizioni: che il voto del socio in conflito di interessi sia stato determinante per l´assunzione della 

decisione (e quindi la delibera non può essere annulatta se, sottraendo il voto del socio in conflitto, resta pur 

sempre una maggioranza favorevole: c.d. prova di resistenza); che la deliberazione sia suscettibile di arrecare 

un pregiudizio alla società (nonostante il voto determinante, la delibera non può dunque essere annullata se 

essa ha effetti favorevoli o almeno neutri per la società: p.e. se il compenso deliberato in favore 

dell´amministratore-socio con il suo voto determinante è conforme ai valori di mercato per prestazioni 

analoghe). Il che rende chiaro che il conflito de interessi non rileva se si risolve in una mera contrapposizione 

astratta”. Gaetano Presti e Matteo Rescigno. Corso di Diritto Commerciale. Volume II, Società, Sesta 

Edizione. Torino: Zanichelli Editore, 2013.     
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nos exatos termos do art. 122, inc. V, da LSA. Não se nega, em tese, que eventualmente 

pudesse ser esse o regime jurídico, como inclusive pretendeu o legislador no bojo da 

reforma proposta pela Lei n. 10.303, mas tendo sido vetado o referido texto normativo, é 

inadequado entender que seja esse o regime vigente.  

 A Lei das Companhias não permite que se suspenda o exercício do direito de voto 

nas situações de conflito de interesses. O sócio é livre para manifestar-se na assembleia e 

votar. Porém, conforme destacado, a deliberação poderá ser anulada em caso de conflito 

substancial quando o voto do acionista em posição de conflito tenha sido determinante para 

a aprovação da deliberação (teste de resistência). Perceba-se que, inclusive, não faria 

qualquer sentido invalidar uma deliberação para a qual não concorreu o voto conflitante, 

ou seja, em que se formaria, com ou sem esse voto, a maioria necessária à sua aprovação. 

Além disso, é indispensável que a aprovação da questão submetida à assembleia tenha 

causado alguma espécie de prejuízo para a sociedade. Mais uma vez, não teria sentido 

invalidar deliberação, em que pese o conflito de interesses e a aprovação com o voto do 

acionista em posição de conflito, favorável à sociedade (p.ex., contrato de 

compartilhamento de infraestrutura com o controlador contra remuneração inferior à 

praticada no mercado).  

 Em matéria de conflito de interesses, o controle e a proteção dos demais acionistas 

(i.e., daqueles que não se encontram em situação de conflito) é sempre ex post. No caso de 

conflito substancial, o dever do acionista é de exercer o poder de voto sem causar dano à 

companhia ou aos demais acionistas.  

 Quando há conflito formal, a hipótese é de impedimento quanto ao exercício do 

direito de voto, que independe de qualquer manifestação prévia da assembleia e na qual o 

presidente da assembleia tem o dever de não computar o voto em razão da proibição fixada 

por preceito legal imperativo
213

.  

 

 

                                                           
213

 Perceba-se, ademais, que a própria redação do art. 120 da LSA indica que a suspensão de direitos pela 

assembleia não é técnica apta a remediar a situação de conflito de interesses ao enunciar que cessará a 

suspensão logo que cumprida a obrigação. Ou seja, se fosse válida a suspensão por violação aos deveres de 

voto, hipoteticamente poder-se-ia cogitar de medida com caráter eterno, pois o acionista jamais poderia 

cumpri-la. Imagine-se, pois, a grosseira situação na qual o acionista, que exerce cargo de administrador, 

apresenta-se para votar e tem o seu direito de voto declarado suspenso pela assembleia porque violou a 

obrigação contida no art. 115, §1º da LSA. Não podendo mais votar, a suspensão não perderia mais os seus 

efeitos, pois o acionista não poderia dar cumprimento ao suposto dever violado.  
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3.6. Deveres do acionista controlador.   

 

 O acionista controlador é titular de posição jurídica
214

 sui generis quando 

contraposta a dos demais acionistas
215

. Essa particularidade revela-se tanto sob o aspecto 

ativo (direitos, poderes e faculdades que lhe são assegurados) quanto passivo (deveres e 

responsabilidades que lhe são impostos
216

), pois, conforme já foi destacado, trata-se de 

direito-função ou poder-dever
217

. 

 A definição legal de controle (art. 116
218

; art. 243, §2º
219

), na sociedade anônima, 

remete diretamente à possibilidade de, por intermédio do exercício do direito de voto na 

assembleia geral, fazer prevalecer o seu interesse
220

. No entanto, como observou 

Comparato, valendo-se do estudo de Berle Jr. e Means em torno das companhias 

americanas, um dos fenômenos básicos da sociedade anônima moderna é a possibilidade 

de dissociação entre propriedade acionária e poder de comando empresarial
221

. Isso 

implica reconhecer que a noção de controle não guarda estrita correspondência com a de 

maior acionista. É certo, também, que o poder de controle não se exerce, exclusivamente, 

por intermédio do exercício do direito de voto
222

. 

                                                           
214

 Conforme esclarece Calixto Salomão Filho, o reconhecimento de que o controle pode decorrer de 

situações de fato não contradiz a possibilidade de identificar  no controle uma posição jurídica “oriunda não 

só de relações jurídicas, mas também de relações contratuais de fato(...) Assim é possível admitir o 

surgimento de uma posição jurídica a partir de uma relação contratual de fato.” O poder de controle na 

sociedade anônima..., cit., p. 103 (nota de texto 22).   
215

 Rubens Requião, valendo-se da “Exposição de Motivos” da Lei n. 6.404/1976, afirma que a LSA dá status 

próprio à figura do acionista controlador. Curso de Direito Comercial..., cit., p. 149.  
216

 LSA. Art. 116, 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 atender. 
217

 Fábio Konder Comparato. O poder de controle na sociedade anônima..., cit., p. 315. 
218

 LSA. 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.  
219

 LSA. Art. 243. § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de 

outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 
220

 Fábio Konder Comparato. Ob. Cit., p. 74: “o núcleo da definição de controle na sociedade anônima reside 

no poder de determinar as deliberações da assembleia-geral”. 
221

 Fábio Konder Comparato. Ob. Cit., p. 43-44. 
222

 Conforme observa Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações Anotada..., cit., p. 260, 

valendo-se de julgado da CVM relatado pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, “A prática de abuso 

do poder de controle não exige necessariamente o exercício, pelo controlador, do direito de voto em 

assembleia”. Em seguida, valendo-se igualmente de julgado da CVM, relatado pelo Diretor Pedro Marcilio, 

destaca: “Adicionalmente, diferentemente dos acionistas não controladores, os acionistas controladores têm 

obrigações e responsabilidades por atos (e mesmo omissões, no caso da alínea ´g´) não decorrentes do 

exercício do direito de voto”. Por fim, ainda com fundamento em julgado da CVM, neste último caso 

relatado pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, aponta que o colegiado da autarquia esclareceu que o 
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 Calcando todo o seu raciocínio na distinção que estabelece três níveis para a 

estruturação do poder na sociedade anônima: o da participação acionária, o da direção e o 

do controle, Comparato afirma que o controle interno apresenta-se em quatro modalidades, 

i.e., controle totalitário, majoritário, minoritário e gerencial
223

. No capítulo seguinte
224

, o 

autor identifica ainda a possibilidade de que o poder de dominação exerça-se ab extra e faz 

referência ao controle externo
225

. 

 A definição de controle societário proposta por Comparato
226

 utiliza-se das lições 

de Champaud, para quem é necessário que exista um patrimônio cujo titular se encontre na 

impossibilidade de gerir os bens de que é proprietário. Ou seja, como nas pessoas jurídicas 

há comunhão de bens oriundos das mais diversas pessoas físicas e jurídicas que a compõe, 

dissocia-se a propriedade da administração dos bens. Como segunda condição - pois a 

primeira não é suficiente para a existência e legitimação do controle, mas apenas cria uma 

situação que facilita seu estabelecimento - tem-se a necessidade de delegação dos poderes 

de administração patrimonial, pois não é possível que todos administrem ao mesmo tempo. 

Cria-se uma concentração de poder na pessoa de alguns sobre os bens sociais, que não é 

ainda o controle, mas que lhe vai permitir revelar-se e estabelecer-se. Esses dois 

elementos (comunhão de patrimônios e concentração de poderes), justificam a 

concretização de um terceiro aspecto de surgimento do controle, o qual se caracteriza pela 

alteração do mandato de administração dos bens coletivos. Uma vez recebida a outorga de 

gerir a comunhão do patrimônio - empresa - o mandatário se sujeita aos comandos do 

mandante
227

. No caso da sociedade anônima essa capacidade de alteração do mandato de 

administração dos bens coletivos manifesta-se pela vontade social em assembleia ou por 

intermédio do conselho de administração 

 Estabelecido, nessa breve incursão, como se qualifica e se manifesta o poder de 

controle na sociedade anônima, convém relembrar ainda a afirmação de Comparato ao 

tratar dos deveres e das responsabilidades do titular do controle, deixando bem marcada a 

ideia de que esse poder não representa um substrato absoluto, pois se de um lado é certo 

                                                                                                                                                                                
exercício abusivo do poder de controle poderá ocorrer mediante (i) exercício do direito de voto; (ii) persuasão 

da administração (ou conselho fiscal); (iii) contratação com a Companhia em condições não equitativas e; 

(iv) omissão quando não apura determinada denúncia de irregularidade (art. 117, §1º, ´g´ parte final).  
223

 Fábio Konder Comparato. Ob. Cit., p. 67. 
224

 Ob. Cit. Capítulo III, Primeira Parte, pp. 77-88.  
225

 Para Comparato, trata-se, porém, de hipótese não sancionada pela ordem jurídica brasileira. Cf. Poder de 

controle na sociedade anônima..., cit., p. 316. 
226

 “O controle é, pois, o direito de dispor dos bens alheios como um proprietário. Controlar uma empresa 

significa poder dispor dos bens que lhe são destinados, de tal arte que o controlador se torna senhor de sua 

atividade econômica”. Comparato. O poder de controle na sociedade anônima..., p. 104. 
227

 Ob. Cit., p. 102.  
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que o titular do controle exerce a soberania societária, de outro a todo poder correspondem 

deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito função, 

atribuído ao titular para a consecução de finalidades precisas. 

 No caso, a atribuição desses deveres ao controlador decorrerá de uma situação 

fática
228

. Basta, portanto, para aplicação da disciplina dos artigos 116, parágrafo único e 

117 da LSA, o exercício momentâneo do controle, de maneira que se extraem deveres e 

responsabilidades aos acionistas titulares da posição jurídica de controle, sejam eles 

acionistas ou grupo de acionistas totalitário, majoritário ou minoritário
229

. Caso se exigisse, 

para imposição desses deveres, o requisito da estabilidade, a violação das disposições 

contidas no art. 117, e.g., não seriam aplicadas nas companhias em que há controle 

minoritário, o que não nos parece acertado.  

 Por outro lado, e apesar de se reconhecer a existência de deveres ao acionista 

controlador nas situações de controle totalitário, parece correto afastar qualquer 

possibilidade de suspensão em caso de violação destes, porque ausente qualquer outro 

interesse de sócio no corpo social. Haverá, apenas, a possibilidade de conflito de 

interesses, em sentido amplo, entre o acionista e a sociedade, de modo que se pode imputar 

ao acionista único o dever de respeitar o interesse social. Porém, a consequência jurídica
230

 

não será, por absoluta impossibilidade, a suspensão de direitos pela assembleia geral.  

 Além disso, mas por outra razão, não interessa aprofundar a análise sobre as 

situações de controle externo, na medida em que o sujeito, por não se qualificar como 

acionista, estará sempre excluído da hipótese de incidência do art. 120 da LSA. A 

suspensão ao exercício de direitos, por definição, só tem a potencialidade de afetar o 

acionista. 

 Interessa-nos, pois, delimitar a análise às situações de controle interno majoritário 

ou minoritário.  

                                                           
228

 Calixto Salomão Filho. O poder de controle na sociedade anônima..., cit., p. 59 (nota de texto 9). 
229

 É importante ter em consideração a ressalva de Calixto Salomão Filho, no sentido de que, em dadas 

circunstâncias, a lei exige uma posição consolidada de controle e, portanto, afasta determinadas disciplinas. 

O exemplo, para o autor, é a hipótese de oferta pública por alienação de controle (art. 254-A), na qual só faz 

sentido aplicá-la em relação a posições jurídicas que possam ser avaliadas como tal, inclusive do ponto de 

vista patrimonial: “o controle só pode representar o valor da organização empresarial quando gerar poder 

estável sobre ela (...) Daí por que a disciplina de alienação de controle requerer e utilizar tradicionalmente 

definições estáveis de poder de controle, como posição jurídica” (p. 59, nota de texto 9).   
230

 Cf. Calixto Salomão Filho. O poder de controle na sociedade anônima..., cit., p. 45 (nota de texto 6), ao 

defender a aplicação do art. 115 da LSA às sociedades unipessoais. Ressalta, porém: “a diferença é que 

eventual atuação em conflito de interesses pelo sócio único em prejuízo da sociedade será fundamento para 

ulterior desconsideração da personalidade jurídica em favor de credores que tenham perdido a garantia 

patrimonial por força do conflito de interesses do controlador”. Ou seja, a preocupação diz respeito às 

finalidades ou objetivos extraempresariais, conforme sustentado por Comparato (p. 316) 
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 Pois bem. A Lei de Sociedades Anônimas, ao reconhecer a posição jurídica do 

acionista controlador, imputa-lhe uma série de deveres, os quais estão intrinsecamente 

relacionados com o poder que exercem
231

. 

 O acionista controlador, portanto, deve usar o poder com o fim de fazer a 

companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e 

responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e 

para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e 

atender (art. 116, parágrafo único). Além disso, responderá pelos danos causados por atos 

praticados com abuso de poder. O parágrafo primeiro do art. 117 exemplifica, em seguida, 

quais são as modalidades de exercício abusivo de poder
232

. 

 Da leitura dos dispositivos legais percebe-se uma ampla tutela quanto aos 

interesses, de modo a colocar em destaque a vertente institucionalista da nossa Lei das 

Companhias. Os deveres impostos ao acionista controlador, em verdade, transcendem as 

finalidades ou objetivos intraempresariais. Daí já se pode extrair uma primeira 

interpretação importante em matéria de suspensão de direitos: caso o acionista controlador 

pratique ato em violação aos deveres extraempresariais não caberá à assembleia de sócio 

tutelar a posição dos possíveis titulares do interesse violado, na medida em que os poderes 

do órgão estão delimitados pela regra do art. 121 da LSA: a assembleia tem poderes para 

decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que 

julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A técnica acautelatória prevista no art. 

120 está funcionalmente vinculada a não observância de deveres sociais nas relações 
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 Conforme bem sintetizou Rubens Requião “A identificação do acionista controlador é um elemento 

fundamental na caracterização de seu comportamento, na legitimidade de sua atuação, sempre condicionada 

aos limites traçados pelo objeto social. O respeito e lealdade para com a sociedade e para com os demais 

acionistas é a regra fundamental de sua conduta e atividade”. Curso de Direito Comercial..., cit., p. 149.   
232

 LSA. Art. 117, §1º: (...) “a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse 

nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos 

acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a 

liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o 

fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que 

trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover 

alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por 

fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na 

empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou 

fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar 

ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da 

companhia, sua ratificação pela assembleia-geral;  f) contratar com a companhia, diretamente ou através de 

outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) 

aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de 

apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social 

da companhia”. 
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acionista-sociedade ou acionista-acionista; não tutela, portanto, a posição jurídica de 

terceiros não acionistas, ainda que tais interesses devam ser respeitados e observados pelo 

acionista controlador.  

 O segundo ponto que precisa ser observado diz respeito à extensão dos deveres do 

controlador quando se está diante da tutela dos demais acionistas (não controladores). 

Tem-se, nesse caso, o dever de observar cláusula-geral cujo conteúdo será determinado em 

cada caso concreto. Com relação ao caput do art. 116 da LSA, portanto, tem-se a segunda 

conclusão em matéria de suspensão de direitos: a violação ao dever de lealdade por parte 

do acionista controlador, por se tratar de cláusula-geral, dependerá de composição 

heterogênea (judicial ou arbitral) para determinar o conteúdo da regra e estabelecer a 

norma do caso concreto, assim como ocorre para os deveres de lealdade aplicáveis aos 

demais acionistas por força de princípio geral de direito, do qual já tratamos. E isso porque 

tanto os princípios gerais quanto as cláusulas-gerais dependem da atividade judicial para 

determinação de seus respectivos conteúdos, diante das circunstâncias do caso concreto. É, 

no nosso entender, indispensável a heterocomposição dos interesses, sob pena de se 

permitir aos acionistas minoritários definirem, no seu próprio interesse, hipótese de 

violação de dever acessório decorrente de cláusula-geral. 

 O terceiro ponto a ser destacado relaciona-se com as condutas 

exemplificativamente
233

 vedadas pelo art. 117, §1º da Lei de Sociedades Anônimas, as 
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 A Instrução CVM n. 323, de 19 de janeiro de 2000, define outras hipóteses de exercício abusivo do poder 

de controle: Art. 1
o
  São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem 

prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: I - 

a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou 

por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários, por parte de 

acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes; II - a realização de qualquer 

ato de reestruturação societária, no interesse exclusivo do acionista controlador; III - a alienação de bens do 

ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a cessação, a transferência ou a 

alienação, total ou parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou potencialmente lucrativas, no interesse 

preponderante do acionista controlador; IV - a obtenção de recursos através de endividamento ou por meio de 

aumento de capital, com o posterior empréstimo desses recursos, no todo ou em parte, para sociedades sem 

qualquer vínculo societário com a companhia, ou que sejam coligadas ao acionista controlador ou por ele 

controladas, direta ou indiretamente, em condições de juros ou prazos desfavoráveis relativamente às 

prevalecentes no mercado, ou em condições incompatíveis com a rentabilidade média dos ativos da 

companhia; V - a celebração de contratos de prestação de serviços, inclusive de gerência e de assistência 

técnica, com sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, em condições 

desvantajosas ou incompatíveis às de mercado; VI - a utilização gratuita, ou em condições privilegiadas, de 

forma direta ou indireta, pelo acionista controlador ou por pessoa por ele autorizada, de quaisquer recursos, 

serviços ou bens de propriedade da companhia ou de sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente; 

VII - a utilização de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, direta ou 

indiretamente, como intermediárias na compra e venda de produtos ou serviços prestados junto aos 

fornecedores e clientes da companhia, em condições desvantajosas ou incompatíveis às de mercado; VIII - a 

promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por meio de aumento de capital em 

proporções quantitativamente desarrazoadas, inclusive mediante a incorporação, sob qualquer modalidade, de 

sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da fixação do preço de emissão das 
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quais remetem a atos praticados com abuso ou desvio de poder. Nesses casos, a violação 

dos deveres que conformam o exercício do poder (direito-função) terá como consequência 

a responsabilização do acionista controlador e, por se tratar de ato ilícito, acarretará a 

possibilidade de invalidação da deliberação. Nesses casos, portanto, a lei sanciona (ex 

post) a conduta do controlador mediante responsabilização do sujeito e subtração de efeitos 

jurídicos da deliberação viciada, quando a infração se materializa mediante exercício do 

direito de voto
234

. 

 Percebe-se, portanto, que as condutas omissivas ou comissivas aptas a caracterizar 

exercício abusivo do poder de controle são logicamente incompatíveis com a hipótese de 

incidência do art. 120 da LSA, na medida em que o descumprimento dos deveres do 

acionista controlador exige repreensão do ordenamento, via responsabilização pessoal do 

sujeito e subtração dos efeitos do ato. Quer dizer, nesse caso a responsabilização sanciona 

a violação do dever e o reconhecimento da ineficácia é essencial para se restabelecer o 

status quo ante.  

 Pense-se, por exemplo, na infração ao art. 1º, inc. III, da Instrução CVM 323/2000, 

na hipótese em que o acionista controlador aliena bens do ativo da companhia no seu 

exclusivo interesse. De nada adiantaria, para atender aos interesses violados da companhia 

e dos demais acionistas, suspender os direitos de sócio do controlador; o dano não se 

resolveria, o ato continuaria válido e o proveito do controlador se materializaria. Além de 

                                                                                                                                                                                
ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação de bolsa ou de mercado de balcão 

organizado; IX - a promoção de alteração do estatuto da companhia, para a inclusão do valor econômico 

como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes de deliberação da 

assembléia geral, e a adoção, nos doze meses posteriores à dita alteração estatutária, de decisão assemblear 

que enseje o direito de retirada, sendo o valor do reembolso menor ao que teriam direito os acionistas 

dissidentes se considerado o critério anterior; X – a obstaculização, por qualquer modo, direta ou 

indiretamente, à realização da assembléia geral convocada por iniciativa do conselho fiscal ou de acionistas 

não controladores; XI – a promoção de grupamento de ações que resulte em eliminação de acionistas, sem 

que lhes seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de permanecerem integrando o quadro 

acionário com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses acionistas tenham manifestado tal 

intenção no prazo estabelecido na assembléia geral que deliberou o grupamento; XII – a instituição de plano 

de opção de compra de ações, para administradores ou empregados da companhia, inclusive com a utilização 

de ações adquiridas para manutenção em tesouraria, deixando a exclusivo critério dos participantes do plano 

o momento do exercício da opção e sua venda, sem o efetivo comprometimento com a obtenção de 

resultados, em detrimento da companhia e dos acionistas minoritários; XIII – a compra ou a venda de valores 

mobiliários de emissão da própria companhia, de forma a beneficiar um único acionista ou grupo de 

acionistas; XIV – a compra ou a venda de valores mobiliários em mercado, ou privadamente, pelo acionista 

controlador ou pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, com vistas à promoção, 

pelo acionista controlador, do cancelamento do registro de companhia aberta; XV – a aprovação, por parte do 

acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa 

constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, 

justifique essa retenção.  
234

 Exige-se a prova do dano causado à companhia ou aos demais acionistas, ainda que desnecessária a 

demonstração “da intenção subjetiva do acionista controlador” (STJ, REsp 798.264/SP citado por Alfredo 

Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações Anotada..., cit., p. 259). O autor menciona, ainda, 

diversos julgados no mesmo sentido. 
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ineficaz, a medida de suspensão do exercício dos direitos seria drasticamente contrária ao 

interesse social, por não representar qualquer impacto concreto frente à situação danosa. E, 

o mais importante é que a própria técnica acautelatória seria desvirtuada e se converteria 

em penalidade (em que pese ineficaz e contrária ao interesse social), porquanto o 

controlador atingido pela suspensão não poderia dar cumprimento ao próprio dever 

violado, criando impasse de difícil resolução. Relembre-se: pela regra do art. 120 a 

suspensão cessará quando o dever tiver sido observado, algo que nesse caso sequer parece 

possível. 

 Os exemplos poderiam seguir, com base na tipologia exemplificativa da Lei ou da 

regulamentação da CVM, das quais sempre se extrairia a mesma conclusão: o abuso ou 

desvio de poder do controlador, nas hipóteses do art. 117, §1º da LSA e da Instrução CVM 

n. 323/2000, não se subsumem à hipótese do art. 120 da LSA, com o qual são logicamente 

incompatíveis. Nos casos de abuso ou excesso de poder é preciso sancionar o controlador e 

desfazer os efeitos do ato ilícito praticado, medidas estas incompatíveis com a suspensão 

de direitos. 

 Esse raciocínio não afasta, porém, a possibilidade de que a assembleia geral 

suspenda o exercício de direitos do acionista controlador em razão da não observância dos 

demais deveres legais e estatutários que lhe sejam impostos, tais como, (i) dever de realizar 

oferta pública por aumento de participação (art. 4º, §6º) e (ii) dever de informar (art. 116-

A), além daqueles outros impostos aos demais acionistas e que são admitidos como 

hipótese de suspensão de direitos (violação ao dever de integralizar as ações subscritas ou 

adquiridas).  
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3.7. Deveres estatutários 

 

As prestações acessórias, tema sobre o qual a lei de regência das companhias é silente e 

que tem sido timidamente enfrentado pela doutrina nacional
235

, podem ser criadas 

mediante regra estatutária ou acordo de sócios
236

. As duas modalidades têm sido admitidas 

na prática societária
237

 e estão em consonância com o direito vigente. 

A diferença entre os dois regimes, porém, parece substancial: as prestações acessórias 

estatutárias implicam surgimento de relação obrigacional entre a sociedade e o acionista, 

enquanto nas estabelecidas mediante contrato entre os sócios não se tem vínculo jurídico 

com a sociedade (que não é parte desses acordos), ainda que possa anuir ou mesmo estar 

vinculada ao cumprimento de seus termos por força de lei (problema que se resolve sob a 

perspectiva da eficácia societária do acordo). Esse raciocínio indica que os deveres 

estatutários incorporam-se à situação jurídica subjetiva do acionista enquanto sócio. Por 

outro lado, e apesar de opiniões de peso em sentido contrário
238

, a obrigação decorrente de 

contrato entre os sócios remete à criação de uma relação obrigacional sem liame direto 

com o fim comum, mesmo quando não se limita a atender os interesses dos sócios
239

. Há, 

não se pode negar, linha tênue a diferenciar essas duas proposições interpretativas, uma 

vez que é inegável o proveito mediato da sociedade (e, portanto, haveria uma ligação 

                                                           
235

 Conforme observa Marcelo Barbosa ao tratar das obrigações dos acionistas em livro coordenado por 

Bulhões Pedreira e Lamy Filho. Direito das Companhias, pp. 277-296. Em especial, pp. 294-296.  
236

 María Jesús Peñas Moyano sustenta que as prestações acessórias devem figurar no estatuto da sociedade, 

sendo este um elemento caracterizador do instituto (requisito formal). Em especial: “Un simple pacto al 

margen de los estatutos nunca podría dar lugar a prestaciones de este tipo; simplesmente estaríamos ante 

relaciones jurídicas independientes entre la sociedad y los socios como terceros, sometidas al derecho 

común”. Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima., cit., p. 67.  
237

 Cf. aponta Fábio Konder Comparato. Restrições à circulação de ações em companhia fechada: Nova et 

vetera. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981, pp. 35. 
238

 Fábio Konder Comparato. Restrições à circulação de ações..., cit., p. 39 (já citado) e Mario Engler Pinto. 

Exclusão de Acionista (RDM 54, pp. 83-89). Em especial quando afirma que a exclusão é possível quando o 

acionista descumpre “acordos paralelos”. In verbis: “Vale aqui fazer um paralelo com a posição do sócio que 

deixa de integralizar suas ações, possibilitando à companhia eliminá-lo do quadro acionário, na forma do 

artigo da Lei 6.404/76. Este é o caso típico de exclusão de acionista, quando sua prestação possui apenas 

substrato pecuniário. A mesma solução deve ser aplicada, por analogia, quando os pressupostos de fato sejam 

equivalentes, isto é, sempre que houver descumprimento de outras prestações suplementares, assumidas no 

negócio de constituição da companhia, ou em acordos paralelos celebrados pelos acionistas, mas que 

materialmente fazem parte do contrato associativo” (p. 87). Os contratos parassociais, de acordo com o nosso 

entendimento, não integram, material ou formalmente o contrato associativo. O que pode ocorrer é a Lei de 

regência atribuir, para estes, eficácia societária. 
239

 “Os acordos parassociais são convenções infra-estatutárias, que não beneficiam da mesma protecção 

jurídica do micro-ordenamento dos estatutos: as deliberações contrárias a estes são inválidas e os actos 

praticados em contravenção com os estatutos são, em princípio, inoponíveis à sociedade; as violações dos 

acordos parassociais apenas têm efeitos obrigacionais, nomeadamente responsabilidade civil, ou, por vezes, 

execução específica”. António Pereira de Almeida. Sociedades Comerciais. 3ª Ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2003, p. 207.  
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mediata com o fim comum) em caso de cumprimento das prestações acessórias 

estabelecidas em acordos entre sócios. 

Tanto é assim que, do ponto de vista da interpretação, parece irrefutável o argumento 

defendido por Mariana Conti Craveiro, no sentido de que os vínculos obrigacionais que 

derivam dos contratos entre sócios devem ser interpretados de acordo as previsões do 

direito societário
240

. Ocorre que, quanto ao interesse imediatamente tutelado, essas 

previsões desvinculam-se do fim comum e protegem diretamente o interesse individual do 

sócio. Tome-se como exemplo os ajustes relativos à compra e venda de ações, 

condicionados a eventos ou circunstâncias futuras, tais como as cláusulas de opção de 

compra (“call options”) e venda de ações (“put options”) ou as cláusulas que asseguram o 

direito de venda conjunta (“tag along”) e a obrigação de venda conjunta (“drag along”). 

Tais previsões contemplam interesses dos sócios que são partes da avença e não vinculam 

a sociedade. Desse modo, sua não observância deve seguir o regime próprio da relação 

obrigacional disciplinada, pois não se poderia atribuir à assembleia geral o poder de 

deliberar com objetivo de tutelar interesse de sócio, ainda que todos sejam subscritores do 

acordo. A assembleia, como órgão da sociedade, somente poderá atingir a esfera de 

interesses sob sua guarda, de modo que, para atuar, o dever violado precisa estar 

formalmente incorporado às regras que disciplinam sua organização (integrar, portanto, o 

ordenamento societário). 

Avançando no raciocínio, poder-se-ia conceber a assunção de deveres outros no pacto 

parassocial, entre os quais, e. g., cláusulas de não concorrência. Nesse caso será necessário 

avaliar se as prestações estabelecidas em contratos entre os sócios são passíveis da medida 

com fundamento no art. 120 da LSA, conforme será visto no tópico específico. 

Assim, e considerando a possível diferença quanto aos efeitos da incorporação de 

deveres de prestação acessória ao ordenamento societário e, consequentemente, quanto ao 
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 “O ponto central do trabalho reside, assim, na discussão e propositura de elementos que devem orientar a 

interpretação dos contratos entre sócios, com conteúdo exclusivamente patrimonial (= não político), em 

detrimento de uma análise de sua natureza e/ou um seu possível enquadramento em uma categoria 

dogmática. A matriz para a reflexão empreendida, nesses termos, é a função econômica de referidos pactos e 

o modo pelo qual integram o estado de sócio de seus pactuantes, no contexto da relação societária existente 

entre eles, visto que são fundamentos para a superação de leitura meramente obrigacional de referidos 

contratos, tocando aspectos básicos do Direito Societário”. Mariana Conti Craveiro. Contratos Entre Sócios: 

Interpretação e Direito Societário. São Paulo, Quartier Latin, 2013, p. 29. Mais adiante, ao analisar a função 

econômica dos pactos parassociais que envolvem direitos patrimoniais dos sócios, afirma: “Em suma: os 

pactos parassociais patrimoniais contribuem, de forma singular, para a configuração do regime global que 

deve valer entre os sócios, sendo entabulados justamente sob essa ótica e com essa finalidade. Nesse sentido, 

os pactos parassociais (patrimoniais ou não) informam a caracterização do estado de sócio” (pp. 86-87).   
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regime a ser aplicado em caso de não observância destes, reservar-se-á tópico específico
241

 

para análise das duas situações
242

.  

Nos itens seguintes, as indagações limitam-se aos deveres de prestação acessória 

estatutários.  

 

3.7.1. Prestações acessórias e prestações complementares. Noções e distinção. 

 

A noção de prestações acessórias não se confunde com a de prestações suplementares 

(ou complementares). Muito embora Fábio Konder Comparato
243

 já tenha sustentado que 

as prestações acessórias possam consistir tanto em obrigações de prestar determinado fato 

ou dele se abster (e.g., fornecer mercadoria, prestar assistência técnica ou não exercer 

atividade concorrencial), bem como em obrigação de financiar a companhia em certas e 

determinadas condições, deve-se conferir tratamento distinto para as duas modalidades, 

pois a prestação acessória não envolve aporte de recursos à companhia. 

Conforme explica Rui Pinto Duarte a distinção decorre do regime adotado no direito 

alemão
244

, que confere tratamento diferenciado para as Nebenleinstungen (prestações 

acessórias) e as Nachschüssen (prestações suplementares). As principais diferenças são: (i) 

as prestações suplementares são meramente potenciais, pois dependem de deliberação 

posterior dos sócios, ao passo que as prestações acessórias consistem em deveres 

resultantes automaticamente dos estatutos; (ii) o instituto das prestações suplementares foi 

                                                           
241

 Os aspectos gerais relativos à problemática das obrigações acessórias serão abordados neste subitem, 

enquanto as particularidades das prestações impostas em acordos de sócios serão tratados no item 

subsequente.   
242

 Não se pode negar, igualmente, que o art. 120 da LSA faz menção apenas ao descumprimento de 

“obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto”, sem mencionar eventuais obrigações impostas por “acordos 

de acionistas”, instituto regulado no mesmo capítulo da lei. 
243

 Comparato. Restrições à circulação de ações em companhia fechada...cit., p. 35-36: “As chamadas 

prestações acessórias (Nebenleistungen, do direito alemão) podem ser estabelecidas no estatuto, dizendo 

respeito a todos os acionistas, ou somente aos titulares de uma espécie ou classe de ações. Elas consistem, 

por exemplo, na obrigação, a título oneroso ou gratuito, de o acionista fornecer matérias-primas à companhia, 

adquirir parte de sua produção, prestar-lhe assistência técnica, financiá-la dentro de certas condições, ou, 

então, não exercer atividade concorrencial à sociedade. O assunto vem regulado, positivamente, no direito 

alemão, no direito italiano e no argentino, o que bem demonstra não haver, nessa matéria, nenhum atentado à 

´natureza´ da sociedade anônima”. 
244

 É de se destacar que, na Alemanha, as obrigações acessórias dos acionistas não podem consistir em 

prestações pecuniárias (§55 da Aktiengesetz); já o regime jurídico das sociedades limitadas (n. 2 do §3 da 

GmbH-Gesetz) admite que as obrigações acessórias dos quotistas possam consistir tanto em prestações 

pecuniárias como em não pecuniárias. A explicação consta no estudo de Rui Pinto Duarte. Suprimentos, 

prestações acessórias e prestações suplementares – notas e questões. Problemas do Direito das Sociedades. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 260. Mais adiante, observa-se, porém, que apesar disso, não seria especulativo 

pensar que o legislador alemão tivesse em consideração sobretudo as prestações não pecuniárias, 

especialmente as prestações de facere, como era comum ocorrer nos tipos societários anteriormente previstos 

(p. 261).  
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concebido para disciplinar as prestações que têm por objeto dinheiro, ao passo que as 

prestações acessórias contemplam outros objetos (mais amplos e que em muitos países 

sequer podem ter por objeto a prestação pecuniária)
245

.   

A referendar o raciocínio proposto, observa-se que os dispositivos legais que 

regulamentam o instituto no direito italiano (artigo 2345
246

 Codice Civile), argentino 

(artigo 50
247

 da Ley 19.550) e das sociedades anônimas na Alemanha (§55
248

 da 

Aktiengesetz) excluem expressamente desta noção as prestações em dinheiro. 

Com isso não se quer dizer que as chamadas prestações suplementares não sejam 

acessórias em relação à obrigação principal de integralizar o capital, mas sim que é 

necessário distingui-las e conferir tratamento próprio a cada uma das hipóteses. Não se 

trata, porém, de distinção com caráter absoluto, porque, e.g., no regime alemão das 

sociedades limitadas admite-se prestações pecuniárias acessórias.  

Além disso, é preciso reconhecer o aspecto personalíssimo
249

 das prestações acessórias 

típicas, tais como fornecimento de matéria prima, de tecnologia, know-how; deveres que se 

impõem em consideração ao sócio que tem a obrigação de cumpri-los e muitas vezes 

sequer poderá ser substituído em função de seus atributos
250

. Já as prestações em dinheiro 

                                                           
245

 Rui Pinto Duarte. Suprimentos, prestações acessórias e prestações suplementares., cit., p. 261. 
246

 Art. 2345. Prestazioni accessorie. Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo 

dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, 

le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella 

determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le 

stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere 

nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto 

dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di 

tutti i soci. 
247

 “Articulo 50. — Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. Estas prestaciones no 

integran el capital y 1) Tienen que resultar del contrato; se precisará su contenido, duración, modalidad, 

retribución y sanciones en caso de incumplimiento. Si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones 

de terceros 2) Deben ser claramente diferenciadas de los aportes; 3) No pueden ser en dinero; 4) Sólo pueden 

modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la 

mayoría requerida para la reforma del contrato. Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de 

responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la 

modificación del contrato, salvo pacto en contrario; y si fueran conexas a acciones, éstas deberán ser 

nominativas y se requerirá la conformidad del directorio”. 
248

 “§ 55 Ancillary Obligations of Shareholders (1) If the transfer of shares requires the consent of the 

company, the articles may impose upon shareholders, in addition to the obligation to make contributions to 

share capital, recurring obligations other than the payment of money. The articles shall specify whether such 

obligations are to be performed for consideration or without consideration. The share certificates and interim 

certificates shall specify the existence and scope of such obligations. (2) The articles may provide for 

penalties in the event such obligation has not been performed or has been improperly performed” 

(Aktiengesetz). Versão em inglês obtida em http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-

corporation-act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf Último acesso em 17.06.2014.  
249

 Refutando esse aspecto e admitindo prestações acessórias em dinheiro. Maria Jesus Peñas Moyano. Las 

Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima. Pamplona: Aranzadi Editorial, 1996, p. 212.    
250

 Nesse sentido, com propriedade, a lição de Gastone Cottino: “La previsione delle prestazioni accessorie 

risponde all´esigenza della società di assicurarsi il contributo anche personale dei soci o di terzi, e quindi di 

http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf
http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf
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são fungíveis por definição e podem ser impostas a qualquer pessoa apta a entregá-las à 

companhia, mesmo que não seja sócio. 

Admitir, por outro lado, que o estatuto discipline obrigações acessórias de aporte de 

recursos parece contradizer a própria regra de formação do capital social e todo o 

arcabouço jurídico concebido para discipliná-lo, em especial nos países em que, como no 

Brasil, não estabelecem capital mínimo. Haveria, portanto, incentivo para a subscrição 

mínima de recursos, substituindo-se os aportes necessários por prestações ditas acessórias 

vinculadas a entrega de dinheiro. Nesse cenário, e ainda que subcapitalizada a sociedade, 

poderia o sócio haver a recomposição do montante em condições substancialmente 

desfavoráveis à sociedade e sem as limitações típicas do investimento que compõe o 

capital social. Exemplificativamente, poder-se-ia cogitar da devolução do montante 

transferido à sociedade sem a existência de lucro líquido no exercício.  

Por essas razões, para a fixação de dever de aporte de recursos via regra estatutária e à 

margem do capital social é indispensável, em nosso sentir, que a lei de regência admita as 

denominadas “prestações suplementares”
251

. Ao passo que, para as prestações acessórias a 

regulamentação expressa é desnecessária. 

 

3.7.2. Elementos caracterizadores das prestações acessórias. 

 

Feitos esses esclarecimentos, é oportuno situar quais são os elementos caracterizadores 

das obrigações acessórias, assim entendidas as prestações assumidas pelos acionistas que 

estão disciplinadas no estatuto social
252

. A relação obrigacional, neste caso, formar-se-á 

entre a sociedade e o sócio, ficando este vinculado à realização de determinada prestação 

não pecuniária. Como assinala Maria Jesus Peñas Moyano, “é o esquema próprio de toda 

                                                                                                                                                                                
consentirle il procacciamento diretto di materie prime o merci da essi prodotte o l´utilizzazione di capacità ed 

energie che rimarrebero altrimenti in ombra, soffocate dal carattere strettamente ´capitalistico´ del 

conferimento”. Diritto Societario, cit., p.274. 
251

 É preciso deixar claro que tais obrigações não se confundem com os contratos de suprimento ou 

empréstimo realizados pelos sócios em benefício da sociedade, hipótese na qual o sócio torna-se mero credor 

da sociedade, sujeitando-se ao regime aplicável. Essa obrigação não decorrerá do estatuto e, portanto, será 

sempre estranha ao contrato de sociedade.   
252

 Temos em consideração, portanto, que “los estatutos pueden prever que, además de las aportaciones de 

capital, todos o algunos de los socios se obliguen a realizar otras aportaciones patrimoniales que reciben la 

denominación de ´prestaciones accesorias´. Son prestaciones accesorias a la condición de socio que se 

obtienen en virtud de adquisición originaria o derivativa de acciones o participaciones cuyo importe debe ser 

desembolsado, resultando ser la obligación principal del socio”. Carmen Boldó Roda. Aportaciones Sociales. 

Prestaciones Accesorias. Introducción al derecho de sociedades de capital. Estudio de la Ley de sociedades 

de capital y legislación complementaria. (dir. José Miguel Embid Irujo). Madrid: Marcial Pons, p. 107.       
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relação jurídico-obrigacional: credora é a sociedade que pode exigir do sócio devedor uma 

prestação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa”
253

. 

Consequência do reconhecimento dessa estrutura ao vínculo é a aplicação da teoria 

geral das obrigações em sua disciplina, ainda que inserida no contexto da relação 

societária. Assim, as regras e princípios gerais do direito das obrigações, e.g., disciplina da 

mora, do adimplemento, da extinção das obrigações, aplicar-se-ão às prestações 

estatutárias sempre que compatíveis com o regime societário.  

Quer dizer, a interpretação dos deveres estatutários considerará o direito obrigacional, 

mas não o terá em caráter absoluto, eis que é indispensável a ponderação acerca do 

contexto societário. Imagine-se, por exemplo, uma hipotética cláusula que fixe como 

retribuição da prestação acessória de fornecer determinada tecnologia à sociedade a 

destinação de todo o lucro social ao referido acionista. Sob a óptica estritamente 

obrigacional, é uma obrigação válida: a sociedade remunerará o acionista que ficou 

obrigado a uma determinada prestação mediante destinação do lucro. Porém, e 

evidentemente, sob a óptica do direito societário uma regra com esse comando é 

absolutamente nula
254

 na medida em que caracteriza sociedade leonina
255

.  

                                                           
253

 “Es el esquema propio de toda relación jurídico-obligacional: acreedor es la sociedad que puede exigir al 

socio deudor una prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa”. Maria Jesus Peñas Moyano. Las 

Prestaciones Accesorias...cit., p. 49 (tradução do autor). 
254

 Assim reza o artigo 1008 do Cód. Civil brasileiro em vigor: “É nula a estipulação contratual que exclua 

qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. Com a mesma intenção, porém marcada pela 

imprecisão quanto à extensão dos efeitos da invalidade, era a disciplina anterior, ex vi do artigo 288 do 

Código Comercial de 1850 (na parte revogada): “É nula a sociedade ou companhia em que se estipular que a 

totalidade dos lucros pertença a um só dos associados, ou em que algum seja excluído, e a que desonerar de 

toda contribuição nas perdas as somas ou efeitos entrados por um ou mais sócios para o fundo social”. Já o 

Código Civil de 1916, também revogado, assim dispunha: “É nula a cláusula, que atribua todos os lucros a 

um dos sócios, ou subtraia o quinhão social de algum deles à comparticipação nos prejuízos”. É certo, porém, 

que de forma direta ou indireta o sócio não pode ser privado do direito de participar dos lucros. Como 

observa António Menezes Cordeiro “É evidente que as partes, perante uma tentação leonina, não irão exarar, 

expressis verbis, uma cláusula com o inerente teor. Tal cláusula ou é dissimulada em diversas outras, ou 

consta de um extra, normalmente, sob a forma de um acordo parassocial. A valoração é, porém, material: 

atingirá todos os dispositivos que, seja qual for a sua localização ou a sua configuração, conduzam à prévia e 

indeterminada disposição de lucros ou à também prévia e indeterminada assunção de prejuízos”. Direito das 

Sociedades., cit., p. 652. 
255

 “A ´parte do leão´ e a societas leonina´ advêm da velha fábula de Esopo, depois remodelada ao longo da 

História. Na versão original de Esopo, toava assim: Um leão, um burro e uma raposa, feito um pacto entre 

eles, andaram à caça e depois de terem capturado uma quantidade abundante de peças, o leão encarregou o 

burro de as dividir. O burro repartiu-as em três partes iguais e ofereceu aos companheiros o direito de 

escolher. Mas o leão, enfurecido com aquela repartição, rangendo os dentes perante a divisão, devorou-o e 

impôs à raposa repartir a presa. A raposa, pelo contrário, reuniu as três partes numa só e entregou tudo ao 

leão sem deixar nada de lado para si. O leão, então, perguntou: ‘Quem te ensinou a fazer as divisões?´ E 

prontamente a raposa: ´Ensinou-me a experiência do burro!´ A fábula mostra que o perigo dos outros torna as 

pessoas mais cautelosas. Fedro compôs uma versão diferente e, sobretudo, com uma moral diversa. Quando 

te associes ao poderoso, poderás não conseguir nada com tal sociedade: quão verdade isso é mostra-o esta 

curta fábula. A vaca, a cabra e a ovelha caçavam com o leão e capturaram um enorme veado. O leão repartiu. 

Começou, então: ´Recebo a primeira parte como leão. A segunda compete-me como o mais valente. A 
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 Deve-se, pois, caracterizar a obrigação de prestação acessória como um dever 

societário, incorporado à posição jurídica do titular da ação. Todas as obrigações são 

destinadas ao sujeito enquanto sócio e se transferem com a cessão da ação, de modo que 

não seria possível conceber uma cessão em separado desses vínculos contratuais singulares 

e desvinculada da aquisição do próprio valor mobiliário
256

. Quando se afirma que as 

prestações acessórias são parte integrante da posição jurídica do sócio quer-se desvinculá-

las da pessoa do sócio e incorporá-las à ação
257

. Além disso, fica claro que, 

estruturalmente, as relações obrigacionais estatutárias são diversas das obrigações 

assumidas em acordos pessoais dos sócios
258

.  

Já que incorporadas à ação, e não atinentes ao sócio, torna-se necessário para a 

Companhia (e também para os demais sócios) saber quem são as pessoas obrigadas à 

realização das prestações determinadas, daí porque é usual se estabelecer, na prática 

societária, limitações à circulação dessas ações com amparo na regra do artigo 36
259

 da Lei 

das Companhias. Perceba-se, por fim, que a utilização desse mecanismo nas sociedades 

anônimas revela-se mais adequado, pois assegura que o direito de retirada não poderá ser 

exercido a qualquer momento
260

.  

                                                                                                                                                                                
terceira cabe-me como o mais forte. E o mal aconteça se alguém tocar na quarta (Malo afficietur si quis 

quartam tetigerit). E assim tomou ele, sem mais, a presa inteira”.  A passagem é de António Menezes 

Cordeiro. Direito das Sociedades., cit., p. 646-647 [com trecho extraído da nota 1865]. 
256

 Gastone Cottino. Diritto Societario, cit., p. 275: “Gli obblighi tutti, nessuno escluso, fanno capo al 

soggetto in quanto socio e si trasferiscono con la cessione dell´azione o della quota (senza che sia ipotizzabile 

una separata cessione di singoli rapporti contrattuali e senza che sia necessaria una loro assunzione ad hoc da 

parte dell´acquirente del titolo)”. 
257

 Relembre-se, pois, a lição de Jorge Manuel Coutinho de Abreu, no sentido de que “A participação social é 

definível como o conjunto unitário de direitos e obrigações actuais e potenciais do sócio (enquanto tal). O 

titular de uma participação social respeitante a determinada sociedade é sócio dessa (nessa) sociedade. A 

aquisição da participação social (e da correspondente qualidade de sócio) pode ser originária (efectivada na 

constituição da sociedade ou em aumento de capital) ou derivada (em resultado de transmissão mortis causa 

ou entre vivos de participação social, ou de aquisição em processo de fusão por incorporação ou de cisão-

fusão-incorporação)”. Curso de Direito Comercial. 4ª ed. Vol. II. Das Sociedades. Coimbra: Livraria 

Almedina, 2011, p. 209. E, mais adiante (p. 222), após enumerar as diversas teses sobre a natureza jurídica da 

participação social, explica que: “Sempre adiantaremos que parece apropriado ver a participação social como 

unitária posição jurídica (feita de direitos e obrigações) do sócio (enquanto tal). Posição de um sujeito situado 

num dos pólos da relação jurídica que permanentemente o liga à sociedade (e, por via desta, eventualmente a 

outros sócios)”. 
258

 Nesse sentido aponta Maria Jesus Peñas Moyano. Las Prestaciones Accesorias...cit., p. 77. 
259

 “Art. 36. O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, 

contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao 

arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A 

limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela 

expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas". 
260

 Não se desconhece a séria divergência doutrinária a respeito do tema no âmbito das sociedades limitadas. 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto, por exemplo, entende que para as sociedades limitadas não se aplica a 

regra do artigo 1029 do Código Civil, na medida em que o instituto está regulado no artigo 1077 do Código 

Civil (Direito de Empresa..., cit., p. 278 e 416-423). Assim, por força do que dispõe o artigo 1053, o direito 

de retirada somente seria admissível diante dos eventos previstos no artigo 1077. Em sentido contrário, 
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Quando se diz que esse dever é acessório leva-se em consideração que a obrigação 

principal do acionista é a de realizar o capital subscrito. A acessoriedade, portanto, é 

jurídica
261

: o aporte de capital é essencial na medida em que é condição indispensável para 

a constituição da sociedade e para a aquisição da qualidade de sócio; as obrigações de 

prestação acessória, então, ficam subordinadas a esse evento e não podem subsistir sem a 

prévia execução da obrigação principal.  

O fato de que em algumas situações, sob o ponto de vista econômico, a obrigação de 

prestação acessória poderá ser mais relevante do que o aporte de recursos não 

descaracteriza essa acessoriedade
262

, porque este nunca poderá ser substituído por 

aquela
263

.  

Enfim, conforme observa Maria Jesus Peñas Moyano
264

, a aquisição da qualidade de 

acionista mediante aporte de capital é uma condição essencial para que nasçam e subsistam 

                                                                                                                                                                                
manifestaram-se Erasmo Valladão A. e N. França e Marcelo Vieira von Adamek (Notas sobre a sociedade 

perpétua. Revista de Direito Mercantil, n. 157, pp. 112-114). A nosso ver, deve prevalecer a tese de que, nas 

sociedades limitadas, o direito de recesso é exercível ad nutum. A tendência, em direito comparado e mesmo 

no regime jurídico das sociedades anônimas brasileiras é compreender o direito de recesso como opção de 

saída da sociedade quando não é viável a venda das quotas. O argumento, pois, parece irretorquível: “A 

manter-se, entretanto, o entendimento de que o art. 1.029 não se aplicaria às sociedades limitadas, enjaulando 

o sócio, a jurisprudência provavelmente seguirá o mesmo caminho tomado em relação às sociedades 

anônimas fechadas, apelando para uma duvidosa exegese do art. 1.034, II, do Código Civil, para permitir que 

o sócio possa se desvencilhar das amarras que o prendem” (p. 114).  
261

 “Mas essa acessoriedade é mais de cunho jurídico que econômico. Economicamente, pode suceder que a 

prestação principal do acionista não seja a participação no capital e, sim, a outra; que o acionista subscreva, 

por hipótese, uma única ação – porque a lei a tanto o obriga, a fim de adquirir o status socii – e se 

comprometa a fornecer à sociedade, em condições altamente favoráveis, a matéria-prima indispensável à sua 

produção industrial, ou uma assistência técnica de grande relevância. Juridicamente, a prestação não-

capitalística permanece sempre acessória e, portanto, suprimível”. Fábio Konder Comparato. Restrições à 

circulação de ações em companhia fechada, cit., p. 37. 
262

 “La relación de accesoriedad tiene su origen en una necesaria aportación al capital social sin la cual nadie 

puede asumir prestaciones posteriores y distintas a la anterior. Por definición, lo accessorio debe ser una cosa 

diferente de lo principal y no debe formar parte de ella. No hay una relación de accesorio a principal entre 
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 Essa é uma decorrência do princípio da limitação da responsabilidade, aplicável tanto para as sociedades 
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as obrigações de prestação acessórias. Do mesmo modo, a transmissão da qualidade de 

sócio implica na cessão destas e, por sua vez, a perda do status socii leva à extinção dos 

direitos e deveres vinculados ao mesmo. 

Conclui-se, portanto, que são autênticos deveres societários, de natureza acessória, que 

se integram à posição jurídica do sócio no contexto da relação societária e que não 

compõem o capital social. As obrigações de prestação acessória, ademais, para terem plena 

eficácia devem figurar nos estatutos sociais.  

 

3.7.3. Conteúdo dos deveres de prestação acessória. 

  

 Em termos abstratos, o estudo do conteúdo dos deveres de prestação acessória não se 

afasta das obrigações em geral. É válido, portanto, o recurso às categorias já 

desenvolvidas
265

 como meio de buscar compreender uma série bastante numerosa e 

heterogênea de prestações que podem ser impostas nos estatutos.  

 Nesse contexto, admite-se que a qualidade das prestações pode ser de dar
266

, de 

fazer
267

 ou de não fazer
268

 algo ou alguma coisa, sendo que as duas primeiras seriam 

positivas e a terceira negativa.   

  

3.7.3.1. Obrigações positivas de dar. 

 

 As obrigações estatutárias podem ter como conteúdo uma prestação de entrega pelo 

sócio de qualquer coisa em benefício da sociedade, em caráter não definitivo. Assim, 

quanto aos bens, estas incluiriam as obrigações que tenham por objeto a cessão de posse 

para permissão de uso. 

 As prestações acessórias de dar (bens e/ou direitos) não podem representar cessão 

definitiva de algo suscetível de avaliação pecuniária porque, se assim fosse, confundir-se-

iam com o dever principal de integralizar o capital social. E isso porque é certo que a 

integralização em bens submete-se a regime próprio e compõem o regime da obrigação 

principal do acionista. 
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 Isso não impede, porém, que o acionista ceda em usufruto, comodato, alugue ou 

arrende bem de sua propriedade para a sociedade e que esta obrigação conste no estatuto. 

Em muitos casos, essas prestações poderão ser inclusive encaradas como obrigações de 

fazer, na medida em que o acionista vincular-se-á a realização de um determinado ato de 

contratar.  

 Considerando, portanto, que o direito societário brasileiro não estabelece um regime 

específico para os deveres de prestação acessória, desta noção devem ser excluídos deveres 

que estrutural e funcionalmente tenham equivalência com o dever principal do acionista. 

Em especial, porque a obrigação de integralizar o capital social, que pode ser cumprida via 

entrega de bens ou dinheiro, submete-se a regime próprio que deve ser obrigatoriamente 

observado pelo subscritor. Não se admite, portanto, no direito brasileiro, a disciplina 

estatutária de obrigações de dar que representem aportes de bens ou dinheiro à margem do 

capital social. 

 O quadro poderia ser diverso se o direito brasileiro contivesse disciplina específica 

para regular essa situação, de modo a preservar a integridade do capital social e respeitar o 

interesse dos credores. 

  

3.7.3.2. Obrigações positivas (de fazer) e obrigações negativas (de não fazer).  

 

No âmbito das obrigações de fazer e de não fazer, o campo aplicativo é bastante amplo 

e também de maior relevo prático, na medida em que a incorporação de determinados 

deveres (positivos ou negativos) no âmbito social, ou seja, como deveres societários 

propriamente ditos, poderá conferir a determinadas situações usuais um tratamento mais 

adequado
269

. Quer dizer, na medida em que o estatuto contemple deveres com prestações 

de fazer ou de não fazer, estas se inserem e se integram à posição subjetiva do acionista e, 

por força disso, seu tratamento jurídico ganhará novos contornos sob a óptica do direito 

societário, o que será de especial relevância do ponto de vista da suspensão de direitos. 

Evidentemente, o conteúdo dessas prestações (de fazer ou não fazer) são 

extremamente amplos e dos mais variados. Podem se referir, exemplificativamente, ao 

desempenho de uma atividade (comercial, intelectual, técnica) pelo sócio no interesse da 
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 Como observa Maria Jesus Penãs Moyano: “No es infrecuente en la práctica que los socios se 
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provocar la paralización de la vida social. El revestimiento de estos pactos con la forma de prestaciones 

accesorias determinaría su plena eficacia y exigibilidad jurídica”. Las Prestaciones Accesorias...cit., p. 91. 
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sociedade ou na abstenção de uma ou algumas dessas atividades perante terceiros. Como 

efeito, tem-se a introdução de elementos pessoais no âmbito da sociedade anônima, 

tradicionalmente vinculada ao aspecto capitalista da contribuição. 

Além disso, são comuns as prestações acessórias de não fazer, exigindo dos sócios a 

abstenção de determinadas condutas ou ações
270

. Nesse caso, parece importante destacar 

que esse non facere deverá ser específico, não sendo adequado que o estatuto social valha-

se de fórmulas genéricas como “respeitar o dever de colaboração” ou “observar o dever de 

lealdade”. Nesse sentido, são precisas as observações de Maria Jesus Peñas Moyano ao 

afirmar que “estas prestações não são simples deveres acessórios de conduta que podem ter 

sua origem na boa-fé ou em outra obrigação de caráter social”
271

. Assim também observa 

Carmen Boldó Roda ao identificar que são obrigações específicas e, portanto, com causa 

diversa dos deveres gerais de conduta (deveres de fidelidade ou de lealdade)
272

. 
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3.7.3.3. A necessidade de determinação quanto ao conteúdo da obrigação. 

 

Ao fixar deveres de prestação acessória, é necessário que o estatuto delimite o 

conteúdo da prestação exigida do sócio (ou dos sócios) que a esta se vincula, fazendo-o de 

forma detalhada. Não se podem admitir como suficientes determinações genéricas e 

adstritas a alguns aspectos da relação que se pretende estabelecer. 

A ausência de regulamentação clara e detalhada pode tornar difícil solucionar 

eventuais conflitos ou dúvidas quanto ao descumprimento, tendo em vista que, 

diferentemente do que se passa com o dever principal, tanto o regime jurídico quanto as 

consequências do inadimplemento não decorrem diretamente da Lei. Assim, é preciso 

definir o conteúdo adequado da prestação exigida, o prazo, a duração, os critérios de 

eventual remuneração, o regime aplicado à transferência destas ações, as causas de 

extinção da obrigação ou mesmo a forma como a sociedade poderá deliberar extingui-las 

ou modificá-las. 

Conforme noticia Maria Jesus Peñas Moyano, essa questão foi debatida pelo Tribunal 

Federal Alemão no ano de 1988. Discutia-se, na ocasião, se a sociedade poderia impor 

prestações acessórias a seus sócios por meio de deliberação assemblear quando a regulação 

estatutária mostrava-se incompleta e, portanto, imprecisa. Em outros termos, questionava 

se se deveria admitir a complementação mediante interpretação extensiva da cláusula 

quando há um vazio estatutário. O Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão: uma 

prestação acessória há de estar perfeitamente determinada nos estatutos, com a concreção 

de suas condições, conteúdo (ou procedimentos para determiná-lo), modos de 

adimplemento e execução, enfim, todo o necessário para se saber, com certeza e exatidão, 

quais são os deveres correspondentes, sem que as partes tenham de ancorar-se em 

instrumentos ou documentos externos
273

. 

E, de fato, devem os acionistas ter pleno conhecimento da extensão do dever 

estatutário, sob pena de tornar-se previsão inócua e sem respaldo prático. Tome-se um 

exemplo hipotético: imagine-se que, no ato de fundação, e, portanto, mediante consenso 

unânime, é imposto para determinado acionista minoritário o dever estatutário de fornecer 

determinada tecnologia para a sociedade, porém não se fixa, na cláusula estatutária, qual o 

prazo de duração da obrigação e qual será a forma de remuneração deste contrato. Pode a 
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 Moyano. Las prestaciones..., cit., 208-209. O caso a que a autora faz referência é indicado na nota de 

rodapé n. 151 (p. 209). 
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sociedade, por deliberação de assembleia geral extraordinária posterior, fixar qualquer 

prazo de duração e dispensar a remuneração? E caso o acionista, nestas condições, se 

recuse a fornecer a tecnologia, haverá descumprimento do dever estatutário genérico 

imposto? 

A resposta parece se encaminhar à negativa dupla. Em primeiro, não se pode admitir a 

alteração ou determinação de condições sem o consenso do sujeito passivo da relação 

obrigacional e, portanto, não haveria como caracterizar o inadimplemento deste dever ante 

sua imprecisão ou inexatidão estatutária originária.  

Pelas mesmas razões não se devem admitir previsões genéricas e desvinculadas de 

concretização. Assim, mais uma vez exemplificativamente, não se caracterizam como 

deveres de prestação acessórias cláusulas de melhores esforços, de atribuição de deveres de 

lealdade, correção, ética nos negócios ou de colaboração. É preciso que o estatuto defina 

quais são as ações (deveres positivos de conduta) e omissões (deveres negativos de 

conduta) esperadas dos sócios, descrevendo-as no próprio ato constitutivo. 

Uma regra estatutária que disponha genericamente que “os acionistas estão obrigados 

a respeitar os deveres de lealdade societária” nada acrescenta ao ordenamento societário, 

pois essa sujeição já decorre de princípio geral do direito. Agora, uma previsão que impeça 

o sócio de exercer determinada atividade concorrente, identificando as áreas de atuação 

vedadas, o prazo, a delimitação geográfica e todos os demais aspectos, estará apta a 

concretizar verdadeiro dever de prestação acessória. 

No caso do direito brasileiro, parece importante descrever, igualmente, quais serão as 

medidas adotadas em caso de inadimplemento, sendo certo que a Lei permite, 

independentemente de qualquer previsão estatutária, que a assembleia geral delibere 

suspender o exercício de direitos do acionista, como técnica acautelatória instrumental à 

sua observância. 

 

3.7.4. Limites para fixação dos deveres estatutários. 

 

 Conforme lição de Pontes de Miranda, os deveres de prestação acessória não podem 

deturpar a natureza da sociedade anônima
274

. Além disso, a criação destes deverá estar 

relacionada, ainda que indiretamente, com os objetivos sociais
275

, sendo certo que a 
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“cláusula do objeto ou cláusula da finalidade [Zweckklausel] dos estatutos constitui a 

´estrela polar´ do universo societário, pela qual todos os órgãos e membros devem se 

orientar”
276

. 

 Justamente por estarem incorporadas ao ordenamento societário e integrarem a 

posição jurídica do sócio, reconhece-se às prestações acessórias o atributo de um dever 

social. Devem, pois, tais deveres, estar em consonância com o regime societário e, por via 

de consequência, com o fim social; as prestações acessórias devem estar dirigidas à 

consecução do escopo comum, traço característico do contrato de sociedade ao qual se 

integram
277

.  

 

3.7.5. Tipologia meramente exemplificativa de conteúdos. Principais aplicações. 

 

Definidos os aspectos básicos dos deveres de prestação acessória estatutária, convém 

exemplificar algumas aplicações possíveis. Dada a ampla variedade de conteúdo e de 

possibilidades quanto ao campo de incidência que poderia estar abrangido por normas 

estatutárias atributivas de dever ao acionista, busca-se trabalhar com situações de maior 

aplicabilidade concreta.   

  

3.7.5.1. Transferência de tecnologia 

 

Sob a classificação genérica de transferência de tecnologia devem ser agrupadas todas 

as prestações de fato voltadas à cessão de direitos de propriedade industrial (bens móveis 

por definição) e à prestação de determinada assistência técnica. No primeiro caso, o 

acionista, sendo o titular desse direito, poderá obrigar-se a licenciar o uso por determinado 

período de tempo em benefício da sociedade. No segundo caso, o dever de assistência 

técnica vincula-se justamente ao suporte imprescindível ou essencial que determinado 

acionista pode fornecer à sociedade, muitas vezes até relacionado à obrigação de 

integralização levada a efeito mediante aporte de bens protegidos pela Lei de Propriedade 

Industrial. Poderá o dever de prestação acessória estatutário estar vinculado, igualmente, à 

cessão de know how específico no setor de atuação da sociedade, do qual o acionista seja 

titular. 
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Em todos esses casos, fica clara a posição da sociedade como credora da obrigação, na 

medida em que será diretamente beneficiada pela operação. Esse mecanismo é bastante útil 

no caso da união estratégica de duas sociedades para o exercício de atividades em comum 

(joint ventures). Na medida em que uma das sócias poderá deter certa tecnologia ou 

conhecimento técnico vinculado, justifica-se a imputação de obrigação estatutária acessória 

desvinculada da obrigação principal de aporte. Do ponto de vista prático, percebe-se que 

muitas vezes o próprio sócio não deseja transferí-la em definitivo à sociedade, preferindo, 

portanto, a obrigação positiva delimitada temporalmente.   

 

3.7.5.2. Regras para administração da sociedade (dever de administrar). 

 

Outra cláusula estatutária que se justifica nas associações estratégicas (joint ventures) 

entre sociedades brasileiras e estrangeiras são as que fixam o dever de administrar a 

companhia por determinado período, geralmente para permitir a adaptação do sócio 

estrangeiro ao mercado local. São típicas obrigações de fazer, na medida em que o 

acionista assume o dever de exercer o cargo de diretor ou qualquer outro órgão da 

sociedade (ou mesmo de se colocar à disposição para eventual eleição), como modo de 

manter sua reconhecida qualidade a serviço da sociedade. 

Veja-se que a obrigação, nesse caso, não está vinculada a dever de eternizar o 

administrador no cargo, mas sim de assegurar a disponibilidade de pessoa reputada 

importante para o exercício da atividade social. Assim, poderá a sociedade a qualquer 

tempo destituir o diretor eleito com base nessa cláusula, renunciando aos efeitos da mesma. 

Agora, caso o acionista renuncie ao cargo para o qual foi eleito com base nessa 

disposição, em princípio ele estará descumprindo a obrigação e consequentemente 

sujeitando-se aos efeitos de seus atos. 

  

3.7.5.3. Cláusula de não concorrência (vedação à concorrência) 

 

Neste caso tem-se exemplo típico de obrigação de não fazer, por intermédio da qual o 

acionista se compromete a não exercer atividade concorrente ou mesmo não praticar 

determinados atos no interesse de sociedades concorrentes. O dever de prestação acessória 

estatutária com esse conteúdo parece assumir especial relevância prática, porque do regime 

jurídico que disciplina a sociedade anônima e da sua estrutura capitalística não se deduz 

uma cláusula de não concorrência implícita em função do dever de lealdade societária. É 
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certo, porém, que essa mesma proibição poderá ser reconhecida em determinado caso 

concreto, em razão da estrutura real da sociedade e do próprio comportamento dos sócios. 

Mas estipulação nesse sentido em benefício da sociedade evitaria, ao menos, 

questionamentos em torno da intenção dos sócios em vedar a prática de concorrência. 

Reitere-se, por oportuno, a necessidade de que a cláusula remeta a conteúdos, 

modalidades e duração predeterminadas, sempre levando em conta o fim social. Não se 

admitem como válidas, portanto, disposições genéricas e amplas de não concorrência. 

 

3.7.5.4. Cessão de infraestrutura e fornecimento de produtos.  

 

Duas modalidades bastante comuns de deveres estatutários são aquelas vinculadas à 

cessão de determinada infraestrutura ou ao fornecimento de determinado produto ou 

matéria prima. Tais práticas respondem à conveniência econômica da sociedade em dispor 

desses bens, os quais, em determinados casos concretos, podem ser disponibilizados pelo 

sócio. 

No caso da cessão de infraestrutura, deve-se relembrar o caráter temporário dessas 

prestações, pois se a sociedade deseja assumir a titularidade do bem e o sócio transferí-lo 

em definitivo a operação equivale a obrigação principal (integralização do capital social 

em bens). Admite-se, porém, a imposição de uma obrigação de cessão temporária, por 

exemplo, mediante locação ou comodato.   

 

3.7.5.5. Deveres estatutários de realização de oferta pública. 

 

Os artigos 4º, §§ 4º e 6º e o artigo 254-A da Lei das Companhias impõe ao acionista o 

dever legal de realizar oferta pública, conforme já foi abordado
278

.  

Há, na LSA, a possibilidade de ampliar o campo de incidência das ofertas públicas 

vinculadas à alienação de controle para as ações preferenciais, conforme faculta o art. 17, 

§1º, III. Previsão estatutária nesse sentido impõe dever estatutário mais amplo do que o 

legal, que pode ter como destinatário acionista da companhia adquirente.  

Além disso, alguns estatutos de companhias abertas contêm previsão com dever 

estatutário de estrutura semelhante, mas com suporte fático e função diversa: estabelece-se 

que quando o acionista adquire ou se torna titular, por qualquer motivo, de ações ou outros 
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direitos sobre as ações de emissão da companhia em determinado percentual, surge para o 

adquirente o dever de efetivar oferta pública para aquisição da totalidade de ações 

emitidas pela sociedade, observando-se, para tanto, o regramento estatutário (são as 

chamadas poison pills brasileiras
279

 ou poison pills estatutárias
280

). Diz-se que o suporte 

fático é diverso porque não está em evidência, propriamente, “a alienação, direta ou 

indireta, do controle”, mas determinado percentual de participação das ações emitidas pela 

companhia que, uma vez adquiridas, impõem a observância do dever. Afirma-se, ainda, 

que a função é diversa porque, no caso da regra estatutária, busca-se dificultar a alteração 

do poder de controle naquela determinada sociedade ou mesmo a manutenção da base de 

dispersão acionária, enquanto a previsão legal impõe obstáculo indireto (torna mais 

custosa) para a efetivação da operação via tratamento igualitário que deverá ser concedido 

aos detentores de ações ordinárias que não componham o bloco de controle. 

 

3.7.5.5.1. A hipótese de ampliação estatutária. Art. 17, §1º, III da LSA. 

 

A regra (art. 17, §1º, III da LSA) permite que o estatuto assegure direito adicional às 

ações preferenciais, no sentido de contemplá-las na oferta pública de alienação de controle, 

nas condições previstas no art. 254-A da LSA. Observada essa condição, as ações 

preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, poderão ser 

negociadas no mercado de valores mobiliários. 

Trata-se, portanto, de ampliação de conteúdo do dever legal de oferta pública
281

, o 

qual, conforme visto, restringe-se às ações ordinárias dos não controladores. Ao ampliar 

esse dever por meio de regra estatutária, deve ser assegurado tratamento igualitário aos 
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Novaes França. Coordenação Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiro, 2011, pp. 256-277.  
280

 Nesse sentido Modesto Carvalhosa. As poison pills estatutárias na prática brasileira – Alguns aspectos de 

sua legalidade. In Direito Societário: Desafios Atuais (Coordenação Rodrigo R. Monteiro de Castro e 

Leandro Santos Aragão), pp. 20-29. 
281

 Sem dizê-lo expressamente, é o que se depreende dos comentários de Nelson Eizirik acerca do 

dispositivo. Ao tratar do conteúdo da vantagem a ser conferida aos preferencialistas sem direito de voto ou 

com restrição ao exercício desse direito, o autor afirma que esta “consiste em conceder-lhes um dividendo 

pelo menos igual ao das ações ordinárias, cumulativamente com o direito de alienar as suas ações, em caso de 

oferta pública de transferência do controle da companhia, nas mesmas condições oferecidas aos titulares de 

ações ordinárias que não integram o bloco de controle. Nessa hipótese, tal como para as ações ordinárias não 

integrantes do bloco de controle, deverá ser oferecido às ações não integrantes do bloco de controle, deverá 

ser oferecido às ações preferenciais um preço de aquisição no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do 

valor ofertado às ações integrantes do bloco de controle (artigo 254-A). Caso seja oferecido às ações 

ordinárias não integrantes do bloco de controle valor maior do que o mínimo fixado pela Lei das S.A., o 

mesmo valor a maior deverá ser oferecido às ações preferenciais que gozem da vantagem prevista no inciso 

III do §1º”. A Lei das S/A..., cit., Volume I, p. 165. 



101 
 

detentores das classes contempladas. Assim, não deve haver diferença quanto a qualquer 

condição do negócio, especialmente em relação ao preço, forma e prazo de aquisição. Isso 

porque a função da cláusula estatutária, nesse caso, é justamente conceder vantagem 

efetiva às ações preferenciais sem voto admitidas à negociação no mercado de valores 

mobiliários em contraposição às ordinárias que dispõem do direito de voto. 

Sob o aspecto do descumprimento da obrigação estatutária a questão não suscita 

qualquer outro questionamento se comparada à situação já analisada (hipótese do art. 254-

A da LSA). Por exemplo, imagine-se que diante dessa previsão estatutária o acionista 

vinculado ao dever de realizar oferta pública deixa de incluir as preferenciais. Fará algum 

sentido sustentar a possibilidade de suspensão dos direitos em razão da não observância da 

previsão estatutária? A resposta é negativa, pois o negócio jurídico conterá, 

obrigatoriamente, condição legal de eficácia que dispensa o recurso à técnica acautelatória 

do art. 120 da LSA. 

Quer dizer, assim como ocorre na hipótese de inobservância do dever legal, a 

alienação, direta ou indireta, do controle da companhia aberta emitente de ações 

preferenciais com as vantagens previstas no art. 17, §1º, III, somente poderá ser contratada 

sob a condição de que o adquirente se obrigue a realizar a referida oferta pública de 

aquisição de ações em que contemple as ações preferenciais merecedoras desse tratamento. 

Caso o adquirente não observe o preceito, ou conceda tratamento discriminatório às 

preferenciais, o negócio jurídico de transferência de controle não produzirá efeitos, 

tornando, por conseguinte, inócua a suspensão.  

  

3.7.5.5.2. O problema das cláusulas de poison pills estatutárias (OPA-Estatutária). 

 

A obrigatoriedade de realização de oferta pública estatutária (OPA-Estatutária) 

decorre de circunstância aparentemente simples: nas hipóteses em que o limite de 

participação, definido pela cláusula, é atingido ou ultrapassado pelo acionista adquirente, 

surge o dever de realizar oferta pública de aquisição das ações detidas pelos demais 

acionistas, de acordo com os critérios de avaliação fixados pelo próprio estatuto
282

. 
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 Afirma Modesto Carvalhosa que “A poison pill estatutária mais utilizada pelas companhias abertas 

brasileiras consiste em cláusula estabelecendo que a aquisição de determinado percentual de ações de 

emissão da companhia no mercado (15%, 20%, 25%...) gera, para o adquirente, o dever de realizar Oferta 

Pública de Aquisição de ações (OPA) dirigida a todos os demais acionistas”. As poison pills estatutárias..., 

cit., p. 25. 
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Esse dever estatutário tornou-se, na última década, prática amplamente difundida, por 

força da mudança experimentada na estrutura de capital das companhias abertas, com 

aumento de dispersão na base acionária verificada
283

. Diante dessa realidade, na qual o 

controle societário pode ser exercido por acionista ou grupo de acionistas detentores de 

menos de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito de voto , fixa-se no estatuto o 

percentual que para aquela companhia é tido como relevante e que, uma vez atingido, 

obriga a efetivação da OPA-estatutária
284

. 

Essa cláusula estatutária geralmente vem acompanhada de previsão acerca da 

possibilidade de suspensão, isto é, caso a obrigação não seja cumprida, os órgãos da 

companhia convocarão assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a suspensão do 

exercício dos direitos do acionista comprador inadimplente, conforme autoriza o art. 120 

da LSA
285

. 

Destaque-se que a cláusula de perpetuidade
286

-
287

, não vem mais sendo utilizada pelas 

companhias
288

, tendo em vista que Comissão de Valores Mobiliários sustentou, a nosso ver 
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 Assim aponta Eduardo Secchi Munhoz. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013, p. 287 e pp. 332-337; Modesto Carvalhosa. As poison pills estatutárias..., cit., p. 25; Nelson 

Eizirik. A Lei das S/A...Volume I, cit., p. 671-672 e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. Poison pill: 

Modismo ou solução? In Direito Societário: Desafios Atuais (Coordenação Rodrigo R. Monteiro de Castro e 

Leandro Santos Aragão), pp. 158-176.   
284

 Exemplo: Estatuto da Natura Cosméticos S.A., "Artigo 34 – Qualquer Acionista Relevante, que adquira 

ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 25% (vinte e cinco 

por cento) do total de ações de emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o 

registro de, conforme o caso, uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da 

Companhia (“OPA”), observando-se o disposto na regulamentação aplicável da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste artigo”.    
285

 Exemplo: Estatuto da Natura Cosméticos S.A., “Artigo 34, Parágrafo 6º - Na hipótese do Acionista 

Relevante não cumprir com as obrigações impostas por este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento 

dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das 

eventuais solicitações ou exigências da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o Conselho de 

Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Relevante não 

poderá votar, para deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Relevante que não cumpriu 

com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei n.º 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976”. 
286

 Conforme Memorando Poison Pills dirigido ao Colegiado da CVM, datado de 14 de abril de 2008, 

elaborado pelos conselheiros Marcos Barbosa Pinto e Otavio Yazbek: “1.5. Uma redação bastante comum é a 

seguinte: A alteração que limite o direito dos acionistas à realização da oferta pública prevista neste artigo ou 

a exclusão deste artigo obrigará os acionistas que tiverem votado a favor de tal alteração ou exclusão na 

deliberação em Assembléia Geral a realizar a oferta pública prevista neste artigo”.  
287

 Conforme Parecer de Orientação n. 36/2009 da CVM “Nos últimos anos, os estatutos de diversas 

companhias passaram a conter cláusulas de proteção à dispersão acionária que obrigam o investidor que 

adquirir determinado percentual das ações em circulação a realizar uma oferta pública de compra das ações 

remanescentes. Alguns estatutos incluem disposições acessórias a essas cláusulas, impondo um ônus 

substancial aos acionistas que votarem favoravelmente à supressão ou à alteração das cláusulas, qual seja, a 

obrigação de realizar a oferta pública anteriormente prevista no estatuto. A CVM entende que a aplicação 

concreta dessas disposições acessórias não se compatibiliza com diversos princípios e normas da legislação 

societária em vigor, em especial os previstos nos arts. 115, 121, 122, I, e 129 da Lei n. 6.404, de 15 de 
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de modo acertado, mediante Parecer de Orientação (CVM n. 36/2009), a ilegalidade das 

cláusulas que obrigavam os acionistas que votassem favoravelmente à supressão ou à 

alteração das cláusulas de poison pills estatutárias
289

.  

Atualmente, como modo de preservar a observância do interesse social, é 

recomendável que os estatutos contenham possibilidade de que a assembleia geral, 

mediante voto favorável de acionistas representando a maioria do capital social, afaste ou 

dispense o dever de Oferta Pública Estatutária
290

.  

São traços característicos dessas cláusulas, portanto, (i) a definição do percentual tido 

como gatilho da oferta (e.g., 10% ou 30%); (ii) o valor da oferta geralmente implica em 

benefício ao destinatário da oferta (e.g., atribuição de ágio sobre o valor de negociação em 

bolsa ou adoção do valor econômico) e; (iii) previsão expressa de que, uma vez não 

observado o dever, o Conselho de Administração convocará assembleia para deliberar 

sobre a suspensão do exercício de direitos do acionista faltoso. Identifica-se, ainda, a 

tendência de adotar-se mecanismo para preservar o interesse social, reservando à 

assembleia geral a possibilidade de afastar a necessidade de OPA estatutária. 

Não se pode negar que, como sustenta Nelson Eizirik, em determinadas circunstâncias, 

a função da previsão estatutária é manter a dispersão das ações no mercado, “na medida 

em que a aquisição de ações além do percentual determinado no estatuto social obriga o 

adquirente a comprar as demais ações por preço superior ao valor de mercado”
 291

. Assim 

também pondera Modesto Carvalhosa, ao afirmar que as poison pills estatutárias 

                                                                                                                                                                                
dezembro de 1976. Por esse motivo, a CVM não aplicará penalidades, em processos administrativos 

sancionadores, aos acionistas que, nos termos da legislação em vigor, votarem pela supressão ou alteração da 

cláusula de proteção à dispersão acionária, ainda que não realizem a oferta pública prevista na disposição 

acessória” [o texto foi aprovado pelo Colegiado em reunião do dia 23 de junho de 2009]. 
288

 Não consta, por exemplo, nos estatutos da Natura Cosméticos S.A., da Ultrapar Participações S.A. e 

Aliansce Shopping Centers S.A. 
289

 No mesmo sentido manifestou-se Modesto Carvalhosa: “as cláusulas de poison pills, quando têm o caráter 

de perpetuidade, a partir de seu aspecto punitivo da obrigatoriedade de realização de oferta pública por parte 

do acionista que votar no sentido de alterá-la ou excluí-la do estatuto social, demonstram claramente a 

intenção ilegítima e antijurídica de perpetuar a administração da companhia, ainda que esta seja eleita por um 

controlador minoritário”. As poison pills estatutárias..., cit., p. 29.  
290

 Tais regras são identificadas, por exemplo, nos estatutos da Natura Cosméticos S.A. e Aliansce Shopping 

Centers S.A. Neste último caso, com redação que poderia levar a uma situação inusitada, na medida em que 

não se estabelece qualquer quorum para apreciação da questão. De modo que, uma assembleia extraordinária 

instalada em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, poderia deliberar pela dispensa (já 

que não se trata de reforma estatutária). In verbis:: “Art. 37. Parágrafo 11 – A Assembleia Geral poderá 

dispensar o Acionista Adquirente 30% da obrigação de efetivar a OPA prevista neste artigo, caso seja do 

interesse da Companhia”. Perceba-se, neste caso, que o estatuto da Natura Cosméticos S.A., supra referido, 

contém cláusula mais adequada aos propósitos de preservar o interesse social, na medida em que a dispensa 

será deliberada pela maioria do capital votante. In verbis: “Art. 34. Parágrafo 4º - A realização da OPA 

mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada mediante voto favorável de acionistas representando 

a maioria do capital social em assembleia geral extraordinária da Companhia especialmente convocada para 

deliberar a respeito da OPA”.  
291

 Eizirk. A Lei das S/A..., cit., Volume I, p. 674. 
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“objetivam não apenas dificultar uma alienação do poder de controle em decorrência de 

um takeover hostil – ainda de rara ocorrência -, mas também evitar a aquisição do controle 

mediante ´escalada´ na Bolsa para, assim, assegurar o free-float mínimo exigido pelas 

regras do Novo Mercado da Bovespa – 25% do capital total”
292

.  

Não deve causar estranheza o fato dessas cláusulas não guardarem semelhança com as 

estruturas utilizadas no direito norte-americano, país no qual foram originalmente 

concebidas. A justificativa é evidente: os mecanismos de defesa contra as ofertas hostis 

utilizados pelos norte-americanos ajustam-se à legislação, à estrutura de capital e ao 

modelo decisório das companhias locais, concentrados nos órgãos diretivos. A técnica de 

proteção utilizada no Brasil adaptou-se à nossa realidade, à nossa legislação e à situação 

que pretendia tutelar
293

. 

A legalidade das cláusulas estatutárias, consequentemente, deverá ser analisada em 

cada caso concreto, o que não constitui objeto dessa tese. Reconhece-se, porém, que, sendo 

válida a previsão estatutária -- juízo que deverá considerar, como visto, (i) a composição 

acionária da companhia e a ausência de qualquer disfunção quanto à perpetuação do 

controlador (“reserva de controle”)
294

, (ii) a ausência de cláusula pétrea
295

, (iii) a 

possibilidade de que a assembleia geral delibere, diante de uma situação concreta, pela não 

aplicação do preceito -- é correto reconhecer que a violação ao dever estatutário de 

prestação consistente na obrigatoriedade de realização de oferta pública constitui hipótese 

de suspensão do exercício dos direitos do acionista, nos termos do art. 120 da LSA. 

A assunção estatutária do dever atende à necessidade de se fixar mecanismo prévio de 

solução para aquela situação, não desejada pela companhia no ato de sua constituição ou 

no momento de superveniente alteração estatutária regularmente aprovada
296

. O dever de 

                                                           
292

 Carvalhosa. As poison pills estatutárias..., cit., p. 29. 
293

 Na arguta observação de Carlos Klein Zanini. A poison pill brasileira..., cit., p. 260, “A predileção das 

companhias brasileiras pela poison pill que obriga à realização da oferta pública quando atingido 

determinado percentual de participação pode ser explicada, em boa medida, pelas dificuldades que 

seguramente adviriam da tentativa de introdução no Brasil de outras espécies de pílulas muito mais comuns 

nos Estados Unidos da América”.   
294

 Zanini. Ob. Cit., p. 265.  
295

 Parecer de Orientação CVM n. 36, de 23 de junho de 2009. 
296

 É interessantíssimo o exemplo utilizado por Stephen M. Bainbridge em seu ensaio sobre duas 

modalidades de Poison Pills cuja legalidade foi questionada na Corte de Delaware. O autor destaca, na 

introdução, que tais cláusulas funcionam como métodos de precommitment (i.e. estratégias em que se resolve 

suposto conflito futuro por meio de compromissos atuais, de modo a reduzir as opções do sujeito quando o 

evento esperado se concretiza). Para explicá-la, o autor recorre a uma passagem da Odisseia, na qual Homero 

descreve uma história que ilustra como o uso dessa estratégia (precommitment) auxilia Ulisses a atingir seu 

objetivo: “Circe warned Odysseus that his course would lead him past the Sirens, whose song famously 

enchanted all who passed near them. Once they trapped passing sailors, the Sirens warbled the sailors to 

death. Following Circe´s advice, Odysseus adopted a plan by which he would be able to hear the Sirens´ 

song but still escape their trap. Odysseus charged his men to lash him to the mast of their boat and not to 
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realização de oferta pública, ao ser incorporado ao estatuto da sociedade, assim como 

qualquer outro dever de prestação acessória, vincula a sociedade; seus órgãos devem, por 

conseguinte, e no exercício de suas respectivas competências, prezar pela observância 

desse dever. 

Ao que nos parece, o dever não diz respeito à proteção exclusiva de interesses 

individuais dos sócios, conforme sustentado por José Alexandre Tavares Guerreiro e 

Gabriel Saad Kik Buschinelli
297

. É importante deixar claro, porém, que se concorda com a 

conclusão quanto à incompetência da assembleia para decidir a respeito das relações 

jurídicas dos acionistas entre si, tais como aquelas fixadas em acordos de acionistas ou 

contratos entre sócios (e, para as quais, exceto quando a Lei excepciona, não se atribui 

eficácia societária, mantendo-se-a na esfera parassocial). Questiona-se, única e 

exclusivamente, o fato de enquadrar-se o dever estatutário de realização de oferta pública 

como uma relação de prestação entre acionistas, sem vínculo com a sociedade. Tratando-se 

de regra estatutária, forma-se, no nosso entender, o vínculo jurídico com a sociedade, de 

modo que o descumprimento do dever enseja a possibilidade de suspensão do exercício de 

direitos dos acionistas inadimplentes. A regra estatutária que fixa esse dever, como 

preceito destinado a todos os acionistas, atuais e futuros, ao prever a possibilidade de 

suspensão como técnica acautelatória, i.e., como forma de instrumentalizar a sua 

observância, não se reveste de qualquer ilegalidade e não viola a regra de competência do 

art. 121 da LSA
298

. 

                                                                                                                                                                                
release him until they were far beyond the Sirens. Odysseus then stopped up his sailor´s ears with beeswax, 

so they could hear nothing. As his ship passed the Sirens, their song overwhelmed Odysseus´ will power and 

he tried desperately to get his men to approach the Sirens. Unable to hear the song, and thus being free of its 

enchantment, however, his men merely tied him even more tightly to the mast and sailed on. Only once they 

were safely past the Sirens did they release Odysseus. As Homer´s tale illustrates, self-disablement is a 

critical aspect of any precommitment strategy. Odysseys knew he would not be able to trust himself once he 

heard the Siren´s song. Hence, he had to create a situation in which he would be unable to effect a change in 

the course to which he was committed. As Homer´s tale also illustrates, however, precommitment strategies 

sometimes require one to disable others. Odysseus also knew, after all, that he would not be able to trust his 

crew it they could hear the Siren´s song”. Dead Hand and No Hand Pills: Precommitment Strategies in 

Corporate Law. University of California. Law and Economics Research Paper n. 02-02, pp. 1-46. O trecho 

citado encontra-se na p. 2. É interessante observar que, a depender da estrutura de capital da sociedade na 

qual se fixa a poison pill, ela servirá como técnica adequada para manter a dispersão de capital inicialmente 

desejada pelos acionistas, tornando mais onerosa a intenção daqueles acionistas que são tentados a romper 

esse modelo e buscam obter o controle majoritário, na medida em que deverão realizar oferta pública.   
297

 Parecer. OPA Estatutária..., cit., p. 31-32.   
298

 Em sentido contrário é a tese de José Alexandre Tavares Guerreiro e Gabriel Saad Kik Buschinelli. Ob. 

Cit.. Em especial quando afirmam: “83. No caso concreto, o eventual descumprimento do dever de lançar 

OPA Estatutária geraria o respectivo direito à formulação de oferta. Esse direito, porém, não é de titularidade 

da Companhia. O dever estatutário supostamente desrespeitado outorga aos acionistas, e não à Companhia, 

um direito ao recebimento de oferta pública” (p. 34). E: “88. Portanto, a despeito de ter ocorrido um alegado 

descumprimento de norma estatutária (nos termos do art. 120), a deliberação não teria por objeto a defesa dos 
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Vale relembrar que a suspensão de direitos é utilizada, em Direito Comparado (Itália, 

Alemanha e Portugal), como técnica acautelatória nas hipóteses de violação ao dever legal 

de lançar oferta pública, com a particularidade de que a medida tem efeitos imediatos e 

independe de qualquer deliberação assemblear. Esse aspecto demonstra, a nosso sentir, a 

plena vinculação da sociedade à observância do dever de lançar oferta pública, pois do 

contrário não teria sentido a suspensão de direitos como modo de exigir o cumprimento da 

obrigação.  

Além dessas previsões de suspensão ex lege, Paul L. Davies e Sarah Worthington 

noticiam hipótese interessante do Direito inglês: as sanções impostas ao acionista que viola 

o dever legal de responder ao pedido de informações sobre seu interesse em adquirir ações 

emitidas pela companhia, após solicitação pública via comunicado ao mercado, com base 

na section 793 do Companies Act de 2006, serão impostas pelo Tribunal, a pedido da 

companhia, mediante restrições a essas ações. Tais restrições, caso preenchidas as 

condições de violação do dever (that person fails to give any information required by the 

notice), podem ser (i) vedação à transferência das ações; (ii) vedação ao exercício do 

direito de voto; (iii) restrição ao exercício do direito de preferência para subscrição de 

novas ações pelo acionista infrator e, por fim; (iv) suspensão de pagamentos a título de 

dividendos ou retorno de capital, exceto no caso de liquidação da companhia
299

. 

Ainda que a situação não tenha qualquer relação direta com a hipótese de violação ao 

dever de realização de oferta pública fixada no estatuto, serve para demonstrar que, em se 

tratando de potenciais adquirentes de quantia relevante de ações, há sim interesse da 

sociedade, a ser defendido pelos órgãos sociais
300

.      

   

3.7.6. A importância do instituto da suspensão no âmbito do descumprimento dos 

deveres estatutários. 

 

Conforme demonstrado, os deveres de prestação acessória fixados no estatuto 

constituem autênticos deveres sociais, que integram o status socii. Não se confundem, por 

óbvio, com o dever principal do acionista e tampouco podem substituí-lo, eis que o aporte 

de recursos é indispensável ao reconhecimento da qualidade de sócio. Diz-se, então, que 

                                                                                                                                                                                
interesses da Companhia (que é o limite da competência assemblear na forma do art. 121), mas somente de 

seus acionistas” (p. 35).  
299

 Gower & Davies´ Principles of Modern Company Law..., cit., p. 1073-1074. 
300

 Os próprios autores observam que algumas companhias fixaram previsões estatutárias atribuindo 

competência ao board para impor restrições em circunstâncias diversas, não previstas na seção 793. Ob. Cit., 

p. 1074, nota de texto n. 197, sem, contudo, descrever exemplos. 
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são deveres acessórios à condição de sócio, que tem como pressuposto o cumprimento da 

obrigação principal. 

Nesse contexto, a sociedade figura como verdadeiro sujeito ativo da relação 

obrigacional, ao passo que o acionista vinculado ao dever será o sujeito passivo desta. A 

sociedade, portanto, poderá
301

 exigir o cumprimento do dever, cujo objeto pode 

corresponder a uma prestação de dar, de fazer ou de não fazer, dos mais diversos 

conteúdos. Importante destacar, conforme foi visto, que os deveres de prestações 

acessórias precisam observar determinados requisitos, entre os quais se destacam a 

especificidade quanto ao conteúdo, de modo que não se admitem fórmulas genéricas que 

remetam aos deveres de lealdade. 

Tais observações são importantes, diante da margem de liberdade outorgada aos 

acionistas no momento de criação dos deveres de prestação acessória via inserção de 

cláusula estatutária, na medida em que o direito brasileiro não as regula. É certo, porém, 

que a incorporação de deveres ao ordenamento societário tem a consequência de integra-

las à posição jurídica subjetiva do acionista. 

Quer dizer, o conteúdo da posição jurídica subjetiva compreende, de um lado, a 

atribuição de direitos, poderes e faculdades ao sócio e, de outro, a vinculação ao 

cumprimento, pelo acionista, de deveres frente à sociedade, os quais podem ser impostos 

pela Lei ou pelo estatuto. 

No caso de deveres de prestação acessória impostos pelo estatuto, parece 

inquestionável que a assembleia geral poderá deliberar a suspensão do exercício dos 

direitos do acionista inadimplente, como medida acautelatória de proteção da sociedade, 

nos exatos termos do artigo 120 da LSA
302

. 

                                                           
301

 Quanto à exigibilidade da conduta, trata-se de autêntica faculdade para a sociedade. O sócio vinculado, 

porém, estará sempre obrigado a cumpri-las.  
302

 No direito italiano e no direito espanhol, ao disciplinar os deveres de prestação acessória, o legislador 

expressamente reconhece a possibilidade de que o estatuto preveja as sanções aplicáveis ao sócio 

inadimplente. Ocorre que, em pesquisa à casuística desses países, não se encontrou exemplo aplicativo do 

uso da suspensão de direitos como medida apta a remediar a situação. Cogita-se que, em grande medida, a 

razão para tanto decorre da aceitação, nesses países, de cláusula de exclusão do acionista faltoso, de maneira 

que os sócios têm preferido, ao que tudo indica, a medida mais grave. Cf. Gastone Cottino. Diritto 

Societario, cit., p. 276: “Non pare esservi ostacolo ad ammettere che esse si spingano sino a contemplare la 

sua esclusione dalla società, introducendo così una nuova causa di scioglimento particolare del vincolo 

accanto a quelle degli artt. 2344 (e 2343 e, si è visto, 2286)”. Mais adiante o autor reconhece, igualmente, a 

possibilidade de fixar cláusula de resgate das ações caso haja interrupção, independentemente da causa, das 

prestações acessórias. Cf. Carmen Boldó Roda. Aportaciones Sociales. Prestaciones Accesorias., cit., p. 117: 

“(…) podría ser causa de exclusión en la sociedad anónima si así se configura estatutariamente en virtud de 

la libertad de pactos que se plasma en los arts. 28 y 86.1. Incluso es posible pactar en estatutos que se 

pierda la condición de socio por falta de la realización de las prestaciones accesorias por causas 

involuntarias (art. 86.2 LSC). Quanto à exclusão decorrente do inadimplemento por causa involuntária a 

autora, na verdade, faz remissão aos artigos 89.2 do texto final aprovado pelo Real Decreto Legislativo 
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3.8. Considerações sobre deveres impostos ao acionista mediante acordos 

parassociais. 

 

É plenamente consolidada na prática societária, tanto no Brasil quanto no exterior, a 

utilização de contratos parassociais
303

-
304

, assim entendidos os acordos firmados entre os 

sócios, sem a interferência ou participação da sociedade, com o propósito de disciplinarem 

assuntos relacionados à posição que ocupam na companhia
305

. 

As razões que levam os acionistas a firmar pactos dessa natureza são das mais diversas 

ordens. Parece certo, porém, que o pano de fundo dos contratos entre os sócios é a relativa 

complexidade de interesses a serem harmonizados e predeterminados para o melhor 

desenvolvimento da vida em sociedade
306

. 

Os acionistas ajustam, sem interferência da sociedade ou demais sócios, regras que 

visam conferir estabilidade e unidade para o exercício dos seus direitos enquanto acionistas 

ou, ainda, com o objetivo de predefinir o conteúdo de algumas decisões a tomar na 

assembleia geral, evitando deliberações circunstanciais. Podem os sócios defender ou 

estruturar posição de controle ou mesmo assegurar a coesão de núcleos minoritários, 

estabelecendo critérios para o exercício de seus respectivos poderes no contexto da relação 

                                                                                                                                                                                
1/2010, de 2 de julio, pelo qual se aprovou o texto refundido da Ley de Sociedades de Capital, que tem a 

seguinte redação: “Artículo 89. Modificación de la obligación de realizar prestaciones accesorias. 1. La 

creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias deberá 

acordarse con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos y requerirá, además, el 

consentimiento individual de los obligados. 2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la condición de 

socio no se perderá por la falta de realización de las prestaciones accesorias por causas involuntarias”. 

Os destaques são nossos. 
303

 O termo “contratos parassociais” deve-se a Giorgio Oppo, autor responsável pela primeira obra 

monográfica sobre o assunto. Contratti parasociali. Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi: Milano, 1942. 

O tratamento conferido por Oppo tem caráter funcional marcante. Quer dizer, o autor procura assentar a 

noção dos contratos parassociais a partir de fenômeno identificado pela prática da época, diante da 

multiplicidade de conteúdos.   
304

 Cf. Aponta Mariana Conti Craveiro, trata-se de fenômeno relativamente recente, na medida em que 

“apenas a partir da segunda metade do século XX é que a doutrina sobre o tema foi se consolidando e 

ordenamentos como o do Brasil (1976) e de Portugual (1986) passaram a contar com algumas regras 

específicas sobre os contratos parassociais”. Contratos entre os sócios..., cit., p. 63. 
305

 “De uma forma geral, podem ser definidos os acordos de acionistas como ajustes parassociais, ou seja 

celebrados sem a interveniência da sociedade e alheios a seus atos constitutivos e alterações posteriores, 

mediante os quais os acionistas livremente convencionam cláusulas relativas à compra e venda de suas ações, 

à preferência para adquiri-las ou ao exercício do direito de voto”. José Alexandre Tavares Guerreiro e 

Egberto Lacerda Teixeira. Das Sociedades Anônimas no Direito brasileiro., cit., p. 304. 
306

 Na precisa lição de José Alexandre Tavares Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira: ”Muito embora não 

disciplinado pelo ordenamento positivo anterior, não é novo o instituto. Ao contrário, a ele se tem recorrido 

com certa freqüência, quando se depara com a necessidade de regular situações concretas que reclamam 

composição de interesses baseada em ajustes paralelos aos atos constitutivos celebrados por acionistas 

interessados em pré-determinar contratualmente dados comportamentos, seja em Assembléia Geral, seja fora 

dela. Das Sociedades Anônimas no Direito brasileiro., cit., p. 303. 
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societária. O conteúdo das cláusulas pode, ainda, servir como meio de alinhar posições das 

mais diversas entre os sócios, tais como, a proteção da sociedade frente à concorrência de 

determinado acionista ou a manutenção de determinados diretores
307

. 

Tem-se, portanto, que o conteúdo dos acordos de acionistas é amplíssimo e suas 

cláusulas podem ter os mais diversos objetos. Admite-se que “tudo aquilo que respeite ou 

tenha alguma conexão com o contrato de sociedade, com direitos, obrigações e poderes 

que dele derivem para os sócios, ou com a própria actividade da sociedade pode ser objecto 

de acordo parassocial”
308

, ainda que o tratamento jurídico de cada um desses casos possa 

ser diferenciado. 

Conforme afirma Calixto Salomão Filho, o reconhecimento da “parassocialidade dos 

acordos de acionista tem relevantes implicações teóricas. Implica reconhecer uma 

separação do acordo de acionistas da disciplina típica, legal e estatutária. Separação na 

fonte e na eficácia”
309

. Sendo assim, conclui o autor, os acordos de acionistas não podem 

modificar a relação social. Podem, porém, “modificar as relações entre as partes, em certos 

casos com força vinculante para a sociedade”
310

. Essa vinculação da sociedade aos ajustes 

parassociais “dependerá diretamente do nível de reconhecimento legal dessas realidades”, 

de modo que “os estudos da eficácia direcionam-se para o regramento societário específico 

do acordo de acionistas”
311

. 

É este, parece, o ponto central que precisa ser investigado e respondido: considerando 

que os acordos entre sócios criam relação obrigacional apenas entre os sócios, é possível 

reconhecer o inadimplemento destes como hipótese de suspensão de direitos? A resposta, 

no nosso sentir, é negativa. 

Toda a cláusula estatutária deve ser concebida como regra social, aplicável à relação 

que se estabelece entre sócios e sociedade. Aqui deve prevalecer o critério formal, de modo 

que, em sentido oposto, toda a cláusula que não consta no estatuto e se limita ao pacto 

entre sócios é, por via de consequencia, parassocial
312

. De fato, a cláusula estatutária 

                                                           
307

 Parte dos exemplos é extraída de Mário Leite Santos. Contratos parassociais e acordos de voto nas 

sociedades anónimas. Lisboa: Edições Cosmos, 1996, p. 7-8. Em seguida, o autor segue com outros 

exemplos aplicativos, tais como, (i) compor determinados interesses na estruturação de projetos de 

financiamento da companhia, (ii) disciplinar interesses nas sociedades de capital misto (público e privado) 

etc. 
308

 Mário Leite Santos. Contratos parassociais..., cit., p. 14 
309

 Calixto Salomão Filho. Acordo de Acionistas como Instância da Estrutura Societária. O Novo Direito 

Societário, 4ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 126-140. 
310

 Ob. Cit., p. 128. 
311

 Ob. Cit., p. 128. 
312

 Nesse sentido. Giuseppe Alberto Rescio. I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci. 

Il Nuovo Diritto delle Società..., cit., p. 471 
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dirige-se a um número indeterminado de sócios, desvinculados do sujeito em concreto. Já o 

acordo entre sócios tem como efeito criar relação jurídica específica, que vincula apenas os 

signatários e não pode ser estendida a terceiros
313

. 

No caso da Lei brasileira, porém, há reconhecimento expresso da eficácia societária 

para os acordos de acionistas (art. 118, caput, e §§8º e 9º), que são espécies de pactos 

parassociais
314

. Trata-se, porém, de reconhecimento parcial da eficácia societária dos 

acordos de acionistas, porquanto limitado às hipóteses descritas no próprio dispositivo. 

Insista-se nesse ponto de fundamental importância: ainda que o sócio tenha contraído 

obrigação, via pacto parassocial, no interesse da sociedade, aquele não terá valor 

organizativo para esta, exceto se a lei de regência conferir um determinado efeito para 

aquele dever em concreto no contexto da relação jurídica societária, exatamente como o 

faz a Lei das Sociedades Anônimas, e.g., no art. 118, § 8º para o exercício do direito de 

voto. 

Para exemplificar, tome-se a hipótese ventilada por Giuseppe Alberto Rescio: 

imagine-se uma cláusula que estabeleça dever de não concorrência aplicável a todos os 

sócios, com fórmula bastante sucinta: “os sócios se obrigam a não exercer, em nome 

próprio ou por conta de terceiros, atividades em concorrência com aquela da sociedade”. 

Ainda que, em teoria, trate-se de ajuste com valores tanto sociais quanto parassociais, a sua 

inclusão no estatuto e sua destinação aos sócios de forma indeterminada (sem que se faça 

qualquer ulterior especificação quanto ao destinatário ou limitação do próprio dever), leva 

a conclusão de que se cuida de “ajuste social” (ou societário), com potencial efeito 

organizativo naquela sociedade específica (no caso da Lei brasileira, com a possibilidade 

de se reconhecer a violação deste dever como hipótese de suspensão dos direitos, na 

medida em que a sociedade poderá, nesse contexto, exigir a prestação correspondente)
315

.  

                                                           
313

 Giuseppe Alberto Rescio. Ob. Cit., p. 475-476. 
314

 Nesse sentido observa José Luiz Bulhões Pedreira. Direito das Companhias..., cit., p. 176, que “No direito 

brasileiro as dúvidas sobre os efeitos do acordo de acionistas sobre a companhia foram eliminadas pela opção 

clara feita pela LSA, ao dispor, no art. 118, que ´os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas 

ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito de voto, ou do poder de controle deverão ser 

observados pela companhia quando arquivados na sua sede”. 
315

 Giuseppe Alberto Rescio. I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci. Il Nuovo 

Diritto delle Società..., cit., p. 476: “Per esemplificare, si pensi al patto che stabilisca un obbligo di non 

concorrenza in capo a ogni socio (con una succinta formula del tipo: “i soci si obbligano a non svolgere in 

proprio o per conto di terzi attività in concorrenza con quella della società”): sebbene un simile patto possa 

avere in teoria valore sia sociale sia parasociale, il suo inserimento nello statuto e la sua destinazione 

all´indeterminato socio (espressa con la posizione dell´obbligo di non concorrenza in capo ai soci, senza 

alcuna ulteriore specificazione e delimitazione) portano a concludere che si tratta di un patto sociale, senza 

richiedere un´aggiuntiva indagine su di una portata organizzativa che dal testo della clausola non si evince. È 

anzi grazie alla sua già acclarata portata sociale che si possono ipotizzare sviluppi (anche) organizzativi, 

quale l´invalidità della deliberazione di un organo sociale che, in contrasto con detta clausola (non 
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Do contrário, caso essa previsão constasse em acordo de acionista (ou qualquer outro 

pacto parassocial) parece difícil sustentar sua natureza organizativa para a sociedade, ou 

seja, que a prestação assumida pelo sócio no contextos do pacto parassocial legitima a 

sociedade a adotar medidas (sejam elas quais forem) contra o acionista infrator.   

 

3.8.1. O problema da eficácia societária dos acordos parassociais e a suspensão do 

exercício de direitos (impossibilidade).  

 

O art. 118 da Lei de Sociedades Anônimas reconhece eficácia societária ao acordo de 

acionistas. Em especial, a disciplina prevista nos parágrafos 8º, 9º e 11º evidenciam que a 

sociedade, obedecidos os requistos formais pelos interessados (em especial, o 

arquivamento na sede da sociedade), está vinculada ao cumprido da relação obrigacional 

criada entre os sócios. 

Tanto é assim que o presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação 

da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas 

devidamente arquivado e o não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos 

de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de 

acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de 

acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações 

pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. 

Considerando, nesse cenário, que os órgãos da sociedade devem fazer cumprir a 

avença e inclusive podem previamente solicitar esclarecimento às partes do acordo sobre 

suas cláusulas, parece lógico admitir que, diante do inadimplemento de uma obrigação 

fixada em acordo de acionistas, poderia a assembleia geral deliberar a suspensão do 

exercício de direitos. 

Não nos parece, porém, seja essa a melhor interpretação. No caso, a integração dos 

acordos de acionistas, enquanto pactos parassociais, ao regime societário típico (lei e 

estatuto) dá-se na exata medida e nos limites postos pelo legislador. Quer dizer, ainda que 

se reconheça a eficácia societária do acordo de acionistas e mesmo quando a obrigação 

                                                                                                                                                                                
previamente modificata con il procedimento di cui all´art. 2436), pretenda di autorizzare un socio a compiere 

attività concorrenziale (fermo restando per costui l´obbligo di risarcire il danno causato con l´esercizio di 

detta attività e la eventuale soggezione ad ulteriore sanzioni, quale l´esclusione ove espressamente prevista 

dallo statuto di una s.r.l)”. 
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diga respeito a interesses mediatos da sociedade (ou dos sócios enquanto sócios) a técnica 

de suspensão de direitos não é autorizada
316

. 

Observe-se que interpretação aqui proposta não é meramente literal: não se ampara, 

portanto, no fato do art. 120 enunciar expressamente “obrigação imposta pela lei ou pelo 

estatuto”, o que seria facilmente contornável caso se reconhecesse a plena eficácia 

societária dos acordos de acionistas ou mesmo de qualquer outro acordo entre sócios. A 

questão deve ser analisada sob outro enfoque, qual seja: ao reconhecer a eficácia societária 

ao acordo de acionistas, a Lei brasileira trilhou mecanismos próprios para que a sociedade 

os fizesse observar e cumprir. Ao optar por esse caminho, a Lei não autorizou a assembleia 

geral, enquanto órgão da sociedade, a tutelar toda e qualquer posição da parte lesada. Fez-

se uma opção restrita, que como exceção à regra da parassocialidade restritivamente deve 

ser interpretada: a eficácia societária dos acordos de acionistas restringem-se aos acordos 

de voto (que não será computado ou poderá ser exercido pelo prejudicado em caso de 

ausências) e de preferência sobre a compra e venda de ações (que não serão objeto de 

negociação em mercado de bolsa ou balcão) caso devidamente averbadas nos livros 

próprios. 

Assim, exemplificativamente, o dever parassocial assumido por sócio de licenciar 

determinada tecnologia para a sociedade, uma vez não cumprido, não será hipótese de 

suspensão de direitos, ainda que o acordo de acionistas assim o preveja, uma vez que essa 

relação obrigacional não se estabeleceu com a companhia e a ordenação legal não lhe 

reconhece eficácia tipicamente societária. 

O descumprimento das obrigações parassociais, ainda que de forma mediata possam 

beneficiar a sociedade, e ainda que todos os acionistas sejam signatários do acordo de 

acionistas, não caracteriza hipótese de suspensão do exercício de direitos. 

   

                                                           
316

 Cozian, Viandier e Deboissy descrevem caso julgado pela Corte de Cassação francesa no qual se admite 

que a sociedade, mesmo sendo terceiro, funcione como guardião da fiel execução do acordo. Na situação 

avaliada, o descumprimento do pacto gerou danos à sociedade, que foi a Juízo exigi-los. Droit des sociétés..., 

cit., p. 406 (« le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un 

manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (...) Ainsi, par ce détour, la 

société se retrouve gardienne de la fidèle exécution du pacte; il reste que son intervention suppose qu´elle ait 

souffert un préjudice personnel ; or, dans certaines circonstances – ainsi d´un pacte prévoyant un droit de 

préférence-, la violation ne cause en principe aucun dommage à la société elle-même »). Essa decisão não 

parece, de qualquer forma, autorizar um raciocínio mais amplo, no sentido de que a sociedade, mesmo 

quando prejudicada, possa pleitear o cumprimento do pacto parassocial. Se a sociedade não teria legitimidade 

para pleitear em juízo o cumprimento do pacto, não parece crível sustentar, no direito brasileiro, a viabilidade 

de que a sociedade imponha ao acionista, por intermédio de seu órgão de deliberação, uma medida 

extrajudicial acautelatória instrumental à observância de dever cujo cumprimento não pode exigir. 
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3.9. Síntese e recapitulação 

 

O tema abordado neste capítulo suscita enormes divergências doutrinárias, na medida 

em que não há consenso sobre quais seriam os deveres dos acionistas e seus conteúdos (ou 

extensões). Por essa razão, propusemos classificá-los e enumerá-los como meio de 

procurar responder a uma das principais indagações envolvidas na problemática da 

suspensão do exercício de direitos do acionista a ser adotada com fundamento no art. 120 

da LSA. 

O único dever principal do acionista (mas não o único dever) é o de integralizar as 

ações subscritas ou adquiridas. Diz-se que esse é o dever principal porque sem 

cumprimento da prestação correspondente o sujeito não se tornará sócio. Por essa razão 

Pontes de Miranda tratou-o como dever ineliminável nas sociedades anônimas; pelo 

mesmo fundamento se deve recusar, por mais importante que seja do ponto de vista 

econômico a imposição de outros deveres legais ou estatutários ao acionista, a qualificação 

desses como dever principal.  

Além do dever principal, outros deveres (acessórios ou instrumentais) decorrem da Lei 

de Sociedades Anônimas, por força de regras casuísticas, cláusulas gerais ou princípios 

gerais do direito societário. Alguns desses deveres integram a posição jurídica de todos os 

acionistas (p.ex., os deveres de lealdade societária, os deveres inerentes ao exercício do 

direito de voto), outros compõem apenas o status de sujeitos em situações jurídicas 

particulares (p.ex., o dever do acionista residente e domiciliado no exterior, o dever de 

realizar oferta pública por aumento de participação ou os deveres do acionista controlador). 

A violação a dever legal (principal ou acessório) constitui, em tese, hipótese de 

suspensão do exercício de direitos do acionista. Entendemos, porém, conforme destacado 

no item 3.3.4., supra, que a violação aos deveres legais de (i) realizar oferta pública para 

cancelamento de registro de companhia aberta (LSA, art. 4º, §4º) e (ii) realizar oferta 

pública em negócios de aquisição de controle (LSA, art. 254-A) não constituem 

fundamento para aplicação do art. 120 da Lei das Companhias.  

Também não se deve admitir como viável a suspensão ao exercício de direitos do 

acionista sob o fundamento de (i) violação aos deveres de lealdade societária, (ii) violação 

aos deveres inerentes ao exercício do direito de voto e (iii) violação aos deveres do 

acionista controlador, conforme expusemos, respectivamente, nos itens 3.4.4., 3.5.3. e 3.6., 

supra. 
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O tema analisado na tese ganha novos contornos nos casos de imposição de deveres ao 

acionista mediante cláusula estatutária (deveres de prestação acessória incorporados ao 

ordenamento societário pelos próprios sócios). Os deveres estatutários podem ter os mais 

diversos conteúdos, de maneira que não pretendemos, nesse capítulo, esgotar as 

possibilidades de análise quanto à tipologia destes, mas procurar demonstrar que há 

possibilidade de suspender o exercício dos direitos do acionista que deixa de observá-los. 

Uma vez que o dever está incorporado ao estatuto social, a companhia poderá, 

legitimamente, por intermédio de seus órgãos, suspender o exercício de direitos do 

acionista inadimplente.  

 A tese refuta, por fim, a possibilidade de suspensão do exercício de direitos vincada 

em cláusula de contrato parassocial, pois a sociedade não é parte nessas avenças e, 

consequentemente, seus órgãos não tem legitimidade para defender interesses de terceiros, 

mesmo nas hipóteses em que o negócio jurídico firmado pelas partes preveja a suspensão 

do exercício de direitos como técnica acautelatória em caso de descumprimento. Para que 

a suspensão de direitos fosse juridicamente possível nas hipóteses de violação a deveres 

parassociais, a Lei de Sociedades Anônimas precisaria, necessariamente, atribuir ampla 

eficácia societária aos contratos dessa natureza, o que na verdade ocorre apenas em 

situações específicas (e.g., LSA, art. 118, §§8º e 9º).                 
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4. DIREITOS, PODERES E FACULDADES DO ACIONISTA.  

 

4.1. As dificuldades para classificar os direitos dos acionistas e a necessidade de se 

identificarem parâmetros para aplicação do art. 120 da LSA. 

 

A pessoa que adquire ações da companhia, no ato de constituição ou durante o curso 

de existência da sociedade, desfruta da qualidade de acionista. É, conforme já exposto, 

titular de posição jurídica subjetiva complexa, na qual se congregam direitos (posições 

ativas) e deveres (posições passivas). Assim como ocorre com os deveres, os direitos do 

acionista decorrem tanto da lei quanto do estatuto. 

Há reconhecida dificuldade em enquadrar todos os direitos assegurados aos acionistas 

dentro de uma só classificação. Vincenzo Buonocore, por exemplo, anuncia no capítulo 

introdutório de seu estudo monográfico sobre as situações subjetivas do acionista que o 

problema mais interessante e, ao mesmo tempo, com maior grau de dificuldade para se 

solucionar na matéria, continua sendo aquele de identificar e elencar as várias situações 

subjetivas nas quais o acionista pode estar investido, assim como também o é o de 

encontrar uma teoria dos “direitos individuais”, ou seja, um princípio geralmente válido no 

direito acionário, segundo o qual seja possível objetivamente elencar de modo seguro 

quais são esses direitos
317

.  

A doutrina brasileira também destacou essa dificuldade, tendo em vista que “os 

direitos, atribuídos ou conferidos a uma pessoa, em virtude da sua qualidade de membro de 

uma corporação, são, por sua complexidade, dificilmente classificáveis”
318

. Além disso, 

identificam-se nessas classificações gama bastante ampla quanto à variedade terminológica 

utilizada para identificar essas posições (e.g. direitos individuais, direitos próprios, direitos 

intangíveis, direitos essenciais, direitos adquiridos, direitos materiais, instrumentais 

etc.)
319

.  

                                                           
317

 “Il problema più interessante, e, nello stesso tempo, di più difficile soluzione nella materia in esame, è 

stato ed è tuttora non tanto e non solo quello di individuare ed elencare le varie situazioni soggetive di cui 

l´azionista può trovarsi ad essere investito all´atto della costituzione della società e durante la vita della 

stessa, quanto quello di ricercare una teorica dei cc.dd. diritti individuali, vale a dire un principio 

generalmente valido nel diritto azionario, in base al quale sia obiettivamente possibile una sicura elencazione 

dei diritti stessi”. Vincenzo Buonocore. Le situazioni soggettive dell´azionista. Napoli: Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2011, p. 3. 
318

 Trajano de Miranda Valverde ao comentar o art. 78 do revogado Dec.-Lei n. 2.627/1940. Sociedade por 

Ações. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 29.  
319

 Waldirio Bulgarelli. Regime Jurídico da Proteção às Minorias nas S/A. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 

48.   
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Diante das numerosas classificações existentes, e para que não se perca de vista o 

objetivo do presente trabalho, que nessa parte está delimitado a desvendar quais direitos, 

poderes e faculdades podem ser atingidos pela deliberação que aprova a suspensão, 

convém buscar entre as proposições doutrinárias aquelas que permitem agrupar estes 

direitos em torno de fundamentos unitários e funcionais aptos a individualizá-los. Além 

disso, não se pode perder de vista o tratamento conferido pelo legislador quanto à matéria, 

de modo a procurar saber quais são as posições jurídicas subjetivas ativas do acionista que 

podem ser atingidas pela deliberação assemblear.  

Ao invés de sumariar e apontar as virtudes e defeitos das numerosas classificações, 

algo que demandaria tese específica, procuraremos enquadrar os direitos previstos na Lei 

de Sociedades Anônimas a partir de três critérios postos por essas classificações: o da 

titularidade (ou quanto à pessoa legitimada), o da função (ou natureza) e o da origem (ou 

quanto à fonte da qual derivam)
320

. Evidentemente que, conforme será demonstrado, não se 

trata de escolha aleatória, mas vinculada à resolução dos problemas identificados ao longo 

da pesquisa. Em seguida, será destacado o critério adotado pela Lei brasileira, que confere 

proteção ao núcleo de direitos essenciais e tem sido o verdadeiro ponto central de 

divergência sobre a matéria. 

 

4.2. Direitos dos acionistas. Identificação de critérios quanto à titularidade (ou pessoa 

legitimada), função (ou natureza) e origem (ou fonte). 

 

São vários os autores
321

 que propõem critério vincado na função ou na natureza
322

 do 

direito como meio de individualizá-los no contexto da relação societária. De acordo com 

                                                           
320

 Toma-se como ponto de partida a classificação proposta por Brunetti, que procura destacar alguns 

elementos importantes para a sistematização da situação jurídica subjetiva ativa distinguindo-os (a) Quanto 

ao escopo (ou finalidade): (a.i) direito atinente ao interesse da pessoa do sócio (direito individual 

patrimonial) e (a.ii) direito atinente ao interesse comum da sociedade (direito social); (b) Quanto à 

pertinência: (b.i) direitos que competem igualmente a todos os sócios e (b.ii) direitos que competem a 

determinadas categorias de sócios; (c) Quanto à pessoa legitimada: (c.i) ao acionista individualmente; (c.ii) 

a determinado número de acionistas em conjunto (i.e. direitos de minoria); (d) Quanto à fonte da qual o 

direito deriva: (d.i) da Lei; (d.ii) do ato constitutivo e (d. iii) de deliberação assemblear; (e) Quanto à sua 

essência: (e.i) direitos societários não suprimíveis (ou essenciais); (e.ii) direitos patrimoniais modificáveis 

pela assembleia; (f) Quanto ao conteúdo econômico e jurídico: (f.i) direitos primários (relativos à 

organização da sociedade) e (f.ii) direitos subordinados (vinculados à realização dos direitos primários, p. 

ex., de fazer-se representar em assembleia, de impugnar deliberações ilegais). Tratatto del Diritto delle 

Società. 2ª Ed. Giuffre, Milano, 1948, pp. 223-224.      
321

 Por exemplo, Jorge Manuel Coutinho de Abreu. Curso de Direito Comercial, cit., p. 206. “Esses direitos 

podem ser classificados segundo diversos critérios. Apontamos dois: o da função e o da titularidade. De 

acordo com a função, é possível distinguir direitos de participação (nas deliberações sociais e em órgãos de 

administração e de fiscalização), direitos patrimoniais (direito de quinhoar nos lucros, direito de preferência, 

direito à quota de liquidação) e direitos de controlo (direito de informação, direito de acção judicial)”. 
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essas proposições, é possível distinguir os direitos de participação (ou coparticipação ou, 

ainda, participativos
323

), os direitos patrimoniais, os direitos de controle ou fiscalização e 

os direitos de se retirar da sociedade. 

A identificação de critérios quanto à titularidade também será relevante para o 

desenvolvimento do tema. De acordo com essa classificação, há direitos individuais (que 

podem ser exercidos, portanto, por quaisquer dos sócios, independentemente do percentual 

de participação) e direitos de minoria, atribuídos pela Lei ou pelo estatuto a um 

determinado coeficiente de participação
324

. 

Parece importante, por fim, identificar a origem ou fonte dos direitos inerentes à 

qualidade de sócio, os quais podem decorrer tanto da Lei quanto do Estatuto. 

 

4.3. Os direitos dos acionistas classificáveis quanto à titularidade.  

 

4.3.1. Os fundamentos da proteção via atribuição de direitos individuais.  

 

A proteção conferida via atribuição de direitos individuais aos sócios, também 

identificados como direitos essenciais, direitos próprios ou adquiridos, deve ser 

compreendida em contraposição ao princípio majoritário
325

: tais direitos são reconhecidos 

                                                                                                                                                                                
Coutinho de Abreu aponta que, em Portugal, muitas vezes a distinção é feita entre direitos administrativos 

(ou políticos) e direitos patrimoniais. Porém, adverte que sob o ponto de vista terminológico o primeiro 

elemento de distinção lhe parece pouco feliz, pois “os direitos em referência não têm que ver somente com a 

administração das sociedades; “direitos administrativos” dever-se-á a uma imprecisa tradução de 

Mitverwaltungsrechte (direitos de co-administração)”. A propósito a nota de rodapé n. 2, pág. 206.  
322

 Herbert Wiedemann assim os classifica: a) Direitos de participação ou coparticipação (p.ex. direito de 

voto). b) Direitos patrimoniais (p.ex. participação nos lucros). c) Direitos de informação e fiscalização. d) 

Direito de retirar-se da organização societária (p.ex. direito de recesso). Excerto...cit., p. 628. 
323

 Utiliza-se, aqui, a nomenclatura adotada por Antonio Menezes Cordeiro. Direito das Sociedades – I. Parte 

Geral. 3ª Edição. p. 626-627: “Os direitos participativos têm a ver com a possibilidade, reconhecida aos 

sócios, de ingressar no modo coletivo de gestão dos interesses, inserindo-se na organização social e atuando 

nos esquemas de cooperação por ela previstos (...) Os direitos participativos podem ser repartidos, de acordo, 

aliás, com as alíneas b), c) e d) do artigo 21º/1, em: direito a participar nas deliberações dos sócios; direito a 

obter informações sobre a vida da sociedade e direito a ser designado para os órgãos de administração e de 

fiscalização”. 
324

 Alguns autores utilizam o termo titularidade para diferenciar os direitos gerais e os direitos especiais (de 

determinadas categorias de sócios). Nesse sentido, Jorge Manuel Coutinho de Abreu. Curso de Direito 

Comercial., cit., p. 207: defende que há direitos gerais (pertencem, em regra, a todos os sócios da mesma 

sociedade, ainda que em medida diversa) e direitos especiais (“são os direitos atribuídos no contrato social a 

certo(s) sócio(s) ou a sócios titulares de acções de certa categoria conferindo-lhe(s) uma posição 

privilegiada que não pode em princípio ser suprimida ou limitada sem o consentimento dos respectivos 

titulares”. O problema dos direitos especiais será analisado no tópico seguinte. 
325

 Sobre o princípio da maioria e sua consolidação no quadro do direito societário, existem dois estudos 

fundamentais. O primeiro é de Otto von Gierke, consultado na versão traduzida ao italiano “Sulla storia del 

principio di maggioranza”. Rivista delle Società, 1961, pp. 1103-1120. Logo na introdução do seu estudo, 

Gierke demonstra que hoje nós entendemos o princípio majoritário “come qualcosa di ovvio e non ci 

arrovelliamo per cercare di capire perchè mai la parte debba valere come il tutto” (p. 1103). No curso do 
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como modo de limitar ou delimitar o poder conferido à maioria acionária, tutelando a 

posição do indivíduo frente aos demais sócios (habilitados a determinar o rumo das 

deliberações). Ou seja, a proteção via atribuição de determinados direitos individuais se 

justifica quando se reconhece eficácia vinculante à determinada preponderância 

quantitativa de votos (i.e. quando não se exige mais a deliberação unânime). 

Perceba-se que essa concepção de proteção aos direitos individuais não está 

diretamente vinculada a objetivo de proteção do acionista visto isoladamente, mas sim 

diante de seus interesses como sócio que não participa do processo decisório. A adequada 

compreensão do conteúdo desse núcleo essencial de direitos só pode ser compreendida 

historicamente.  

Conforme destaca Vincenzo Buonocore, a origem da doutrina dos direitos individuais 

não é imediatamente um escopo de proteção do acionista singularmente considerado, mas a 

tutela do interesse mais amplo das minorias. Nesse contexto, o problema da necessidade de 

assegurar ao sócio o exercício plenamente livre dos seus direitos assume, de fato, uma 

importância secundária, quase reflexa, se comparada ao problema mais óbvio da defesa das 

frações minoritárias em face dos possíveis abusos dos grupos majoritários
326

. A tese 

defendida por Buonocore encontra respaldo, conforme se verá mais adiante, no sistema de 

proteção que hoje é reconhecido pelas mais diversas legislações ou mesmo se comparados 

                                                                                                                                                                                
seu artigo, o autor explica que, na verdade, o princípio majoritário se afirmou historicamente somente após 

uma longa luta e diversas fases de desenvolvimento. Mesmo o seu fundamento de validade acabou sendo 

concebido e formulado de modo extremamente variado. Outro aspecto importante do estudo de Gierke está 

na constatação de que o princípio da maioria será sempre conformado pelas regras de estruturação de poder 

no seio do organismo social. Isso explica o porquê do poder majoritário não ser absoluto, sendo, igualmente, 

justificável que algumas decisões não atendam à regra de poder atribuída ao maior número. Inserem-se nesse 

contexto as limitações de voto, as gradações de valor do voto ou mesmo a submissão de determinadas 

decisões ao quorum de unanimidade (p. 1119). Outro estudo fundamental, e mais amplo, foi desenvolvido 

por Francesco Galgano. La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranzaI. 

Il Mulino: Bologna: 2007. O autor demonstra, assim como o faz Gierke, que o princípio mereceu aceitação 

gradual, tendo sido primeiramente admitido nas relações estatais e depois nas relações privadas. Nas 

societates romanas, por exemplo, a decisão de um sócio não vinculava o outro, exceto se com ela tivesse 

concordado: “Il concetto è che iure societatis per socium aere alieno socius non obligatur. Il socio non 

poteva essere obbligato se non dalla propria volontà (...) Il singolo era, insomma, signore incontrastato della 

propria posizione giuridica, intangibile senza il suo consenso” (p. 59). O desenvolvimento da noção de 

pessoa jurídica e a aceitação da regra de limitação de responsabilidade foram essenciais para a superação 

desse conceito. Quanto ao regime atual, aplicável às sociedades anônimas, valem as lições de Fábio Konder 

Comparato: “(...) historicamente, a fórmula acionária foi criada para se permitir a constituição de um vasto 

corpo acionário. E, efetivamente, companhias há que contam com centenas de milhares de acionistas. Nessas 

condições, seria totalmente desarrazoado aceitar a regra contratual do consentimento unânime, nas 

deliberações sociais. Em todas as legislações, estabeleceu-se o princípio majoritário, notadamente em matéria 

de sociedade por ações (...) Parte-se, sem dúvida, do postulado de que a sociedade existe no interesse dos 

sócios, e como ninguém, em princípio, está investido da prerrogativa de decidir pelos interesses alheios, 

prevalece sempre a vontade do maior número, julgando cada qual segundo o seu próprio interesse”. O poder 

de controle na sociedade anônima..., cit., pp. 50-51. Até porque, como adiante esclarece o autor, o princípio 

majoritário pressupõe necessariamente a unanimidade no momento de constituição da sociedade (p. 51-52).                     
326

 Vincenzo Buonocore. Le situazioni..., cit., p. 3. 
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os regimes jurídicos dos diversos tipos societários. Por exemplo, o direito de voto, tido 

como essencial nas sociedades limitadas não o é nas sociedades anônimas. O mesmo 

ocorre com os direitos de fiscalização e de retirada, que recebem tratamento 

substancialmente diverso no contexto dos regimes jurídicos dos tipos societários. 

Pois bem. Destacado esse ponto, que será de fundamental importância para a 

conclusão a ser proposta, Buonocore identifica três distintos períodos na evolução da 

literatura sobre os direitos individuais: (i) o período das teses radicais, diretamente 

vinculado ao reconhecimento do poder majoritário nas assembleias, (ii) o período das 

teorias de fundo subjetivo e (iii) o período das teorias de fundo objetivo
327

. 

O primeiro período é marcado por duas posições antagônicas: a tese que defendia a 

imutabilidade do estatuto como regra, podendo esta ser excepcionada mediante cláusula 

estatutária específica; e, de outro lado, a tese que consagrava o princípio majoritário como 

regra, ressalvado o caso de cláusula expressa em sentido contrário
328

. Conforme observa 

Luis Gastão Paes de Barros Leães, a primeira tese foi abandonada por seus próprios 

criadores e nunca preponderou na jurisprudência. Sendo assim, “uma vez admitido o 

princípio majoritário como norma geral, defendido pela segunda corrente, cabia discipliná-

lo e enquadrá-lo a fim de evitar que se transformasse em um instrumento de abuso e 

prepotência. Cogitou-se, então, de contrapor possíveis freios à maioria assembleária, 

inicialmente de natureza subjetiva, depois de natureza objetiva. Conceberam-se novos 

meios de proteção aos acionistas individuais e às frações minoritárias, que substituíssem os 

cômodos postulados da imodificabilidade do estatuto social. Foram-se identificando 

outrossim os direitos individuais do acionista, inderrogáveis até no estatuto originário e, a 

fortiori, por deliberação da maioria”
329

. 

O segundo período é marcado pelas teorias de cunho subjetivistas. Assim podem ser 

entendidas a teoria das bases essenciais e a teoria dos direitos próprios, amplamente 

difundidas na doutrina francesa, como também as teorias germânicas que tomavam por 

base o (i) o caráter essencial e a importância da cláusula estatutária, (ii) a utilidade para 

                                                           
327

 Ob. Cit. p. 4. 
328

 Na precisa lição de Luis Gastão Paes de Barros Leães: “a diferença das duas teses repousava no fato de 

que, no primeiro caso, para haver a modificação estatutária sem a adesão unânime dos sócios, seria mister 

haver uma expressa cláusula no pacto original, enquanto que, no segundo caso, só ocorreria a necessidade de 

uma deliberação da modificação unânime caso existisse cláusula expressa nesse sentido”. Direito do 

acionista ao dividendo..., cit., p. 263.  
329

 A extensa citação se justifica, na medida em que sintetiza, de forma absolutamente clara, a origem dos 

direitos essenciais e sua relação com a aceitação do princípio majoritário. Luis Gastão Paes de Barros Leães. 

Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 263-264.  
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o sócio individual e (iii) a ponderação de interesses. É ainda de cunho subjetivista a teoria 

da boa-fé, sustentada por René David. 

A teoria das bases essenciais foi, em resumo, assim descrita por Leães: “tão logo o 

acionista subscreva a sua quota, segue-se a sua submissão à vontade da maioria; mas daí 

não se entenda que tal submissão seja absoluta, e sem reservas. Há distinguir, no contrato 

social, duas sortes de disposições: aquelas estipulações estatutárias, ou aquêles princípios 

que êsses estatutos supõem, que são intangíveis, e que constituem como que as bases 

essenciais da sociedade; e, por outro lado, aqueloutros artigos dos estatutos menos 

importantes (bases secondaires), a respeito dos quais a vontade da maioria é soberana, 

havendo os acionistas, de antemão, convencionado a sua eventual modificação”
330

. A 

teoria dos direitos próprios assenta-se nas mesmas premissas (existem limites aos poderes 

da maioria), porém enuncia que as limitações derivam da própria natureza das coisas, na 

medida em que são direitos próprios e inerentes à qualidade de sócio, os quais não podem 

ser derrogados (são intangíveis tanto para o estatuto quanto para a assembleia).  

A teoria germânica da essencialidade da cláusula estatutária vincava-se, por sua vez, 

na limitação fixada pelo direito objetivo “através da qual tôda cláusula, que seja de 

importância fundamental para aquêle que venha a fazer parte da sociedade, não poderá ser 

suprimida ou alterada senão pelo consentimento do acionista, configurando, destarte, em 

direito individual do mesmo”
331

. 

Segundo a teoria da utilidade, também defendida pela doutrina alemã, 

“consubstanciariam direitos próprios do acionista, limitativos do poder da maioria 

acionária, determinadas situações subjetivas, assim configuradas em face do grau de 

utilidade que representam para o acionista individualmente considerado”
332

. 

Por fim, para a teoria da boa-fé, a limitação aos poderes da maioria na sociedade por 

ações decorre do dever de observar a referida cláusula nas relações entre os sócios durante 

a execução do contrato entre eles firmado
333

.  

A ideia central, portanto, era evitar que o método majoritário permitisse a imposição 

ao sócio de situações jurídicas contrárias à própria natureza do regime societário, por 

exemplo, criando categoria de sócios sem acesso à informação social ou ao recebimento de 

dividendos.   

                                                           
330

 Luis Gastão Paes de Barros Leães. Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 264. 
331

 Luis Gastão Paes de Barros Leães. Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 268. 
332

 Luis Gastão Paes de Barros Leães. Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 269. 
333

 Luis Gastão Paes de Barros Leães. Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 270-271. Ressalvando, com 

precisão, que “embora não se conteste a oportunidade de aplicar-se ao contrato de sociedade o princípio da 

boa-fé, difícil será na prática aplicá-lo na individuação da ilicitude dos atos da maioria”.  
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As teorias de cunho objetivistas, segue a lição de Leães, desenvolveram-se 

primeiramente na Alemanha e depois na Itália. A teoria germânica estrutura-se a partir do 

§35 do B.G.B., no qual se delineia a figura dos Sonderrechte, e do art. 646 do Código 

Suíço das Obrigações, no qual se delineia a figura dos direito adquiridos, inerentes à 

qualidade de sócio (wohlerworbenen Rechte). 

Influenciados pela teoria dos Sonderrechte, os autores italianos voltaram suas atenções 

à individualização e identificação das possíveis situações jurídicas subjetivas do acionista 

que representassem “direitos individuais” destes. Seriam caracterizados como tais aqueles 

direitos que são assegurados ao acionista por força da sua qualidade de sócio, “cuja 

integridade e existência não estão sujeitas à vontade da assembleia, a qual não pode limita-

los ou tolhê-los, mesmo que modifique os estatutos”. Para essa vertente da doutrina 

italiana, esses direitos seriam “direitos sociais individuais”, cujo núcleo seria “intangível, 

insusceptível de modificação ou eliminação por parte da maioria”
334

. 

Várias foram as teorias que se sucederam para tentar superar a classificação dos 

direitos próprios dos acionistas, tal como proposta por Vighi
335

. Assim o fizeram Giuseppe 

Ferri
336

, Antigono Donati
337

, Airberto Mignoli
338

 e Alessandro Bertini
339

. 
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 Luis Gastão Paes de Barros Leães. Direito do acionista ao dividendo..., cit., p. 275-276. 
335

 Conforme explica Buonocore: “il Vighi individua una triplice categoria di diritti eventualmente spettanti 

all´azionista: a) diritti sociali collettivi completamente soggeti alla volontà della maggioranza, b) diritti 

sociali collettivi con facoltà di recesso, c) diritti sociali individuali, costituenti per l´azionista un quid di 

intangibile, che nessun voto di maggioranza potrebbe modificare o sopprimere, e distinti a loro volta in diritti 

individuali legali e diritti individuali statutari”. Le situazioni..., cit., p. 22.  
336

 No dizer de Buonocore, “Il primo tentativo di ricercare non una mera classificazione, ma un principio 

classificatore è del Ferri il quale parte da una premessa di carattere generale, sostanzialmente esatta: che cioè 

non è concepibile raggiungere un concetto unitario dei diritti individuali se non si pone a base, quale 

elemento caratterizzante l´individualità, ´quello che io ritengo ne sia la conseguenza´, vale a dire la 

inderogabilità da parte dell´assemblea dei soci. A giudizio di tale dottrina, non è esatto cioè affermare che un 

diritto è individuale perchè inderogabile, quanto piuttosto che un diritto è inderogabile perchè individuale, 

per cui l´individualità del diritto deve essere ricercata nella natura stessa di esso e non al di fuori, ponendo 

mente esclusivamente alla diversità dei concetti che costituiscono il presupposto logico e giuridico delle varie 

situazioni soggetive del socio”. Le situazioni..., cit., p. 24.  
337

 Donati, ainda segundo Buonocore, abandona a categoria dos direitos individuais tendo em conta a 

impossibilidade de justificar uma categoria dogmática unitária destes e passa a sustentar sua tese em torno da 

categoria dos “direitos irrenunciáveis” (Ob. Cit., p. 25). Conforme explica Leães, “tomando por base o 

conceito de inderrogabilidade do direito, ANTIGONO DONATI construiu uma categoria pormenorizada de 

direitos inderrogáveis por parte da assembléia. Estribado na doutrina alemã, mormente em GIERKE e em 

MULLER-ERZBACH, distinguiu DONATI, primeiramente, os direitos legais dos direitos estatutários, para 

afirmar, em seguida, que, entre os direitos legais, seriam inderrogáveis por parte da assembléia aquêles 

direitos constituídos por normas sòmente derrogáveis mediante a renúncia do sócio, ou que representassem 

um elemento essencial do contrato de sociedade; e, entre os direitos estatutários, seriam inderrogáveis os 

direitos assim reputados pelos estatutos sociais, seja por cláusula expressa nesse sentido, seja por os estatutos 

exigirem a aprovação unânime dos sócios a fim de modificá-los ou suprimí-los. Entre os direitos legais 

inderrogáveis, seriam ademais irrenunciáveis pelos sócios aquêles consagrados por uma ´norma cogente nel 

interesse generale sociale´, ou que configurassem um elemento essencial do pacto social. De sorte que, a 

contrario sensu, consubstanciariam direitos irrenunciáveis os direitos estabelecidos pela lei no interêsse 

exclusivo do acionista, que não se inscrevem entre as bases essenciais do contrato social, e, ademais, todos os 
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Não se pode deixar de observar que todo esse movimento deu-se em torno da 

formulação de uma categoria conceitual dos direitos individuais, que no final das contas 

acabou por receber, do ponto de vista concreto e no decorrer das respectivas evoluções 

legislativas, determinado conteúdo
340

. Na atualidade, porém, a proteção individual não se 

mostra adequada para tutelar a posição do sócio frente ao poder do controlador. Em 

especial porque não se pode conceber essa sobreposição de vontade como ocasional, na 

medida em que o poder de controle se manifesta de forma estável e duradoura. 

A tendência observada (e reconhecida pela Lei de Sociedades por Ações brasileira) é 

superar a imprecisão terminológica (direitos próprios, irrenunciáveis, indisponíveis) 

fixando-se proteção a determinadas situações subjetivas do acionista que seriam 

intocáveis pela maioria. Por outro lado, os limites aos poderes da maioria foram 

redimensionados e receberam nova sistematização, via atribuição de poderes aos acionistas 

não controladores (minorias), conforme adiante será exposto.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
direitos estatutários, que não sejam contemplados por cláusula específica em contrário”. Do Direito do 

acionista..., cit., p. 278. 
338

 Conforme explica Leães, “ARIBERTO MIGNOLI, em monografia a respeito das assembleias especiais, 

formulou a teoria unitária dos direitos indisponíveis, que constituiriam verdadeiros e autênticos direitos 

subjetivos, não tendo origem contratual, e oriundos da Mitgliedschaft. Os acionistas, titulares dêsses direitos, 

não poderiam ser dos mesmos despojados pela sociedade, pôsto ser o ente social sujeito desprovido da 

legitimação para dispor a respeito. Tanto os direitos individuais, comuns a todos os acionistas, quanto os 

direitos especiais, comuns a determinadas categorias de acionistas, constituiriam um limite intransponível ao 

poder da sociedade. No que tange aos direitos individuais, porque a soberania da assembléia-geral cessa 

perante a esfera reservada ao sócio singular; no que concerne aos direitos especiais, porque dizem respeito a 

direitos que extravasam dos esquemas igualitários da sociedade anônima hodierna, refungindo, por 

conseguinte, do poder da sociedade deliberante por maioria”. Ob. Cit., p. 279. Na precisa observação de 

Buonocore “Non credo si debba indugiare molto per capire che mutati i termini, il prodotto non cambia; si 

sostituisce cioè ad un termine effettivamente improprio quale era quello di diritti inderogabili, un termine 

che, pur rispondendo allo schema tipico che la dottrina si è fatta dei diritti dell´azionista, non risolve, ciò 

nonostante, il problema. In altre parole, si potrebbe anche accetare per buona la locuzione proposta, ma 

soltanto su un piano di individuazione formale, ché il problema della ragione di tale indisponibilità rimane 

allo status quo ante: l´indisponibilità intesa come assenza del potere di disposizione nella persona giuridica 

società, al pari dell´inderogabilità, può essere un carattere comune anche ai cc. dd. diritti individuali, ma non 

serve assolutamente a contraddistinguerli, estendendosi l´indisponibilità da parte dell´ente sociale anche su 

altre norme dell´ordinamento societario”. Le situazioni..., cit., p. 31.  
339

 De acordo com Leães, Bertini conclui que “os interêsses dos acionistas são tutelados: a) por normas 

instrumentais que delimitam o poder da sociedade e não ensejam quaisquer situações subjetivas para o 

acionista, tratando-se de tutela meramente objetiva; b) por normas instrumentais que se subjetivam como 

´poder´ dos acionistas; e, c) por normas materiais que se subjetivam como obrigações do ente social, e que 

têm, por correlativos, direito subjetivos dos acionistas”. Do direito do acionista..., cit., p. 283.  
340

 Cf. observa Antonio Pavone La Rosa. Profili della tutela degli azionisti. Rivista delle Società, vol. 10, 

1965, genn./febb., pp. 72-119 (p. 84). 
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4.3.2. A proteção à minoria e seus fundamentos. 

  

A proteção da minoria
341

, em sentido técnico, refere-se às situações nas quais os 

direitos se concedem não a um sócio individual, mas sim aos acionistas que detenham 

determinado número de ações para atingir o quorum determinado por lei
342

. Os direitos 

individuais são inerentes à condição de sócio, independentemente do número de ações 

detidas pelo acionista. Os direitos de minoria, por sua vez, não podem, a priori, ser 

exercidos por qualquer acionista, mas apenas por aqueles que preencham o requisito fixado 

em Lei, geralmente a propriedade sobre percentual mínimo de participação no capital 

social (ou de determinada espécie). 

Os fundamentos da proteção à minoria são diversos, conforme observa Dominique 

Schmidt. Em primeiro, porque não se concebem como uma defesa do acionista contra a 

sociedade, mas em poder de intervenção na vida social
343

. Em segundo, porque não se 

exercem em vista de um interesse próprio, mas sim do interesse social
344

. Quer dizer, “a 

maioria não possui os poderes mais absolutos contra os membros do grupo: aqueles são 

dispostos dentro dos limites necessários para assegurar a proteção dos direitos individuais 

                                                           
341

 Sobre a noção de minoria, como conceito qualitativo (ou quantitativo de poder) observem-se as noções de 

Rubens Requião e Waldírio Bulgarelli, respectivamente: “Devemos o conceito de maioria e, em 

contraposição, o de minoria, segundo a forma de metade mais um ou metade menos um, à sociedade antiga, 

quando todas as ações possuíam voto, e as decisões eram tomadas por assembléias gerais, formadas 

efetivamente por todos os acionistas. Hoje, na sociedade moderna, nem todos os acionistas têm direito a voto, 

e o conceito de maioria se refere ao maior volume das ações com voto. (...) O conceito de maioria e de 

minoria, portanto, se modificou na realidade técnica e jurídica atual. O que importa são as ações com direito 

a voto, detidas pelo grupo de acionistas que, com elas, embora em efetiva minoria, controlam a empresa”. 

Rubens Requião. Curso de Direito Comercial. 2º Volume, p. 143-144 (destaques nossos) e “A expressão 

minoria não se refere a uma noção meramente quantitativa, mas a uma relação quantitativa de poder, que 

não corresponde ao número de pessoas, nem de ações, necessariamente. Maioria é, sob tal aspecto, o 

controlador – o que de fato controla e dirige a sociedade – e minoria, os que por várias razões (absenteísmo, 

minifúndio de ações ou coesão do grupo controlador ou outros motivos), estão afastados do poder, dentro da 

sociedade”. Waldírio Bulgarelli. Regime Jurídico da Proteção às Minorias nas S/A. Renovar, 1998, p.33. 
342

 Assim adverte, com amparo na doutrina alemã, Armando Manuel Triunfante. A Tutela das Minorias nas 

Sociedades Anónimas. Direitos Individuais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 31: “Confia-se um poder à 

minoria, sem que o seu exercício dependa de outra circunstância que não seja a posse do número suficiente 

de acções para atingir o quociente determinado por lei – os denominados ´direitos de minoria qualificada´. E, 

em nota de rodapé de n. 10, “Esta concepção está de acordo com a noção de ´direitos de minoria em sentido 

técnico adiantada pela doutrina alemã – vd. Herbert Wiedemann, Gesellschaftsrecht, München, 1980, pág. 

460 - ´Por direitos de minoria num sentido mais técnico pode-se falar quando se concedem, não a um sócio 

individual, mas sim a um número de sócios ou a uma determinada posse de capital, o exercício de direitos 

activos administrativos ou direito de controlo´”.  
343

 “Ces exemples permettent dès à présent de concrétiser la première particularité des droits de la minorité 

par opposition aux droits individuels des actionnaires: ils s´analysent non en une défense de l´actionnaire 

contre la société, mais en un pouvoir d´intervention dans le vie sociale”. Ob. Cit. p. 2.  
344

 “L´observation est importante car elle permet de rendre compte d´une seconde particularité des droits de 

la minorité: tandis que l´actionnaire, excipant de son droit individuel, ne defend et n´engage que ses interêts 

propes, le minoritaire, intervant dans le vie sociale, défend et engage la collectivité des interêts des associés”. 

Ob. Cit. p. 2. 
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dos associados. É neste sentido que se deve falar da 'proteção dos minoritários' ou da 

'proteção dos investidores': um conjunto de disposições que limitam o poder da maioria e 

que garantem aos membros ausentes ou opositores a proteção de seus interesses contra o 

poder do grupo. Assim, cada acionista poderá dirigir a defesa direta de seus interesses 

particulares, defender seu direito de participar da sociedade, seu direito aos benefícios e à 

igualdade de ações ou seu direito de recusar o aumento de seus compromissos na 

sociedade. Porém, os direitos da minoria não têm este objeto direto e imediato de proteção 

dos interesses particulares contra o poder do grupo; a ideia de um direito da minoria, em 

oposição a uma 'proteção' da minoria, não sugere um limite objetivo do campo do poder 

majoritário, mas sim a existência de um poder concorrente, o concurso de dois poderes 

coexistentes. Na verdade, estes direitos da minoria não oferecem medidas de proteção 

direta dos interesses particulares da minoria, mas conferem um poder de intervenção na 

vida social em áreas normalmente reservadas ao exercício do poder majoritário”
345

-
 346

. 

Para Dominique Schimidt, faz-se necessário distinguir maioria e minoria a partir de 

um critério qualitativo, aferível na assembleia
347

. A razão dessa distinção decorre da 

seguinte constatação: a noção de minoria evoca naturalmente a ideia de grupamento, de um 

grupo organizado que é titular de direitos próprios exercíveis em face da sociedade (poder 

de intervir na vida social, consequentemente). Tanto é assim que a defesa dos interesses 

estritamente individuais poderá ser realizada por qualquer acionista, ao passo que a 

                                                           
345

 “Sans doute, la majorité ne dispose pas des pouvoirs les plus absolus à l´encontre des membres du 

groupement: ceux-là sont enfermés dans les limites nécessaires pour assurer la protection des droits 

individuels des associés. C´est en ce sens que l´on doit parler de la <protection des minorités> ou de la 

<protection de l´épargne>: par un ensemble de dispositions limitant le pouvoir de la majorité, on garantit aux 

membres absents ou opposants la protection de leurs intérêts contre la puissance du groupe. Ainsi chacun des 

actionnaires pourra pour la défense directe de sés interêts particuliers, exciper de son droit de faire partie de 

la société, de son droit aux bénefices et à l´égalité entre actions, ou encore de son droit de refuser une 

augmentation de ses engagements dans la société. Mais les droits de la minorité n`ont pas cet objet direct et 

immédiat de protection des intérêts particuliers contre la puissance du groupe; l´idée d´un droit de la 

minorité, par opposition à une <protection> de la minorité, ne suggère pas une limite objective du domaine 

du pouvouir majoritaire, mais bien plutôt l´existence d´un pouvouir concurrent, le concours de deux pouvoirs 

coexistants. De fait, ces droits de la minorité n´offrent pas des mesures de protection directe des intérêts 

particuliers de la minorité mais confèrent un pouvoir d´intervention dans la vie sociale dans des domaines 

normalement réservés à l´exercise du pouvoir majoritaire”. Dominique Schmidt. Les Droits de la Minorité 

dans la Société Anonyme. Librairie Sirey. Paris, 1970, p. 1.  
346

 Armando Manuel Triunfante. A tutela das Minorias..., cit., p. 34-36, após esclarecer que, de acordo com a 

sua concepção, “materialmente não parecem existir quaisquer diferenças entre as figuras”, de modo que “a 

distinção assenta apenas no facto de ser exigida a titularidade de uma determinada percentagem do capital 

social para poder exercer um direito de minoria qualificada, sendo que isso pode acarretar o agrupamento de 

accionistas”(p.35), pondera que “os direitos individuais não atendem exclusivamente ao interesse individual 

(...) a atribuição individual de um determinado direito pode obedecer a interesses mais amplos que a mera 

protecção singular” (p.36). 
347

 Cf. Dominique Schmidt. Les droits de la minorité dans la société anonyme..., cit.,“la minorité est 

l´actionnaire ou la masse d´actionnaires qui, à l´assemblée générale, détient une participation en capital 

inférieure à celle dètenue par un groupe opposé” (p. 7). 
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intervenção na vida social fica reservada a sócios com participações qualificadas, pois a 

importância da participação permite presumir que defenderão interesses sociais. 

Nesse contexto, a minoria pode assumir uma função própria na sociedade. Aspecto 

este que é de substancial importância para aferirmos se os direitos de minoria poderão ser 

suspensos pela assembleia geral, porque investir a minoria em uma determinada função 

implica reconhecer que ela exerce um poder no interesse de outrem. Os direitos da minoria 

são, portanto, direitos funcionais, na medida em que são exercidos pela minoria para a 

satisfação de interesse de todos os membros da sociedade.
348

-
349

. 

Além disso, conforme observa Marcelo Vieira von Adamek, a função da proteção à 

minoria é evitar os riscos de uma desigualdade de tratamento, quando a relação de 

supremacia e subordinação se torna uma relação estável de dominação (via imposição de 

deveres à maioria). Em contraposição, os direitos individuais orientam-se em uma 

coletividade atomizada, na qual, idealmente, o sujeito pode se fazer ouvir e influir na 

decisão social (via concessão de direitos subjetivos)
350

. 

Diante desse quadro, identificam-se duas formas de proteção à minoria. A primeira via 

atribuição dos chamados direitos formais de minoria
351

 e a segunda via direitos 

substanciais de minoria
352

. 

A doutrina italiana classifica, por sua vez, em proteção indireta (elevação de quóruns, 

exigência de unanimidade) e proteção direta (outorga de direitos a frações qualificadas do 

capital social). Tanto as normas que exigem maiorias qualificadas de capital para 

aprovação de deliberação assemblear quanto as normas que subordinam o exercício de 

determinado direito ou poderes ao preenchimento de certo requisito de representatividade 

capitalística são, portanto, expressões da força e da relevância que o direito acionário 

moderno atribui ou reconhece ao fenômeno da minoria organizada
353

. 

                                                           
348

 “Les droits de la minorité sont donc bien des droits fonctionnels, en ce sens qu´ils sont exercés par la 

minorité em vue de la satisfaction de l´intérêt de tous les membres de la société” Dominique Schmidt. Ob. 

Cit., p. 11. 
349

 Exemplo disso seria a ação social minoritária, conforme Dominique Schmidt. Ob. Cit., pp. 197-205. 
350

 Abuso de Minoria em Direito Societário..., cit., p. 55-57, item 2.3.2 
351

 Adamek. Ob. Cit., p. 56 [“Direitos formais de minoria (formelle Minderheitsrechte) são os que exigem 

determinado quórum de votação ou de capital para o seu exercício (propositura de ação social derivada, ação 

de verificação de livros etc.)”]. 
352

 Adamek. Ob. Cit., p. 56 [“Direitos substanciais de minoria (sachlicher Minderheitenschutz) – os quais 

independem de qualquer quórum quantitativo -, tais como: a garantia de participação da minoria em 

deliberações e eleições (...) e a exigência de maiorias qualificadas em votações de maior expressão (...). E, 

ainda, (i) as proibições de voto; (ii) possibilidade de representação nos órgãos de fiscalização e de 

administração e; (iii) controle administrativo (Registro Público das Empresas Mercantis, CVM) e judicial 

(ações anulatórias e ações de responsabilidade civil) dos atos da maioria. Adamek. Ob. Cit., pp. 56-57. 
353

 Nesse sentido, Alessandro Cerrai e Alberto Mazzoni. La tutela del socio e delle minoranze..., cit., pp. 396-

403: “Tanto le norme che richiedono maggioranze capitalisticamente qualificate per l´approvazione di 
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4.3.3. O sistema brasileiro. Proteção individual e proteção à minoria. 

 

A Lei brasileira reconhece esse perfil de proteção, na medida em que (i) tratou de 

salvaguardar um núcleo essencial de direitos que não podem ser suprimidos pelos estatutos 

ou pela assembleia geral [o art. 109 da Lei das Companhias
354

 reconhece como essenciais 

os direitos de participar dos lucros sociais; de participar do acervo da companhia em caso 

de liquidação; de fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais; de 

preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, 

debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição; e o de retirar-se da sociedade 

nos casos previstos em lei; há outros direitos previstos na LSA, que merecem o mesmo 

tratamento, e.g., o de ser convocado para as assembleias e delas participar, exercendo o 

direito de voz
355

]; (ii) condiciona o exercício de alguns direitos à detenção de determinado 

percentual de participação (direitos formais de minoria) e; (iii) estabelece regra de quorum 

mais elevado para aprovação de determinadas deliberações
356

, contém regras de proibição 

de voto e permite o controle judicial e administrativo dos atos do controlador (direitos 

substanciais de minoria). 

Sob o ponto de vista da proteção individual, integram o status socii os direitos 

essenciais, que não podem dele ser subtraídos por disposição legal ou estatutária. A 

doutrina, porém, tem questionado se esse núcleo essencial de direitos pode ser atingido 

pela deliberação relacionada à suspensão de direitos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
delibere assembleari, quanto le norme che subordinano l´esercizio di certi diritti o poteri al soddisfacimento 

di un requisito di rappresentatività capitalistica, sono, dunque, espressione (indiretta, le prime; diretta, le 

seconde) della forza e della rilevanza che il diritto azionario moderno attribuisce o riconosce al fenomeno 

delle minoranze organizzate”. 
354

 Assim como já o fazia o Dec.-Lei  2627/1940 em seu artigo 85. 
355

 Assim aponta Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Manual das companhias ou sociedades anônimas. 3ª Ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 119. 
356

 “A natureza proteccionista destes fenómenos não é de árdua explicação. Se o quórum exigido para a 

tomada de uma certa decisão social é ampliado, lógica se torna a necessidade de um maior consenso entre os 

accionistas. A quantidade de capital social que tem de estar representado neste acordo é muito superior, tal 

como também tem de ser maior a maioria que assegura a gestão da sociedade”. Armando Manuel Triunfante. 

A tutela das Minorias..., cit., p. 37. 
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4.3.4. Identificação dos fundamentos da divergência doutrinária em torno da 

possibilidade de suspensão dos direitos essenciais. 

 

A doutrina debate, e assim já o fazia sob a vigência do artigo 85 do Dec.-Lei n. 

2627/1940, sobre a possibilidade de a deliberação assemblear vir a suspender os direitos 

essenciais. No regime atual, como visto, tais direitos encontram-se identificados no art. 109 

da LSA, sem embargo de se reconhecer o status da inderrogabilidade a outras posições 

subjetivas ativas do acionista (e.g. o direito de voz em assembleia). 

A questão central é saber, em primeiro lugar, quais os direitos podem ser suspensos e 

quais os fundamentos alinhados pelos defensores de uma ou outra posição.  

Defendendo a possibilidade de que a assembleia geral poderá suspender o exercício 

de quaisquer direitos que a lei ou os estatutos concedem aos acionistas manifestaram-se 

Trajano de Miranda Valverde
357

, Sampaio de Lacerda
358

, Cunha Peixoto
359

, Pontes de 

Miranda
360

, Marlon Tomazette
361

 e Nelson Eizirik
362

. Não se identifica linha argumentativa 

unitária nestes posicionamentos, mas parece oportuno frisar que há ao menos dois pontos 

em comum: o primeiro tem perspectiva pragmática, defendida por Cunha Peixoto, de que a 

impossibilidade de suspender direitos essenciais poderia tornar inútil a medida; o segundo 

apega-se à diferença semântica entre privação de direitos e sua suspensão, tal como 

proposto por Sampaio de Lacerda.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por intermédio de sua E. Sexta Câmara 

Cível, entendeu possível a suspensão dos direitos essenciais do acionista, sob os 
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 Sociedades por Ações. Vol II (Arts. 74 a 136). 2ª Edição Revista e Atualizada. Revista Forense: Rio de 

Janeiro, 1953. Ao comentar a regra vigente no regime anterior, defendia que “a pena de suspensão poderá 

abranger o exercício de todos os direitos, que a lei ou os estatutos outorgam ao acionista, ou somente o 

exercício de alguns deles, como o de voto e o de receber dividendos” (p. 74). 
358

 Manual das Sociedades por Ações. 2ª Edição. Livraria Freitas Bastos S.A.. Rio de Janeiro, 1971. “pelos 

termos da lei, ao falar em suspensão dos direitos conferidos pela lei, nem os direitos intangíveis são 

excluídos. A outorga concedida à assembleia geral para suspender tais direitos não encontra obstáculos a 

quaisquer direitos. O que ela não pode é privar o acionista, ensina EUNÁPIO BORGES, de seus direitos 

intangíveis. Mas suspender-lhes o exercício, como medida transitória e coercitiva, até que o acionista cumpra 

suas obrigações para com a sociedade, ela pode fazer” (p. 201). Posteriormente, ao comentar o art. 121 em 

seus Comentários à Lei das Sociedades Anônimas:(Artigos 121 a 165). Editora Saraiva: São Paulo, 1978, pp. 

17-21, o autor reafirma seu posicionamento: “Ao atribuir a competência à assembléia geral para suspender os 

direitos do acionista, inclui também os direitos essenciais a que acima nos referimos” (p.19).      
359

 Sociedades por Ações. 2º Volume. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 383. Em especial, quando anuncia que se 

filia à corrente defendida por Miranda Valverde.   
360

 Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo L, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1965, p. 231 

(§5.312), ao admitir a suspensão do direito à fiscalização com fundamento no art. 85 do Dec.-Lei n. 2627. 
361

 Curso de Direito Empresarial. Volume I, 6ª ed. São Paulo: Atlas, p. 519 
362

 A Lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 734: “Daí resulta que os direitos 

ditos essenciais podem ser excepcionalmente atingidos pela deliberação da assembleia geral. Caso contrário, 

não só a norma que prevê a sanção seria inóqua (rectius: iníqua ou inócua), como existiria grande incerteza 

jurídica sobre quais direitos poderiam ser objeto de suspensão”.     
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argumentos de que (i) trata-se de medida temporária, adotada com o objetivo de forçar o 

cumprimento das obrigações legais e estatutárias, de modo que não há privação desses 

direitos e (ii) O art. 120 da LSA não faz qualquer distinção sobre a espécie de direito em 

que recairá a medida suspensiva
363

.    

Em sentido oposto, não admitindo a suspensão dos direitos essenciais, 

posicionaram-se Waldemar Ferreira
364

, Wilson de Souza Campos Batalha
365

 e Fran 

Martins
366

.  Os argumentos dessa corrente estão, basicamente, amparados na interpretação 

do caput do art. 109 da Lei de Sociedades Anônimas, que estatui a impossibilidade de 

privação desses direitos pelo estatuto social ou assembleia geral. Sustentam, portanto, que 

o verbo “privar” tem o caráter de “retirar”, “não permitir”, sem qualquer referência a 

aspectos temporais. Daí porque Fran Martins destaca: “Quem está suspenso na realidade 

está privado de exercer os direitos de acionista; e a lei tanto não quer que isso aconteça que 

estatui, de maneira enfática, que ´nem o estatuto social nem a assembléia geral poderão 

privar o acionista´ dos direitos que enumera. Assim sendo, ainda mesmo que seja por um 

certo período de tempo, o acionista, por decisão da assembleia geral, ficará privado 

daqueles direitos. Donde, se tal acontecer, perderem (rectius: perderiam) esses direitos a 
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 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agravo de Instrumento n. 945.088-4. 6ª Câmara Cível. Agravo 

de Instrumento - Declaração de Nulidade ou Anulabilidade de Deliberações Constantes na Ata da Assembleia 

Geral Extraordinária - Tutela deferida em inteligência ao art. 109 da Lei 6.404/76 - Afastamento - 

Possibilidade de suspensão dos direitos do acionista com base no art. 120 da Lei das S/A - Medida coercitiva 

que visa privar de forma temporária o exercício dos direitos inerentes à condição de acionista, incluindo os 

essenciais, com o objetivo de forçar o cumprimento das obrigações contidas em Lei e no Estatuto Social - 

Aplicação - O art. 120 da lei n.º 6.404/76 não faz qualquer distinção sobre a espécie de direito em que recairá 

a medida suspensiva - Decisão reformada - Recurso provido. [Relator Des. Luiz Osório Moraes Panza; 

05.02.2013]. 
364

 Tratado de Direito Comercial. Quarto Volume. Edição Saraiva: São Paulo, 1961: “Zona existe em que 

são os acionistas invulneráveis aos ataques da assembléia geral, dêles próprios constituída. Nem os estatutos, 

é preceito do art. 78, nem a assembléia geral poderão privar qualquer acionista dos direitos que ali se 

enumeram. Nesse texto, proclamou a lei os direitos e garantias dos acionistas, a fim de conter as assembléias 

gerais facciosas e enfunadas de arbítrio” (p. 337).  
365

 Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais. I Volume, Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 514. 
366

 Comentários à Lei das S.A. Rio de Janeiro: Forense, 4ª ed., 2010: “Na nossa opinião, o disposto no art. 

109, por ser regra geral, deve permanecer sobre o art. 120, já que não foi feita nenhuma exceção para esse 

caso. Assim sendo, os direitos essenciais dos acionistas não podem ser suspensos pela assembleia geral, 

referindo-se a lei, ao estatuir essa regra, a outros direitos que não aqueles especialmente amparados. Quando 

a lei, no art. 109, fala em privar o acionista, dá ao verbo ´privar´ o  caráter de retirar, não permitir, sem se 

referir a tempo, donde não ser admissível argumentar-se que a suspensão é privação em caráter simplesmente 

temporário, não absoluto. Quem está suspenso na realidade está privado de exercer os direitos de acionista; e 

a lei tanto não quer que isso aconteça que estatui, de maneira enfática, que ´nem o estatuto social nem a 

assembleia geral poderão privar o acionista´ dos direitos que enumera. Assim sendo, ainda mesmo que seja 

por um certo período de tempo, o acionista, por decisão da assembleia geral, ficará privado daqueles direitos. 

Donde, se tal acontecer, perderem (rectius: perderiam) esses direitos a essencialidade de que trata o art. 109, 

já que o seu exercício ficará a depender de deliberação da assembleia geral” (p. 427). 
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essencialidade de que trata o art. 109, já que o seu exercício ficará a depender de 

deliberação da assembleia geral”
367

.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por intermédio de sua E. Sexta Câmara 

Cível, entendeu que o direito de fiscalização do acionista deve ser preservado, em qualquer 

hipótese, com fundamento na regra do art. 109, III, da LSA. Ao contemplar a tese da 

impossibilidade de suspensão dos direitos essenciais, a Corte reputou ilegal a deliberação 

dos acionistas majoritários que declararam a suspensão dos direitos do minoritário, por 

violação ao referido dispositivo legal
368

. 

O que essas diversas linhas argumentativas parecem demonstrar, em nosso sentir, é 

que a classificação dos direitos do sócio da qual se vale a Lei de Sociedades Anônimas 

(cuja importância é indiscutível) não se revela útil para fins de determinação de quais 

direitos podem ser atingidos pela suspensão
369

. E isso porque o rol de direitos contempla 

posições subjetivas das mais diversas, com estrutura e função específicas. O caráter da 

essencialidade, construído pelo legislador como meio de resguardar um núcleo de 

resistência frente ao poder assegurado à maioria, plenamente justificável do ponto de vista 

histórico e reconhecido, ademais, nas legislações alienígenas, não oferece critério seguro 

para disciplinar situação excepcional como é a da deliberação que determina a suspensão 

do exercício de direitos. 

A hesitação doutrinária, ainda que a corrente majoritária seja no sentido de admitir a 

suspensão de todos os direitos, acabou por fazer surgir correntes intermediárias, como a 

sustentada por Modesto Carvalhosa, no sentido de que a suspensão poderá atingir “todos os 

direitos assegurados ao acionista pela lei ou pelo estatuto. Neles se incluem os direitos 

essenciais (art. 109), bem como os próprios dos minoritários ou de classe”
370

. Porém, após 

listar alguns direitos cujo exercício poderia ser declarado suspenso (e.g. voto, 

comparecimento às assembleias, recebimento de dividendos, preferência na subscrição de 

                                                           
367

 Comentários à Lei das Sociedades Anônimas..., cit., p. 427. 
368

 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. CNJ 0232983-10.2013.8.21.7000. 6ª 

Câmara Cível. Ementa: Agravo de instrumento. Ação declaratória e anulatória de deliberações em assembléia 

geral de sociedade anônima. Ilegalidade da deliberação dos acionistas majoritários que declararam a perda 

dos direitos de acionista do minoritário, violando o art. 109, III, da LSA e sem oportunizar-lhe o devido 

processo legal, com o contraditório e a ampla defesa. O direito de fiscalização do acionista minoritário deve 

ser preservado, em qualquer hipótese. Decisão recorrida que suspendeu os efeitos de todas as deliberações 

dessa assembléia que se confirma por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido [Relator 

Des. Ney Wiedemann Neto; 31.07.2013].  
369

 Há autores de peso que, diante desse quadro, parecem optar por apenas descrever a divergência, sem 

adentrar no mérito da discussão. Assim se observa em Luis Gastão Paes de Barros Leães. Comentários..., p. 

270. 
370

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2º Vol (arts. 75 a 137). 5ª Edição, Editora Saraiva: São 

Paulo, 2011, p. 747. 
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novas ações e direito de recesso), o autor ressalva que não poderá “ser suspenso o direito 

de fiscalizar a gestão dos negócios sociais e o de utilizar os meios, processos ou ações que 

a lei confere aos acionistas para assegurar os seus direitos (art. 109)”
371

. Ainda que se deva 

dar destaque à preocupação do ilustre comentarista, a citação supra destacada é a 

confirmação do que acaba de se dizer, porque revela uma contradição: se, de um lado, 

afirma-se que os direitos essenciais, tais como classificados pela Lei das Sociedades 

Anônimas, podem ser atingidos pela suspensão, de outro não se pode ressalvar, sem a 

devida fundamentação, um desses direitos, por mais importante que seja. 

Insista-se nesse ponto de fundamental importância: ou o núcleo de direitos essenciais 

(todo ele) não pode ser atingido pela suspensão ou, por imposição lógica, todo e qualquer 

direito poderá ser atingido pela deliberação (se o fundamento está, frise-se, no caput do art. 

109). Não se pode admitir, e isso nos parece bastante claro, níveis diferenciados de 

essencialidade entre os direitos enumerados no art. 109 da LSA. O que se pode admitir, 

com maior coerência, é que tal classificação é irrelevante para fins de suspensão, sem que 

se reconheça a possibilidade de todo e qualquer direito ter o seu exercício suspenso pela 

assembleia geral. Porém, nesse caso, deve-se buscar outro critério que permita conduzir o 

raciocínio em torno da possibilidade ou não de suspensão de determinado direito, pois do 

contrário ter-se-ia indesejável subjetividade na determinação. 

 

4.4. Identificação dos principais direitos dos acionistas quanto à função (ou natureza) 

 

A ideia do presente tópico é identificar algumas das posições jurídicas dos acionistas a 

partir das classificações que levam em conta a função destas, sem qualquer pretensão de 

discorrer sobre o conteúdo desses direitos, poderes e faculdades concedidos aos acionistas. 

A análise cinge-se a objetivo bastante específico e vinculado ao tema da tese, qual seja, se 

a função (ou natureza) do direito representa, em abstrato, óbice para a suspensão do seu 

exercício em concreto.  

Os direitos participativos ou de coparticipação têm relação com as situações ativas que 

permitem ao acionista intervir ou “ingressar no modo coletivo de gestão dos interesses, 

inserindo-se na organização social e atuando nos esquemas de cooperação por ela 

previstos”
372

. Entre os direitos participativos se inserem o direito de participação e 
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 Ob. Cit., p. 747. 
372

 Antonio Menezes Cordeiro. Direito das Sociedades..., cit., p. 626. 
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intervenção nas assembleias gerais (direito de voz), o direito de convocar a assembleia e 

fazer incluir itens na ordem do dia e o direito de voto
373

.  

Os direitos de informação e fiscalização estão intimamente relacionados com os 

direitos participativos, pois são instrumentos para o efetivo exercício destes, em especial o 

direito de voto. Porém, parece importante reconhecer a existência de categoria autônoma 

quanto à função
374

. Nesta categoria se enquadram todos os direitos, poderes e faculdades 

cujo exercício seja voltado à obtenção de informação, à prática de atos de fiscalização e, 

igualmente, as medidas adotadas para verificação da legalidade dos atos da administração 

e dos controladores.   

Os direitos patrimoniais têm relação direta com a satisfação de interesses da mesma 

natureza pelos acionistas. Exemplo típico de direito patrimonial é o de participar dos lucros 

sociais, mas há outros que assim também podem ser identificados, tais como o direito de 

participar do acervo da sociedade em caso de liquidação, o direito de reembolso, nos casos 

de exercício do direito de retirada e o direito de preferência na subscrição de ações ou 

demais títulos conversíveis
375

. 

Por fim, considerando a natureza do contrato de sociedade (plurilateral e associativo), 

cuja característica fundamental é a permanência do contrato mesmo nas hipóteses em que 

há o desfazimento do vínculo entre a sociedade e outros sócios
376

, é natural que se 

reconheça aos acionistas a faculdade de se retirar da sociedade nos casos previstos em Lei 

(LSA, art. 109, inc. V). Nas sociedades anônimas, o direito de retirada pode ser entendido 

em acepção ampla, que englobaria tanto as hipóteses de alienação voluntária das ações, 
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 O direito de ser eleito para os órgãos da administração (diretoria, conselho de administração e conselho 

fiscal), nas sociedades anônimas, deixou de estar vinculado à qualidade de sócio.  
374

 Em sentido contrário, sugerindo que os direitos de fiscalização e informação são, com base no respectivo 

conteúdo, direito de participação. Paulo Olavo Cunha. Direito das Sociedades Comerciais. 5° Ed., Coimbra: 

Almedina, 2012, p. 303-304; tratando-os como categorias autônomas, conforme aqui sugerido, Paul Le 

Cannu e Bruno Dondero. Droit des Sociétés. 5
e
 édition, LGDJ: Paris, 2013, p. 609-613 e Jorge Manuel 

Coutinho de Abreu. Curso de Direito Comercial..., cit., p. 256: “É frequente dizer-se que o direito à 

informação dos sócios é um direito instrumental ou acessório de outros direitos sociais, designadamente do 

de participação nas deliberações. Este dito, que conota alguma diminuição ou condição daquele direito, não é 

inteiramente exacto. Às vezes, é verdade, o direito à informação é atribuído na medida em que se mostre 

necessário para o exercício de outro direito social - é o caso, v.g., do direito à informação em assembleia 

geral (cfr. o art. 209º 1). Outras vezes, porém, tem o sócio direito a ser informado independentemente dos 

fins a que possa destinar a informação (respeitem ou não a outros direitos sociais)”. 
375

 Conforme será visto adiante, trata-se de direito cujo exercício corresponde, igualmente, à satisfação de um 

interesse participativo na vida da sociedade, pois, em caso de não exercício, afetará a posição do sócio. Nesse 

sentido: Paulo Olavo Cunha. Direito das Sociedades Comerciais..., cit., p. 306. 
376

 “Caratteristica fondamentale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo è quella della permanenza 

del contratto di fronte alle vicende afferenti al rapporto con un singolo contraente, tutte le volte che la 

partecipazione del contraente non sia essenziale per la realizzazione dello scopo comune”. Ferri. Le 

Società..., cit., p. 209. A extinção da relação jurídica de um dos sócios com a sociedade, portanto, não afeta a 

integridade do contrato. Exceto se, pela sua essencialidade, levar à dissolução (LSA art. 206, II, b). 
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vincadas no princípio da livre transferência destas (LSA, art. 36) quanto às situações nas 

quais se admite o exercício do direito de recesso (LSA, art. 137).  

 

4.4.1. Insuficiência do critério funcional como meio de aferir a possibilidade de 

suspensão dos direitos em razão das diversas funções em concreto desempenhadas 

pelos direitos, poderes e faculdades incluídos nas respectivas categorias.  

 

O critério funcional (ou quanto à finalidade do direito) não contribui para a 

identificação de qualquer fundamento para afastar ou reconhecer a possibilidade de 

suspensão do exercício dos direitos do acionista. Ainda que as posições jurídicas possam 

ser alinhadas a partir de critérios únicos (e.g. participar ou intervir na vida social, obter 

informação e exercer a fiscalização das atividades sociais, retirar-se da sociedade, proteger 

determinado interesse patrimonial) o exercício dos direitos imputados a cada uma das 

categorias dar-se-á, no curso da atividade social, sem qualquer uniformidade.  

Veja-se, por exemplo, que entre os direitos participativos há direitos que se exercem 

na assembleia geral (direito de voto) e outros perante os órgãos de administração (direito 

de convocar assembleia ou de incluir itens na ordem do dia). Observe-se, ainda, quanto aos 

direitos de informação e fiscalização, que há direitos que se exercem, igualmente, perante a 

assembleia e perante a administração, mas além desses existem situações nas quais o 

exercício do direito ocorrerá pela via judicial. O mesmo ocorre com os direitos 

patrimoniais e os direitos de retirada. 

Ou seja, a função atribuída a determinada posição jurídica subjetiva, diante da 

multiplicidade de meios pelos quais cada uma delas poderá ser exercida, não é critério 

válido para definir, por si só, se o exercício daqueles poderes, faculdades e direitos poderá 

ser suspenso. Seria, em nosso entender, totalmente incongruente procurar reconhecer um 

tratamento unitário para estas posições quando a lei reconhece diversos meios para o seu 

exercício.  

 

4.5. Preponderância de critério casuístico na definição.  Nossa posição. 

 

A compreensão das posições jurídicas subjetivas ativas do acionista a partir dos 

critérios já expostos permite concluir pela ausência de uma regra geral e única apta a 

justificar a possibilidade ou impossibilidade de suspensão do exercício de direitos.   
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A proposta de adotar um critério casuístico de definição quanto à impossibilidade ou 

possibilidade de suspender o exercício dos direitos considera que as posições jurídicas 

subjetivas ativas inerentes à qualidade de acionista são exercidas mediante atos fáticos 

relacionados ao seu conteúdo, o que varia a depender de cada qual das hipóteses 

analisadas. Seja qual for o critério de categorização (direitos individuais ou de minoria; 

direitos patrimoniais, participativos, de fiscalização e informação ou de retirada) não há 

uniformidade quanto ao aspecto mais relevante, qual seja, o conteúdo, assim entendido o 

ato positivo ou negativo do titular, que vem a qualificar o exercício do direito
377

.  

A tese propõe, portanto, uma análise casuística para determinar quais direitos do 

acionista podem ter o seu exercício suspenso, a qual deverá ser baseada em três critérios 

gerais de interpretação, quais sejam: (i) a função do instituto da suspensão tem natureza 

cautelar e não sancionatória; (ii) a suspensão atinge o exercício do direito e não pode 

significar a mitigação em concreto e ad aeternum do direito (ou seja, deve sempre ser uma 

medida reversível no futuro sob a perspectiva de exercício daquele direito); (iii) não há 

qualquer relação entre o conteúdo do dever violado e o direito a ser atingido pela medida 

(ou melhor, não há correlação entre a prestação do sócio e o exercício do direito que 

poderá ser suspenso, i.e., mesmo deveres não patrimoniais podem levar à suspensão de 

direitos patrimoniais do acionista).  

Para poder avançar nesse raciocínio, serão analisadas as principais posições jurídicas 

dos acionistas no contexto da relação societária, o que nos permitirá extrair, mesmo que a 

partir de critério casuístico, uma tentativa de contribuição para o problema.  

 

4.5.1. Direito de voto. 

 

O direito de voto qualifica-se como poder jurídico, pois tem o potencial de influir na 

esfera de outrem
378

. Como direito-função ou poder-dever é certo que seu exercício não é 

ilimitado, conforme já foi destacado ao tratarmos dos deveres do acionista.  

O exercício do direito de voto constitui a principal forma de assegurar ao acionista a 

participação ou intervenção na vida social; por seu intermédio, como regra, concretiza-se a 
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 Cf. Pontes de Miranda. Tratado das Ações. Tomo I. Ação, classificação e eficácia. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1970 . “O ato, positivo ou negativo, do titular, segundo esse conteúdo, é o exercício 

do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção” (p. 59). E, mais adiante, quando esclarece: “O conteúdo de 

cada um dêles é determinador da sua extensão; conforme a natureza dêles, o conteúdo varia”. 
378

 Sobre a definição de poder jurídico, i. e., o poder de influir na esfera jurídica de outrem. Pontes de 

Miranda. Tratado das Ações. Tomo I. Ação, classificação e eficácia. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1970, p. 38. 
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determinação e a influência nos destinos da sociedade. É a partir das diversas declarações 

individuais contidas nos votos que se formam as deliberações sociais
379

 (“a vontade 

coletiva formada em assembleia”). 

Ou seja, mediante o exercício do direito de voto, respeitados o quorum legal ou 

estatutário e as demais regras do método assemblear, forma-se a vontade social. 

Ainda que se trate de direito individual, a Lei das Companhias não o qualifica como 

essencial, de modo que, observadas as condições para tanto, é direito que pode ser 

suprimido ou delimitado pelo estatuto social. Ou seja, o regime jurídico das sociedades 

anônimas contempla a possibilidade de subtração condicionada do direito de voto para as 

ações preferenciais (art. 111, caput, da LSA)
380

 e admite a limitação ao número de votos de 

cada acionista (art. 110 da LSA)
381

. 

Além disso, é preciso observar que o exercício do direito de voto poderá ser 

desvinculado da titularidade da ação nas hipóteses de constituição de usufruto sobre as 

mesmas (LSA, art. 114), bem como poderá ser regulado no caso de penhor (LSA, art. 113) 

e alienação fiduciária (LSA, art. 113, parágrafo único).  
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 Cf. ressalta Francesco Galgano, entre o voto e a deliberação estabelece-se uma diferença quantitativa e 

qualitativa. A deliberação, além de ser formada por uma pluralidade de votos, caracteriza-se como declaração 

de vontade ulterior em relação aos votos que concorrem para formá-la. “Fra voto del socio e deliberazione 

dell´assemblea si suole, tradizionalmente, instaurare una differenza non semplicemente quantitativa, ossia 

basata sul fatto che la deliberazione consta di una plurità di voti, ma una differenza di ordine qualitativa: si 

parla della deliberazione come di una dichiarazione di volontà ulteriore rispetto ai voti che sono concorsi a 

formarla, ossia come della ´volontà della società´. Al modo di formazione della deliberazione, il cosiddetto 

metodo collegiale o di assemblea, si attribuisce la virtù di trasformare una pluralità di dichiarazioni 

individuali, i voti dei singoli soci, in una nuova unitaria volontà: la ´volontà colletiva´ formata 

dall´assemblea. Di qui una distinzione consueta nelle classificazioni giuridiche: altro è la deliberazione, quale 

´atto collegiale´ espressione di ´volontà collettiva´, altro è il contratto, quale incontro di dichiarazioni 

individuali, suscettibile di formarsi anche fra persone lontane; altro, ancora, è l´atto unilaterale, che consta 

della dichiarazione solitaria di un solo soggeto”. Il Negozio Giuridico.  Seconda edizione. Milano: Giuffrè, 

2002, pp. 253-254. 
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 O art. 110 da Lei das Sociedades por Ações estabelece que a cada ação ordinária corresponde 1 (um) 

voto nas deliberações da assembleia geral. A LSA admite que o estatuto estabeleça limitação ao número de 

votos de cada acionista (§1º), mas veda a atribuição de voto plural a qualquer classe de ações. O art. 111, ao 

tratar das ações preferenciais, permite a supressão do direito de voto em troca de uma vantagem patrimonial 

(LSA, art. 17). No silêncio do estatuto, assegura-se o exercício pleno do direito de voto para as ações 

preferenciais. Caso o estatuto contenha regra limitando ou restringindo o direito de voto, ainda assim poderão 

as ações preferenciais adquirí-lo ou reavê-lo plenamente nas hipóteses dos §§1º e 2º, do art. 111 da LSA. É 

certo, portanto, que as ações preferenciais sem direito de voto adquirirão (ou, quando for o caso, terão 

suspensas as limitações) o exercício do direito de voto se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não 

superior a três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus. 
381

 Veja-se, exemplificativamente, o art. 7º do Estatuto Social da BM&F Bovespa S.A.  - Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros: “Artigo 7º. A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações 

da Assembléia Geral ou Especial, sendo certo, no entanto, que nenhum acionista ou Grupo de Acionistas 

(“Grupo de Acionistas”, conforme termo definido no Artigo 74) poderá exercer votos em número superior a 

7% do número de ações em que se dividir o capital social, ressalvado o disposto no Parágrafo 2º deste Artigo, 

e observado o previsto na alínea (d) do Parágrafo 8º do Artigo 71”. 
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No caso, não parece haver qualquer dúvida a respeito da possibilidade de suspensão do 

exercício do direito de voto, o qual poderá ser normalmente restabelecido após o 

adimplemento do dever.  

Saliente-se, ademais, que a suspensão do direito de voto constitui, a nosso ver, a 

hipótese típica de imposição da técnica acautelatória prevista no art. 120 da Lei das 

Companhias, na medida em que impede o acionista faltoso de definir os rumos da 

atividade social, de eleger os administradores, de participar de numerosas decisões 

estruturais da sociedade, entre outras. 

 

4.5.2. Direito de participar da assembleia e nela se manifestar (direito de voz ou 

direito ao debate). 

 

O artigo 125, parágrafo único, da LSA assegura ao acionista o direito de participar da 

assembleia e nela se manifestar. O direito ao debate ou direito de voz caracteriza-se como 

direito participativo autônomo em relação ao direito de voto, na medida em que (i) pode 

ser exercido por qualquer acionista, independentemente de possuir ações com direito de 

voto e (ii) pode ser exercido por acionistas que já proferiram seus votos, no curso da 

assembleia, caso surja questão incidental ou de ordem sobre a qual o acionista repute 

oportuno manifestar-se. 

O exercício do direito de voz materializa-se pela permissão de acesso ao conclave, 

diretamente ao acionista ou ao seu representante (LSA, art. 126, §§1º e 4º). Trata-se de 

direito essencial, que não pode ser suprimido pelo estatuto ou pela assembleia geral, ainda 

que não esteja expressamente contemplado no art. 109 da Lei das Sociedades Anônimas
382

. 

Sendo a assembleia o órgão no qual se forma a vontade social, é natural que a todos os 

acionistas, indiscriminadamente, seja assegurado livre acesso ao ambiente em que se 

promovem os debates e discussões
383

.   

Apesar de ser considerado como direito autônomo, tem nítido caráter instrumental 

para o exercício de outros direitos, tal como o direito de voto e de informação. Diante 

dessas características, não parece haver qualquer óbice à suspensão do exercício do direito 

pela assembleia geral, na medida em que haverá, temporariamente, o afastamento do 

acionista inadimplente dos debates a serem travados na assembleia. Observe-se que, no 

                                                           
382

 Cf. Alfredo de Assis Gonçalves, nota 352, supra.  
383

 No direito italiano somente poderá intervir na assembleia aqueles acionistas que detêm o direito de voto 

(art. 2370, 1º comma do Código Civil italiano). Cf. G. Ferri. Diritto Commerciale. Tredicesima edizione. 

Torino: UTET, 2010, p. 382.  
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caso de violação ao dever de integralizar as ações subscritas ou adquiridas, não poderá 

haver suspensão desse direito, pois é certo que, ao menos, a entrada foi integralizada no ato 

de constituição (LSA, art. 80, inc. II).     

 

4.5.3. Direito de participar dos lucros sociais 

 

O direito de participar dos lucros sociais caracteriza-se como direito patrimonial, de 

natureza individual e essencial. Trata-se de posição jurídica inerente à qualidade de sócio, 

de modo que o seu titular manterá a prerrogativa de participar dos lucros sociais enquanto 

houver vínculo com a sociedade.  

O direito ao dividendo
384

 é uma das formas de participar dos lucros sociais
385

, a qual 

equivale, respeitadas as preferências legais, à divisão do lucro líquido pelo número de 

ações detidas pelo acionista. O acionista também participará dos lucros sociais por 

intermédio da valorização de suas ações. 

O exercício do direito de participação nos lucros constitui exemplo típico de direito 

patrimonial. Costuma-se distinguir o direito abstrato de participação, relativo à perspectiva 

de haver benefícios futuros por conta da condição de sócio, e o direito concreto, vinculado 

à percepção de dividendos declarados (parcela do lucro líquido destinada aos acionistas)
386

. 

                                                           
384

 A distinção entre lucro e dividendo é apresentada por Bruno Robert no capítulo introdutório do seu livro 

sobre o Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e 

pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 28-31. No mesmo tópico, o autor discorre sobre os diversos 

conceitos de lucro e suas possíveis aplicações. É certo, de qualquer modo, que nem todo o lucro da sociedade 

é distribuído aos acionistas sob a forma de dividendos. Dividendo, por sua vez, “nada mais é do que a parcela 

efetivamente distribuída aos acionistas ao final do processamento do lucro social. É um dos frutos do 

investimento na sociedade, recebido periodicamente pelo sócio, em dinheiro ou em bens, com fundamento no 

direito essencial de participação nos lucros sociais e com base nos resultados do exercício ou em outra 

fórmula permitida em lei, de acordo com sua participação societária, porém sem a diminuição desta” (p. 31).  
385

 Sobre as diversas formas por meio das quais ocorre a participação nos lucros sociais, veja-se a ponderação 

de Dominique Schmidt. « La société a pour but de faire des bénéfices et de les partager. Concrètement, le 

partage s´opère par versement de dividendes ou de réserves et par réalisation d´une plus-value au moment de 

la vente des part sociales détenues par l´associé ». Les conflits d´intérêts dans la société anonyme. Version 

nouvelle. Paris : Joly éditions, 2004, p. 1. 
386

 Cf. Manuel Broseta Pont. Manual de Derecho Mercantil..., cit., p. 414. No Brasil, há autores que refutam 

essa distinção, considerando que não é possível distinguir direito ao lucro e direito ao dividendo (Modesto 

Carvalhosa. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., p. 394-395) e autores que a confirmam, como 

é o caso de José Valdecy Lucena: “Também há de se distinguir o direito de participar dos lucros sociais, 

previsto no inciso I do artigo comentado, e do qual nem o estatuto social nem a assembléia podem privar o 

acionista, do direito de crédito, o chamado crédito dividendual, que surge tão logo aprovada pela assembléia 

geral a distribuição dos lucros. O primeiro é direito potencial, correspondente ao escopo para que a sociedade 

se constituiu. O segundo é direito atual e incondicionado, que não pode ser modificado, nem limitado. Ou, no 

dizer de Barros Leães, o direito ao dividendo é um direito expectativo ao lucro; em havendo resultados 

positivos ao cabo do exercício, refletidos nas demonstrações financeiras, e aprovada pela assembléia geral a 

proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao respectivo lucro líquido (art. 192), deixa de haver 

direito expectativo para nascer o direito expectado ao dividendo”. Sociedades Anônimas..., Volume II, cit., p. 

996.   
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Essa distinção parece sustentável, pois o direito à participação nos lucros não se 

materializa somente via distribuição de dividendos, mas também por intermédio do 

incremento do valor da ação.  

A proteção conferida pelo art. 109, inc. I da LSA, de qualquer modo, diz respeito tanto 

ao direito de participação nos lucros em abstrato quanto em concreto.  

No primeiro caso, não se admitem cláusulas que excluam o acionista de participar dos 

lucros sociais (vedação à sociedade leonina), devendo-se respeitar, no regime das 

companhias, a distribuição proporcional dos lucros entre os acionistas, de acordo com as 

preferências legais. No segundo caso, ainda que a distribuição de dividendos dependa do 

resultado positivo no respectivo exercício social, de lucros acumulados ou de reserva de 

lucros (art. 201) que possam ser destinadas a satisfação do direito em concreto, não se 

admite que qualquer sócio seja privado da percepção de dividendos declarados. 

Evidentemente que, nas companhias fechadas, a assembleia geral, desde que não haja 

oposição de qualquer acionista presente, poderá aprovar a retenção de todo o lucro líquido 

do exercício (art. 202,§3º)
387

, conferindo tratamento igualitário aos acionistas.  

Prevalece o entendimento de que as ações não integralizadas têm igual direito à 

percepção de dividendos, não cabendo qualquer compensação ou redução proporcional no 

momento da declaração ou distribuição destes ao acionista
388

.  

Conquanto se trate de direito essencial, a suspensão do exercício do direito de 

participar dos lucros em concreto parece ser hipótese na qual a assembleia geral poderá 

deliberar a suspensão do exercício do direito, retendo proporcionalmente os dividendos 

destinados às ações não integralizadas
389

. Observe-se que, sob o ponto de vista lógico, não 

é possível suspender o exercício do direito à percepção de lucros em abstrato.  

Nas hipóteses de não observância de outros deveres sociais (legais ou estatutários) 

identificados como suporte fático do art. 120 da LSA também é possível suspender o 

exercício do direito à participação em concreto nos lucros sociais. Ou seja, até que o 
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 Poderá fazê-lo nas companhias abertas, desde que com a finalidade exclusiva descrita no inciso I do 

mencionado dispositivo. Ou seja, para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações.  
388

 Modesto Carvalhosa sustenta, ao comentar o art. 109, que não há identidade de situações jurídicas entre as 

ações integralizadas e não integralizadas. Como consequência, “os titulares de ações ainda não integralizadas 

não têm o direito de perceber os mesmos dividendos cabíveis às ações já integralizadas. Na hipótese, cabe à 

companhia distribuir de maneira diversa os dividendos”. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., 

p. 391.    
389

 Para Bruno Robert, existem três principais formas de suspensão do exercício do direito ao recebimento do 

dividendo: (i) imposta às ações em tesouraria (LSA, art. 30, §4º); (ii) em razão da situação financeira da 

companhia (LSA, art. 202, §§4º e 5º) e (iii) com fundamento no art. 120 da LSA. Cada uma delas, por óbvio, 

apresenta fundamento específico. Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: 

apuração, declaração e pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 178-179. 
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acionista cumpra o dever legal ou estatutário os dividendos destinados às suas ações, 

observada a regra do art. 205 da LSA, serão retidos pela companhia, sustando-se os efeitos 

da deliberação após o cumprimento da obrigação. 

Cessada a suspensão, o pagamento será realizado à pessoa que na época do ato de 

declaração do dividendo encontrava-se inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.  

 

4.5.4. Direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação 

 

Outro direito patrimonial do acionista é o de participar do acervo da companhia, em 

caso de liquidação. Como se sabe, a fase de liquidação somente tem início após a 

dissolução da sociedade e tem como propósito permitir a realização do ativo e o pagamento 

do passivo. Disso decorrem duas condições básicas para que o direito de participação possa 

ser exercido pelo acionista: a companhia precisa estar em estado de liquidação e o “saldo 

residual cabível aos acionistas”
390

 deve ser positivo. 

O fundamento do direito à participação no acervo em caso de liquidação está 

relacionado à garantia concedida aos acionistas de que cada um dos sócios receberá a 

parcela do patrimônio social que lhe cabe após a realização do ativo e satisfação do passivo 

(LSA, art. 210, IV). Por isso mesmo, como regra, a participação dos acionistas é 

proporcional ao montante de ações detidas. Ressalvam-se os casos de ações preferenciais 

com prioridade no reembolso do capital, com ou sem prêmio (LSA, art. 17, II).  

Trata-se, igualmente, de direito essencial, que não poderá ser suprimido pelo estatuto 

ou pela assembleia geral (LSA, art. 109, II). 

O problema da suspensão do exercício desse direito não se resolve, porém, a partir 

dessa regra. Para tanto, é necessário verificar a modalidade de exercício desse direito. 

Destaca-se, em primeiro lugar, que caso existam ações não integralizadas (ou seja, 

violação ao dever principal do acionista), será dever do liquidante exigir a integralização 

das ações quando o ativo não bastar para a solução do passivo (LSA, art. 210, V). Disto se 

depreende que, se houverem ações não integralizadas, o montante dos haveres que a elas 

serão destinados devem ser proporcionais ao quanto efetivamente realizado pelo acionista, 

sob pena de enriquecimento sem causa deste. Tanto é assim que o liquidante somente 

poderá exigir o pagamento se a prestação for necessária ao pagamento do passivo. 

                                                           
390

 A expressão é de Modesto Carvalhosa. Comentários..., cit., p. 397. 
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Sendo assim, não é congruente com o regime jurídico aplicável às companhias em 

estado de liquidação a suspensão do exercício de direitos em caso de não integralização das 

ações. Há, para essa circunstância, uma medida específica, prevista na Lei de Sociedades 

Anônimas, que se revela apta a atender o interesse comum dos sócios: se a integralização é 

necessária à satisfação do passivo, é dever do liquidante exigi-la do acionista remisso; se é 

desnecessária, o acionista participará do acervo de forma proporcional às ações 

integralizadas. 

Perceba-se, ademais, que já tendo sido iniciada a fase de liquidação não há como 

sustentar-se a possibilidade de suspensão de direitos, pois o estado de liquidação cria um 

regime jurídico especial, em que não prevalecem mais as competências dos órgãos 

ordinários da sociedade. No regime de liquidação, estabelece-se nova estrutura orgânica, 

com poderes atribuídos ao liquidante, ao conselho fiscal e à assembleia geral.  

Quanto à assembleia geral, que deverá ser realizada a cada 6 (seis) meses, o seu 

escopo é delimitado pela Lei de Sociedades Anônimas aos propósitos da liquidação, ou 

seja, para que o liquidante preste contas dos atos e operações praticados no semestre e 

apresente o relatório e o balanço do estado de liquidação. Reafirmando o caráter 

excepcional do regime, o art. 213, §1º dispõe que nas assembleias gerais das companhias 

em liquidação todas as ações gozam de igual direito de voto, tornando-se ineficazes as 

restrições ou limitações porventura existentes em relação às ações ordinárias ou 

preferenciais.  

Poder-se-ia cogitar que, diante do não cumprimento de dever estatutário e antes do 

início da etapa de liquidação da sociedade, tivesse a assembleia geral aprovado deliberação 

suspendendo o exercício dos direitos patrimoniais do acionista, entre eles, expressamente, 

o direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Tal medida não 

parece sustentável, pois a suspensão transmudar-se-ia, necessariamente, em supressão, já 

que o exercício deste direito, ao contrário do que ocorre com o direito patrimonial de 

participação dos lucros sociais, ocorrerá uma única vez na vida da sociedade. Além disso, a 

cessação do estado de liquidação ficaria obstada e impediria a extinção da companhia. 

Deste modo, sobrevindo a dissolução da companhia e iniciada a fase de liquidação, as 

medidas acautelatórias de suspensão de direitos perdem sua eficácia. Os inadimplementos 

de deveres sociais passarão a ser regidos em conformidade com a disciplina específica e 

excepcional, não sendo viável, nesta fase, qualquer suspensão de direitos, porque a medida 

acarretaria indevida privação quanto ao seu exercício.  
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Perceba-se que, quanto ao conteúdo desse direito em especial, a suspensão do seu 

exercício implicaria violação aos termos do art. 109 da LSA. 

 

4.5.5. Direito de preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias 

conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. 

 

O direito de preferência para subscrição de valores mobiliários emitidos pela 

companhia encontra-se disciplinado nos artigo 171 e 172 da Lei de Sociedades Anônimas. 

Trata-se, ex vi legis, de direito essencial que, entretanto, poderá ser excluído 

estatutariamente tanto nas companhias abertas quanto nas fechadas, desde que observadas 

algumas condições
391

. O escopo da norma é tanto patrimonial quanto participativo, pois o 

objetivo do exercício do direito de preferência é propiciar ao acionista a manutenção dos 

percentuais que detém no capital social. Por isso que, além da preferência para subscrever 

novas ações emitidas em aumento de capital, tem-se a preempção para subscrever demais 

valores mobiliários conversíveis em ação eventualmente emitidos pela companhia.  

Ou seja, a regra tem propósito claro de assegurar a manutenção das proporções de 

capital entre os acionistas, com vertente dupla (patrimonial e participativa). Essa função 

dos direitos de preferência fica clara quando a Lei o estende aos demais valores mobiliários 

conversíveis em ações que possam ser emitidos pela companhia, de modo a evitar diluição 

indireta da participação social.  

As exceções ao direito de preferência para subscrição de valores mobiliários emitidos 

pela companhia são, basicamente, as seguintes: (i) em companhias abertas, admite-se a 

exclusão estatutária do direito de preferência nas sociedades de capital autorizado, desde 

que a oferta seja realizada em Bolsa de Valores ou mediante subscrição pública (LSA, art. 

172, I) e nas hipóteses de permuta de valores mobiliários por ações em oferta pública de 

aquisição de controle (LSA, art. 172, II; arts. 257 e 263); (ii) em sociedades fechadas e 

abertas, admite-se ainda a exclusão estatutária do direito de preferência para subscrição de 

ações, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais. Não há, ainda, direito de 

preferência nas hipóteses de conversão de debêntures, bônus de subscrição e partes 
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 O fundamento das exceções foi bem apreendido por Modesto Carvalhosa: “O fundamento da exclusão ou 

da redução de prazo para o exercício do direito de preferência é o reconhecimento da prevalência do interesse 

social sobre o interesse individual de cada um dos acionistas (...) Assim, embora nem o estatuto nem a 

assembleia geral possa privar o acionista do direito de preferência, pode-o a lei, que é a única fonte legítima 

para restringi-lo”. Comentários..., cit., p. 403. 
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beneficiárias, bem como na outorga ou no exercício de opção de compra de ações (LSA, 

art. 168, §3º e art. 171, §3º, parte final). 

Diante dos três critérios propostos, parece oportuno destacar, nesse caso, dois deles, 

quais sejam, (i) a função do instituto da suspensão tem natureza cautelar e não 

sancionatória e (ii) a suspensão atinge o exercício do direito e não pode significar a 

mitigação em concreto e ad aeternum do direito (ou seja, deve sempre ser uma medida 

reversível no futuro). Assim, parece-nos que o direito de preferência não é passível de 

suspensão, pois, transcorrido o prazo decadencial para o seu exercício, não seria mais 

possível ao acionista restabelecer o conteúdo participativo e patrimonial da sua posição 

jurídica.   

Perceba-se, igualmente, que nas hipóteses de violação a dever legal ou estatutário, 

bastará à assembleia que suspenda o exercício dos direitos de voto das ações vinculadas ao 

inadimplemento (para acautelar o aspecto participativo) e de participação nos lucros (para 

acautelar o aspecto patrimonial) até que o dever seja cumprido. Ou seja, a sociedade ficará 

resguardada quanto ao inadimplemento.  

Ao passo que, eventual suspensão ao exercício do direito de preferência poderá (e 

possivelmente se caracterizará) como penalidade irreversível, desvirtuando o instituto
392

. 

Sustenta-se, portanto, que o exercício do direito de preferência não pode ser suspenso, 

sob pena de privar o acionista de participar do aumento de capital e, consequentemente, 

impedir que, uma vez cumprido o dever que deu causa à suspensão, ele recupere o status 

quo ante. Nada impede, porém, que o exercício dos direitos participativos e patrimoniais, 

conforme já delimitado, vinculados às ações atingidas pelo inadimplemento (e isso 

dependerá da extensão da medida acautelatória no caso concreto) seja suspenso pela 

assembleia.     

 

4.5.6. Direito de informação e de fiscalização. 

 

 O acionista tem o direito de exigir, nos termos da lei, as informações necessárias à 

verificação quanto à regularidade dos atos dos acionistas controladores e da administração 

da sociedade. Por intermédio dessas informações, o acionista poderá tutelar seus interesses 

pessoais (direito individual) ou mesmo exercer os poderes de intervenção na vida social 
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 Perceba-se, em complemento, que o art. 170, caput, expressamente permite que a companhia aumente o 

capital social mediante subscrição pública ou particular de ações, mesmo que ¼ do capital não tenha sido 

realizado.  
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(direitos de minoria), desde que acumule percentual suficiente ao seu exercício.  Do acesso 

à informação decorre a possibilidade de exercício do direito de fiscalização, qualificado 

como direito essencial pelo art. 109, III da LSA. No regime jurídico das sociedades 

anônimas é direito que deve ser exercido nos termos da Lei. Ou seja, não se faculta ao 

acionista, a qualquer tempo, acesso indiscriminado aos documentos sociais
393

.    

Perceba-se que o art. 109, inc. III da LSA trata exclusivamente do direito de fiscalizar 

a gestão dos negócios sociais, a ser exercido na forma prevista em lei. Parece 

inquestionável, porém, que somente é possível fiscalizar com pleno acesso à informação.  

Vejamos, preliminarmente, como os acionistas têm acesso à informação. Em linhas 

gerais
394

, identificam-se três principais modalidades: (i) informações disponibilizadas ao 

público em geral, que são objeto de publicação pela companhia; (ii) informações 

disponibilizadas exclusivamente aos acionistas, que não são objeto de publicação e (iii) 

informações solicitadas por acionista ou grupo de acionista, mediante exercício de 

faculdades previstas em lei, e que são prestadas pela companhia.    

Na primeira situação, como é óbvio, o próprio acesso à informação independe da 

qualidade de sócio, a demonstrar que se trata de direito não integrante do status socii e, 

portanto, irrelevante para os fins da presente pesquisa (há impossibilidade prática e fática 

de suspender o exercício do direito à informação disponibilizada ao público em geral). 

Com relação às outras duas hipóteses caberia indagar se a assembleia poderá decretar-lhes 

a suspensão, nos termos do art. 120 da LSA. Quer dizer, é oportuno avaliar se a assembleia 

poderá suspender o exercício do direito à informação disponibilizada aos acionistas em 

geral e se é viável suspender o exercício das faculdades legalmente previstas para 

assegurar pedidos de informação.  

Convém, agora, identificar os meios pelos quais o direito à informação poderá ser 

exercido pelo acionista. Valdo Cestari de Rizzo e Marco La Rosa de Almeida
395

 apontam, 
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 Neste sentido José Alexandre Tavares Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira. Das sociedades anônimas..., 

cit., p. 283.  
394

 Em sentido semelhante, diante da realidade portuguesa, é a menção feita por João Labareda. Direito à 

Informação. Problemas do Direito das Sociedades..., cit., p. 120.  
395

 Do direito do acionista à informação em companhias abertas e fechadas. Temas de Direito Societário e 

Empresarial Contemporâneos..., cit., p. 595-596. São elas: “Pela Lei 6.404/1976 nos seguintes dispositivos: 

(i) no art. 8º, que determina que os bens conferidos para a formação do capital social devem ser avaliados por 

três peritos ou empresas especializadas, com base em laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de 

avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens 

avaliados, ou seja, com as informações necessárias ao conhecimento, pelos demais acionistas, da forma de 

avaliação dos bens ou direitos; (ii) nos arts. 82 e ss., que dispõem sobre as informações prévias à constituição 

de companhia por subscrição pública; (iii) no art. 100, § 1º, que dispõe sobre a emissão de certidões pela 

companhia, para atender “a qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de 

situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários”; (iv) no art. 105, que 
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exemplificativamente, vinte situações nas quais a Lei das Companhias garantiria e 

contemplaria direito de informação aos acionistas. As situações identificadas, em que pese 

sua grande utilidade para compreensão da extensão e da importância da informação no 

contexto das relações societárias, dizem respeito, muitas vezes, a deveres impostos à 

sociedade, aos seus órgãos e até mesmo aos acionistas de observarem determinado padrão 

comportamental apto a informar terceiros, e não propriamente à posição subjetiva do 

acionista vinculada à exigibilidade de determinado comportamento por parte da 

companhia. Interessa-nos, nesse caso, identificar as pretensões dos acionistas que digam 

respeito ao exercício do direito de informação.  

Por isso que, das situações mencionadas pelos autores, destacamos as seguintes: 

(i) art. 100, §1º: assegura a qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de 

direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou 

do mercado de valores mobiliários, o direito de obter certidões dos 

assentamentos constantes dos livros sociais (e..g., livro de “Registro de Ações 

Nominativas”; livro de “Transferência de Ações Nominativas”);     

(ii) art. 105: assegura a possibilidade de se pleitear a exibição judicial dos livros da 

companhia, mediante requerimento a ser formulado por acionistas que 

representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social. Exige-se, 

ainda, a demonstração de atos violadores da lei ou do estatuto, ou suspeita de 

graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia; 

                                                                                                                                                                                
prevê a exibição por inteiro dos livros; (v) no art. 126, § 3º, que faculta a qualquer acionista, detentor de 

ações representativas de 0,5%, no mínimo, do capital social, solicitar a relação de endereços dos acionistas, 

para o fim de formular pedidos de procuração; (vi) no art. 130, quanto à forma de publicação – portanto, de 

divulgação – da ata das assembleias gerais; (vii) no art. 133, que trata dos documentos que devem ser 

colocados à disposição dos acionistas, para seu conhecimento prévio às assembleias gerais ordinárias; (viii) 

no art. 135, § 3º, que trata da obrigatoriedade de disponibilização prévia dos documentos pertinentes às 

assembleias gerais extraordinárias; (ix) no art. 155, § 1º, que veda o uso de informação ainda não publicada; 

(x) no art. 157, em seu § 1º, quanto à obrigatoriedade de informar os valores mobiliários detidos pelos 

administradores na companhia, a indicar seu interesse na companhia; (xi) no mesmo art. 157, § 4º, sobre a 

divulgação obrigatória de “qualquer deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da 

companhia, ou fato relevante  ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 

dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”; (xii) no 

art. 163 e §§, quanto ao fornecimento e solicitação de informações pelos membros do conselho fiscal, bem 

como quanto à possibilidade de participação dos mesmos nas reuniões dos órgãos da administração; (xiii) no 

art. 170, § 1º, que dispõe sobre os critérios de fixação do preço de emissão das ações em aumento do capital 

social; (xiv) no art. 176, que dispõe sobre a forma de publicação e o conteúdo mínimo das demonstrações 

financeiras e dos relatórios da administração; (xv) no art. 178 e §§, que determinam que as contas serão 

classificadas e agrupadas no balanço de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira 

da companhia; (xvi) no art. 202, § 4º, que disciplina a necessidade de informação detalhada aos acionistas 

quanto à eventual não distribuição de dividendos obrigatórios; (xvii) no art. 224, que determina as condições 

mínimas da incorporação, fusão ou cisão que devem ser informadas no respectivo protocolo; (xviii) no art. 

247, que  trata das informações mínimas sobre coligadas e controladas; (xix) no art. 264, que obriga à 

divulgação de informação sobre a relação de troca das ações dos acionistas não controladores; e, finalmente, 

(xx) no art. 289, que disciplina a forma de publicação dos atos determinados pela lei”. 
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(iii) art. 126, §3º: trata de faculdade assegurada a qualquer acionista, detentor de 

ações com ou sem voto, que represente no mínimo 0,5% (meio por cento) do 

capital social, de solicitar relação de endereços dos acionistas para a finalidade 

de representação, inclusive para o exercício do pedidos públicos de procuração 

(§§1º e 2º do mesmo dispositivo)
396

;    

(iv) art. 133 e 135, §3º: trata dos documentos que devem ser colocados à disposição 

dos acionistas, para conhecimento prévio às assembleias gerais ordinárias e 

extraordinárias, respectivamente (frise-se que, nos termos do art. 134, caput, 

qualquer acionista poderá requerer, ainda, a leitura dos documentos referidos no 

art. 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver). 

Tais situações representam, em concreto, os meios pelos quais o acionista poderá 

exercer o direito à informação, sendo certo que as demais situações identificadas pelos 

autores mencionados dizem respeito ao próprio sistema que permeia a informação na 

relação societária. Não se referem, pois, a direito que possa ser exercido individual ou 

coletivamente pelo acionista e, portanto, sequer em tese são passíveis de suspensão. Seria 

verdadeiro absurdo sustentar que o acionista terá suspenso seu direito à informação relativo 

às condições constantes no protocolo de incorporação, fusão ou cisão (LSA, art. 224) ou às 

razões que justificaram a não distribuição de dividendos (LSA, art. 202, §4º) . Destaque-se: 

trata-se de impossibilidade absoluta de suspensão, pois contrárias ao próprio regime 

jurídico das sociedades anônimas; situações nas quais a companhia e seus órgãos têm o 

dever de prestar a informação, sem poder delimitar o acesso a qualquer pessoa, seja 

acionista ou não (perceba-se, portanto, que em todas essas hipóteses haverá posterior 

publicização da informação, mediante publicação na forma da Lei e/ou perante o Registro 

Público das Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais).   

O núcleo de todas essas medidas está na preservação da igualdade material entre os 

acionistas, de modo a subsidiar a tomada de decisões e o exercício de seus direitos, na 

medida em que pretendem estender a todos os sujeitos da relação societária as mesmas 

informações detidas pelos controladores
397

. 

                                                           
396

 A instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009, disciplina, entre outros assuntos relacionados ao 

direito de informação, os pedidos públicos de procuração para exercício do direito de voto.  
397

 Juan Ignácio Ruiz Peris. Igualdad de trato en el derecho de sociedades. Valencia: Tirant Lo Blanch pp. 

32-33. 
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A função exercida pelos direitos de informação é, além disso, proporcionar aos 

acionistas o conhecimento das operações sociais e da gestão da companhia
398

. Um efetivo 

conhecimento sobre como são conduzidos os negócios sociais. A partir dessas 

informações, os acionistas poderão controlar os atos praticados pela administração, avaliar 

sua participação e exercer os demais direitos que lhe são assegurados, como o de voto e de 

retirada. Dirige-se a todos os sócios, ainda que exerça fundamental importância para os não 

controladores. 

Diante dessas premissas, cumpre responder se os direitos de informação identificados 

nos itens i, ii, iii e iv, supra, podem ter o seu exercício suspenso pela assembleia geral. 

Em primeiro lugar, o direito assegurado pelo art. 100, §1º da LSA não parece ser 

passível de suspensão, pois se refere à própria função de registro concedida à companhia. 

Haveria, em caso de suspensão deste, violação à direito pessoal, desvinculado do status 

socii, na medida em que a norma se destina à proteção dos interesses que transcendem a 

relação societária. O direito de obter certidões dos assentamentos constantes dos livros 

sociais não é, portanto, passível de suspensão pela assembleia geral. 

Em segundo, o direito contemplado no art. 105 da LSA também não parece passível de 

suspensão, ante aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do direito constitucional 

de petição, assegurados pela Constituição da República (respectivamente, art. 5º, XXXV e 

XXXIV). Tratando-se de exibição judicial dos livros da companhia, caberá ao Juiz, diante 

dos elementos do caso concreto, entender se o(s) acionista(s) podem exercer ou não aquela 

pretensão, até porque exige-se a demonstração de atos violadores da lei ou do estatuto, ou 

suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. A 

companhia, por sua vez, poderá defender-se no bojo da pretensão judicial, negando-se a 

fornecer a documentação por questão de sigilo ou mesmo diante da inexecução de algum 

dever social (p.ex., exercício de atividade concorrente vedada pelo estatuto), de modo a 

afastar a procedência do pedido. Porém, não nos parece que o órgão da companhia possa 

deliberar no sentido de afastar a análise da questão do Poder Judiciário, situação que, mais 

uma vez, transcende ao objetivo da técnica acautelatória prevista no art. 120 da LSA.  

Em terceiro, a hipótese do art. 126, §3º da Lei de Sociedades Anônimas, que disciplina 

o exercício de uma faculdade assegurada a qualquer acionista, desde que detenha, no 

mínimo, 0,5% (meio por cento) do capital social, de solicitar relação de endereços dos 

                                                           
398

 João Labareda aponta ainda a função de permitir que os acionistas se interessem pela vida da sociedade, o 

que não nos parece seja sustentável. O interesse do acionista em obter informações põe-se exclusivamente no 

campo subjetivo, de suas intenções pessoais. Direito à Informação. Problemas do Direito das Sociedades..., 

cit., p. 127.  
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acionistas para a finalidade de representação, inclusive para o exercício de pedidos 

públicos de procuração (§§1º e 2º do mesmo dispositivo). Nesse caso, tratando-se de 

pretensão instrumental ao exercício do direito de voto, parece não haver dúvida de que o 

seu exercício poderá ser suspenso pela assembleia geral, como modo de preservar o 

interesse social. A negativa de prestar certas informações ao acionista faltoso, enquanto 

perdura a não observância do dever, é plenamente compatível com a função atribuída ao 

art. 120 da LSA. Haverá, nesse caso, fundamento suficiente para suspender o exercício do 

direito instrumental de informação previsto no art. 126, §3º da Lei das Companhias. 

Por fim, parece inadequado afastar, por impossibilidade fática, o exercício do direito 

previsto nos arts. 133 e 135, §3º da LSA, pois haverá anúncio público relacionado à 

disponibilização dos documentos. Porém, parece crível sustentar que, em assembleia geral 

extraordinária precedente, seja deliberada a suspensão do exercício desses direitos, no 

sentido de autorizar o órgão da companhia a não fornecer tais documentos aos acionistas 

que tenham, por exemplo, o exercício dos direitos participativos de debate e voto 

suspensos, em razão da não observância de dever legal ou estatutário. Ao fundamento da 

suspensão agregar-se-ia, nesses cenários, a necessidade de preservar o sigilo de 

determinadas informações antes da sua eventual publicização. O exercício do direito 

contemplado no art. 134, caput, da LSA, sem qualquer óbice, poderá ser igualmente objeto 

de suspensão.  

Não há para essas pretensões, qualquer característica que permita desvinculá-las da 

observância dos deveres sociais pelo acionista interessado em obtê-las. Para que ao 

acionista seja assegurado o exercício dessas pretensões exige-se o cumprimento dos 

deveres legais ou estatutários.  

Já o exercício do direito de fiscalização, nas companhias, dá-se preponderantemente, 

(i) mediante atuação do Conselho Fiscal (LSA, art. 163, inc. I) e (ii) via participação do 

acionista na assembleia geral, sendo certo que a Lei assegura, como visto, acesso prévio a 

todas as informações relativas ao exercício social (LSA, art. 133 e 134, caput). No 

primeiro caso, a atuação do acionista diretamente no Conselho Fiscal não pode ser objeto 

da medida de suspensão, pois qualquer pessoa que preencha as condições legais  poderá ser 

conduzida ao cargo (LSA, art. 162). A suspensão poderá, de qualquer modo, atingir o 

exercício do direito de pedir a instalação do órgão (LSA, art. 161, §2º), na medida em que 

o exercício do direito de comparecer à assembleia e nela se manifestar e o exercício do 

direito de voto poderão ter o exercício suspenso. Como consequência da suspensão dos 

direitos participativos, ficará o acionista temporariamente impedido de fiscalizar a gestão 
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dos negócios sociais. O mesmo raciocínio aplica-se à segunda modalidade de exercício dos 

direitos de fiscalização nas companhias: vedados o acesso à assembleia, o exercício do 

direito de voto e o acesso às informações previstas em lei, haverá, por via de consequência, 

a suspensão dos poderes de fiscalização do acionista inadimplente. Essa interpretação 

parece-nos congruente com as formas previstas em lei para o exercício da fiscalização. 

Veja-se que o direito de fiscalização, conquanto essencial, não é absoluto, de modo que, 

diante da não observância de dever, parece natural impedir o acionista faltoso de intervir, 

diretamente, na fiscalização dos negócios sociais, inclusive tendo acesso a informações que 

não estão disponíveis ao público em geral.  

 

4.5.7. O direito de recesso 

 

Em sua origem
399

, o direito de recesso tinha como escopo permitir ao sócio retirar-se 

da sociedade diante de alteração substancial das regras do ordenamento societário ao qual 

                                                           
399

 A partir do momento em que se estabelece que a unanimidade não é mais a regra, busca-se preservar o 

interesse do sócio não controlador que dissente da deliberação. Aponta-se que o Código de Comércio 

italiano, de 1882, foi o primeiro diploma legal a tratar do direito de recesso, que poderia ser exercido pelo 

dissidente em determinadas hipóteses (p.ex., alteração do objeto social, prorrogação do prazo da sociedade, 

fusão, entre outros). No Brasil, o instituto do recesso aparece, pela primeira vez, no Dec. 3708/1919 

[Sociedades por Quotas, de Responsabilidade Limitada]. Nas sociedades por ações é contemplado pela 

primeira vez com o Decreto 21536/1932, vinculado ao direito dos preferencialistas. Caso dissentissem de 

alteração de preferências e vantagens de que eram titulares e, ainda, no caso de criação de ações preferenciais 

mais favoráveis. O Decreto-lei 2627/1940: manteve o recesso que protegia os preferencialistas e ampliou-o 

para as seguintes hipóteses: mudança de objeto essencial da sociedade, incorporação, fusão e cessação do 

estado de liquidação. A Lei 6404/1976: manteve a estrutura básica do direito de recesso e promoveu novo 

alargamento, em vista dos mesmos pressupostos lógicos que orientavam as demais hipóteses. Lei n. 

7.958/1989 (Lei Lobão): alterou o art. 137 para suprimir duas hipóteses de recesso, contidas nos incisos VI 

(incorporação, fusão e cisão) e VIII (participação em grupo de sociedades). Porém, deixou de revogar 

expressamente dois outros dispositivos (art. 230 e 270), que tratam, justamente, da matéria. Alguns autores 

passaram a sustentar a impossibilidade do recesso nas hipóteses supra identificadas, pois a matriz do direito 

estaria no art. 137; outros sustentaram que com a não revogação dos art. 230 e 270 o direito poderia ser ainda 

exercido. O Superior Tribunal de Justiça - STJ (Resp 139.777/RS, acolhe a tese da revogação nos casos de 

cisão, fusão e incorporação; REsp 68.367/MG, acolhe a tese da não revogação, por força da manutenção do 

art. 230). Lei n. 9.457/1997 (Lei Kandir): revogou a Lei Lobão e promoveu nova alteração nos arts. 136 e 

137. Em especial, suprimiu a possibilidade de recesso no caso de cisão da companhia com o objetivo de 

facilitar o PND (leia-se, operação das telefônicas). Para os casos de fusão, incorporação e formação de grupo 

(concentração empresarial) condicionou o direito de recesso à ausência de liquidez e dispersão no mercado 

(as duas situações eram alternativas, bastaria a liquidez ou a dispersão). Por fim, a Lei n. 10.303/2001 voltou 

a fortalecer o direito de recesso. Altera os critérios de liquidez e dispersão, que passam a ser considerados 

cumulativamente. O recesso na cisão também foi alterado, agora volta a ser contemplado se houver alguma 

outra mudança substancial [hipóteses taxativamente listadas pela Lei]. Além disso, muda-se o critério: 

presume-se haver liquidez quando a espécie ou classe de ação ou certificado que a represente integre índice 

geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores 

mobiliários no Brasil ou no exterior; dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora 

ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação (não mais do 

total das ações, como no regime anterior). Em determinados casos, a partir do novo regime, dentro de uma 

mesma sociedade alguns acionistas poderão ter direito de recesso e outros não, a depender da classe ou 

espécie de ações detidas. Passou a constituir causa de recesso, igualmente, a criação de ações preferenciais e 
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ingressou. Há, claramente, uma estrita correlação com o princípio majoritário
400-401

. A 

partir do momento em que se admite a alteração do ato constitutivo sem o consenso de 

todos os sujeitos, passa-se a permitir ao sócio dissidente o exercício de um poder voltado à 

extinção unilateral do vínculo que o unia à sociedade. 

Trata-se de direito potestativo do acionista dissidente que, diante da aprovação de 

determinadas matérias, tem a faculdade de exercê-lo perante a companhia, exigindo o 

reembolso do valor das suas ações. Atualmente, as hipóteses que permitem o exercício do 

direito de retirada estão disciplinadas no artigo 137 da Lei das Companhias, que faz 

remissão à aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 do mesmo 

diploma legal
402

. Além dessas hipóteses, autorizam o exercício do direito de recesso no 

regime jurídico das sociedades por ações: Art. 221; Art. 223, §4º; Art. 236, parágrafo 

único; Art. 252, §1º e §2º; Art. 256. 

Para Luis Eduardo Bulhões Pedreira, os fatos que autorizam o recesso podem ser 

classificados em 3 (três) grupos: “I – modificação nos direitos de participação dos 

acionistas (p.ex., criação de ações preferenciais e alteração de direitos das ações 

preferenciais); II – modificações essenciais do contrato plurilateral de sociedade (p.ex., 

redução do dividendo obrigatório, mudança do objeto, operações de reestruturação 

societária); III – aquisição de controle de sociedade empresária que constitua investimento 

relevante ou com pagamento de prêmio superior a 50% do valor das ações (hipótese do art. 

256)”
403

. 

Conforme se percebe pela natureza das hipóteses que o autorizam
404

, trata-se de direito 

que pode ser exercido pelo sócio no seu exclusivo interesse, diante de uma decisão válida 

                                                                                                                                                                                
o aumento de classe de ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes de 

ações preferenciais, salvo se já prevista no estatuto (diluição injustificada do capital). 
400

 Cf. destaca Pontes de Miranda “O chamado direito de recesso teve origem na legislação italiana, em 1882. 

A ratio legis estava e está em que há casos em que se deve proteger a minoria diante da maioria que 

deliberou”. Tratado..., cit., p. 234 (tomo L). 
401

 “O recesso, por assim dizer, equilibra as conveniências das minorias dissidentes e o interesse geral da 

sociedade, constituindo fórmula capaz de harmonizar os direitos dos vencidos com o princípio majoritário, 

que forçosamente há de governar os destinos da companhia (...) O recesso coloca-se, assim, como 

prerrogativa individual do acionista minoritário vencido por uma decisão válida da maioria tomada no 

interesse da companhia”. Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro. Das sociedades 

anônimas..., cit., pp. 426-427. 
402

 Art. 136 c/c art. 137. I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais 

existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou 

autorizados pelo estatuto; II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de 

uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; III - redução do 

dividendo obrigatório; IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; V - participação em grupo de 

sociedades (art. 265); VI - mudança do objeto da companhia; IX - cisão da companhia. 
403

 Direito das Companhias..., cit.. 
404

 F. K. Comparato sustenta que “As hipóteses de incidência do direito de recesso do acionista, constantes de 

lei, formam um sistema de tipicidade fechada (...) Desse princípio decorrem duas conseqüências de maior 
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tomada por maioria. Não se discute, portanto, qualquer vício ou ilegalidade quanto à 

decisão aprovada. Por isso mesmo se trata de direito potestativo
405

. 

É interessante observar que o direito de recesso passou por profundas alterações em 

seu regime jurídico no âmbito do direito italiano. O diritto di recesso (artigo 2437
406

 do 

Codice Civile)
 
passou a ser admitido, nas sociedades anônimas a prazo indeterminado e 

sem ações cotadas em bolsa, na modalidade ad nutum (i.e., sem justa causa). Ademais, a 

reforma de 2003 contemplou a possibilidade do recesso parcial e incluiu hipóteses de 

recesso derrogáveis e inderrogáveis.   

No Brasil, o direito de recesso continua sendo tratado como direito essencial, de modo 

que o acionista não pode ser privado desse poder pela assembleia ou pelo estatuto (LSA, 

art. 109, V). Seu conteúdo é eminentemente patrimonial, pois visa assegurar o reembolso 

das ações diante da alteração do negócio jurídico plurilateral e associativo de sociedade.  

                                                                                                                                                                                
importância, a saber, a vedação da interpretação analógica e invalidade da criação de novas hipóteses 

normativas de retirada do acionista sem previsão legal”. Direito de recesso do acionista: cabimento, na 

hipótese de alteração nas preferências ou vantagens das ações preferenciais. In Direito Empresarial: estudos 

e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995 (p. 215). 
405

 Nesse sentido, Fábio Konder Comparato: “É a prerrogativa de poder jurídico lato sensu, que se opõe ao 

direito subjetivo pelo fato de comportar uma imissão do titular na esfera jurídica do sujeito passivo (...) O 

exercício desse poder acarreta a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica”. Direito 

Empresarial..., cit., p. 224-225. E, igualmente, Luis Eduardo Bulhões Pedreira: “direito de retirada é direito 

formador (ou formativo) – consiste no poder que a lei confere ao acionista de interferir, mediante 

manifestação unilateral de vontade, na esfera jurídica da companhia e criar para esta a obrigação de pagar-lhe 

o valor de reembolso das suas ações. Esse poder jurídico somente é exercitável nos casos expressamente 

previstos na LSA: até que ocorra a causa do direito de retirada prevista na lei, o direito do acionista não está 

completo – o acionista não pode obrigar a companhia a pagar-lhe o valor de reembolso das suas ações”. 

Direito das Companhias..., cit., p. 339. Evidentemente que, conforme destaca Ferri, o recesso pressupõe a 

declaração unilateral de vontade do interessado, a qual, uma vez recebida pela sociedade, não comporta 

retratação: “Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio che si attua per effeto 

di una sua dichiarazione di volontà in tal senso. La dichiarazione di recesso, come dichiarazione unilaterale di 

volontà, è soggeta alla disciplina própria degli atti unilaterali (art. 1324 cod. civ.) e produce i suoi effetti dal 

momento in cui viene a conoscenza degli altri soci che ne sono i destinatari (art. 1334 cod. civ.) Si tratta cioè 

di una dichiarazione recettizia, per la quale la comunicazione non richiede particolari forme e può attuarsi in 

qualsiasi modo”. Ferri. Le Società..., cit.,  p. 220. 
406

 Art. 2437. Diritto di recesso. Hanno diritto di ricedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non 

hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell´oggetto sociale, quando 

consente un cambiamento significativo dell´attività della società; b) la trasformazione della società; c) il 

trasferimento della sede sociale all´estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l´eliminazione di una o 

più cause di recesso previste dal sucessivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di 

determinazione del valore dell´azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti 

di voto o di partecipazione.Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di ricedere i soci che 

non hanno concorso all´approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) 

l´introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.Se la società è costituita a tempo 

indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso 

di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un ano. Lo 

statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di 

recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione 

e coordinamento. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l´esercizio del diritto di recesso 

nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. 
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São requisitos para o exercício do direito: (i) a dissidência do acionista, ou seja, o 

recesso poderá ser exercido pelo sócio que comparece na assembleia e vota contra, 

ausenta-se ou abstém-se (art. 137, §2º); (ii) a titularidade das ações na data da primeira 

publicação relativa à deliberação, ou na data da comunicação do fato relevante deliberado, 

se anterior (art. 137, §1º), propriedade esta que deve ser ininterrupta e, em determinados 

casos, (iii) o interesse do acionista precisa ter sido atingido pela deliberação. Não se trata 

de exigir prejuízo material ou financeiro
407

-
408

 Também não se pode exigir demonstração 

de interesse violado para os casos não previstos na Lei
409

.  

Por último, cumpre observar que o prazo para o exercício do direito é decadencial. 

Conta-se em vista da hipótese que dá ensejo ao recesso: (i) 30 (trinta) dias da publicação 

em caso de dissidência; (ii) nas alterações estruturais, conta-se da aprovação do protocolo 

ou justificação e o pagamento do reembolso fica condicionado à efetivação da operação e; 

(iii) no caso de desapropriação do controle o prazo é de 60 dias após publicação da 

primeira ata de assembleia geral realizada nesta condição. Assegura-se, ainda, o direito de 

retratação pela companhia (contradireito potestativo)
410

, que poderá reconsiderar a 

deliberação com o propósito de evitar o reembolso. 

Cumpre, neste cenário, avaliar se o direito de recesso é passível de suspensão pela 

assembleia geral. E, nesse caso, a indicação é negativa. 

O direito de recesso tem como finalidade permitir a retirada do acionista, mediante 

exercício de direito potestativo. Concebido como proteção do acionista em oposição ao 

princípio majoritário. O exercício do direito de retirada, mesmo nas sociedades anônimas, 

tem como fundamento preservar a manifestação de vontade originária do sujeito, no 

momento de contratar sociedade. Havendo mudança significativa das condições 

                                                           
407

 Na síntese de Pontes de Miranda: “protege-se o acionista contra atos da assembleia geral, que a lei 

considera nocíveis ao acionista. Não se exigem alegação e prova da nocividade”. Tratado de Direito Privado 

(Parte Especial). Tomo L, 2ª Edição, p. 234. 
408

 Observa Modesto Carvalhosa que “as alterações institucionais ou estatutárias da companhia constituem 

atos lícitos e previstos expressamente em lei, não violando direito algum do acionista, pelo que não se pode 

falar em dano. Assim, é inadmissível falar-se em prejuízo do acionista alcançado pela alteração estatutária ou 

estrutural da companhia. O direito do minoritário ao recesso nasce quando o seu interesse patrimonial é 

alcançado pelas alterações havidas”. Comentários..., Volume 2, p. 895. Nesse sentido, interessante decisão 

colecionada pelo autor “AC 150.494-1 SP, julgado em 9-6-1992 (...) O prejuízo a que alude a doutrina e a 

jurisprudência é o dos interesses do minoritário, não de dano ocorrido” (nota de rodapé n. 845).   
409

 Não se trata, porém, de investigar a legalidade do voto. Conforme observa J. A. T. Guerreiro “Não há 

necessidade, portanto, de invocar a distinção entre o que há de ´comum´ e o que há de ´particular´ no voto 

preponderante do acionista controlador naquelas matérias capazes de desencadear o exercício do direito de 

recesso. A questão acha-se resolvida ex ante pelo próprio legislador, mediante a normatização prévia de 

situações perfeitamente claras na vida da sociedade em que se devem harmonizar todos os interesses em 

jogo, em igualdade de condições”. Direito de Retirada: um Limite ao Princípio majoritário na Sociedade 

Anônima. RDM 151/152, p. 14. 
410

 Art. 137, §3º da LSA. 
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originárias, tal como são aquelas que justificam o recesso, não há fundamento de direito 

que permita a suspensão do seu exercício. 

Perceba-se que aqui, mais uma vez, a suspensão poderá se converter em sanção eterna, 

pois o prazo para o exercício do direito é decadencial. Assim, caso se admita a 

possibilidade de suspensão, ter-se-ia uma situação juridicamente insustentável e claramente 

violadora do regime jurídico aplicável às sociedades anônimas brasileiras.  

Tome-se como exemplo a hipótese de aprovação de cisão em sociedade anônima 

fechada, de cunho familiar, que atua no setor de hotelaria. Um dos acionistas não cumpre o 

dever estatutário de não concorrência e passa a explorar, em conjunto com outros sócios, 

atividade vedada. A assembleia, então, aprova deliberação no sentido de suspender o 

exercício de todos os direitos do acionista, inclusive aqueles previstos no art. 109 da LSA. 

Ao acionista atingido pela deliberação, por questões estritamente práticas, parece mais 

vantajoso prosseguir com a atividade concorrente, em violação ao dever estatutário por ele 

assumido. Não há qualquer dúvida, porém, de que ele mantém a qualidade de acionista na 

sociedade familiar. Enquanto vigente a suspensão, porém, os demais sócios aprovam a 

cisão parcial da sociedade, com redução do dividendo obrigatório (LSA, art. 137, III, b).  

Mais uma vez, assim como ocorre com o direito de preferência, parece oportuno 

destacar, nesse caso, dois dos fundamentos principais que apontamos como critério para 

sustentar a impossibilidade de suspensão do direito em concreto: primeiro, de que a função 

do instituto da suspensão tem natureza cautelar e não sancionatória e; segundo, que a 

suspensão atinge o exercício do direito e não pode significar a mitigação em concreto e ad 

aeternum do direito (o exercício do direito deve ter a potencialidade de ser restabelecido 

no futuro).  

Assim, parece-nos que o exercício do direito de recesso não é passível de suspensão, 

até porque, diante do prazo decadencial para o seu exercício, eventual suspensão 

potencialmente se caracterizará como penalidade irreversível, desvirtuando o instituto. 

 

4.5.8. Direito de ação do acionista (pretensões judiciais e administrativas). 

Impossibilidade de suspensão. Fundamentos. 

   

Evidencia-se, a partir do cenário já traçado, uma multiplicidade de situações jurídicas 

subjetivas ativas (direitos, poderes e faculdades) cujo exercício não pode ser objeto de 

suspensão. Além daquelas já identificadas, que a rigor representam as posições mais 
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importantes no contexto da relação societária, parece oportuno destacar também os direitos 

vinculados ao exercício do direito constitucional de petição (Constituição da República, 

art. 5º, XXXIV), os quais, a nosso ver, não podem ser atingidos pela medida de suspensão, 

por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Constituição da República, art. 5º, 

XXXV). 

O fundamento, portanto, é Constitucional e se revela a partir de dois comandos 

distintos
411

: a assembleia não poderá suspender as posições subjetivas vinculadas ao 

exercício do direito de petição, porque (i) assegura-se a todos os cidadãos, 

independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; e (ii) a Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

O acionista inadimplente poderá, portanto, desde que preencha os demais requisitos 

estabelecidos em Lei, propor (i) ação de responsabilidade civil contra os administradores 

(LSA, art. 159, §§3º e 4º )
412

; (ii) medida judicial com pedido de reparação de danos em 

face da controladora (LSA, art. 246, §§1º e 2º); (iii) ação para anular a constituição da 

companhia (LSA, art. 285); (iv)  ação com pedido de invalidação de deliberação 

assemblear (LSA, art. 286), (v) ação com pedido de dissolução total da companhia (art. 

206, II, alínea b)
413

, entre outras medidas judiciais (de natureza executiva, cautelar ou de 

conhecimento) que sejam asseguradas ao acionista. 

Os princípios constitucionais suprarreferidos contemplam, igualmente, as pretensões 

individuais do acionista perante órgãos ou autoridades da administração pública. A 

assembleia, portanto, não poderá suspender o exercício de pretensões ou reclamações 

perante a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica federal, sobregime 

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda e, portanto, integrante da administração 

pública indireta
414

. 

                                                           
411

 A respeito do âmbito de proteção do princípio constitucional que assegura ao cidadão o direito de petição 

como instrumento de defesa não jurisdicional de direitos e interesses gerais e coletivos, reportamo-nos aos 

comentários de Gilmar Ferreira Mendes et al.. Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 566-569. 
412

 Ainda que, neste caso, possa estar com o direito o exercício do direito de voto suspenso e não tenha 

participado da deliberação a que se refere o caput do art. 159. 
413

 O Superior Tribunal de Justiça, ainda que sob fundamento duvidoso e controverso (quebra da affectio 

societatis) tem admitido a procedência do pedido em ações de dissolução parcial de sociedades anônimas de 

capital fechado de cunho familiar. Tratando da dissolução parcial de sociedade anônima de caráter familiar e 

fechado e reputando a quebra da affectio como requisito suficiente (STJ - EREsp 419174-SP e EREsp 

111294-PR). 
414

 A CVM tem competência normativa (regulamentar) e fiscalizadora, no âmbito do mercado de valores 

mobiliários. No exercício de suas atribuições e competências, a autarquia poderá receber petições dos 
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Baseado nessa premissa, o acionista inadimplente não poderá ser atingido nas posições 

jurídicas que digam respeito a pretensões ou requerimentos administrativos a serem 

formulados perante a CVM, ainda que os seus direitos participativos de voz e voto estejam 

suspensos. Exemplificativamente, a assembleia não poderá suspender o direito de requerer 

aumento de prazo de publicação do primeiro edital de convocação (LSA, art. 124, §5º, I) 

ou interrupção do curso do prazo de convocação (LSA, art. 124, §5º, II)
415

, porquanto se 

trata de posição jurídica constitucionalmente protegida e de caráter absoluto.  

 

4.6. Síntese e recapitulação. 

 

O art. 120 da Lei de Sociedades Anônimas não identifica quais são os direitos cujo 

exercício poderá ser objeto de suspensão. Os critérios baseados na titularidade, função ou 

fonte das diversas posições jurídicas subjetivas ativas não são aptos para responder a 

principal indagação acerca da problemática analisada neste capítulo. 

Tradicionalmente, o problema tem sido analisado a partir da classificação legal em 

torno dos direitos essenciais, i.e., de direitos, poderes e faculdades que nem o estatuto 

social nem a assembleia geral poderão privar o acionista (LSA, art. 109). A discussão, 

conforme vem sendo colocada ao se tratar da faculdade concedida à assembleia para 

suspender o exercício de direitos do acionista, está desviada do ponto central, que é 

justamente o ato do titular da posição quanto ao conteúdo do direito (o exercício do 

direito). 

Ao se identificarem as formas como as diversas posições são exercidas, procuramos 

erigir um critério casuístico de análise, vincado em três premissas: (i) a medida de 

suspensão não tem natureza de pena (sanção); (ii) a suspensão não pode significar a 

mitigação, concreta e eterna, do exercício do direito; (iii) não se deve trabalhar com a ideia 

de correlação entre o conteúdo do direito e do dever não observado. 

                                                                                                                                                                                
interessados relatando fatos que exijam sua intervenção. Além disso, poderá atuar de modo a impedir a 

ocorrência de ilícitos no mercado, mediante provocação dos interessados.  
415

 A finalidade desses dois dispositivos foi posta em destaque por Nelson Eizirik et. al. No primeiro caso 

(art. 124, §5º, I), o aumento do prazo de antecedência para publicação se justifica “em virtude de operações 

que sejam objeto da assembléia e que apresentem grau de complexidade a demandar maior prazo para a 

análise de documentos” (p. 253-254). No segundo caso (art. 124, §5, II), a interrupção do prazo de 

convocação justifica-se para que os acionistas tenham a possibilidade de “conhecer e analisar as propostas a 

serem submetidas e, sendo o caso, informar à companhia as razões pelas quais acredita que a deliberação 

proposta viola dispositivos legais ou regulamentares” (p. 254). Não se trata, porém, de simples direito de 

informação ou fiscalização, pois a constatação de práticas ilegais poderá dar início a processo sancionador 

perante a CVM. Mercado de capitais: regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  
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Sustentamos, assim, que são passíveis de suspensão, nos termos do art. 120 da LSA, o 

exercício dos seguintes direitos, poderes e faculdades: (i) de voto, (ii) de debate e de voz 

em assembleia e; (iii) de participar dos lucros sociais mediante recebimento de dividendos. 

Em todos esses casos o acionista ficará momentaneamente impossibilitado de exercer o 

direito no contexto da relação societária até que cumpra o dever imposto pela Lei ou pelo 

estatuto. 

Importante relembrar que, nas hipóteses de não observância do dever de integralizar as 

ações subscritas ou adquiridas, a medida atingirá apenas e tão somente as ações vinculadas 

ao inadimplemento. Não se trata, pois, de medida imposta em desfavor do acionista. 

Baseados nos mesmos critérios já destacados, entendemos que não são passíveis de 

suspensão o exercício dos direitos de (i) participar do acervo da companhia em caso de 

liquidação, (ii) preferência para subscrição de valores mobiliários e (iii) de recesso. Quanto 

ao primeiro, a impossibilidade decorre do regime especial aplicável às sociedades 

anônimas em estado de liquidação. Já quanto aos dois outros destacados, percebe-se que a 

suspensão, caso admitida, transmudar-se-ia em verdadeira supressão, pois ao se vedar o 

exercício dos direitos de preferência e de recesso no momento em que estes podem ser 

exercidos impedir-se-á o seu exercício futuro, por força do prazo decadencial que delimita 

o momento para tanto. A suspensão, nesse contexto, seria verdadeira sanção eterna ao 

acionista, prejudicando em definitivo seus direitos patrimoniais, participativos e de 

retirada. 

Também não se deve admitir, por força do princípio constitucional da inafastabilidade 

da jurisdição e do direito constitucional de petição, o exercício dos direitos pela via judicial 

ou administrativa assegurados ao acionista. 

Por fim, os direitos de informação e fiscalização merecem análise específica vinculada 

ao modo como serão exercidos, diante da multiplicidade de conteúdos. Não se pode 

admitir, portanto, uma deliberação genérica determinando a suspensão dos direitos de 

fiscalização e de informação, mas, em determinadas circunstâncias, é possível suspender o 

acesso a determinadas informações, bem como privar o acionista de sua pretensão 

fiscalizadora quando ele se encontra inadimplente.  
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5. A COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA PARA DELIBERAR A SUSPENSÃO E 

OS PROBLEMAS VINCULADOS AO MÉTODO ASSEMBLEAR.  

 

5.1. Competência privativa (e indelegável) da assembleia.  

 

Neste capítulo final serão abordados os principais aspectos vinculados à competência 

da assembleia geral para deliberar a suspensão do exercício de direitos do acionista, traço 

característico da Lei brasileira. Em relação à deliberação assemblear, existem numerosas 

questões que merecerão análise, destacando-se (i) a competência privativa da assembleia 

para deliberar a suspensão, (ii) a dispensa ou não de inclusão na ordem do dia, (iii) os 

poderes e responsabilidades dos componentes da mesa, em especial, nas hipóteses de 

dúvida quanto ao inadimplemento e sua efetiva caracterização e, ainda, (iv) a investigação 

sobre o aspecto objetivo ou subjetivo da sanção imposta (se ela atinge todas as ações ou 

apenas aquelas afetadas pelo inadimplemento). 

Já com relação aos efeitos da deliberação em relação ao acionista inadimplente 

cumpre-nos desvendar (i) quais são os critérios para o controle desta, (ii) à eficácia do 

posterior adimplemento da obrigação e (iii) à disciplina dos efeitos da invalidação da 

assembleia que suspendeu os direitos de acionista, trazendo-lhe consequências.   

A assembleia geral de sócios, de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas, 

caracteriza-se como órgão deliberativo da companhia. Nesta condição, tem poderes para 

decidir todos os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que 

julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Ainda que as assembleias, tanto no 

Brasil quanto nos demais países
416

-
417

, tenham perdido sua tradicional importância ao se 

                                                           
416

 A doutrina italiana tem colocado em destaque essa mudança. Raffaele Lener observa, por exemplo, um 

redirecionamento dos poderes dentro da estrutura das sociedades: “Il processo in parola ha condotto al 

superamento del modello, per dir così, di partenza, contraddistinto da una competenza generale 

dell´assemblea e da una competenza limitata degli amministratori, e all´affermarsi dell´opposto modello in 

cui i rapporti tra le attribuizoni dei due organi risultano ribaltati”. Raffaele Lener e Andrea Tucci. Tratatto di 

Diritto Privato. Volume XVII. Le società di capitali. L´assemblea nelle società di capitali. Torino: 

Giappichelli Editore, 2000, p. 1. A razão, ainda segundo o autor, decorre em boa medida da afirmação das 

estruturas de capital mais disperso, que afastam o proprietário da gestão social.  
417

 Ao comentarem essa realidade no direito inglês, Paul L. Davies e Sarah Worthington destacam o 

esvaziamento das competências do órgão deliberativo composto pelos acionistas (shareholder meetings) em 

confronto com os órgãos de direção. Afirmam, assim, que “most decisions about the company´s business will 

be taken by the board” (p. 435). Logo adiante, porém, confirmam a importância da participação dos 

acionistas ao considerar que (i) há atos que dependem, para sua eficácia futura ou aprovação posterior pela 

diretoria, de consentimento dos acionistas a ser manifestado em assembleia; (ii) em última análise caberá aos 

acionistas o poder de substituir os administradores que apresentem baixa performance, o que será analisado e 

avaliado no bojo das assembleias anuais (p. 436). Gower & Davies´ Principles of Modern Company Law. 

Ninth Edition, Sweet & Maxwell: London, 2012.    
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considerar (i) a tendência em ampliar os poderes dos órgãos executivos, (ii) a consolidação 

de algumas estruturas com capital disperso e (iii) a fixação de determinadas políticas de 

controle em acordos parassociais que acabam por esvaziar o espaço de discussão e 

deliberação tradicional, o fato é que a Lei brasileira estabelece rol de competências 

privativas e, portanto, indelegáveis, que não podem ser afastadas pelos estatutos ou pelos 

acionistas. 

Tais competências, que remetem a aspectos estruturais e de funcionamento da 

sociedade, mantêm a importância do órgão deliberativo para a condução da atividade 

social. Até porque, é da assembleia a competência para eleger e destituir os diretores 

quando a companhia fechada não adota conselho de administração e, quando o adota, será 

da assembleia a competência de eleger e destituir os conselheiros, exceto quanto ao eleito 

pelos empregados na forma do art. 140, parágrafo único. É, igualmente, da assembleia 

geral a competência para providências estruturais de substancial importância, como a 

alteração do estatuto (e, consequentemente, do objeto social), a aprovação das operações 

de fusão, incorporação, cisão e transformação.  

Recorde-se, ainda quanto aos aspectos de organização e gestão da atividade social, que 

são comuns nos estatutos de companhias fechadas regras de limitação aos poderes da 

diretoria para prática de determinados atos, para os quais se exige aprovação dos 

acionistas
418

.  

Também é da assembleia a competência para aprovar as contas dos administradores, 

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, modo pelo qual os sócios exercem 

parcela substancial do direito de fiscalização no âmbito das sociedades anônimas, bem 

como para deliberar sobre a destinação do lucro, constituição de reservas e distribuição de 

dividendos. 

Em meio às importantes competências atribuídas ao órgão, encontra-se a de suspender 

o exercício dos direitos do acionista na hipótese do art. 120 da LSA, ou seja, quando este 

deixa de cumprir dever legal ou estatutário.  

                                                           
418

 Conforme observam Pietro Abbadessa e Aurelio Mirone: “la possibilità per l´assemblea di riservarsi per 

statuto un potere di autorizzazione su atti degli amministratori, pur non attribuendo una competenza 

decisionale in senso proprio, corrisponde, in sostanza, ´ad un Vetorecht (come dicono gli scrittori svizzeri e 

tedeschi), che comporta una penetrante ingerenza in senso ostativo al potere gestorio dell´organo 

amministrativo: dal momento che la negazione equivale ad un divieto, per gli amministratori, di compiere 

l´operazione, mentre essi non sono vincolanti a porla in essere nel caso di sua concessione´”. Le competenze 

dell´assemblea nella s.p.a. Rivista delle Società. Anno 55°/2010, fascicolo 2°-3°, marzo-giugno 2010, pp. 

269-349, p. 273. 



157 
 

Todas essas competências
419

, por serem privativas, não podem ser delegadas a 

qualquer outro órgão da sociedade
420

. Assim, a suspensão do exercício de direitos do 

acionista não pode ser atribuída à diretoria ou ao conselho de administração, nem 

tampouco à assembleia especial de determinada classe
421

. Não pode o estatuto, igualmente, 

criar outro órgão e atribuir-lhe essa ou quaisquer das competências privativas
422

. 

Outra consequência que se deve extrair da regra de competência diz respeito ao caráter 

vinculante da deliberação para os demais órgãos da sociedade, uma vez que há 

determinação sobre o conteúdo submetido e não mera opinião ou recomendação. Se a 

assembleia aprova a fusão, compete aos diretores implementá-la; assim, igualmente, se a 

assembleia aprova a suspensão de direitos, não compete aos diretores ou aos conselheiros, 

ainda que na esfera de suas respectivas competências, obstar o cumprimento da medida. 

Toda e qualquer competência da assembleia geral está delimitada pela cláusula de 

finalidade da sociedade, de modo que os poderes do órgão, mesmo para exercício de suas 

                                                           
419

 Trata-se de descrição exemplificativa das competências da assembleia nas sociedades anônimas, na 

medida em que outras decorrem explicitamente da Lei n. 6.404, e.g., a competência para aprovar propositura 

de ação de responsabilidade civil dos administradores (art. 159). Cogita-se, igualmente, de competências 

implícitas da assembleia geral para deliberar acerca de alterações estruturais da sociedade, entre as quais 

estaria, p. ex., o drop down de ativos societários (ideia extraída da palestra proferida por Marcelo Vieira von 

Adamek, na Universidade Federal do Paraná, em  21.05.2014, no evento realizado em homenagem ao 

Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto). O problema das competências implícitas, conforme destacam 

Pietro Abbadessa e Aurelio Mirone, tende a se repetir nos mais diversos ordenamentos, pois muitas das 

decisões relativas à gestão da sociedade não podem ser individualizadas de forma preventiva. Assim, e 

considerando que os deveres fiduciários dos administradores podem não ser suficientes para assegurar uma 

decisão em conformidade com o interesse social, recorre-se a essa noção de “coinvolgimento necessario dei 

soci nelle decisioni gestionale, oltre a quelle espressamente previste per legge o per statuto” . Ob. Cit., p. 

301-302.   
420

 Na precisa lição de Comparato: “Onde há competência privativa, há também, por via de estrita 

conseqüência, a indelegabilidade de poderes ou funções” (p. 96). “A razão, afinal, reside na perfeita 

incompatibilidade entre competência privativa e delegabilidade de funções” (p. 97). Novos Ensaios e 

Pareceres de Direito Empresarial..., cit., pp. 96 e 97.   
421

 No regime anterior, no qual o alcance da regra era mais amplo, TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE 

sustentava que a suspensão só pode ser determinada em assembleia geral extraordinária especialmente 

convocada para tomar conhecimento dos fatos imputáveis a um ou alguns acionistas. Porém, no entender do 

autor, poderia a assembleia estabelecer a pena de suspensão para os acionistas que, dentro do prazo por ela 

fixado, não executassem a ordem ou a medida. Nesse caso, a aplicação da pena seria automática: 

“Entendemos que, normalmente, a pena de suspensão só pode ser resolvida em assembléia geral 

extraordinária, especialmente convocada para tomar conhecimento dos fatos imputáveis a um ou alguns 

acionistas. Todavia, pode a assembleia geral, que votou medida de interesse coletivo, estabelecer a pena de 

suspensão para os acionistas que, dentro em o prazo por ela fixado, não executarem a ordem ou a medida. A 

aplicação da pena será, na hipótese, automática”. Sociedades... cit., p. 76. No regime vigente, a possibilidade 

fica descartada, de modo que somente a assembleia geral poderá aprovar a medida e fixar o seu termo inicial, 

sem delegar qualquer dos atos consequentes para a diretoria, exceto quanto à cassação dos efeitos da 

suspensão pelo cumprimento do dever.  
422

 “Los distintos órganos tienen la competencia exclusiva que la ley atribuye a cada uno de ellos, sin poder 

inmiscuírse uno en la esfera de actuación del otro, sin que ello signifique que la ley estableciò 

compartimentos estancos entre las materias adjudicadas a la respectiva competencia (...)”. Isaac Halperin. 

Sociedade Anónimas. 2ª ed., Buenos Aires: Èdiciones Depalma, 1978, p. 177. 
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competências privativas, são adstritos aos negócios relativos ao objeto da companhia e à 

defesa e desenvolvimento da sociedade.  

Além disso, não devem ser admitidas cláusulas estatutárias que, por vias transversas, 

derroguem essa competência. Por exemplo, cláusula que fixe a suspensão de pleno direito 

em caso de não integralização do capital social ou violação ao dever de informação.  

 

5.2. Espécies de assembleia e suspensão do exercício dos direitos. 

 

A Lei brasileira reconhece a existência de quatro espécies de assembleia de acionistas: 

(i) a assembleia de constituição
423

, (ii) a assembleia geral ordinária; (iii) a assembleia geral 

extraordinária e; (iv) a assembleia especial.  

A assembleia de constituição ocorrerá, por óbvio, apenas uma vez na vida da 

sociedade, com escopo bastante limitado, porém relevante: promover a avaliação de bens, 

quando o for o caso, e deliberar sobre a constituição da companhia. É nesta assembleia que 

se aprova e se discute o projeto de estatuto, o qual não poderá ser alterado pela maioria. 

Exige-se, pois, a unanimidade para qualquer alteração no projeto de estatuto. Além disso, 

tem-se nesse conclave uma situação especial, que merece destaque, no sentido de se 

atribuir a cada ação um voto, independentemente de sua espécie ou classe. Na assembleia 

de constituição não há que se falar em suspensão de direitos, pois ainda não se tem a 

personificação do ente.  

Quanto às demais espécies, tem-se que são definidas, pela lei, ratione materiae. Quer 

dizer, será ordinária a assembleia geral que tenha por objeto as matérias previstas no art. 

132 da LSA, i.e., tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 

distribuição de dividendos e eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, 

quando for o caso
424

. Será assembleia geral extraordinária, por exclusão, aquela que tenha 

por objeto quaisquer matérias não afeitas à competência das ordinárias ou especiais, e.g., 

reformar o estatuto social; deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da 

companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as 

contas e suspender o exercício dos direitos do acionista.  

                                                           
423

 Artigos 87 (subscrição pública) e 88 (subscrição particular), ambos da LSA.  
424

 O art. 132, inc. IV manteve a competência para aprovar a correção da expressão monetária do capital 

social. Entretanto, não há mais que se falar em correção monetária das demonstrações financeiras, tendo em 

vista que o art. 167 foi derrogado pela Lei n. 9.249/1995. Por todos, Nelson Eizirik. A Lei das S/A 

Comentada...Volume II, cit., p. 127 e p. 472. 
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São especiais as assembleias compostas por apenas determinadas classes ou espécies 

de ações, tais como aquelas previstas nos artigos 18, parágrafo único
425

 e 136, §1º
426

, da 

LSA. Destinam-se, basicamente, à proteção dos direitos e preferenciais conferidos aos 

acionistas detentores de ações de classe especial, que delas não podem ser privados por 

deliberação de terceiros.  

Desse breve quadro se percebe que, ex vi legis, o problema da suspensão de direitos 

diz respeito às assembleias gerais extraordinárias, que devem ser especialmente 

convocadas para essa finalidade e regularmente instaladas. Não se admite deliberação 

sobre suspensão de direitos no bojo de assembleias gerais ordinárias. Porém, nada impede 

que as duas principais espécies de assembleia (ordinária e extraordinária) sejam 

cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em 

ata única (art. 131, parágrafo único da LSA). 

 

5.3. Método assemblear. Importância do estudo. 

 

A fixação, pela Lei, de regras imperativas que disciplinam o procedimento de 

formação da vontade social tem o propósito de tutelar a posição dos sócios, seja qual for o 

seu percentual de participação no capital social
427

.  As regras que disciplinam os 

procedimentos preparatórios da assembleia, o seu respectivo desenvolvimento a partir de 

determinados ritos, bem como as providências que sucedem à sua realização devem ser 

concebidas em razão dessa finalidade
428

. 

                                                           
425

  Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em 

votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo único. O estatuto pode 

subordinar as alterações estatutárias que especificar à aprovação, em assembléia especial, dos titulares de 

uma ou mais classes de ações preferenciais. 
426

   Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com 

direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam 

admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: I - criação de ações 

preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais 

classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;   II - alteração nas 

preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, 

ou criação de nova classe mais favorecida (...) § 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação 

depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da 

metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos 

administradores e instalada com as formalidades desta Lei. 
427

 « Le ritualisme d´assemblée est destiné à protéger les actionnaires ; il est indispensable que tous aient été 

prévenus de la réunion, mis en mesure d´y participer et d´y faire entendre leur point de vue ». Cozian, 

Viandier e Deboissy. Droit des sociétés..., cit., p. 385. 
428

 Conforme observa, com amparo na doutrina espanhola, Armando Manuel Triunfante. A tutela das 

Minorias..., cit., p. 39: “Toda norma procedimental leva consigo um certo caráter de garantia que, (...) não 

pode ser esquecido”. 
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Não que esse seja o único objetivo ou função do método assemblear, pois algumas das 

providências legais dizem respeito a outros interesses, tais como, a necessidade de 

subsidiar a decisão dos sócios (por isso os documentos são previamente disponibilizados) 

ou mesmo à necessidade de transformar o entendimento convergente dos sócios em ato de 

vontade da sociedade.  

Além desses aspectos, é preciso destacar a importância do método assemblear para a 

consagração do princípio majoritário. Conforme observa Erasmo Valladão A. e N. França, 

valendo-se de Comparato, seria absurdo reconhecer a vinculação de todos acionistas, 

mesmo que dissidentes ou ausentes, a uma decisão colegiada à qual não tiveram qualquer 

ciência prévia ou acesso
429

. 

Isso, porém, não afasta a conclusão de que a regular convocação, a plena ciência 

quanto à ordem do dia e a observância do direito de informação, bem como das demais 

formalidades procedimentais têm o potencial de proteger o acionista em face dos demais 

votantes. É, enfim, necessário que exista ordem para “legitimar a instância de tomada de 

decisões”
430

.  

A plena observância do método assemblear é, pois, condição de validade da 

deliberação que aprova a suspensão do exercício de direitos; somente a deliberação válida 

poderá vincular aos demais acionistas, ainda que ausentes ou abstinentes, inclusive o que 

teve os direitos suspensos. 

Valem, pois, as precisas ponderações de Francesco Galgano, que sintetizam esses dois 

aspectos. De um lado, o método assemblear opera como instrumento de proteção dos 

acionistas minoritários, pois permite que sejam informados previamente do objeto das 

deliberações e possam participar das reuniões e discussões, sustentando, diante da maioria, 

o seu ponto de vista. De outro, a deliberação tomada em assembleia regularmente 

convocada, vinculará a todos os acionistas, mesmo que tenham manifestado opiniões em 

confronto com a maioria
431

.  
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 Invalidade das deliberações se assembléia das S.A...., cit., p. 39. 
430

 Neste sentido observa Flavio Augusto Picchi. Regras de quorum: espécies, votos em branco e nulos, 

empate. Direito Societário Contemporâneo I (Coordenação: Erasmo Valladão A. e N. França). São Paulo: 

Quartier Latin, 2009 “As regras de organização societária devem conferir respostas à disciplina da realização 

das deliberações, além da determinação da competência para sua emissão e da incumbência de sua execução. 

Essa disciplina condiciona a manifestação das vontades interna e externa do ente societário; vale dizer, é 

necessário existir ordem para legitimar a instância de tomada de decisões, e ordem para que essas decisões 

mesmas sejam validamente tomadas, de molde a serem dotadas de eficácia e implementadas” (p. 184). 
431

 Il Negozio Giuridico. Seconda edizione. Milano: Giuffrè Editore, 2002, p. 254. 
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5.3.1. Convocação na forma da Lei.  

 

A convocação regular é requisito essencial de validade de qualquer espécie de 

assembleia. Tanto é assim que os poderes atribuídos ao órgão deliberativo estão 

condicionados à convocação e instalação do conclave na forma da Lei, conforme expressa 

o art. 121. A contrario sensu, pode-se afirmar que a assembleia geral convocada ou 

instalada de forma irregular não tem poderes para decidir validamente sobre as questões 

que lhe forem submetidas. 

A previsão de um procedimento fixado em Lei para deliberar responde à finalidade de 

oferecer a qualquer dos sócios a possibilidade de intervir durante o conclave, ato que 

somente poderá ser praticado quando devidamente informado sobre as matérias objeto da 

deliberação, dia, hora e local de realização da assembleia. A convocação é, pois, o ato que 

materializa essa providência.  

Conforme anota Andrea Tucci, a exigência de convocação regular tem estreita relação 

com o princípio majoritário: a partir do momento em que as Leis passam a admitir a 

vinculação do sócio à decisão da maioria, o indivíduo encontrará no procedimento 

assemblear uma garantia mínima
432

.  Sendo assim, para exercer sua competência e 

suspender o exercício dos direitos do acionista, nas hipóteses de descumprimento de dever 

imposto pela lei ou pelo estatuto deve a assembleia ser validamente convocada
433

. 

A aferição da validade da convocação está estruturada em três pilares básicos: (i) é 

preciso deter competência para realizar o ato convocatório; (ii) o modo de convocação 

deve ser adequado aos preceitos legais e; (iii) o conteúdo do ato deve preencher os ditames 

legais. Tais regras são de ordem pública e não podem ser derrogadas pelo estatuto social
434

. 

A competência primária para convocar assembleia é atribuída de forma concorrente ao 

conselho de administração, enquanto órgão da sociedade, e aos diretores, individualmente, 

conforme caput do art. 123. Caso a companhia não tenha conselho de administração, 

compete à diretoria providenciar a convocação. A assembleia, diz o parágrafo único, 

também poderá ser convocada (a) pelo conselho fiscal, para exercício de competência 

inscrita no inciso V, do art. 163; (b) por qualquer acionista, quando os administradores 

retardarem, por mais de sessenta dias, a convocação; (c) por acionistas que representem 
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 Tratatto di Diritto..., cit., p. 53. 
433

 A convocação, por óbvio, é apenas uma das fases (a primeira) do procedimento assemblear, o qual se 

conclui com a promulgação do resultado da deliberação. Nesse sentido: Raffaele Lener e Andrea Tucci. 

Tratatto di Diritto..., cit., p. 53. 
434

 Ainda que, conforme adiante será visto, em razão do regime especial de invalidades do direito societário, 

algumas das deliberações com vícios dessa natureza sejam meramente anuláveis. 
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5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social, quando o pedido devidamente 

formulado de convocação não for atendido pelos administradores, dentro do prazo legal de 

8 (oito) dias e; (d) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do 

capital votante, ou 5%, no mínimo, dos acionistas sem direito de voto, quando o pedido 

devidamente formulado de convocação não for atendido pelos administradores, dentro do 

prazo legal de 8 (oito) dias. 

A convocação, no regime jurídico das sociedades anônimas fechadas, faz-se mediante 

edital publicado por três vezes, no mínimo, contendo, local, data, hora, ordem do dia e, em 

caso de reforma estatutária, a indicação da matéria. A primeira convocação para o conclave 

deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, a contar do primeiro 

anúncio. As demais devem ser realizadas até a data de realização da assembleia. Admite-se 

segunda convocação caso a assembleia não se realize, desde que mediante novo anúncio, o 

qual será publicado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Evidentemente que 

eventual irregularidade da primeira convocação não pode ser convalidada pela regularidade 

da segunda. 

Nas companhias abertas, o edital deve observar as mesmas regras quanto ao conteúdo. 

A publicação, porém, deve ser feita com maior antecedência: 15 (quinze) dias em primeira 

convocação e 8 (oito) em segunda convocação. Poderá a Comissão de Valores Mobiliários, 

mediante decisão do colegiado, e desde que requerido por qualquer acionista, aumentar, 

para até 30 (trinta) dias, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio (§5, I), 

justificando-se o aumento do prazo em razão da complexidade da matéria a ser debatida e 

analisada pelos acionistas e interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de 

antecedência da convocação, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas 

à assembleia, de modo a subsidiar posição a ser exarada, dentro desse prazo, a respeito de 

eventual ilegalidade do conteúdo da proposta submetida à assembleia (§5, II). 

Esses prazos contam-se conforme a regra do direito civil, ou seja, exclui-se o dia do 

início e inclui-se o dia do termo final, ex vi do art. 132 do Código Civil brasileiro.  

Independentemente das formalidades previstas em lei para a convocação, considerar-

se-á regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, conforme ressalva 

o §4 do art. 124. Tem-se, aqui, a constatação de que as regras do método servem à proteção 

de interesses eminentemente privados, i.e., “uno strumento posto a tutela dell´interesse di 

ciascun socio a incidere sull´assunzione delle deliberazioni”
435

.  
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 Andrea Tucci. Tratatto di Diritto..., cit., p. 56.. 
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Essa situação precisa ser devidamente interpretada, pois o comparecimento de todos os 

sócios (sem as formalidades de convocação) gera dever de permanecer na assembleia, mas 

não de deliberar sobre tudo o quanto venha a ser proposto. Diante do caráter imperativo 

das normas que regulam o procedimento, parece oportuno ressalvar desde logo que a 

exigência de inserção da matéria na ordem do dia, conforme adiante será visto, impede 

concluir que a presença de todos os sócios, no caso específico da suspensão e quando o 

referido sócio se nega a discutir a questão surgida incidentalmente em assembleia a que ele 

se encontra presente, dispense as formalidades legais. Nesse caso específico, a ressalva 

contida no art. 124, §4º da LSA não significa que a assembleia totalitária poderá deliberar a 

suspensão de direitos de sócio presente e que entende estar sendo prejudicado pela inclusão 

da matéria no bojo do conclave. O prejudicado poderá, conforme será visto mais adiante, 

alegar a ausência de informações suficientes ou mesmo prejuízo direto em razão da 

omissão de requisito, promovendo seus protestos e averbando sua recusa quanto àquela 

deliberação específica; desautoriza-se, por via de consequência, a deliberação sem 

observância da referida formalidade.  

A assembleia deverá ocorrer, salvo motivo de força maior, na sede da sociedade e, 

quando houver de efetuar-se em outro, o edital deverá precisar com clareza o local da 

reunião, a qual deverá ocorrer na mesma localidade da sede. Nas assembleias de 

companhias fechadas em que compareçam todos os sócios, ou mesmo na qual se tenha 

criado o hábito, por questões de logística, de se realizar a reunião em local com instalações 

mais adequadas e de maior proximidade para todos, ainda que em cidade diversa da sede, a 

regra merece ser interpretada em atenção ao princípio da razoabilidade
436

. E não vemos 

óbice para que, mesmo nos casos de suspensão de direitos, assim seja, desde que 

reafirmadas as circunstâncias costumeiramente adotadas pela companhia, com clara e 

expressa menção do local e desde que não haja prejuízo ao acionista. A contrario sensu, 

não se admitem como válidas as mudanças de local repentinas ou com o claro intuito de 

dificultar o acesso de acionistas, como nos casos de assembleias marcadas para filial 

distante ou mesmo em outros grandes centros totalmente desvinculados do local no qual a 

companhia exerce suas principais atividades.     

A principal indagação que pode surgir acerca da convocação de assembleia 

envolvendo a suspensão de direitos de sócio diz respeito à suficiência das formalidades 
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 Nelson Eizirik. A Lei das S/A Comentada..., Volume 2, cit., p. 55, nota de texto 80, informa que o IBGC - 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, defende a flexibilização da regra, dando como exemplo a 

situação na qual a assembleia se realiza na capital do Estado onde a companhia tem sede. 
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legais de convocação em caso de suspensão. Convém, portanto, analisar alguns aspectos 

que permitirão concluir se o fato de tratar-se de matéria que possa implicar em restrição ao 

exercício de direitos assegura ao acionista a observância de algum requisito especial, como 

por exemplo, ciência inequívoca do ato, tendo em vista que o regime legal é o da 

presunção mediante publicação
437

. 

 

5.3.2. Inclusão da matéria na ordem do dia. Particularidades. 

 

A indicação, no aviso de convocação, das matérias a serem tratadas na assembleia, 

assume uma dupla função. A primeira é permitir ao sócio que intervenha (ou pretenda 

intervir) na assembleia tenha sido prévia e adequadamente informado sobre as matérias 

objeto de discussão e votação. A segunda é a de evitar surpresas aos ausentes, que podem 

deixar de comparecer justamente por não terem identificado qualquer questão de seu 

interesse entre as matérias
438

. Pode-se cogitar, ainda, uma terceira função (complementar e 

intrinsecamente relacionada com a segunda), relacionada à necessidade de agregar votos 

em torno de assuntos que possam interessar a determinados grupos de acionistas
439

. 

O conteúdo do anúncio de convocação delimita
440

, portanto, a própria competência da 

assembleia, que não poderá validamente deliberar sobre assuntos diversos não constantes 
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 O aviso público é dispensado na hipótese do art. 294, inciso I da LSA: A companhia fechada que tiver 

menos de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá: I 

- convocar assembléia-geral por anúncio entregue a todos os acionistas, contra recibo, com a antecedência 

prevista no artigo 124; e II - deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam, por 

cópias autenticadas, arquivados no registro de comércio juntamente com a ata da assembléia que sobre eles 

deliberar. § 1º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar no 

registro de comércio, juntamente com a ata da assembléia, cópia autenticada dos mesmos. § 2º Nas 

companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem 

observância do disposto no § 2º do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas. § 3º O 

disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade, ou a ela filiadas. 
438

 Esse aspecto é destacado por Paul L. Davies e Sarah Worthington. Gower & Davies´ Principles of 

Modern Company Law..., cit., p. 464. Os autores destacam que, nas cortes inglesas (a partir do caso Tiessen v 

Henderson, de 1899), a correta identificação do escopo da assembleia tem sido tratada como requisito de 

validade da deliberação pela jurisprudência. Atualmente, a regra encontra-se incorporada pela legislação. É 

interessante observar que matérias derivadas poderão ser deliberadas, desde que a presidência da mesa 

reconheça que elas não alteram, sob o ponto de vista material, o escopo da resolução. Comentando, mais 

adiante, o caso Moorgate Mercantile Holdings Ltd, Re, complementam o raciocínio de forma conclusiva: 

“This case suggests that, in relation to special resolutions, no amendment can be made if it in any way alters 

the substance of the resolutions as set out in the notice” (p. 465).    
439

 Imagine-se, pois, em uma sociedade anônima familiar, na qual se cogita a destituição de um dos membros 

da diretoria, que representa os interesses de determinado grupo de sócios. Estes, diante da inclusão da matéria 

na ordem do dia, podem se organizar para evitar a aprovação da deliberação.  
440

 A respeito, Giuseppe Ferri “L´ordine del giorno delimita poi la competenza di quella data assemblea, nel 

senso che deliberazioni che fossero adottate su argomenti che non sono all´ordine del giorno non sono valide. 

Questa funzione dell´ordine del giorno implica pertranto che da esso possa desumersi inequivocabilmente e 

chiaramente quali sono i temi specifici sui quali l´assemblea è chiamata a deliberare”. Le società..., cit., p. 

419. E, em sentido semelhante Andrea Tucci: “Il contenuto dell´avviso di convocazione delimita, pertanto, la 



165 
 

na ordem do dia. Evidentemente, a delimitação não alcança matérias conexas, derivadas, 

consequentes ou acessórias àquelas previstas.  

Quanto à competência outorgada à assembleia pela lei brasileira, para suspender o 

exercício de direitos do acionista, que não encontra paralelo em direito comparado, 

entende-se que há necessidade de se incluir, na ordem do dia, a matéria relativa à 

suspensão do exercício de direitos, sempre de forma expressa no ato convocatório
441

. 

Inadmissível, portanto, ser a questão deliberada no curso do conclave mediante suposição 

de que a matéria estava suposta ou implícita sob a rubrica de assuntos gerais
442

 ou mesmo 

que possa se enquadrar como derivada, acessória, conexa ou consequente de qualquer 

outra. A ordem do dia, nesse caso, deve ser explícita e inteligível a todos os acionistas, 

para que possam apreciar a natureza da deliberação que será tomada e decidir sobre a 

necessidade de comparecimento ou eventual alinhamento do direito de voto com outros 

acionistas
443

. 

Em sentido oposto manifesta-se Modesto Carvalhosa
444

. De acordo com o autor, após 

a supressão da possibilidade de suspensão por deixar o sócio de “executar medida de 

interesse coletivo”, ter-se-ia que as hipóteses atuais de suspensão dispensariam a 

observância do princípio da publicidade. Deve-se relembrar, aqui, que Carvalhosa sustenta 

a possibilidade da suspensão de direitos deliberada no curso da assembleia, 

                                                                                                                                                                                
competenza dell´assemblea, che non potrà validamente deliberare su argomenti diversi da quelli indicati 

nell´ordine del giorno. Il divieto non si estende, peraltro, alle materie c.d. consequenziali o accesorie, ossia 

alle materie che risultino connese a quelle espressamente indicate nell´avviso di convocazione da un ´legame 

di interdipendenza oggetivamente rilevalibile´”. Tratatto di Diritto..., cit., p. 72. E, ainda, na doutrina 

brasileira, Nelson Eizirik afirma: “A disciplina rígida da ordem do dia, no direito societário, tem 2 (dois) 

objetivos básicos: (i) informar previamente aos acionistas sobre as matérias a respeito das quais deverão 

deliberar; e (ii) impedir que os que se ausentarem, por não considerarem relevantes as matérias constantes da 

ordem do dia, sejam prejudicados”. A Lei das S/A Comentada..., Volume 2, cit., p. 51. 
441

 Cf. Marcelo Adamek, a suspensão depende da inclusão do tema na ordem do dia e não pode ser tomada 

incidentalmente em qualquer assembleia. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 352. 
442

 Nelson Eizirik faz menção ao Ofício-Circular CVM/SEP n. 001/2008 que qualifica como falta grave, para 

os fins do parágrafo 3º, do art. 11, da Lei n. 6.385/76, a ausência de menção expressa  de todas as matérias 

que dependam de deliberação assemblear. In verbis: “Os editais de convocação de Assembléias Gerais 

Ordinárias e/ou Extraordinárias devem enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem 

deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica ´assuntos gerais´ haja matérias que dependam de deliberação 

assemblear”. A Lei das S/A Comentada..., Volume 2, cit., p. 51 (nota de texto 65).     
443

 Não é recomendável, de qualquer modo, que o anúncio imponha desnecessária exposição do acionista 

inadimplente, tais como a extensão do dever não cumprido ou mesmo os prejuízos sofridos pela companhia 

em função deste. Basta que se identifique, e.g., a pessoa, natural ou jurídica (admite-se, inclusive, que essa 

identificação seja feita com as iniciais), e o tema suspender o exercício de direitos, nos termos do art. 120 da 

LSA. Valem, aqui, as precisas observações de José Waldecy Lucena, no sentido de que “determinados 

assuntos ou negócios da companhia hão de se manter reservados, caso em que sua inclusão na ordem do dia 

se faz de forma bastante sumária, evitando-se menção de detalhes e dados que possam acarretar uma 

publicidade danosa aos interesses sociais”. Das sociedades Anônimas..., Volume II, cit., p. 54-55. E, 

acrescentamos nós, do próprio acionista.   
444

 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas..., cit., pp. 750-751.  
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incidentalmente, mediante intervenção da presidência, caso identifique situação de conflito 

de interesses. É, pois, tese coerente e que deve ser compreendida nesse contexto.   

Pensamos, porém, de modo diverso. Temas alheios à descrição feita no edital não 

podem ser deliberados, pois uma das funções da ordem do dia descrita no edital é 

justamente evitar que o acionista seja surpreendido, no curso da assembleia, por decisões 

que afetem diretamente sua posição de sócio (ou seu interesse). Ou, ainda pior, que ao 

deixar de identificar qualquer assunto de seu interesse omita-se em comparecer ao 

conclave e depois seja afetado pela deliberação
445

. Valem aqui as precisas observações de 

Rubens Requião a respeito: “o tema que não conste, na forma indicada, não poderá ser 

objeto de deliberação. Se o for não adquire eficácia e validade; a deliberação será nula. O 

motivo de tal rigorismo é evitar que o acionista seja tomado de surpresa, na assembléia, 

com assuntos de seu interesse, e para cuja deliberação não esteja preparado, ou, já os tendo 

examinado, se desinteresse de a ela comparecer. A ordem do dia, portanto, adverte 

previamente o acionista sobre os temas que poderão ser discutidos e deliberados”
446

.  

O vício, no caso, atinge a própria assembleia irregularmente convocada, que, nos 

termos do art. 286 da LSA, poderá ser anulada a pedido do prejudicado
447

. Mesmo que se 

cogite a possibilidade de suspensão de direitos em caso de conflito de interesses, hipótese 

refutada no presente trabalho, a necessidade de adequação da ordem do dia com o 

conteúdo da deliberação parece indispensável. Vários são os problemas práticos que 

podem advir da dispensa de inclusão, na medida em que poderia se formar uma maioria de 

ocasião, pautada na desinformação dos demais sócios (que supunham, 

exemplificativamente, que determinado acionista exerceria plenamente seu voto naquele 

determinado conclave e, consequentemente, não vislumbraram razão para o 

comparecimento).  

                                                           
445

 Nesse sentido entendeu o TJ/SP ao julgar o Agravo de Instrumento n. 128.396-4/4, proveniente da 

Comarca de Guarulhos, por intermédio da Quinta Câmara de Direito Privado, em votação unânime, proferida 

em 1.11.1999: “(...) 2. O art. 120 da Lei n. 6.404/76 autoriza à assembléia geral da sociedade anônima 

´suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo 

estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação´. O exame desse dispositivo com o art. 132 da 

mesma Lei indica, numa aferição preliminar, que tal matéria somente pode ser deliberada em assembléia 

geral extraordinária, com expressa inclusão na ordem do dia, dada a gravidade da medida, que retira, ainda 

que temporariamente, direitos do acionista. Ora, a deliberação foi tomada em assembléia geral ordinária, e a 

matéria incluída no tópico ´outros assuntos´, havendo, assim, verossimilhança quanto à alegação formulada. 

E, impedido de votar e de fiscalizar os atos da sociedade, apesar do volume de capital, o risco de dano 

irreparável é patente, justificando a antecipação parcial dos efeitos da tutela”. Nelson Eizirik. Sociedades 

Anônimas - Jurisprudência - 3º Tomo, vol. 1, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 764-765.  
446

 Rubens Requião. Curso de Direito Comercial. 2º vol. 25ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2008, p. 181. 
447

 Ao tema retornaremos logo adiante, mas convém deixar marcado esse ponto, tendo em vista que não 

concordamos integralmente com a posição de Rubens Requião quanto ao vício de nulidade por vício de 

convocação.   
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Em caso de suspensão, não se deve admitir sequer que a assembleia delibere sobre o 

assunto mesmo que presentes todos os acionistas, porque o sócio virtualmente afetado pela 

deliberação tem o direito de apresentar suas razões de oposição ao conteúdo da deliberação 

de forma substancial. Sendo assim, a prévia ciência de que a deliberação poderá lhe afetar 

diretamente servirá também como modo de exercer o direito de voz durante o conclave, 

apresentando documentos e justificativas para o inadimplemento, de modo a sensibilizar os 

demais acionistas. Mesmo nas assembleias totalitárias, para as quais a Lei das S.A. (art. 

124, §4º) dispensa genericamente as formalidades de convocação, não se pode admitir 

como válida a inclusão do tema suspensão de direitos sem o prévio aviso ao acionista 

afetado.  

Tendo sido o acionista surpreendido com a inclusão do tema em assembleia, deve-se 

admitir a recusa do prejudicado em participar da deliberação, bem como lhe deve ser 

facultada a consignação expressa de protestos
448

. É certo, nesse caso, que o acionista não 

deve se retirar da assembleia para poder questionar a validade do ato, tendo em vista que a 

ausência de menção na ordem do dia terá efeitos restritos à matéria omitida. Todas as 

demais que sejam objeto de deliberação permanecem válidas, desde que os presentes 

anuam com esse procedimento. 

Quer dizer, a ausência de menção de temas na ordem do dia pode ser relativizada caso 

os presentes optem pela deliberação mesmo diante da irregularidade. Porém, o acionista 

que se sinta prejudicado poderá se negar a deliberar sobre o assunto e, consequentemente, 

poderá questionar a validade da deliberação cujo tema foi omitido do ato convocatório, 

desde que não se retire do conclave
449

. O prejuízo, que precisa ser demonstrado pelo 

acionista, é, no caso de suspensão de direitos, de fácil constatação. 

Perceba-se, como adverte Marcelo Vieira von Adamek ao tratar de situação 

semelhante (exclusão extrajudicial de sócios em sociedades limitadas), que a assembleia 

não precisa ser monotemática, ainda que tal medida seja do ponto de vista prático 

recomendável para evitar tumultos
450

. Evidentemente que a suspensão (i) não implica a 

perda da qualidade de sócio e (ii) não pressupõe, como na regra do art. 1.085 do Código 

                                                           
448

 Em raciocínio análogo, Giuseppe Ferri sustenta que nas assembleias totalitárias não precedidas de regular 

convocação, o acionista pode se opor a participar da deliberação de alguns dos assuntos aduzindo não ter 

recebido informações suficientes. Assim, poderá, inclusive, impedir que sobre esse assunto se adote, naquela 

assembleia, uma deliberação. Le società..., cit., p. 420.  
449

 “em se tratando de companhia fechada, a presença da totalidade dos acionistas na assembleia geral, como 

ocorreu, supre eventuais irregularidades do edital convocatório...(TJSP, 9ª Câm., Agr. Instr. 394.362.4/6-00. 

Rel. Des. Sergio Gomes, j. 27.9.2005). In Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades por Ações 

Anotada..., cit., p. 313. 
450

 Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave..., cit., p. 199. 
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Civil, quórum de dupla maioria
451

, de modo que poderá a minoria do capital social, desde 

que represente a maioria dos presentes, suspender o exercício dos direitos de acionista 

controlador (impedido, no caso, de votar, como se demonstrará mais adiante). Esse último 

aspecto, aliás, demonstra a importância da matéria constar na ordem do dia, pois a 

convocação é o meio para que os demais sócios obtenham ciência da importante questão 

em pauta.  

Convém observar que a pretendida reforma do art. 115 da LSA, por intermédio da 

inclusão dos parágrafos 5º a 10º prevista na Lei n. 10.303/2001
452

, foi nessa parte vetada 

pela Presidência da República. Na ocasião, conforme já discutido nesse trabalho, 

pretendia-se (i) a criação de uma assembleia especial para deliberar acerca da situação de 

conflito de interesse e (ii) que, no curso de assembleia geral extraordinária ou ordinária, 

fosse instaurado incidente acerca da existência de conflito de interesses, não obstante a 

matéria não constasse na ordem do dia
453

.  

Ainda que as razões de veto não tenham se atido a esse ponto, parece absolutamente 

incongruente com o regime deliberativo proposto dispensar a inclusão da matéria na ordem 

do dia, na medida em que a deliberação poderia violar o próprio interesse social. Mesmo 

que, hipoteticamente, autorize-se a assembleia a deliberar sobre a existência ou não de 

conflito de interesse -- o que não se entende como prudente, pois incongruente com o 

sistema legalmente adotado -- dever-se-ia observar a necessidade de convocação. Sendo 

assim, os trabalhos deveriam ser suspensos e nova assembleia deveria ser convocada para 

discutir a questão, com expressa menção na ordem do dia. E isso de modo a permitir que 

todos os interessados compareçam ao hipotético conclave. 

                                                           
451

 No regime da exclusão extrajudicial de sócios exige-se “a maioria dos sócios, representativa de mais da 

metade do capital social”. Assim, um sócio com 75% do capital não poderá excluir, deliberando sozinho, o 

outro sócio detentor de 25% do capital. Do mesmo modo, três sócios que detenham 45% do capital social não 

poderão, mesmo que em conjunto, excluir outro sócio detentor de 55% do capital. Nesse sentido, Marcelo 

Adamek. Anotação sobre a exclusão de sócios por falta grave..., cit., p. 202. Em sentido contrário, 

sustentando, a nosso ver sem razão, que o quorum é de maioria absoluta Alfredo de Assis Gonçalves Neto. 

Direito de Empresa. 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 444 (item 410).  
452

 Recorde-se que o texto vetado tinha a seguinte redação: “§ 5º Poderá ser convocada assembléia-geral para 

deliberar quanto à existência de conflito de interesses e à respectiva solução, por acionistas que representem 

10% (dez por cento), no mínimo, do capital social, observado o disposto no parágrafo único, alínea c, parte 

final, do art. 123. § 6º  A assembléia a que se refere o § 5o também poderá ser convocada por titulares de 

ações com direito a voto que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. § 7º No curso 

da assembléia-geral ordinária ou extraordinária, os acionistas a que se refere o § 6o poderão requerer que se 

delibere sobre a existência de conflito de interesses, não obstante a matéria não constar da ordem do dia. § 8º 

Decairão do direito de convocar a assembléia de que trata o § 5o os acionistas que não o fizerem no prazo de 

30 (trinta) dias, contado da data em que tiverem ciência inequívoca do potencial conflito de interesses. § 9º  

Caso a assembléia-geral, por maioria de votos, delibere haver conflito de interesses, deverá especificar as 

matérias nas quais o acionista em situação de conflito ficará impedido de votar. § 10º  A assembléia 

especificada no § 9o poderá delegar, com a concordância das partes, à arbitragem a solução do conflito”. 
453

 Esse procedimento, com o qual não concordamos, é ainda hoje defendido por Modesto Carvalhosa. 
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Evidentemente, trata-se de questão aqui discutida em tese, pois, conforme visto, não 

entendemos como possível a suspensão de exercício de direitos por violação aos deveres 

de voto e nem tampouco a lei atual admite essa medida. Quer-se apenas destacar a 

importância da inclusão da matéria na ordem do dia, como modo de permitir, seja qual for 

o cenário do direito posto, que a maioria deliberante seja formada de acordo com as 

questões a serem debatidas na assembleia.  

Também não deve justificar a ausência de menção expressa e precisa da matéria na 

ordem do dia eventual argumento sobre o caráter urgente da deliberação. Ainda que se 

reconheça a possibilidade de que, em situação excepcional, estas sejam deliberadas, por 

certo não se incluem nesse contexto as medidas restritivas de direitos, como ocorre no caso 

de suspensão
454

.   

  

5.3.3. Quorum de instalação e de votação para deliberar sobre a suspensão de direitos. 

 

Entre as regras que disciplinam o método assemblear inserem-se aquelas que fixam o 

quorum de instalação e de votação
455

.  

Em se tratando de quorum de instalação, a regra geral e aplicável para a suspensão de 

direitos, a ser deliberada em assembleia extraordinária, é aquela constante no art. 125 da 

Lei das Companhias: a assembleia geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a 

presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social com 

direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.  

Mesmo constando a matéria suspensão na ordem do dia, não há qualquer razão para 

deixar de computar a participação do acionista na contagem do quorum de instalação caso 

ele opte pelo comparecimento.  

                                                           
454

 “Vide Parecer CVM/SJU n. 051/78: Somente é de se admitir a deliberação de matéria não explicitada na 

ordem do dia quando virtual ou implicitamente estivesse nela contida ou em caso de urgência, desde que o 

caráter de urgência seja real, evidente, e que a deliberação não possa ser adiada sem grave prejuízo, ou 

quando à assembleia comparecem todos os acionistas”. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. Lei das Sociedades 

por Ações Anotada..., cit., p. 311. Ressalva-se, no caso de suspensão, que o comparecimento de todos os 

acionistas não parece suficiente para dispensar a convocação específica, pelas razões já adiantadas (i.e. o 

direito de voz é substancial, de modo que o acionista precisa estar preparado para debater a questão). Agora, 

se o sócio participa ativamente da deliberação havida em assembleia na qual compareceram todos os demais 

sócios, expõem suas razões e manifesta sua posição, ainda que esta tenha sido irregularmente convocada, 

parece necessário reconhecer que nesse caso não haveria qualquer prejuízo ao acionista, não lhe sendo 

facultado impugnar o conclave por vício de convocação. A esse respeito, nota 1m ao art. 124, do autor 

supramencionado, inclusive com menção ao dispositivo legal italiano (art. 2379-bis do Codice Civile) que 

autoriza essa conclusão (Ob. cit., p. 311).  
455

 Conforme observa Flavio Augusto Picchi. Regras de quorum: espécies, votos em branco e nulos, empate. 

Direito Societário Contemporâneo I (Coordenação: Erasmo Valladão A. e N. França). São Paulo: Quartier 

Latin, 2009: “Entre os vários aspectos que integram a mecânica de formação deliberativa está a necessidade 

de observância das regras de quorum” (p. 134).  
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Agora, se o acionista já se encontra com o direito de voto suspenso por deliberação 

anterior e comparece a assembleia geral subsequente, tem-se que sua participação não deve 

ser computada, pois a Lei exige a presença de acionistas que representem determinada 

parcela do capital com direito de voto.  

É certo, portanto, que o acionista com direito de voto suspenso, atingido por 

deliberação anterior, não preencherá o requisito
456

. 

Já com relação ao quorum das deliberações, a questão que precisa ser investigada diz 

respeito ao exercício dos direitos no bojo da assembleia. Instalada validamente a 

assembleia, inicia-se o procedimento deliberativo, o qual será conduzido pela mesa 

constituída na forma do art. 128 da LSA. 

As deliberações da assembleia geral, como regra, serão tomadas por maioria absoluta 

dos votos em preto, sem computar os votos em branco, as abstenções e os daqueles 

impedidos de votar. Sendo assim, o critério a ser adotado na apuração do resultado deverá 

excluir o montante de ações de propriedade do acionista inadimplente
457

, na medida em 

que não se admitem juízos em causa própria (nemo iudex idoneus in propria causa est).  

Assim, portanto, o acionista que não cumpre o dever de integralizar as ações subscritas 

não pode exercer o direito de voto na assembleia que terá como objeto a suspensão de seus 

direitos, ainda que tenha integralizado a maior parte das ações subscritas (as quais devem 

ser consideradas no quorum de instalação), pois a proibição de voto atinge o sujeito por 

força do seu interesse. Do mesmo modo, o acionista inadimplente quanto aos seus deveres 

de prestação acessória estatutária não poderá votar na assembleia convocada para a 

finalidade de suspender-lhe o exercício de direitos, ainda que, caso esteja presente, sua 

participação seja computada no quorum de instalação. 

Também não deve ser admitido a votar o acionista que se encontre na mesma situação 

de fato (inadimplemento de dever), pois terá interesse na votação da matéria. 

Questão interessante diz respeito ao acionista que se coloca em situação de potencial 

conflito de interesses, diante do benefício que pode advir da suspensão de direito de 

outrem, como ocorre, por exemplo, nos casos de violação ao dever estatutário de realizar 

                                                           
456

 Cf. Marcelo Adamek, enquanto perdura a suspensão, as ações de titularidade do acionista suspenso não 

devem interferir na verificação do quórum de instalação das assembleias subsequentes. Abuso de minoria em 

direito societário, cit., p. 353. 
457

 Cf. Marcelo Adamek, os votos do acionista suspenso, tal qual votos nulos ou em branco, não entram para 

o cômputo do quórum de deliberação. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 353. 
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oferta pública. Nesse caso, não há qualquer impedimento prévio para os demais acionistas, 

pois eles têm o dever de proferir o voto no interesse social (LSA, art. 115)
458

. 

Estão em consonância com o regime vigente, portanto, as cláusulas estatutárias que 

estabelecem, no caso de não observância do dever de realizar a OPA estatutária, que o 

acionista inadimplente não poderá exercer o direito de voto na assembleia especialmente 

convocada para deliberar sobre a suspensão, assim como são adequadas as previsões que 

impedem o exercício do direito de voto nos casos em que o dever de realização da OPA 

estatutária possa ser dispensado pela assembleia geral. 

Outra questão interessante diz respeito à eventual disciplina específica quanto ao 

quórum em caso de suspensão, hipótese que só pode ser admitida nas companhias 

fechadas. Nesse contexto, não há óbice para que o estatuto, diante de uma particular 

estrutura de capital da companhia fechada, aumente o quorum exigido para aprovar a 

suspensão de direitos (art. 136, caput da LSA). 

 

5.3.4. Direito de voz substancial assegurado ao acionista. 

 

O parágrafo único do art. 125 estabelece que os acionistas sem direito de voto podem 

comparecer à assembleia geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Desse 

dispositivo se extrai que todos os acionistas têm o direito subjetivo de se manifestar nos 

conclaves (direito de voz). Na lição de Trajano de Miranda Valverde, ainda sob a égide do 

Decreto-Lei 2.627/1940: “Pouco importa que o acionista, sem direito de voto, não possa 

concorrer para a formação da vontade coletiva. Essa restrição, ele aceitou ao adquirir o 

título, que lhe conferiu a qualidade de sócio. Todavia, poderá esclarecer ou encaminhar os 

debates, propor soluções e lavrar o seu protesto, que deverá constar da ata, se entender 
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 Em sentido contrário manifestaram-se José Alexandre Tavares Guerreiro e Gabriel Saad Kik Buschinelli. 

Os autores defendem que, no caso de violação ao dever de OPA Estatutária, haveria uma situação peculiar, 

pois, além do acionista dito inadimplente não poder votar, por ser parte interessada no conflito, também não 

poderiam votar os acionistas que teriam pretensão à realização da OPA Estatuária (In Parecer..., cit., pp. 35-

36). Para os autores “Na deliberação sobre a suspensão de direitos de um acionista por descumprimento de 

dever em face de outros acionistas, não se discute o interesse social. A decisão, qualquer que ela seja, não 

repercutirá sobre a sociedade anônima. Dessa forma, sequer é adequado recorrer às categorias do conflito de 

interesses ou do benefício particular para tratar da validade do voto dos acionistas. Rigorosamente, tal 

deliberação diria respeito somente aos interesses próprios dos acionistas que se consideram lesados” (pp. 36-

37). Em nosso entendimento, deve prevalecer a regra geral, no sentido de que não há impedimento de voto 

para os demais acionistas. Valem, aqui, as ponderações de Dominique Schmidt, «le législateur a choisi de 

permettre le vote intéressé en n´édictant aucune mesure de prévention et en laissant aux tribunaux le soin de 

sanctioner après coup un vote préjudiciable à la société et aux coassociés. En consequence, il n´existe pour 

l´actionnaire aucun devoir d´abstention ». Les conflits d´intérêts dans la société anonyme. Version nouvelle. 

Paris : Joly éditions, 2004, p. 149-150. 
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que a resolução da assembléia geral fere seus legítimos interesses ou da própria 

sociedade”
459

.  

Modesto Carvalhosa, com razão, trata-o como prerrogativa autônoma, inderrogável e 

plena, que não se confunde com o direito de voto
460

.     

O acionista em situação de inadimplência posta na ordem do dia tem, portanto, não só 

o direito de comparecer ao conclave como nele se expressar, consignar protestos e 

encaminhar questões de ordem, participando ativamente da assembleia, ainda que não 

possa votar em razão do impedimento de voto que lhe atinge. Disso se deve extrair que o 

acionista tem direito de voz substancial, ou seja, na condução dos trabalhos essa 

prerrogativa deve ser expressamente facultada durante a assembleia e de forma prévia à 

votação sobre a suspensão. 

A presença do acionista na deliberação é, nesse caso, faculdade jurídica. Isso significa 

que, em sua ausência, a assembleia pode deliberar sobre a suspensão de direitos. Porém, 

uma vez que o acionista esteja presente, é dever do presidente da mesa conceder-lhe a 

palavra antes da deliberação, facultando-lhe o exercício prévio, pleno e substancial do 

direito de voz. A ideia é assegurar o debate e preservar a possibilidade do exercício do 

contraditório prévio, pois a medida poderá sujeitar o acionista à limitação no exercício de 

direitos
461

.  

A doutrina investiga essa questão nas hipóteses de exclusão extrajudicial de sócio nas 

sociedades limitadas, tendo em vista que o art. 1.085, parágrafo único, do Código Civil 

assegura ao sócio excluendo ciência prévia da data da reunião especialmente convocada 

para essa finalidade, de modo a “permitir seu comparecimento e o exercício do direito de 
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 Sociedade por Ações..., cit., p. 98-99 (item 440). É interessante observar que o autor pondera, logo em 

seguida, que o acionista “só estará impedido de comparecer à assembleia geral se o exercício dêsse direito lhe 

tiver sido suspenso por deliberação regular da assembléia anterior” (p. 99). No mesmo sentido, sustentando 

que o direito de voz poderá ser suspenso por assembleia precedente, manifestaram-se José Alexandre Tavares 

Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira. Das Sociedades Anônimas..., cit., p. 396 (item 136).  
460

 “Trata-se do Debattrecht, que deve ser entendido em face da nossa lei como prerrogativa autônoma e 

plena, inteiramente desvinculada do outro direito, que é o de voto. Não é, portanto, o direito de participação 

meramente propiciatório ou preparatório do exercício do voto, uma vez que não está vinculado a ele”. 

Comentários...2º Volume, cit., p. 850.  
461

 Conforme observam Cozian, Viandier e Deboissy, levando em conta casos de exclusão de sócios e 

destituição de administradores, quando a hipótese legal remete a uma falta imputada ao interessado, não 

parece infundado conceder-lhe a oportunidade de um contraditório prévio. Isso, porém, não significa 

transformar a assembleia geral em organismo jurisdicional, como têm reconhecido as Cortes francesas. «L´on 

peut voir dans ces garanties procédurales une conséquence du caractère disciplinaire de la mesure 

prononcée ; il ne paraît pas infondé d´imposer un débat contradictoire lorsque la révocation du dirigeant ou 

l´exclusion de l´associé sont fondées sur une faute commise par l´intéressé ».  Droit des sociétés..., cit., p. 

215. E, mais adiante : « Également, parce que l´assemblée générale n´est pas un organisme juridictionnel, 

mais une organe de gestion interne à la société, la décision de révoquer un gérant et de l´exclure de la société 

en sa qualité d´associé ne suppose pas de lui reconnaître le droit d´ètre assisté par un avocat » (p. 215).     
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defesa”. É corrente a equiparação deste direito (“direito de defesa”) ao exercício do direito 

de voz, pois, como ensina Luis Felipe Spinelli, “a exclusão não é um julgamento do sócio 

Portanto, não se trata de um direito ao devido processo legal. O conclave da exclusão 

extrajudicial de sócio é uma deliberação social (e não procedimento disciplinar ou 

julgamento), devendo-se afastar a aplicação (ainda que por analogia) de institutos típicos 

do direito público, não se podendo também comparar tanto na sua forma quanto no seu 

conteúdo, a convocação do excluendo com a citação em um processo judicial”. Segundo 

entendimento do autor, com apoio em Daniel Vio
462

, “o art. 1.085, parágrafo único, 

referiu-se, de forma canhestra e não técnica, ao exercício de direito de defesa por parte do 

excluendo, transmitindo a equivocada idéia de que a assembléia ou reunião de exclusão 

possam representar uma forma de julgamento, o que é absolutamente inaceitável”
463

.  

Parece-nos, porém, que previsão contida no Código Civil visa assegurar o pleno 

exercício do direito de voz em deliberação quando esta possa redundar em perda do status 

socii. Assim, ainda que não se entenda o “direito de defesa” como expressão da norma 

constitucional de garantia da ampla defesa ou mesmo do devido processo legal (artigos 5º, 

incisos XXXV e LV da Constituição da República), o fato é que, mesmo vista a questão 

estritamente sob a óptica do método assemblear, tem-se garantia adicional para o 

excluendo decorrente do regime jurídico de exclusão extrajudicial por falta grave. Correto, 

parece-nos, o entendimento de que a expressão contida no texto normativo “ciente o 

acusado em tempo hábil” indica a necessidade de formalidade adicional, mediante 

notificação pessoal do excluendo
464

.  

Dito isso, evidencia-se que, a contrario sensu, no regime jurídico da suspensão do 

exercício de direitos não há qualquer regra especial de convocação ou modo de assegurar o 

exercício do direito de voz, como ocorre nas hipóteses de exclusão extrajudicial de sócio.  

Basta, portanto, que se observem as regras legais quanto ao procedimento de 

convocação
465

.    
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 Daniel Vio. Exclusão de sócios na sociedade limitada..., cit., p. 178. 
463

 Luis Felipe Spinelli. Exclusão de sócios..., cit., p. 309. 
464

 Nesse sentido, a orientação de Marcelo Adamek: “A expressão ´ciente o acusado em tempo hábil´ 

claramente sinaliza que, além da convocação geral dos sócios, há necessidade de também se dar ciência, 

individual e especificamente, ao excluendo. E tal deverá ocorrer, via de regra, de forma pessoal (por 

notificação escrita com comprovante de entrega ou declaração de ciência do excluendo). De regra, não basta, 

pois, a publicação do edital geral de convocação pela imprensa”. Anotações sobre a exclusão..., cit., p. 200-

201. 
465

 José Valdecy Lucena. A Lei das S/A..., cit., p. 733: “A suspensão somente pode ser deliberada em 

assembleia geral extraordinária, constando a matéria da ordem do dia, com a indicação do nome do acionista 

acusado, para que ele possa comparecer e exercer o direito de defesa”. 
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Questão interessante, neste particular, poderá surgir na hipótese em que o acionista de 

companhia fechada exerça a faculdade contida no art. 124, §3º da LSA
466

 e solicite que sua 

convocação seja realizada por meio de telegrama ou carta registrada. A não observância 

desse preceito, como regra, não invalida a assembleia ou suas deliberações, na medida em 

que a sanção imposta pela parte final do dispositivo recai sobre os administradores, os 

quais deverão indenizar o prejudicado pelos prejuízos sofridos. Assim, mesmo que 

exercida a faculdade legal não haverá, para a companhia, o dever de notificação pessoal 

prévia ao acionista que terá os direitos suspensos. Porém, os administradores que violarem 

o dispositivo em prejuízo do interessado responderão pessoalmente pela inexecução do 

comando.    

  

5.3.5. Os poderes e responsabilidades do presidente da assembleia. 

 

A figura do presidente da assembleia está prevista na Lei das Companhias no art. 128, 

quando trata da direção dos trabalhos. A mesa pode ser composta por presidente e 

secretário, conforme previsto em Lei, ou assumir configuração diversa a depender do 

estatuto social
467

-
468

. A nossa Lei é silente quanto aos poderes, deveres e 

responsabilidades
469

 do presidente da assembleia. É certo, porém, que em matéria de 

suspensão a figura do presidente da assembleia pode assumir importância vital na 
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 LSA. Art. 124. § 3º Nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% (cinco por cento), ou mais, 

do capital social, será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com a antecedência prevista no 

§ 1º, desde que o tenha solicitado, por escrito, à companhia, com a indicação do endereço completo e do 

prazo de vigência do pedido, não superior a 2 (dois) exercícios sociais, e renovável; essa convocação não 

dispensa a publicação do aviso previsto no § 1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver, dos 

administradores da companhia, indenização pelos prejuízos sofridos. 
467

 É comum (e recomendável) que os estatutos disciplinem, conforme faculta a Lei, a composição da mesa, 

evitando discussões ou incidentes prévios, tanto em companhias abertas quanto em companhias fechadas. 

Neste último caso, em especial, quando há paridade de participação entre os acionistas. Para evitar 

inconvenientes pode o estatuto prever, desde logo, e.g., que “A Assembleia Geral é instalada e presidida pelo 

Presidente do Conselho de Administração”, prevendo, ainda, que “na ausência deste, pelo Diretor 

Presidente”, ao qual caberá indicar o Secretário ou os Secretários, entre sócios ou não. 
468

 Luiz Gastão Paes de Barros Leães analisa interessante questão vinculada à referida previsão estatutária. 

Basicamente, a controvérsia é a seguinte: havendo previsão estatutária na qual se regulamenta qual será a 

composição da mesa, é possível que a própria assembleia, como órgão soberano, disponha a respeito do 

assunto no próprio conclave? A resposta conclusiva do ilustre mestre é negativa: “Existindo (...) previsão 

estatutária para a direção dos trabalhos, impõe-se a obediência ao que determina o estatuto, visto que ele é a 

lei interna da sociedade, sendo vedado aos acionistas presentes compor a mesa ao arrepio da disposição 

contratual. A soberania da assembléia geral é limitada, assim, por expressa previsão legal: o estatuto pode 

dispor de forma ´diversa´ao que estabeleceu a lei”. Pareceres...., volume 1, cit., p. 118.   
469

 “Parece claro, outrossim, que, embora não sendo a mesa órgão societário, seus integrantes respondem 

civilmente pelos prejuízos que causarem à companhia e aos acionistas”. José Waldecy Lucena. Das 

Sociedades Anônimas..., Volume II, cit., p. 107. 
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condução dos trabalhos, em especial nas hipóteses de dúvida quanto ao inadimplemento e 

sua efetiva caracterização. 

No Direito brasileiro, como de resto ocorre nos principais regimes de direito 

comparado, a posição do presidente da assembleia, assim como dos demais componentes 

da mesa, é circunscrita, temporalmente, ao período de duração da reunião. Trata-se, pois, 

de exercício de função ad hoc. Em Portugal, entretanto, a mesa da assembleia geral  

poderá ser concebida como órgão autônomo da sociedade, a ser eleita para exercer 

mandato de quatro anos (art. 374º, 2 do CSC), inclusive com competência para convocar 

assembleia (artigo 377º, 1 do CSC). Em casos de sociedades anônimas emitentes de 

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado assegura-se 

independência aos membros da mesa, que só poderão ser destituídos diante de uma justa 

causa (artigo 374º-A, 1 e 2 do CSC). 

Seja qual for o regime (presidência permanente ou ad hoc), é certo que a assembleia 

não poderá ser validamente instalada sem a devida constituição da mesa. No caso 

brasileiro, o fato inicial de atribuição de poderes e deveres ao presidente é, pois, a escolha 

realizada pelos presentes, nos termos do art. 128 da LSA ou em conformidade com as 

regras estatutárias. Encerrada a assembleia e cumpridas as atribuições finais relativas à 

elaboração da ata e respectiva assinatura, tem-se o marco que delimita o exercício da 

função.  

No Brasil, portanto, os poderes e os deveres do presidente dizem respeito, por 

imposição lógica, ao período de funcionamento da assembleia.  

Na medida em que a LSA reconhece ao presidente o poder de conduzir os trabalhos, 

tem-se que a ele compete verificar a regularidade da convocação, verificar o quorum de 

instalação, conferir as assinaturas do livro de presença e declarar instalada a assembleia 

dando início aos trabalhos
470

; compete-lhe, em seguida, manter a ordem no recinto, 

conceder o direito de manifestação aos acionistas de acordo com as solicitações ou 

conforme regimento ou manual prévio da assembleia, controlar o uso do tempo durante as 

manifestações, caso seja limitado ou quando assim o exijam as circunstâncias; em caso de 

desordem ou por qualquer outra questão interna ou externa, poderá ainda propor a 

suspensão dos trabalhos ou até mesmo, para alguns, a expulsão do acionista que perturbe o 
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 O direito italiano contém dispositivo expresso sobre alguns desses poderes. Codice Civile. Art. 2371. 

Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da 

quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato 

nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la 

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali 

accertamenti deve essere dato conto nel verbale. (destaques nossos). 
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ambiente ou exceda-se no exercício do direito de voz
471

; ainda, fazer com que se cumpram 

os direitos concedidos aos demais acionistas (direitos de voz, de fiscalização, de voto, entre 

outros). Tem, por fim, como observa Pedro Maia, o dever de assegurar o exercício dos 

direitos individuais dos acionistas, “observando o princípio da igualdade de tratamento 

dos sócios, o princípio da proporcionalidade dos meios na condução da assembleia e o 

princípio da imparcialidade”
472

.     

Conforme se percebe, quanto à extensão dos poderes do presidente, estes têm natureza 

preponderantemente ordenatória e apenas secundariamente decisória. Não cabe ao 

presidente, portanto, decidir acerca de controvérsias ou questões incidentais, mas sim 

sujeitá-las ao crivo da assembleia. As exceções decorrem expressamente da Lei, como (i) 

na hipótese de voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado 

na sede da companhia (art. 118, §8º da LSA), situação na qual o presidente da assembleia 

não computará o voto contrário aos termos do pacto e (ii) na hipótese de não 

comparecimento à assembleia (ou abstenção de voto) por acionista vinculado a acordo de 

voto, em que o presidente permite ao prejudicado o exercício do direito de voto com as 

ações do ausente (ou omisso), computando-os para os devidos fins (art. 118, §9º da LSA). 

Quer dizer, nesses casos o poder é preponderantemente decisório, na medida em que lhe 

cabe avaliar todas as circunstâncias e definir a eventual controvérsia. Imagine-se, por 

exemplo, que algum acionista argui ausência de averbação do acordo. Caberá ao presidente 

decidir, diante da competência atribuída em Lei, se a situação enquadra-se ou não na 

hipótese. 

Em matéria de suspensão, não cabe ao presidente da assembleia qualquer poder 

decisório acerca do efetivo adimplemento ou não dos deveres, pois a competência é 

exclusiva da assembleia. Pode, porém, em caso de dúvida sobre o cumprimento do dever, 

determinar a suspensão dos trabalhos, pedir eventuais esclarecimentos à diretoria sobre os 

fatos, consultar terceiros (advogados e contadores) a respeito dos mesmos ou ordenar 

qualquer medida apta a esclarecer ou subsidiar o voto dos acionistas. Não lhe compete, 
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 Cf. Alfredo Lazzareschi Neto, competirá ao presidente “constatar a regularidade da convocação; verificar 

o quorum de instalação e declarar instalada a assembleia; manter a ordem no recinto, fixando o tempo que 

cada acionista disporá para se manifestar sobre a matéria submetida a discussão; propor à assembleia, a 

expulsão de acionista que se tornar inconveniente ou perturbador da marcha normal dos trabalhos; decidir 

sobre a concessão da palavra a quem lhe solicitar; proclamar o resultado das votações”. Ainda, segundo 

Alfredo Lazzareschi Neto competirá ao secretário “ler a ordem do dia; colher as cédulas de votação, se for o 

caso; contar os votos proferidos; tomar nota dos incidentes ocorridos no curso dos trabalhos e lavrar a 

respectiva ata” . Lei das Sociedades por Ações..., cit., p. 330-331, notas ao art. 128, sob o n. 1c e 1d, 

respectivamente. 
472

 Pedro Maia. O Presidente das Assembleias de Sócios. Problemas do Direito das Sociedades..., cit., p. 441. 
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insista-se, proferir, na condição de presidente
473

, qualquer juízo a respeito da medida. É a 

assembleia que delibera aprovar ou não a suspensão de direitos, no exercício de 

competência privativa e indelegável (art. 122, inc. V da LSA).  

Em determinadas situações, pode-se reconhecer à própria assembleia o poder de, ex 

ante, decidir acerca dos poderes ordenatórios atribuídos ao presidente e demais 

componentes da mesa, como consequência das matérias que serão decididas, providência 

que pode ser útil frente a temas como a suspensão do exercício de direitos. Mas, insista-se 

nesse ponto de substancial importância, o presidente não tem, nos termos da Lei Brasileira, 

poderes decisórios
474

.   

O princípio que rege a condução dos trabalhos em assembleia é o do respeito à 

colegialidade, ou seja, está-se diante de uma pluralidade de interesses e cabe ao presidente 

ordenar as numerosas manifestações de vontade que possam surgir. Compete-lhe colocar 

em discussão as matérias constantes na ordem do dia, moderar os debates, conceder o 

direito de voz e exigir a manutenção do decoro nas manifestações, dar início e encerrar as 

discussões sobre as matérias, enfim, conduzir o processo deliberativo colegial, o que não é 

tarefa simples. Em matéria de suspensão de direitos, deve a presidência da mesa, portanto, 

assegurar que o acionista atingido pela deliberação exerça plenamente o seu direito de voz 

e de manifestação, ainda que não possa votar. Também deve ser assegurado ao acionista o 

direito de levantar questões de ordem, apresentar documentos, exigir sua leitura na 

assembleia, consignar protestos; praticar, enfim, todo e qualquer ato tendente a subsidiar a 

decisão dos sócios.  

Compete à mesa, igualmente, assegurar ao acionista pleno acesso aos termos da ata ou 

sua certidão, na qual deverão ficar consignados os seus protestos, assegurando-lhe plena 

informação para, caso queira, demandar em juízo.  

Eventualmente, o presidente poderá ser responsabilizado pela não observância de suas 

funções, mas não pelo conteúdo das deliberações ou dos votos. Poderá haver 

responsabilidade pessoal do presidente quando se demonstre ação ou omissão deste no 

sentido de conduzir à invalidade ou ineficácia da deliberação. Imagine-se, por exemplo, a 

hipótese do presidente que não permite ao acionista que será suspenso manifestar-se no 

conclave para justificar o inadimplemento. Trata-se de exercício de direito assegurado por 
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 Caso seja acionista, poderá, assim como qualquer outro, fazer o uso da palavra para subsidiar a decisão 

dos demais, por exemplo, defendendo a inconveniência da suspensão naquele momento ou alertar aos 

votantes sobre a existência de situações idênticas que deverão implicar na suspensão de direitos de outros 

acionistas.  
474

 Como ocorre, e. g., na Inglaterra, em que o presidente poderá avaliar a inclusão de matéria derivada na 

ordem do dia. 
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Lei e que não pode ser suprimido pelo presidente da assembleia. Nesse caso, portanto, ter-

se-ia a responsabilidade pessoal do agente, a ser apurada em ação própria proposta pelo 

prejudicado (além, é claro, da possibilidade de requerer a invalidade ou ineficácia da 

deliberação).  

Outra questão interessante diz respeito à possível previsão estatutária indicando que 

determinada pessoa deva presidir a assembleia e, no caso específico, este se encontre na 

posição de acionista cujos direitos podem ser suspensos na ocasião. É de rigor que outro 

seja indicado em sua substituição, pois a posição de presidente representaria situação 

conflitante. Não se deve permitir ao acionista supostamente inadimplente assumir a 

presidência dos trabalhos em assembleia que pode lhe atingir.  

 

5.4. A deliberação que aprova a suspensão.   

 

Observadas as regras do método assemblear, poderá a assembleia, por decisão 

majoritária, aprovar a suspensão do exercício dos direitos do acionista. Surgem, nesse 

cenário, uma série de questões estruturais práticas que precisam ser analisadas.  

 

5.4.1. A extensão da medida. Possíveis tratamentos.  

 

Questão relevante diz respeito à extensão da medida decretada pela assembleia, no 

sentido de se esclarecer se a suspensão atinge a posição jurídica do sócio ou os direitos 

vinculados às ações. Antes de avançar na discussão, é certo que a extensão da medida, 

neste particular, não é atribuição da assembleia, i.e., o órgão não detém competência para 

definir se, diante da situação apresentada, o caso seria de suspensão objetiva ou subjetiva.  

Em todos os casos, a suspensão é objetiva, ou seja, atinge apenas as ações vinculadas 

ao inadimplemento. O problema é que, a depender do fundamento da suspensão, a medida 

atingirá todas as ações detidas pelo acionista. Em outras, cujo caso emblemático é a 

violação ao dever de integralizar as ações subscritas, a medida não pode alcançar o 

acionista em toda a sua participação social (quando menos, houve o adimplemento da 

entrada mínima por parte do subscritor). Nesse contexto, aliás, Modesto Carvalhosa 

defende que “a suspensão do exercício dos direitos é objetiva, ligando-se diretamente com 

as ações possuídas”. Para reforçar a sua tese, o autor vale-se das previsões contidas nos 

arts. 106 a 108 da LSA, que disciplinam os efeitos da mora do acionista no ato de 

integralização do capital subscrito. Nesse caso, “se o acionista inadimplente possui outras 
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ações da companhia, já integralizadas ou cuja integralização se encontra em dia, não pode 

a suspensão abranger essas ações. Assim, a sanção deliberada pela assembleia geral não 

alcança subjetivamente o acionista, mas apenas as suas ações em atraso. O acionista 

permanece no pleno exercício dos seus direitos patrimoniais e pessoais, inclusive de 

fiscalização e de ação, que lhe advêm da titularidade das demais ações não atingidas pela 

mora”
 475

. 

Há casos, porém, nos quais não será possível limitar os efeitos do inadimplemento a 

algumas ações, de modo que a suspensão atingirá todas as ações detidas pelo acionista 

inadimplente. Tome-se como exemplo a situação do sócio que se obriga a fornecer 

determinada tecnologia para a sociedade e a deixa de cumprir. Aqui a técnica acautelatória, 

para ser efetiva, deve atingí-lo quase que subjetivamente, pois todas as ações estariam 

vinculadas ao cumprimento do dever estatutário especificado. 

Por isso, defende-se tratamento não unitário das hipóteses de suspensão quanto à 

extensão objetiva da medida, a qual poderá atingir a integralidade das ações detidas pelo 

acionista.  

 

5.4.2. Os efeitos da deliberação em relação ao acionista inadimplente. Termo inicial. 

 

Também os efeitos da deliberação em relação ao acionista inadimplente não se 

incluem entre as questões que cabem à assembleia definir. E, mais uma vez, não é possível 

dar resposta unitária ao problema. Basicamente, e ainda que se possa cogitar de algumas 

variáveis, há três situações possíveis: (i) o acionista sobre o qual recai a deliberação de 

suspensão encontra-se presente na assembleia; (ii) o acionista que vem a ter o exercício de 

direitos suspenso não se encontra presente na assembleia; (iii) o acionista está presente no 

momento em que a assembleia delibera a suspensão, mas se ausenta antes da conclusão dos 

trabalhos (ou antes da promulgação do resultado).  

Para a primeira hipótese, parece não haver dúvida de que os efeitos são imediatos, de 

modo que, caso o acionista esteja presente tem-se o termo inicial da suspensão ao exercício 

dos direitos, conforme deliberado. Assim, caso seja suspenso o exercício do direito de 

voto, é a partir daquele momento que incide a medida. Pense-se no caso de assembleia com 

vários temas na ordem do dia, na qual o primeiro item é a suspensão do exercício do direito 

de voto do acionista que deixou de integralizar parcela do capital social e o segundo item é 

                                                           
475

 MODESTO CARVALHOSA. Comentários... cit., p. 746.  
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a eleição dos membros do Conselho de Administração. Caso o primeiro item seja 

aprovado, o acionista suspenso não poderá votar. Seria absurdo, do ponto de vista lógico, 

permitir o exercício do direito de voto nesta situação, alegando-se eventual necessidade de 

providências complementares que têm a função, justamente, de gerar presunção de ciência 

(registro e a publicação). 

Evidentemente que, se o acionista não está presente no momento de prolação do 

resultado da deliberação, tanto em razão de não comparecimento quanto na ausência 

provocada no curso do conclave (e.g. o acionista, descontente com o resultado ou por 

questão estratégica, se retira do conclave), o que é sempre possível e legítimo, na medida 

em que não causa prejuízo algum para os demais acionistas ou para a sociedade, pois para 

a validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria 

necessária para as deliberações tomadas na assembleia (art. 130, caput, da LSA), os 

efeitos da deliberação ficarão subordinados à data da publicação da ata no órgão oficial do 

lugar da sede da sociedade
476

.   

 

5.4.3. Competência da assembleia para determinar a extensão dos efeitos da 

suspensão quanto aos direitos do acionista. 

 

Ao deliberar a suspensão, tem a assembleia poderes para determinar quais são os 

direitos atingidos pela medida. Modesto Carvalhosa, sustenta, inclusive, ser vedada a 

supressão genérica de todos os direitos, de modo que deveria haver especificação de quais 

direitos tiveram o exercício suspenso
477

.  

Esse nos parece ser o melhor entendimento, pois declaração específica evitaria 

discussões sobre o exercício de determinadas posições jurídicas pelo acionista.  

Assim, quando a assembleia delibera sobre suspensão de direitos deve fazê-lo de 

modo específico, suspendendo o exercício de direitos determinados ou determináveis do 

acionista. Admite-se, de qualquer modo, que a assembleia se valha de algumas 

classificações mais amplas, como, por exemplo, delibere a suspensão dos direitos 

participativos e dos direitos patrimoniais do acionista.  

 

                                                           
476

 É assim, por exemplo, que considera J. C. SAMPAIO DE LACERDA: os efeitos da deliberação da assembleia 

têm início na data da publicação da ata no órgão oficial do lugar da sede da sociedade. Manual... cit., p. 

122. O autor, porém, não considera que se o acionista está presente os efeitos seriam imediatos.  
477

 MODESTO CARVALHOSA defende que “a assembleia geral deve declarar quais os direitos que serão 

suspensos, não podendo faze-lo genericamente”. Comentários... cit., p. 746. 
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5.4.3.1. A suspensão do exercício de direitos e a supressão do consequente exercício de 

outros direitos. Possibilidade.  

 

Pode ocorrer, e não parece haver ofensa a qualquer regra ou princípio de direito caso 

assim seja, que a suspensão ao exercício de um direito, especificado pela assembleia, tenha 

como consequência reflexa a suspensão ao exercício de outro direito. 

Imagine-se, e.g., que o acionista de companhia fechada tenha direito de eleger, em 

separado, membro da diretoria (ação ordinária de classe diversa, nos termos do art. 16, inc. 

III da LSA). Porém, esse acionista não cumpre dever de prestação acessória estatutário ao 

qual estava vinculado e, em assembleia monotemática previamente realizada, tem o 

exercício do seu direito de voto suspenso. Evidentemente que, enquanto não adimplido o 

dever estatutário, o acionista não poderá votar em qualquer assembleia, nem tampouco 

exercer direito de voto em separado para o preenchimento de cargo de órgão da 

administração. A suspensão atinge tanto o direito de voto quanto eventual exercício de 

direito dele decorrente. 

O acionista com direito de voto suspenso, igualmente, não pode ser considerado no 

cômputo de votos necessários ao exercício do direito de requerer a adoção do voto 

múltiplo, na medida em que o art. 141 da LSA expressamente prevê o requisito de um 

décimo do capital social com direito de voto. Assim, ao suspender o exercício do direito de 

voto a assembleia acabará por suspender um dos meios pelos quais o acionista exerce o 

direito de fiscalização. 

Perceba-se, a contrario sensu, que a suspensão do exercício do direito de voto muitas 

vezes não influenciará o exercício de outros direitos. Assim, o acionista suspenso poderá, 

e.g., exercer o direito de propor ação de responsabilidade civil contra o administrador, na 

hipótese do art. 159, §4º da LSA, bem como poderá pedir a exibição judicial dos livros, 

nos termos do art. 105, caput, da LSA, pois nessas situações exige-se, apenas e tão 

somente, que o acionista seja titular de determinado percentual do capital social, tenha ou 

não direito de voto. 

 

5.4.4. Os efeitos do posterior adimplemento da obrigação.  

 

Observado o cumprimento do dever que deu causa à suspensão de direitos, o status quo 

ante deve ser prontamente restabelecido. Nesse caso, é desnecessária nova assembleia 

geral para avaliar o adimplemento da obrigação. Compete, em princípio, aos membros da 
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diretoria, nos termos do art. 144 da LSA, a prática dos atos necessários ao funcionamento 

regular da sociedade. 

Poderá o estatuto social, porém, (i) atribuir essa competência a um dos diretores que 

venha a especificar (art. 143, inc. IV da LSA); (ii) sujeitar o restabelecimento do exercício 

de direitos do acionista à deliberação colegiada no âmbito da diretoria (art. 143, §2º da 

LSA) ou, ainda; (iii) atribuir esta competência ao Conselho de Administração. Não se 

descarta, em tese, a possibilidade de que essa competência, por não estar expressamente 

atribuída a quaisquer dos órgãos da sociedade, ser atribuída a órgão diverso, 

estatutariamente concebido. 

Seja qual for o cenário, o titular da competência responde pela não observância do 

restabelecimento pleno do exercício de direitos pelo acionista ou retardo nas medidas aptas 

a dar-lhe imediato cumprimento (art. 160 da LSA). A pessoa ou o órgão ao qual se atribui 

a competência para fazer cessar a suspensão logo que cumprido o dever, terá, perante o 

acionista, todos os deveres inerentes à posição ocupada. 

 

5.5. Controle da deliberação pelo Poder Judiciário. Extensão e limites.   

 

A deliberação da assembleia que aprova a suspensão do exercício de direitos do 

acionista tem como pressuposto o inadimplemento de deveres legais e estatutários, os quais 

devem ser identificados no bojo da deliberação. O conteúdo da deliberação está sujeito ao 

controle judicial ou arbitral posterior, especialmente quanto à caracterização do 

inadimplemento. 

Ao Poder Judiciário e ao Juízo Arbitral, porém, diante dos pressupostos fáticos que 

autorizam a medida e frente à deliberação formalmente válida, decidindo a suspensão de 

direitos, não se reconhece competência para proferir juízo de conveniência ou 

oportunidade da cautela assemblear imposta ao acionista inadimplente. 

Quer dizer, o Estado-Juiz poderá reconhecer a invalidade da deliberação (i) em razão 

da ausência do inadimplemento -- falta de pressuposto fático para o exercício da 

competência atribuída pela Lei das S.A. ao órgão da sociedade --, apta a caracterizar 

violação da lei ou do estatuto a ser aferida diante das circunstâncias do caso concreto e (ii) 

em função da não observância do método ou procedimento assemblear, e.g., nas hipóteses 

de irregularidade de convocação ou instalação do conclave. 
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Não pode, entretanto, invalidar deliberação sob o argumento de que a suspensão não 

atende ao interesse social, não é prudente, conveniente ou oportuna
478

.  

Cumpre, ainda, analisar mais dois aspectos relacionados ao controle da deliberação, 

sua extensão e limites. O primeiro diz respeito ao eventual juízo de proporcionalidade da 

medida e o segundo diz respeito à observância do tratamento igualitário. 

 

5.5.1. Juízo de proporcionalidade da medida. 

 

Ao tratar das hipóteses de exclusão de sócio por falta grave, a doutrina tem destacado 

a necessidade de avaliar a proporcionalidade da medida. Ou seja, se há relação de 

equivalência entre a falta grave (que autoriza a suspensão) e a correspondente 

consequência (perda do status socii). Em matéria de suspensão não parece coerente 

sustentar a possibilidade de que terceiros definam a conveniência ou correção da medida 

adotada pela sociedade em caso de não observância dos deveres legais ou estatutários. 

Em primeiro lugar, porque ao deliberar sobre a questão, caberá aos demais sócios, 

respeitado o método assemblear, definir se a medida é compatível ou não com o interesse 

social
479

. Não cabe ao Juiz ou ao Árbitro qualquer juízo acerca da proporcionalidade da 

medida, pois, uma vez cumprido o dever, o status quo ante é restabelecido. Observe-se que 

a técnica não tem caráter punitivo ou disciplinar, nem tampouco implica em resolução do 

contrato de sociedade, de modo que, ao adotá-la, os demais sócios fazem juízo prévio de 

conveniência da suspensão. Não compete ao Estado-Juiz avaliar se o cumprimento deste 

ou daquele dever é relevante para aquela sociedade específica, estabelecendo gradações 

incompatíveis com a natureza da própria medida. 

                                                           
478

 Interessante a nota de Alfredo S. Lazzareschi Neto, com menção a três julgados diversos, sendo os dois 

primeiros proferidos pelo TJ/SP e o terceiro pelo STJ: “Em regra, o Judiciário não pode desenvolver nenhum 

juízo de mérito sobre as deliberações tomadas em assembleias gerais, não lhe cabendo apreciá-las sob o 

prisma da oportunidade ou da conveniência, sob pena de violação do princípio da livre iniciativa”. Lei das 

Sociedades por Ações Anotada..., cit., p. 295 (nota 1e; os julgados mencionados pelo autor e que optamos por 

não transcrever encontram-se na mesma nota). Parece-nos, porém, que o fundamento não diz respeito ao 

princípio da livre iniciativa, assegurado pela Constituição da República (art. 170, caput), na medida em que 

este tem relação direta com a liberdade de acesso ao mercado, o que, no caso de deliberações havidas no 

curso da atividade social, não parece ser afetado. Sobre o conteúdo e a extensão da liberdade de iniciativa, 

veja-se a obra de Giorgio Oppo. Princìpi. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001, p. 12. O respeito à 

deliberação assemblear pelo Judiciário tem vinculação com a impossibilidade de o Poder Estatal determinar o 

interesse social, regra cuja única exceção se acha no §2º do art. 129 da LSA (empate na deliberação). 
479

 “o interesse da companhia (ou interesse social stricto sensu), na Lei 6.404, constitui um conceito típico e 

específico, consistente no interesse comum dos sócios à realização do escopo social, abrangendo, portanto, 

qualquer interesse que diga respeito à causa do contrato de sociedade, seja o interesse à melhor eficiência da 

empresa, seja à maximização dos lucros, seja à maximização dos dividendos. Em face desse conceito, 

portanto, qualquer outro interesse comum ou individual dos sócios pode ser classificado como extra-social”. 

Erasmo Valladão A. e N. França. Conflito de Interesses., cit., p. 62-63. 
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Nelson Eizirik
480

, de modo absolutamente coerente com o fundamento dogmático que 

atribui ao instituto da suspensão, sustenta que a medida deverá ser contemporânea ao 

inadimplemento, sob pena de preclusão. Não nos parece, entretanto, seja o entendimento 

mais adequado, pois a medida, além de não ter caráter penal, relaciona-se com o interesse 

social. Ou seja, em um determinado momento, o uso da técnica acautelatória poderá não 

ser conveniente para a sociedade, o que precisa ser avaliado pelos demais acionistas. 

Transcorrido determinado lapso temporal, o cenário pode ser alterado. Esse entendimento é 

particularmente importante nas hipóteses de inadimplemento de deveres estatutários de 

prestação acessória, situação nas quais os demais sócios podem optar pela não adoção da 

medida no interesse social. 

Evidentemente que, em determinadas situações, haverá preclusão lógica para a prática 

do ato, em especial caso o inadimplemento não produza mais qualquer efeito negativo no 

âmbito social. 

 

5.5.2. Igualdade de tratamento. Eventual extensão aos demais acionistas em situação 

idêntica. A vedação de efeitos discriminatórios. 

 

A assembleia que delibera a suspensão do exercício de direitos deverá observar, 

necessariamente, o princípio da igualdade de tratamento. No caso, se há mais de um 

acionista na mesma situação de inadimplemento, inviável o tratamento discriminatório
481

-

482
. Isto é, a assembleia geral não poderá tratar situações equivalentes de forma diversa

483
.  

                                                           
480

 “O acionista, no entanto, não pode ficar à espera, indefinidamente, que a assembleia decida aplicar-lhe a 

penalidade de suspensão dos direitos. Assim, no silêncio do estatuto, deve a deliberação ser adotada na 

primeira assembleia geral extraordinária realizada após a constatação do ato praticado em violação da lei ou 

do estatuto, sob pena de precluir a possibilidade de ser aplicada a sanção”. A Lei das S/A..., cit., p. 577. 
481

 Carmen Boldó Roda difere, com base na lei de Sociedades de Capital Espanhola, o princípio da igualdade 

de direitos e o princípio da igualdade de tratamento, que vem a complementá-lo. Naquele caso, entende-se 

que as ações devem atribuir aos sócios os mesmos direitos, enquanto o segundo obriga a sociedade a conferir 

tratamento igualitário a todos os sócios que se encontrem em idênticas condições. Estatuto Jurídico del Socio 

(I). Derechos y deberes del socio. Introducción al derecho de sociedades de capital. Estudio de la Ley de 

sociedades de capital y legislación complementaria. (dir. José Miguel Embid Irujo). Madrid: Marcial Pons, p. 

159 
482

 Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro. Das sociedades anônimas no direito 

brasileiro. Livraria e Editora Jurídica José Bushatsky Ltda., São Paulo, 1979: “Encimando toda a construção 

dos direitos dos acionistas, inscreve-se o princípio da igualdade a ser, entretanto, corretamente definido. A 

igualdade de direitos não se estende genericamente a todos os acionistas da sociedade. Não pressupõe que 

todos eles exerçam da mesma forma, e com a mesma amplitude, os direitos que a lei assegura. Ao contrário, 

a isonomia apura-se entre titulares de ações da mesma classe” (p. 279). 
483

 “En sus más simples términos la igualdad formal puede ser definida como igualdad de trato, su contenido 

es la prohibición de tratar de manera diferente situaciones que son comparables y tratar situaciones diferentes 

de manera similar. La igualdad de trato está relacionada con el concepto matemático de equivalencia y no 

con el de identidad. El primer reflejo de la misma en el ordenamiento es la igualdad de los ciudadanos ante la 
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Conforme observa Jorge Manuel Coutinho de Abreu, a “ideia de que os sócios em 

idênticas circunstâncias devem ser tratados de modo idêntico, não devendo haver 

discriminações arbitrárias (objectivamente não justificadas), é de há muito aceita no direito 

das sociedades, independentemente de consagração legal expressa”
484.

 Assim, uma 

deliberação assemblear violará o princípio da igualdade de tratamento quando 

concretamente conferir tratamento formal ou materialmente desigual para um sócio em 

comparação a outro que esteja em situação objetivamente análoga.  

É interessante observar que, nas hipóteses de suspensão ex lege, como ocorre, por 

exemplo,  no caso de inadimplemento do dever de integralização do direito italiano, o 

problema dos efeitos discriminatórios não existe, pois a técnica acautelatória será sempre 

aplicada. No caso da Lei brasileira, tratando-se de competência da assembleia deliberar 

sobre a suspensão, não se deve admitir que um dos acionistas receba um tratamento (p. ex., 

limita-se a suspensão ao direito de voto) e a outro seja imposta medida mais ampla (p. ex., 

fixando-se que a suspensão atinge, além do direito de voto, o direito à percepção de 

dividendos).  

 

5.5.3. Os problemas vinculados aos vícios da assembleia, das deliberações e do voto.  

 

Tratando-se de assembleia geral, é evidente que sua eficácia jurídica (lato sensu) está 

condicionada à observância dos requisitos de validade. Ainda que não seja este o objeto da 

tese, convém tecer algumas considerações relacionadas ao regime de invalidade das 

deliberações para dessa exposição extrair algumas consequências úteis à matéria de 

suspensão do exercício de direitos. 

É de se destacar, preliminarmente, a especialidade do regime de invalidades aplicável 

às deliberações assembleares em relação ao regime do direito comum. Conforme destaca 

Erasmo Valladão A. e N. França, “ante a evidente necessidade de estabilidade das 

deliberações assembleares, concebeu-se um sistema especial de invalidades no direito 

societário, que se caracteriza pelos seguintes principais tópicos: (i) prazos de decadência, 

curtíssimos, para anulação de assembléia ou das suas deliberações; (ii) irretroatividade da 

invalidade, em certos casos; (iii) ampla possibilidade de sanação do vício, mesmo tratando-

                                                                                                                                                                                
ley - en la ley y en la aplicación de la ley -, pero tiene también reflejo en las relaciones inter privatos en el 

ámbito mercantil”. Juan Ignácio Ruiz Peris. Igualdad de trato en el derecho de sociedades..., cit., p. 31. 
484

 Jorge Manuel Coutinho de Abreu. Curso de Direito Comercial..., cit., p. 214-215. O autor enumera 

exemplos do CSC, quais sejam, 1. Implícitos (22º, 1; 58º, 1, b; 190º, 1 s e seguem outros tantos (p. 215) ou 2. 

Explícitos (213º, 4; 321º; 344º,2; 346º,3). 
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se de hipótese de nulidade absoluta, quando possível; (iv) diverso enfoque da distinção 

entre atos nulos e anuláveis; (v) inatingibilidade, em princípio, de terceiros de boa-fé, salvo 

os casos de nulidade ostensiva”
485

. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. 

Lineamentos da reforma do direito societário italiano em matéria de invalidade das 

deliberações assembleares. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. 

Pp. 101-103.  

Esse tratamento se justifica, destaca o autor, em razão do interesse em se preservar “a 

estabilidade das deliberações”
486

 aliado à “tutela do interesse de terceiros” que contratam 

com a companhia e confiam na regularidade dos atos arquivados
487

. É certo, ainda, que o 

regime diferenciado informa tanto as invalidades relacionadas ao ato de constituição 

quanto às deliberações da assembleia em geral (hipótese regida, basicamente, pelo art. 286 

da LSA)
488

. 

Para os fins do presente estudo interessa-nos avaliar os aspectos aplicativos da teoria 

das invalidades para as deliberações assembleares em geral, havidas no curso da atividade 

social, pois é nesse contexto que surgirá a hipótese analisada. É certo, também, que vamos 

nos ater aos fundamentos da invalidação, deixando de lado as questões prejudiciais e 

processuais (p. ex. legitimidade ativa, legitimidade passiva, prazos decadenciais e 

prescricionais). 

A primeira observação que se impõe acerca do regime de anulabilidades previsto no 

art. 286 da Lei das Companhias, é que ele não exclui a existência de deliberações nulas (e, 

portanto, imprescritíveis). Quer dizer, o regime previsto na Lei de Sociedades Anônimas 

não contempla todas as hipóteses de vício das deliberações assembleares, pois existem 

deliberações (nulas) que não se sujeitam ao prazo decadencial de 2 (dois) anos
489

.  Não se 

afasta, por conseguinte, a aplicação do regime comum relativo à nulidade dos negócios 

jurídicos em geral (artigos 166 a 169 do Código Civil). 
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 Erasmo Valladão A. e N. França. Lineamentos da reforma do direito societário italiano em matéria de 

invalidade das deliberações assembleares. In Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2009,  pp. 101-103. 
486

 Ob. Cit., “O interesse na estabilidade das deliberações, de resto, não se deve apenas à circunstância de tais 

atos poderem atingir um círculo muito vasto de pessoas e, sobretudo, nas companhias abertas, a todo tempo 

mutável, mas, especialmente, aos danos que poderiam advir à própria gestão da empresa social, se sujeitos à 

impugnação em prazo muito dilatado” (p. 70). 
487

 Ob. Cit., p. 24. 
488

 Diz o art. 286 da Lei das S.A. que “A ação para anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou 

especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, 

fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação”. 
489

 Erasmo Valladão A. e N. França. Ob. Cit., “Se o regime de anulabilidades, adotado originariamente no 

Drecreto-lei n. 2.627/40, e repetido na Lei n. 6.404/76, fosse aplicável a todo e qualquer vício das 

deliberações assembleares, aos acionistas seria permitida a produção dos efeitos jurídicos que bem 

entendessem, caso nenhum deles viesse a impugnar o ato no prazo legalmente previsto”. (p. 73).  
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A segunda observação diz respeito ao reconhecimento, pela Lei, de deliberações 

ineficazes (em sentido estrito
490

), ou seja, de deliberações válidas, mas cujos efeitos ficam 

subordinados à condição de eficácia futura, tal como ocorre na hipótese do art. 136, §1º da 

LSA
491

. Ou seja, a deliberação que trata da criação de ações preferenciais ou de alteração 

destas, nos termos previstos nos incisos I e II do art. 136, ainda que válida e regularmente 

aprovada pela assembleia geral, ficará com seus efeitos condicionados à observância de 

assembleia especial prévia ou posterior (§1º). 

Pode-se falar, portanto, em deliberações nulas, anuláveis e ineficazes
492

. 

Ocorre que, em meio às hipóteses descritas no art. 286, identificam-se três espécies 

diversas de vícios, conforme lição de Erasmo Valladão A. e N. França: “a) vícios da 

própria assembléia -  que pode ter sido irregularmente convocada (ou mesmo, não 

convocada) ou instalada, por força de violação da lei ou do estatuto, hipótese em que o 

vício, obviamente, atingirá todas as deliberações que nela forem tomadas; b) vícios das 

deliberações – nessa hipótese, os vícios dizem respeito às próprias deliberações 

assembleares, que podem ter sido tomadas, todas ou algumas delas apenas, com violação 

da lei ou do estatuto; c) vícios do voto – nessa hipótese, um ou alguns dos votos que 

concorreram para a formação da deliberação (ou mesmo todos eles, em alguns casos), 

podem ter sido viciados em razão de erro, dolo, fraude ou simulação (ou, ainda, em virtude 
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 Sobre a noção de ineficácia em sentido estrito  valem as precisas lições de Antigono Donati: “Efficacia è 

l´attitudine del negozio di produrre gli effetti ai quali tende: tale attitudine manca (inefficacia) non solo tutte 

le volte che un negozio è invalido, ma anche quando il negozio è pienamente valido, ma non può produrre 

effeto per la mancanza di un elemento, a cui la produzione degli effetti è subordinata (elemento c. d. 

sospensivo), o, per contro, ma più di rado, per la presenza di un elemento che la impedisce (ex tunc  o ex 

nunc) (elemento c. d. risolutivo o estintivo): in questo caso si parla di inefficacia in senso stretto o di inutilità 

del negozio”. L´invalidità della deliberazione di assemblea..., cit., p. 116. Por certo, em sentido amplo, as 

deliberações nulas serão também ineficazes. 
491

 LSA. Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações 

com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam 

admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:  I - criação de ações 

preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais 

classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; II - alteração nas 

preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, 

ou criação de nova classe mais favorecida; (...) § 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação 

depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da 

metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada 

pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei. 
492

 No regime brasileiro, parece não fazer sentido utilizar-se da teoria da inexistência das deliberações 

assembleares, que em determinado momento (antes da reforma de 2003) acabou por ser utilizada na Itália em 

razão da imprecisa redação originária do art. 2379 do Codice Civile, que não contemplava a hipótese de 

nulidade em razão da violação de norma imperativa. Veja-se, a respeito, Erasmo Valladão A. e N. França. 

Invalidade das Deliberações de Assembléia..., cit., p. 82 (nota 43). Parte da doutrina italiana, de qualquer 

modo, refutava a possibilidade de acolher-se a tese das assembleias inexistentes. A propósito, Antigono 

Donati. L´invalidità della deliberazione di assemblea delle società anonime. Milano: Giuffrè, 1937, p. 99- 

105, quando conclui: “L´unica forma de invalidità assoluta dell´assemblea è quindi la nullità assoluta”.  
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da incapacidade dos votantes, ou violação do disposto nos §§1º
s
, do art. 115 e do art. 134, 

ou no §2º, do art. 228)”
493

. 

Observe-se que, com relação aos últimos, só haverá possibilidade de invalidação da 

deliberação havida com voto viciado determinante para a aprovação da matéria (“prova de 

resistência”)
494

.  

Feitos esses esclarecimentos iniciais, cumpre-nos verificar quais são as hipóteses de 

vício de assembleia, de deliberação e de voto e seus impactos em matéria de suspensão.  

 

5.5.3.1. Vícios da assembleia 

 

 Caracterizam-se como vícios da assembleia e, consequentemente, de todas as suas 

deliberações, as hipóteses de irregularidade de convocação e instalação. No caso, tem-se 

que a assembleia será anulável, em razão da violação da lei ou do estatuto. Assim, 

exemplificativamente, será anulável a assembleia que delibera sobre suspensão do 

exercício de direitos do acionista quando (i) omite-se o tema na ordem do dia 

(irregularidade de convocação, art. 124) e (ii) instala-se a assembleia em primeira 

convocação sem a observância do quorum de instalação (art. 125). 

 Neste caso, em que pese tratar-se de violação a preceitos legais de natureza 

imperativa, prevalece a tese de que a assembleia é anulável
495

. Conforme esclarece Erasmo 

Valladão A. e N. França “a razão de ser dessa disposição (...) está, segundo tudo indica, no 

interesse tutelado pelo legislador. Perante uma determinada assembléia em concreto, na 

qual houve desrespeito às formalidades legais ou estatutárias relativas à convocação e 

instalação, não estão em jogo senão interesses dos próprios acionistas à época em que se 

realizou a reunião. A eles compete, pois, se assim o desejarem, propor a ação anulatória no 

prazo legal. Aqui leva-se em conta, sobretudo, o já mencionado interesse na estabilidade 

das deliberações assembleares, as quais não poderiam ficar, em perpétuo, expostas aos 
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 Ob. Cit., p. 85.  
494

 Ob. Cit., p. 85 (nota 45).  
495

 O fato de deliberações serem válidas mesmo quando infringentes de normas imperativas remete, de fato, 

aos princípios que regem a especialidade do regime das invalidades em matéria societária. Na síntese de 

Antigono Donati: “Maggiore rilievo può assumere in tema di assemblea e di deliberazione, per le quali il 

legislatore e soprattutto gli statuti dettano norme minuziose, l´applicazione dell´altro principio generale sopra 

accennato - e al quale si riconducono in sostanza le varie formule avanzate da altri scrittori (violazione non 

influente; violazione che non tocchi interessi rilevanti ecc.) - che la deliberazione sia valida malgrado la 

violazione di una norma imperativa di legge, atto costitutivo o statuto, quando tutti gli interessi che la norma 

violata ha voluto tutelare siano effetivamente ed integralmente tutelati”. L´invalidità della deliberazione di 

assemblea..., cit., p. 115. 
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ataques dos acionistas”
496

. Além disso, prossegue o autor, “a entender-se diversamente, ou 

seja, a entender-se que o desprezo às referidas formalidades, por serem cogentes, 

acarretaria a nulidade absoluta das assembléias, ter-se-ia, então, que o regime de 

anulabilidades delineado no art. 286 - que é o único regime previsto expressamente pelo 

legislador -, teria aplicação ´pouco menos que excepcional´. Conseqüência essa 

manifestamente absurda, e que, como tal, deve ser afastada pelo intérprete”
497

. 

 As deliberações tomadas em assembleia irregularmente convocadas ou instaladas são 

anuláveis, em que pese representem violação a preceitos de lei imperativa (art. 166, inc. VI 

do Código Civil). Prevalece, portanto, o regime especial de invalidades do direito 

societário
498

.  

 Já quanto a hipótese de ausência de convocação prevalece a tese de que a assembleia é 

nula
499

, exceto se totalitária (art. 124, §4º da LSA). Entendemos, porém, que, em matéria 

de suspensão, mesmo a assembleia totalitária com relação à qual não houve convocação 

poderá ser passível de vício de anulabilidade, na situação em que ao acionista presente 

tenciona-se ser imposta a medida de suspensão de direitos sem a prévia ciência do 

prejudicado (nesse caso, a ausência de convocação é suprida pela sua presença, mas o vício 

relacionado à irregularidade da convocação permanece). Assim, caso o acionista se negue a 

discutir e deliberar o tema, terá a possibilidade de pleitear, posteriormente, a invalidação 

do ato. A hipótese, então, seria de anulabilidade, ainda que ausente a convocação. 

 Em suma: ausente a convocação e não sendo totalitária a assembleia, o vício é de 

nulidade. Porém, presentes todos os acionistas e incluído o tema suspensão de direitos no 

bojo da deliberação, o prejudicado poderá consignar seus protestos quanto à recusa de 
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 Invalidade das Deliberações de Assembléia das S.A...., cit., p. 89. 
497

 Ob. Cit., p. 89-90. 
498

 Acrescente-se, neste particular, a lição de Antigono Donati: “In linea generale, l´ordinamento giuridico 

non riconosce affatto il negozio che non si conforma ai suoi precetti imperativi; soltanto per motivi di 

opportunità, dato che la nullità è un grave inconveniente per la certezza e per la circolazione giuridica, si 

determina all´indulgenza, quando il vizio è meno grave o il negozio viola norme imperative poste 

nell´interesse generale, ma nell´interesse di uno o più individui; e lascia così arbitro il singolo di invocare o 

meno la violazione della norma posta a sua tutela”. L´invalidità della deliberazione di assemblea..., cit., p. 

109. 
499

 Ao tratar das hipóteses,  Antigono Donati destaca que a inexistência de convocação é fundamento para a 

nulidade da assembleia (L´invalidità della deliberazione di assemblea..., cit., p. 145-146) ao passo que a 

assembleia irregularmente convocada é anulável (Ob.  cit., p. 150). Entre os exemplos de assembleia 

anulável, o autor enumera a ausência de indicação das matérias que serão postas na ordem do dia, bem como 

quando estas vêm indicadas de modo ininteligíveis, ambíguos ou indeterminados. Para Donati “l´ordine del 

giorno ha la importantissima funzione di permettere ai soci di prepararsi negli argomenti sui quali 

l´assemblea è chiamata a deliberare e di impedire che l´assemblea deliberi su argomenti sui quali essi non 

siano esattamente informatti: ma tale vizio non è cosi grave da impedire al socio diligente l´intervento in 

assemblea, e da provocare quindi la nullità della convocazione, essendo più che sufficiente, alla tutela 

dell´interesse sociale, l´impugnabilità delle deliberazioni prese in assemblea convocata senza o. d. g. (ordine 

del giorno)” L´invalidità della deliberazione di assemblea..., cit., p. 152. 
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deliberar, hipótese em que poderá sustentar a anulação da deliberação (não haveria, pois, 

vício na assembleia, que poderia deliberar, inclusive com a concordância do prejudicado, 

sobre outros temas)
500

. 

 Essa parece ser a questão mais importante relacionada aos vícios da assembleia que 

podem levar a invalidação do ato. Há outras, porém, postas em destaque pela doutrina, mas 

que não despertam maiores particularidades em vista da suspensão de direitos
501

.  

 

5.5.3.2. Vícios de deliberação 

 

Diferentemente do que ocorre nas hipóteses de vícios da assembleia, em que prevalece 

a regra de anulabilidade do ato, os vícios de deliberação podem implicar em nulidade 

desta. Assim ocorrerá no caso de deliberação que cria disciplina (norma estatutária) 

contrária à lei imperativa. Conforme lição de Erasmo Valladão A. e N. França, “se, através 

das deliberações tomadas no conclave, os acionistas pretenderem criar uma disciplina 

contraveniente àquela estipulada em lei” o vício estará no conteúdo das deliberações 

tomadas, as quais devem ser reconhecidas como absolutamente nulas por dois substanciais 

fundamentos. Em primeiro, tratando-se de normas estatutárias, estas devem estar em 

consonância com a Lei (normas cogentes). Em segundo, porque, em razão do interesse 

tutelado pela norma estatutária (que é destinada a regular uma situação duradoura e 

permanente, sem sujeitos passivos determinados, ainda que determináveis no caso 

concreto), sua invalidade “não interessa apenas aos acionistas existentes na data da 

assembleia, mas também aos futuros acionistas, investidores no mercado de capitais, que 

na companhia vieram posteriormente a ingressar”
502

. 
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 Não há qualquer prejuízo para o acionista caso ele se retire do conclave antes da deliberação, pois nesse 

caso deverá ser computada uma abstenção.  
501

 Erasmo Valladão A. e N. França. Invalidade das Deliberações de Assembléia..., cit.: “A ocorrência de 

defeitos na convocação ou instalação, porém, não esgota os casos de irregularidade que se podem classificar 

como vícios da assembleia. Dentre tais casos acham-se também, exemplificativamente, os seguintes: (a) 

inobservância da ordem do dia (art. 124, caput); (b) recusa de participação ao acionista (ou seu representante, 

cf. §§1º e 4º, do art. 126) na assembleia (seja de ingresso na própria reunião, seja de participação na 

discussão dos assuntos tratados, seja na votação desses assuntos quando o acionista também tiver direito de 

voto – excetuadas as hipóteses expressas de proibição de voto arroladas nos §§ 1
os

 dos arts. 115 e 134, e do 

§2º do art. 228, e de suspensão desse direito, prevista no art. 120); (c) inexistência do quorum legal ou 

estatutário das deliberações (arts. 129 e 136); (d) falta de lavratura da ata (art. 130); (e) ausência de 

publicação prévia dos documentos da administração (art. 133, ressalvada a hipótese do art. 294, II); (f) 

inobservância do procedimento e demais formalidades estabelecidas no art. 134, caput, e seus §§ 1º e 2º. Nas 

hipóteses acima apontadas, bem como em todas aquelas em que ocorrer  numa assembléia em concreto, a 

violação das disposições legais ou estatutárias relativas ao procedimento assemblear, dar-se-á a 

anulabilidade do conclave” (pp. 91-97).  
502

 Invalidade das Deliberações de Assembléia..., cit., pp. 97-98.  
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Agora, tratando-se de deliberação contrária aos termos do estatuto social, prepondera o 

entendimento de que os acionistas podem, livremente, renunciar à sua aplicação em 

situação concreta, de modo que tais deliberações são meramente anuláveis
503

.    

Em matéria de suspensão de direitos, considera-se absolutamente nula, sob esse 

fundamento, a deliberação que pretenda criar disciplina estatutária com regime diverso 

para a suspensão de direitos, p. ex., tendo como pressuposto fático da medida qualquer 

evento aleatório que não se caracterize como inadimplemento de dever societário.  

 

5.5.3.3. Vícios do voto 

 

A assembleia ou suas deliberações também poderão ser anuladas por vícios de voto. 

Nesses casos, para que ocorra a invalidação, o voto viciado deve ter influenciado o 

resultado final da deliberação, contribuindo para a formação da maioria e consequente 

formação do quorum. O voto inválido que, uma vez subtraído da apuração, não altera o 

resultado, não induz em invalidade da assembleia ou da respectiva deliberação
504

. 

As hipóteses de vícios do voto remetem, basicamente, às disposições do direito 

comum, em parte contempladas no art. 286 da Lei de Sociedades Anônimas, de modo que 

o voto pode ser desconstituído em caso de erro, dolo, fraude, simulação ou coação
505

. 

Além das hipóteses suprarreferidas, que remetem aos vícios dos negócios jurídicos, 

consideram-se inválidos (i) os votos proferidos em infração às proibições de voto (LSA, 

art. 115, §1º, nas três primeiras hipóteses; art. 134, §1º e art. 228, §2º); (ii) os votos 

abusivos (LSA, art. 115, caput); (iii) os votos proferidos em conflito de interesses, que 

causem dano à companhia (LSA, art. 115, §1º, na parte final); (iv) os votos proferidos pelo 

acionista em situações nas quais a Lei determina a suspensão do exercício do direito (LSA, 
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 Erasmo Valladão A. e N. França. Invalidade das Deliberações de Assembléia..., cit.: “Nesta hipótese não 

se acham em questão senão os interesses dos próprios acionistas, que podem livremente renunciar à aplicação 

das regras estatutárias, normas meramente internas da corporação, nos casos concretos, inexistindo, 

outrossim, interesses outros (de ´futuros acionistas´, relativos a direitos irrenunciáveis e inderrogáveis, etc.) 

que justifiquem a sanção de nulidade de tais atos. O campo da nulidade absoluta das deliberações, portanto, 

restringe-se à violação da lei e não dos estatutos” (p. 105).  
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 Valem ainda as observações de Antigono Donati, que tinham em vista a regra do art. 163 do revogado 

Código Comercial italiano: “L´annullabilità di diritto comune fa invero capolino, come annullabilità dei 

singoli negozi di voto per vizi subbiettivi dei singoli votanti, che concorrono alla formazione della 

maggioraza: ma è appunto annullabilità non della deliberazione, bensì del singolo voto, la quale ha soltanto 

indirettamente influenza sulla deliberazione, in quanto per effetto dell´annulamento del singolo voto può 

venire meno quella maggioranza che costituisce uno degli elementi fondamentali del processo formativo 

della deliberazione”. L´invalidità della deliberazione di assemblea..., cit., p. 111. 
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 A coação não está expressamente prevista no texto normativo, mas se admite a anulabilidade do voto 

assim proferido. Cf. Erasmo Valladão A. e N. França. Invalidade das deliberações..., cit., p. 114-115.  
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art. 173,§2º e art. 244, §2º) e (iv) os votos proferidos pelo acionista que teve exercício do 

respectivo direito suspenso pela assembleia (LSA, art. 120). 

 

5.5.4. A disciplina dos efeitos da invalidação da assembleia que suspendeu o exercício 

do direito de voto do acionista, trazendo-lhe consequências (um problema de 

conexão). 

 

A invalidação de assembleia em que se aprovou a suspensão do exercício do direito de 

voto do acionista poderá suscitar interessante problema de conexão: como disciplinar os 

efeitos da deliberação anulada sobre as deliberações subsequentes tomadas com 

fundamento naquela situação (considerando que determinado acionista não pôde votar, em 

razão da suspensão). Conforme ponderou Vasco da Gama Lobo Xavier no Capítulo I de 

seu magistral estudo sobre a Anulação de Deliberação Social e Deliberações Conexas 

muitas vezes as deliberações da assembleia geral das sociedades anônimas podem afetar 

deliberações subsequentes, “interferindo por vários modos no processo formativo ou no 

próprio conteúdo destas últimas”. Sendo a primeira deliberação anulável, prossegue o 

autor, pode ocorrer que os demais sócios, antes da sentença a ser proferida em ação 

intentada pelo prejudicado, aprovem outras deliberações conexas ou interligadas a esta
506

. 

Vejamos, em primeiro, a interferência no processo formativo. Em matéria de 

suspensão de direitos, quando se anula a deliberação que determinou a suspensão do direito 

de voto de determinado acionista, não parece difícil que o problema se verifique. E isso 

porque, conquanto se reconheça, como regra, que os efeitos da sentença declaratória de 

nulidade da assembleia retroagem à data do negócio ilícito, no âmbito societário não se 

pode afirmar, pura e simplesmente, que todas as assembleias posteriores em que o 

acionista suspenso não pôde exercer o direito de voto devem ser, automaticamente, 

também anuladas (pense-se, desde logo, no caso do acionista minoritário cujo voto não tem 

a potencialidade de alterar o resultado da assembleia subsequente). É preciso, pois, avaliar 

em quais condições essa conexão existe e, ainda, conforme observa Lobo Xavier, se tais 

deliberações subsequentes “caem ipso iure, ou se necessitam de ser impugnadas e em que 

termos”
507

. 
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 Vasco da Gama Lobo Xavier. Anulação de Deliberação Social e Deliberações Conexas. Coimbra: 

Almedina, 1998, pp. 33-38. 
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 Ob. Cit., pp. 41-42. 
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A suspensão do exercício de direito de voto suscita interessante problema de conexão 

relacionado à não participação do acionista no procedimento deliberativo posterior, desde 

que possa interferir no resultado da votação objeto de discórdia. Imagine-se, pois, que o 

acionista suspenso, ao não poder votar na assembleia posterior, ficou vinculado à decisão 

contra a qual poderia, pela regra de quorum, se opor (ou seja, poderia obstar o processo 

formativo da deliberação). Tendo sido anulada a deliberação precedente (que suspendera o 

exercício do seu direito de voto) haverá conexão com a subsequente. E, portanto, será útil 

aferir qual será o destino da assembleia conexa. 

Ainda seguindo a lição de Lobo Xavier
508

, evidencia-se que o problema existe quando 

entre duas deliberações sucessivamente aprovadas pela assembleia geral existe conexão 

apta a determinar a invalidade da assembleia subsequente, na medida em que a anulação da 

anterior implica, necessariamente, a possibilidade de anulação da posterior (nesse caso, o 

procedimento da deliberação posterior se assenta em situação jurídica derivada da 

precedente; sua validade depende, em princípio, da circunstância alterada pela primeira 

deliberação). Exige-se, ainda, que a deliberação subsequente (conexa) tenha sido aprovada 

enquanto os efeitos da primeira ainda não tenham sido atingidos pela sentença de 

procedência. Na síntese de Erasmo Valladão A. e N. França: o objeto de indagação é, pois, 

a “influência que a invalidade de uma deliberação poderá vir a ter sobre uma deliberação 

posterior (ou posteriores), com ela conexa”
509

. 

O primeiro problema de conexão a ser analisado, em matéria de suspensão do 

exercício do direito de voto, é aparentemente simples: se a assembleia (ou a deliberação) 

que suspende o exercício do direito de voto é absolutamente nula, não há dúvidas quanto 

ao impacto desta sobre a assembleia subsequente. Nesse cenário, “operando a nulidade 

pleno iure e não produzindo o ato nulo quaisquer efeitos, de acordo com o princípio quod 

nullum est nullum producit effectum, é evidente que o destino da deliberação primeira 
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 “o problema que queremos versar só se põe quando entre duas deliberações sucessivamente aprovadas 

pela assembleia geral de uma sociedade existe uma conexão que seria susceptível de determinar 

necessariamente a invalidade da última, à face da lei ou dos estatutos, se acaso esta houvesse sido tomada - 

nos termos em que efectivamente se tomou - depois de decretada a anulação da primeira. O que sucede, 

portanto, é que o procedimento ou o conteúdo de certa deliberação da assembleia geral assentam nalguma 

situação jurídica dimanada de outra deliberação - que alterou os estatutos, ou que constituiu, modificou ou 

extinguiu determinada relação entre a corporação e os seus associados, ou entre a corporação e os titulares 

dos órgãos sociais -, de modo tal que a sua validade depende, em princípio, daquela mesma situação jurídica. 

E sucede também que a deliberação foi aprovada enquanto os efeitos da precedente não haviam ainda sido 

destruídos por decisão judicial anulatória. Perante isto, cabe perguntar se a validade do acto é afectada pela 

superveniência da referida decisão, da mesma forma que o seria se esta tivesse sido pronunciada antes da 

aprovação daquele”. Ob. Cit., pp.58-59.  
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 Erasmo Valladão A. e N. França. Apontamentos sobre a Invalidade das Deliberações Conexas das 

Companhias. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros Editores, 

2009, p. 90. 



194 
 

eivada de nulidade já estava de antemão selado, ainda que a declaração judicial de tal vício 

só viesse a ocorrer após aprovada a segunda deliberação. Portanto, nenhum efeito se 

poderia atribuir àquela primeira deliberação na oportunidade em se aprovou a deliberação 

subsequente”
510

. 

Evidentemente que, mesmo diante dos casos de nulidade da deliberação precedente, 

deve-se apurar a existência de conexão desta com a subsequente, sendo certo que a 

anulação da assembleia precedente poderá influenciar tanto o procedimento formativo 

quanto o conteúdo (ou objeto) da deliberação subsequente
511

, conforme será visto adiante.  

Quanto ao problema das deliberações ineficazes (strictu sensu) a questão também não 

suscita qualquer questionamento em matéria de suspensão de direitos, pois nesse caso não 

parece haver hipótese de deliberação em assembleia geral de acionistas sujeita ao regime 

da ineficácia. As situações nas quais isso pode ocorrer, no regime da Lei de S.A., estão 

adstritas às assembleias especiais, o que dispensa maiores indagações para os restritos fins 

do presente estudo. 

A questão que merece destaque diz respeito à deliberação anulável que suspendeu o 

direito do acionista, impedindo-o de exercê-lo na assembleia subsequente e que é 

invalidada por sentença superveniente
512

. O problema surge justamente porque a 

anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, 

nos termos da parte primeira do art. 177 do Código Civil, ou seja, a segunda assembleia 

transcorreu, em tese, nos termos em que deveria ocorrer. Porém, diante da retroatividade 

dos efeitos do preceito anulatório (art. 182 do Código Civil), surge o impasse: prevalece a 

deliberação ou devem cair todas as deliberações conexas àquela anulada?  

Para resolvê-lo, em matéria de suspensão do direito de voto, a primeira indagação que 

precisa ser formulada, adaptando-se as proposições de Lobo Xavier
513

 e Erasmo Valladão 

A. e N. França
514

 é a seguinte: o que aconteceria com a deliberação subsequente se, no 

momento em que ocorreu, já tivesse sido prolatada a sentença definitiva de anulação da 
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deliberação que havia aprovado a suspensão do exercício do direito que o acionista 

pretendia exercer na segunda e não pôde? 

A resposta parece auxiliar o encaminhamento da solução. Imagine-se, por exemplo, se 

o acionista não pôde exercer o direito de voto e seu voto poderia alterar o resultado da 

deliberação subsequente. Nesse caso, parece-nos que a anulação da deliberação precedente 

terá como consequência a anulabilidade da deliberação conexa, pois se o acionista tivesse 

exercido o direito de voto o resultado poderia ser diverso. Assim, trata-se de deliberação 

conexa anulável
515

. Subsiste, ainda, uma dúvida: faz-se necessário que o prejudicado 

intente ação com pedido de invalidação da assembleia subsequente ou o conclave posterior 

tornar-se-á ineficaz assim que proferida a decisão reconhecendo a invalidade da assembleia 

precedente? Após longa e aprofundada digressão, na qual identifica os possíveis 

tratamentos à hipótese, Lobo Xavier conclui que “as deliberações cujo procedimento se 

conformou com uma anterior deliberação anulável”, ficarão sujeitas à anulação se o 

interessado a impugnar no prazo decadencial legal, que no caso brasileiro é de dois anos 

(LSA, art. 286). A nova ação, assim como sugere Lobo Xavier, deverá ser decidida em 

harmonia com “a sentença que põe termo à acção de anulação do acto anterior”
516

. Deve-

se, portanto, reconhecer a suspensão do processo até que se resolva a primeira demanda, 

em razão de questão prejudicial externa, nos termos do art. 265, IV, alínea ‘a’, do Código 

de Processo Civil brasileiro, mas é indispensável que se proponha outra ação. 

Com relação às hipóteses de deliberações de conteúdo conexo, temos que não se 

revestem de qualquer particularidade em matéria de suspensão do direito de voto, pois a 

conexão estará sempre vinculada ao processo formativo da assembleia subsequente. 

Reportamo-nos, portanto, às conclusões de Lobo Xavier, sem esgotar as numerosas 

hipóteses analisadas em seu trabalho
517

.  
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conexão entre o conteúdo de duas deliberações sucessivas, mas tal que a última seria anulável se os sócios a 

houvessem aprovado, nos termos em que o fizeram, após a anulação da primeira – e vimos que aquele acto 

deve julgar-se originariamente ferido do mesmo vício, com todas as suas consequências, no caso de a referida 

anulação lhe sobrevir”. Anulação de deliberação social..., cit., p. 520. 
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CONCLUSÃO 

 

 A tese procurou contribuir para o tratamento dos numerosos problemas 

identificados em torno da suspensão do exercício de direitos do acionista. Algumas das 

principais conclusões já foram expostas ao final dos respectivos capítulos, como forma de 

melhor sistematizar as ideias e posições defendidas neste trabalho. Na parte final, 

procuramos reiterar as nossas proposições. 

 A suspensão do exercício de direitos, pela assembleia geral, em razão de 

descumprimento de dever imposto ao acionista, encontra fundamento legal no Direito 

brasileiro das Sociedades Anônimas a partir do Decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. 

 A possibilidade de suspensão de direitos ganhou contornos mais amplos no período 

de vigência do Decreto n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, pois o referido diploma legal 

admitia, igualmente, a suspensão de direitos do acionista que deixasse de executar medida 

de interesse coletivo. 

 A amplitude expressional do texto da lei, como advertiu Waldemar Ferreira, tinha o 

potencial de converter a possibilidade de suspensão em fonte de abusos, pois a medida 

seria imposta no conveniente interesse da maioria. 

 A Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ao contemplar a hipótese de suspensão 

do exercício de direitos em seu art. 120, suprimiu a possibilidade de aplicação da medida 

no interesse casuístico da maioria ao estatuir que a assembleia geral poderá suspender o 

exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou 

pelo estatuto. Ou seja, o dever legal ou estatutário precisa estar previamente incorporado 

ao ordenamento societário (preexistente ao inadimplemento). 

 Apesar disso, reconheceu-se que grande parte dos problemas vinculados à 

suspensão do exercício de direito do acionista permaneceram sem a devida resolução. O 

primeiro diz respeito à identificação dos deveres que, uma vez violados, justificariam a 

adoção da técnica acautelatória pela assembleia. O segundo vincula-se à extensão da 

medida sobre as posições jurídicas subjetivas ativas do acionista (seus direitos, poderes e 

faculdades). Em especial, se a suspensão poderá atingir os direitos essenciais do acionista, 

que são objeto de proteção especial (LSA, art. 109). O terceiro diz respeito às regras do 

método assemblear e eventuais particularidades a serem observadas quando se delibera 

sobre suspensão de direitos. 

 Na tentativa de contribuir para a superação desses problemas, sustentamos que: 
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1. A suspensão do exercício de direitos, nas hipóteses de descumprimento de 

deveres legais ou estatutários incorporados ao ordenamento societário, tem a 

finalidade mediata de proteger o fim comum (a cláusula de finalidade, que 

compreende tanto o escopo-meio quanto o escopo-fim). 

2. O propósito imediato da medida será revelado pelo conteúdo do dever violado, 

pois o interesse protegido pela suspensão de direitos variará de acordo com a 

hipótese. Assim, por exemplo, quando se aprova a suspensão do exercício de 

direitos em razão da não integralização do capital social protege-se interesse 

diverso se contraposto às situações nas quais se delibera a suspensão por 

violação ao dever de informação, ainda que todas estejam relacionadas com o 

interesse social. 

3. O fundamento dogmático da suspensão de direitos não se equivale ao 

fundamento da exclusão de sócios. A tese defende que a natureza jurídica da 

medida deve ser compreendida como manifestação de um poder cautelar 

instrumental (ou técnica acautelatória) concedido à assembleia e destinado à 

proteção do interesse social (ou fim comum). 

4. Ao sustentarmos a existência desse poder cautelar consideramos que se trata de 

medida instrumental apta a viabilizar o cumprimento dos deveres impostos aos 

acionistas. Afastamos, portanto, o caráter sancionatório da suspensão, porque 

recusamos a ideia de que possa existir, nas sociedades, qualquer precedência 

hierárquica vincada em critérios quantitativos de participação. 

5. A possibilidade de suspender o exercício de direitos, poderes e faculdades do 

acionista, em razão da não observância de deveres legais ou estatutários, está 

intimamente relacionada com o núcleo da posição jurídica do acionista no 

contexto da relação societária. A razão pela qual se permite à sociedade, por 

intermédio de seu órgão deliberativo, tutelar o interesse social, tem relação com 

a natureza plurilateral e associativa do contrato de sociedade, na medida em que 

as prestações dos sócios não provocam posições de intercâmbio entre os 

diversos centros de interesse, mas se direcionam todas à finalidade única (o fim 

comum). Daí é preciso compreender, em nossa óptica, que a não observância 

dos deveres sociais impacta direta ou indiretamente a cláusula de finalidade, 

ainda que se trate de deveres acessórios e mesmo quando tais deveres são 

aparentemente dirigidos à proteção da relação sócio-sócio no contexto da 

relação societária (p.ex., no caso dos deveres de realização de oferta pública por 
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aquisição de parcela relevante do capital social ou nos casos de violação ao 

dever estatutário de realizar oferta pública). 

6. O dever principal do acionista é o de integralizar as ações subscritas ou 

adquiridas. Diz-se, corretamente, que essa é a obrigação principal do acionista 

porque constará do capital social e atribuirá ao sujeito de direito a qualidade de 

sócio. Sem cumprir esse dever, ao acionista não poderá ser reconhecida a 

titularidade de direitos ou mesmo a vinculação aos demais deveres fixados na 

lei ou no estatuto (acessórios).  

7. Os demais deveres terão sempre o caráter de acessoriedade em relação ao 

principal, por mais relevantes que sejam do ponto de vista econômico. 

8. Além do dever principal, outros defluem da lei de sociedades anônimas e 

podem vir a significar, no caso concreto, a obrigatoriedade de adoção de certo 

comportamento (LSA, art. 4º, §§ 4º e 6º; art. 116-A; art. 119; e art. 254-A). 

9. Além desses deveres, decorrem da Lei, por força de cláusula-geral apta a 

ensejar a exigibilidade de condutas omissivas ou comissivas, os deveres de 

lealdade no âmbito societário, os quais sempre dependerão de concretização 

mediante síntese judicial ou arbitral.  

10. Ainda sob a óptica dos deveres legais, há (a) aqueles que decorrem do exercício 

do poder de voto, seja por aplicação dos deveres de lealdade seja por conta da 

consideração do direito de voto como poder-função e; (b) aqueles que decorrem 

do exercício do poder de controle (nesse caso, poder-função).  

11. Reconhece-se, igualmente, a possibilidade de se estabelecer, via disposição 

estatutária, deveres estatutários (ou de prestação acessória), os quais terão 

como consequência o surgimento de relação obrigacional entre a sociedade e o 

acionista (ou grupo de acionistas). Tais deveres, conforme demonstrado, 

incorporam-se à situação jurídica subjetiva do acionista. 

12. A violação a dever legal (principal ou acessório) constitui, em tese, hipótese de 

suspensão do exercício de direitos do acionista. Entendemos, porém, que a 

violação aos deveres legais de (a) realizar oferta pública para cancelamento de 

registro de companhia aberta (LSA, art. 4º, §4º) e (b) realizar oferta pública em 

negócios de aquisição de controle (LSA, art. 254-A) não constituem 

fundamento para aplicação do art. 120 da Lei das Companhias. Também não se 

deve admitir como viável a suspensão ao exercício de direitos do acionista sob 

o fundamento de (c) violação aos deveres de lealdade societária, (d) violação 
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aos deveres inerentes ao exercício do direito de voto e (e) violação aos deveres 

do acionista controlador. 

13. Admite-se a suspensão nos casos de violação aos deveres impostos ao acionista 

mediante cláusula estatutária (deveres de prestação acessória incorporados ao 

ordenamento societário). Uma vez que o dever está incorporado ao estatuto 

social, a companhia poderá, legitimamente, por intermédio de seus órgãos, 

suspender o exercício de direitos do acionista inadimplente.  

14. Ao fixar deveres de prestação acessória, é necessário, porém, que o estatuto 

delimite o conteúdo da prestação exigida do sócio (ou dos sócios) que a esta se 

vincula, fazendo-o de forma detalhada. Não se podem admitir como suficientes 

determinações genéricas e adstritas a alguns aspectos da relação que se pretende 

estabelecer. 

15. Além disso, conforme destacou Pontes de Miranda, os deveres de prestação 

acessória não podem deturpar a natureza da sociedade anônima. A 

incorporação dos mesmos deverá estar relacionada, ainda que indiretamente, 

com o fim comum. Justamente por estarem incorporadas ao ordenamento 

societário e integrarem a posição jurídica do sócio, reconhece-se às prestações 

acessórias o atributo de um dever social. Devem, pois, tais deveres, estar em 

consonância com o regime societário e, por via de consequência, com o fim 

social; as prestações acessórias devem estar dirigidas à consecução do escopo 

comum, traço característico do contrato de sociedade ao qual se integram. 

16. A tese refuta, por fim, a possibilidade de suspensão do exercício de direitos 

vincada em cláusula de contrato parassocial, pois a sociedade não é parte nessas 

avenças e, consequentemente, seus órgãos não têm legitimidade para defender 

interesses individuais dos sócios, mesmo nas hipóteses em que o negócio 

jurídico firmado pelas partes preveja a suspensão do exercício de direitos como 

técnica acautelatória em caso de descumprimento. Para que a suspensão de 

direitos fosse juridicamente possível nas hipóteses de violação a deveres 

parassociais, a Lei de Sociedades Anônimas precisaria, necessariamente, 

atribuir ampla eficácia societária aos contratos dessa natureza, o que na verdade 

ocorre apenas em situações específicas (e.g., LSA, art. 118, §§8º e 9º). 

17. A pessoa que adquire ações da companhia, no ato de constituição ou durante o 

curso de existência da sociedade, desfruta da qualidade de acionista. Como 

advertiu Vincenzo Buonocore, há reconhecida dificuldade em identificar e 
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elencar as várias situações subjetivas nas quais o acionista pode estar investido 

[ou seja, um princípio geralmente válido no direito acionário, segundo o qual 

seja possível objetivamente elencar de modo seguro quais são esses direitos]. 

18. Para superar essas dificuldades e procurar responder à principal indagação que 

se coloca quanto aos direitos, poderes e faculdades do acionista que podem ser 

atingidos pela medida de suspensão, sustentamos que tanto a proteção 

individual quanto a proteção à minoria desenvolveram-se como meio de 

contraposição ao poder majoritário, ainda que sob perfis diversos. Por força 

disso, a classificação quanto à titularidade do direito não se mostrou útil à 

obtenção da resposta almejada. 

19. Essa proposição foi, a nosso ver, confirmada pela contraposição dos 

fundamentos da divergência doutrinária em torno da possibilidade de suspensão 

dos direitos essenciais dos acionistas (LSA, art. 109), um dos modos pelo qual o 

direito brasileiro buscou tutelar a posição e os interesses do sócio não 

controlador diante do reconhecimento do princípio majoritário. 

20. As diversas linhas de argumentação em torno da possibilidade ou não de 

suspensão dos direitos essenciais parecem demonstrar, em nosso sentir, que a 

classificação dos direitos do sócio da qual se vale a Lei de Sociedades 

Anônimas (cuja importância é indiscutível) não se revela útil para fins de 

determinação de quais direitos podem ser atingidos pela suspensão. E isso 

porque o rol de direitos contempla posições subjetivas das mais diversas, com 

estrutura e função específicas. O caráter da essencialidade, construído pelo 

legislador como meio de resguardar um núcleo de resistência frente ao poder 

assegurado à maioria, plenamente justificável do ponto de vista histórico e 

reconhecido, ademais, nas legislações alienígenas, não oferece critério seguro 

para disciplinar situação excepcional como é a da deliberação que determina a 

suspensão do exercício de direitos. 

21. O critério funcional (ou quanto à finalidade do direito) também não contribuiu 

para a identificação de fundamento para afastar ou reconhecer a possibilidade 

de suspensão do exercício dos direitos do acionista. Ainda que as posições 

jurídicas possam ser alinhadas a partir de critérios únicos (e.g. participar ou 

intervir na vida social, obter informação e exercer a fiscalização das atividades 

sociais, retirar-se da sociedade, proteger determinado interesse patrimonial) o 
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exercício dos direitos imputados a cada uma das categorias dar-se-á, no curso 

da atividade social, sem qualquer uniformidade.  

22. A função atribuída a determinada posição jurídica subjetiva, diante da 

multiplicidade de meios pelos quais cada uma delas poderá ser exercida, não é 

critério válido para definir, por si só, se o exercício daqueles poderes, 

faculdades e direitos poderá ser suspenso. Seria, em nosso entender, totalmente 

incongruente procurar reconhecer um tratamento unitário para estas posições 

quando a lei reconhece diversos meios para o seu exercício. 

23. A tese propõe, como solução, a adoção de critério casuístico de definição 

quanto à impossibilidade ou possibilidade de suspender o exercício dos direitos, 

pois as posições jurídicas subjetivas ativas inerentes à qualidade de acionista 

são exercidas mediante atos fáticos relacionados ao seu conteúdo, o que varia a 

depender de cada qual das hipóteses analisadas. Seja qual for o critério de 

categorização (direitos individuais ou de minoria; direitos patrimoniais, 

participativos, de fiscalização e informação ou de retirada) não há uniformidade 

quanto ao aspecto mais relevante, qual seja, o conteúdo, assim entendido o ato 

positivo ou negativo do titular, que vem a qualificar o exercício do direito.  

24. A tese propõe, portanto, uma análise casuística para determinar quais direitos 

do acionista podem ter o seu exercício suspenso, a qual deverá ser baseada em 

três critérios gerais de interpretação, quais sejam: (i) a função do instituto da 

suspensão tem natureza cautelar e não sancionatória; (ii) a suspensão atinge o 

exercício do direito e não pode significar a mitigação em concreto e ad 

aeternum do direito; (iii) não há correlação entre a prestação do sócio e o 

exercício do direito que poderá ser suspenso, i.e., mesmo deveres não 

patrimoniais podem levar à suspensão de direitos patrimoniais do acionista. 

25. Defendemos que são passíveis de suspensão, nos termos do art. 120 da LSA, o 

exercício dos seguintes direitos, poderes e faculdades: (a) de voto, (b) de debate 

e de voz em assembleia e; (c) de participar dos lucros sociais mediante 

recebimento de dividendos. Em todos esses casos o acionista ficará 

momentaneamente impossibilitado de exercer o direito no contexto da relação 

societária até que cumpra o dever imposto pela Lei ou pelo estatuto. Importante 

relembrar que, nas hipóteses de não observância do dever de integralizar as 

ações subscritas ou adquiridas, a medida atingirá apenas e tão somente as ações 

vinculadas ao inadimplemento. 
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26. Com fundamento nos mesmos critérios já destacados, entendemos que não são 

passíveis de suspensão o exercício dos direitos de (a) participar do acervo da 

companhia em caso de liquidação, (b) preferência para subscrição de valores 

mobiliários e (c) de recesso.  

27. Também não se deve admitir, por força do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição e do direito constitucional de petição, o exercício 

dos direitos pela via judicial ou administrativa assegurados ao acionista. 

28. Por fim, os direitos de informação e fiscalização merecem análise específica 

vinculada ao modo como serão exercidos, diante da multiplicidade de 

conteúdos. Não se pode admitir, portanto, uma deliberação genérica 

determinando a suspensão dos direitos de fiscalização e de informação, mas, em 

determinadas circunstâncias, é possível suspender o acesso a determinadas 

informações, bem como privar o acionista de sua pretensão fiscalizadora 

quando ele se encontra inadimplente.  

29. A suspensão do exercício de direitos do acionista é matéria de competência 

privativa da assembleia geral e, portanto, indelegável (não pode ser atribuída a 

qualquer outro órgão). 

30. A medida de suspensão de direitos deverá ser deliberada em assembleia geral 

extraordinária, com expressa menção do tema na ordem do dia e observância 

das demais formalidades procedimentais. Além disso, o acionista precisa ser 

devidamente informado acerca do conteúdo do dever violado para que possa 

exercer, no conclave, o seu direito de debate e voz. 

31. Diante do caráter imperativo das normas que regulam o procedimento 

assemblear, a exigência de inserção da matéria na ordem do dia impede 

concluir que a presença de todos os sócios, no caso específico da suspensão de 

direitos e quando o sócio inadimplemente se nega a discutir a questão surgida 

incidentalmente em assembleia em que ele se encontra presente, dispense as 

formalidades legais. Nesse caso específico, a ressalva contida no art. 124, §4º 

da LSA não significa que a assembleia totalitária poderá deliberar a suspensão 

de direitos de sócio presente e que entende estar sendo prejudicado pela 

inclusão da matéria no bojo do conclave. O prejudicado poderá alegar a 

ausência de informações suficientes ou mesmo prejuízo direto em razão da 

omissão de requisito, promovendo seus protestos e averbando sua recusa quanto 
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àquela deliberação específica; desautoriza-se, por via de consequência, a 

deliberação sem observância da referida formalidade. 

32. As regras de convocação devem ser plenamente observadas pela companhia. 

Não se extrai, porém, qualquer particularidade quanto ao procedimento caso 

tenha sido inserida na ordem do dia a suspensão do exercício de direitos de 

determinado acionista. Não se exige, pois, notificação pessoal do acionista. 

33. Em matéria de suspensão, não cabe ao presidente da assembleia qualquer poder 

decisório acerca do efetivo adimplemento ou não dos deveres, pois a 

competência é exclusiva da assembleia. Pode, porém, em caso de dúvida sobre 

o cumprimento do dever, determinar a suspensão dos trabalhos, pedir eventuais 

esclarecimentos à diretoria sobre os fatos, consultar terceiros (advogados e 

contadores) a respeito dos mesmos ou ordenar qualquer medida apta a 

esclarecer ou subsidiar o voto dos acionistas. 

34. Ainda, deve a presidência da mesa assegurar que o acionista atingido pela 

deliberação exerça plenamente o seu direito de voz e de manifestação, ainda 

que não possa votar. Também deve ser assegurado ao acionista o direito de 

levantar questões de ordem, apresentar documentos, exigir sua leitura na 

assembleia, consignar protestos; praticar, enfim, todo e qualquer ato tendente a 

subsidiar a decisão dos sócios. 

35. A deliberação que aprova a suspensão atinge as ações vinculadas ao 

inadimplemento e não a pessoa do sócio, ainda que, em determinadas 

circunstâncias (e.g., violação a dever estatutário imposto ao acionista) possa 

atingir todas as ações por ele detidas.  

36. Poderá a assembleia definir quais direitos serão atingidos pela suspensão, 

sempre levando em conta o fim comum. Ao fazê-lo, deverá especificar quais 

são essas posições subjetivas ativas.  

37. Compete à assembleia definir se a violação a determinado dever justifica ou não 

a suspensão de direitos do acionista, sempre levando em conta o fim comum. 

Não é dado ao Poder Judiciário ou ao Juízo Arbitral definir o interesse social.  

38. Não se deve admitir tratamento desigual aos acionistas que se encontram na 

mesma situação fática de inadimplemento. 

39. Por fim, cabe o controle quanto à legalidade da deliberação nas hipóteses de 

invalidade da assembleia, da deliberação ou de voto. Admite-se, por óbvio, que 

o Poder Judiciário ou o Juízo Arbitral verifiquem o fundamento da suspensão 
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de direitos e, em especial, se houve efetiva violação ao dever legal ou 

estatutário no caso concreto. 
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APÊNDICE  

 

TABELA DOS ESTATUTOS DE COMPANHIA ABERTA CONSULTADOS 

Denominação social da companhia. Data da assembleia que aprovou ou 

consolidou o estatuto (ou da consulta 

efetuada). 

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. Assembleia realizada em 26 de abril de 

2013. 

ETERNIT S.A. Assembleia realizada em 29 de abril de 

2013. 

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE 

VALORES, MERCADORIAS E 

FUTUROS 

Consulta realizada em 31 de março de 

2011. 

IOCHPE-MAXION S.A. Assembleia realizada em 09 de maio de 

2014. 

LOJAS RENNER S.A.  Assembleia realizada em 30 de março de 

2009. 

MAGAZINE LUIZA S.A. Assembleia realizada em 13 de setembro 

de 2013. 

NATURA COSMÉTICOS S.A. Consulta realizada em agosto de 2013. 

PETROBRÁS S.A. Consulta realizada em agosto de 2013. 

SUL AMÉRICA S.A. Assembleia realizada em 10 de janeiro de 

2014. 

SUZANO HOLDING S.A. Assembleia realizada em 30 de abril de 

2013. 

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Consulta realizada em agosto de 2013. 

VALE S.A. Assembleia realizada em 07 de maio de 

2013. 

 




