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Rodrigo Tellechea Silva. 2015. 605p. Doutorado. Faculdade de Direito. Universidade de São 

Paulo. São Paulo. 2015. 

RESUMO 
 

A tese propõe uma análise multidisciplinar e dogmática da arbitragem societária, 

notadamente do processo de inclusão de cláusula compromissória no estatuto social de 

sociedades anônimas fechadas, com base em uma deliberação assemblear tomada pela regra 

da maioria (fase pré-arbitral). O ponto de partida do trabalho é o exame da dimensão jurídica 

do contrato de sociedade aliado à verificação dos limites da autonomia privada dos sócios 

na definição da estrutura do negócio jurídico societário, à compreensão da categoria dos 

direitos subjetivos e dos traços fundamentais que formam a tipologia das anônimas fechadas, 

incluindo o tratamento dado aos direitos individuais dos acionistas. Ato contínuo, desloca-

se a discussão para as esferas arbitral e constitucional, com especial atenção para os 

pressupostos da arbitragem como método de resolução de conflitos. O cerne do trabalho 

reside na relação entre a situação subjetiva ativa do acionista de manifestar sua vontade 

favorável ou contrariamente à escolha da arbitragem e a eficácia da regra da maioria como 

pilar de funcionamento das sociedades anônimas. Sustenta-se que a escolha da arbitragem 

constitui um direito fundamental de todo o acionista, cuja renúncia depende de manifestação, 

expressa ou tácita, de sua vontade, a qual não pode ser elidida ou alterada pelo estatuto ou 

pela assembleia geral majoritária sem o seu consentimento. Após examinar as correntes 

doutrinárias sobre o tema no Brasil e as possíveis alternativas para resolver o imbróglio, o 

estudo concluiu que a alteração legislativa que cria uma hipótese adicional de recesso 

representa a melhor solução para a problemática.    

 

Palavras chave: Contrato de sociedade – autonomia privada – sociedades anônimas – 

direitos individuais dos acionistas – princípio majoritário – direito de recesso – arbitragem 

– cláusula compromissória estatutária.  
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Rodrigo Tellechea Silva. 2015. 605p. Doctorate. Faculty of Law. University of São Paulo, 

2015. 

ABSTRACT 
 

The thesis examines arbitration in corporate law, namely the inclusion of a statutory 

arbitration clause in the by-laws of a closely held corporation based on a deliberation taken 

by the majority rule (pre-arbitration phase). The study starts by analyzing the legal aspects 

of the corporate contract together with the limits of shareholders’ autonomy in defining the 

structure of such contract and the characteristics that form the typology of corporations, 

including shareholders’ individual rights. The discussion then moves on the arbitration and 

constitutional spheres, particularly to the premises of arbitration as a form of settling 

conflicts. The core of the thesis is the relation between the prerogative of a shareholder to 

express its will in favor of or against arbitration and the incidence of the full effects of the 

majority rule as an essential element in the structure of a corporation. The study sustains that 

the choice for arbitration is a fundamental right of all shareholders, which is why 

renunciation depends on their express or tacit individual manifestation and therefore, 

majority deliberation cannot in itself insert or remove it from by-laws.  Finally, the thesis 

provides different scholars’ understandings on the issue as well as the main possible 

alternatives to dealt with it. The creation of an additional hypothesis of appraisal right within 

the existing law is suggested as the best solution to solve this conundrum.   

 

Key words: Corporate contract– shareholders’ autonomy – corporations – shareholders’ 

individual rights – majority rule – appraisal right – arbitration – statutory arbitration clause.  
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Rodrigo Tellechea Silva. 2015. 605p. Dottorato. Facoltà di Giurisprudenza. Università di 

São Paulo. 2015. 

RIASSUNTO 

 
La proposta della tesi è svolgere un'analisi multidisciplinare e dogmatica sul tema 

dell'arbitrato societario, specificatamente per quanto riguarda la procedura di inserimento, a 

seguito di una delibera assembleare approvata per maggioranza (fase pre-arbitrale), della 

clausola compromissoria nello statuto delle società per azioni non quotate. Il punto di 

partenza della ricerca è l'esame della dimensione giuridica del contratto di società coniugato 

alla verifica dei limiti dell'autonomia privata dei soci nella definizione della struttura del 

negozio giuridico societario nonché la comprensione della categoria dei diritti soggettivi e 

degli elementi fondamentali che costituiscono la tipologia delle società per azioni, compreso 

il trattamento riservato ai diritti individuali degli azionisti. In seguito la discussione si sposta 

alle sfere arbitrali e costituzionali, con particolare attenzione ai presupposti dell'arbitrato 

come metodo di risoluzione delle controversie. Il nucleo dello studio risiede nel rapporto tra 

la situazione soggettiva dell'azionista nell'esprimere favorevole o contrariamente sua volontà 

in merito alla scelta dell'arbitrato e l'efficacia del principio della maggioranza quale pilastro 

del funzionamento delle società per azioni. Si argomenta che la scelta dell'arbitrato 

rappresenta un diritto fondamentale, la cui rinuncia richiede la comunicazione, espressa o 

tacita, della volontà dell'azionista e che non può essere allontana o modificata dallo statuto 

o dall’assemblea senza il suo consenso. Dopo l'analisi delle correnti dottrinarie in Brasile al 

riguardo e delle possibili alternative per risolvere la vicenda, si giunge alla conclusione che 

la creazione, tramite la legge, di un'ipotesi aggiuntiva di recesso rappresenta la migliore 

soluzione per la questione.  

 

Parole chiavi: Contratto di società – autonomia privata – società per azioni – diritti 

individuali degli azionisti – principio della maggioranza – diritto di recesso – arbitrato – 

clausola compromissoria statutaria      
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INTRODUÇÃO 

 

Se existe alguma vantagem acadêmica na mistura de inocência, juventude e 

curiosidade, características que se espera do pesquisador recém-talhado e que se aproxima, 

pela primeira vez, de um tema já debatido, é a possibilidade de a pureza desse contato revelar 

caminhos ainda inexplorados, ou melhor, antes ignorados. Se o jurista deve todas as 

homenagens aos mestres do passado, deve ele, também, cultivar paralelamente um espírito 

de independência e ousadia em relação a tais mestres1.   

Ao escolher como tema de tese de doutoramento o estudo das sociedades anônimas2 

fechadas, particularmente os direitos individuais, a autonomia privada dos acionistas e a 

extensão subjetiva da cláusula compromissória estatutária superveniente, fi-lo com plena 

consciência das sérias dificuldades de realizar a contento a tarefa a que me propus.  

Foram justamente esses empecilhos que me instigaram a propor a rediscussão de 

tema tão rico e tão caro ao direito societário e, também, ao direito constitucional e arbitral. 

Mesmo que as conclusões apontem para a dificuldade de acatar algumas das teses que se 

pretende sustentar, entendemos que deve ser um dos atributos do novo acadêmico do Direito 

(especialmente aquele em sede de doutoramento) dedicar-se ao estudo de questões 

complexas e soluções potencialmente inovadoras.  

Dito isso, os objetivos dos itens iniciais são os seguintes: (I) explicar, de forma 

resumida, as premissas do estudo e o caminho que será traçado para construir as conclusões 

defendidas ao final; (II) estabelecer o corte metodológico da pesquisa realizada; (III) apontar 

os elementos nucleares que sustentam as ideias defendidas. As páginas que se seguem 

abordarão esses temas na mesma ordem acima estabelecida.  

                                                 
1 Lembre-se da observação de SYLVIO MARCONDES, na introdução do seu trabalho sobre a limitação da 

responsabilidade de comerciante individual, datado de 1956: “Dissertando a respeito da técnica sôbre o fim das 

instituições jurídicas, assinala Roger Perrot a predisposição do jurista em utilizar as técnicas antigas, cujos 

efeitos conhece, melhorando-as ou adaptando-as, de preferência a forjá-las de novo, pois tal procedimento 

causa perturbação menor às relações jurídicas.” (Cf. MARCONDES, Sylvio. Limitação da responsabilidade 

de comerciante individual. São Paulo: 1956, p. 12). O livro a que o autor faz referência é: PERROT, Roger. 

De l´influence de la technique sur le but des institutions juridiques. Paris, 1953, n. 9, p. 18.   
2 Na lógica da Lei 6.404/76, a expressão “sociedade por ações” compreende tanto as anônimas quanto as 

comanditas por ações. No entanto, ao longo do presente trabalho, o termo será utilizado para se referir tão 

somente às sociedades anônimas. 
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1. Apresentação do trabalho 

O tema tem caráter multidisciplinar e envolve a interação entre, pelo menos, três 

grandes microssistemas jurídicos3: o societário, o arbitral e o constitucional. Vejamos quais 

serão as principais questões examinadas nessas respectivas áreas.  

Na seara societária, o estudo se dedicará ao exame da dimensão jurídica do contrato 

de sociedade, à atuação e aos limites da autonomia privada dos sócios/acionistas na definição 

da estrutura do negócio jurídico societário, à compreensão da categoria dos direitos 

subjetivos e dos traços fundamentais que formam a tipologia das anônimas fechadas.  

Ao deslocar a discussão para as esferas arbitral e constitucional, o trabalho se 

propõe a estudar as premissas e os fundamentos da arbitragem como método de resolução 

de conflitos por meio do qual as partes voluntariamente renunciam à jurisdição estatal e 

escolhem o juízo arbitral, investindo um terceiro – o árbitro – com o poder necessário para 

dirimir seus conflitos, cuja decisão forma um título executivo judicial. 

A partir disso, busca-se compreender os desafios inerentes à utilização da 

arbitragem como forma de resolver conflitos societários. Em um espectro pormenorizado, 

examina-se a arbitragem societária em sua fase pré-arbitral4, particularmente em quatro 

                                                 
3 Os microssistemas jurídicos representam um fracionamento da ordem legal a partir da crise de fragmentação 

do movimento totalizador de codificação oitocentista. Para os fins do presente estudo, microssistemas são 

regramentos formalmente autônomos dos códigos, com princípios, normas e fontes de criação próprios, os 

quais dão origem a doutrina e jurisprudência que também lhe são peculiares. Sobre o tema disserta o jurista 

argentino RICARDO LUIS LORENZETTI: “O Código constituiu-se em um reflexo da criação do Estado Nacional; 

sua pretensão era ordenar as condutas jurídico-privadas dos cidadãos de forma igualitária; uma só norma, 

aplicável por igual, a todos os cidadãos, sejam nacionais ou estrangeiros (art. 1º, CC argentino. (...) A ideia de 

ordenar a sociedade ficou sem efeito a partir da perda do prestígio das visões totalizadoras; o Direito Civil se 

apresenta antes como estrutura defensiva do cidadão e de coletividade do que como ‘ordem’ social. O Código 

divide sua vida com outros Códigos, com microssistemas jurídicos e com subsistemas. O Código perdeu 

centralidade, porquanto ela se desloca progressivamente. O Código é substituído pela constitucionalização do 

Direito Civil, e o ordenamento codificado pelo sistema de normas fundamentais. A explosão do Código 

produziu um fracionamento da ordem jurídica, semelhante ao sistema planetário. Criaram-se microssistemas 

jurídicos que, da mesma forma como os planetas, giram com autonomia própria, sua vida é independente; o 

Código é como o sol, ilumina-os, colabora em suas vidas, mas já não pode incidir diretamente sobre eles. Pode-

se também referir a famosa imagem empregada por Wittgenstein aplicada ao Direito, segundo a qual, o Código 

é o centro antigo da cidade, a que se acrescentam novos subúrbios, com seus próprios centros e características 

de bairro. Poucos são os que se visitam uns aos outros; vai-se ao centro de quando em quando para contemplar 

as relíquias históricas. Produziu-se uma inversão na Lei de Maine, que chamava a atenção para a tendência da 

civilização de evoluir do status ao contrato; agora, a evolução dá do contrato ao Direito Estatutário.” (Cf. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. Vera Maria Jacob de Fradera. São Paulo: 

Revista dos tribunais, 1998, p. 44-46).    
4 Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se 

forem vários (art. 19 da Lei n. 9.307/96). A título de esclarecimento, a doutrina arbitral identifica três fases na 

arbitragem: (I) a fase pré-arbitral, que se inicia com as negociações para assinar uma convenção de arbitragem, 

passa pela assinatura da convenção arbitral e se encerra com a instituição da arbitragem; (II) a fase arbitral 

propriamente dita, que tem início com a instituição da arbitragem e término quando o árbitro profere a sentença 

arbitral, ou profere o aditamento à sentença arbitral (em razão de uma das partes ter apresentado o pedido de 

esclarecimentos do art. 30 da Lei de Arbitragem); e (III) a fase pós-arbitral, que envolve tudo que ocorrer após 

ser proferida a sentença arbitral ou seu aditamento, abrangendo assim eventual execução da sentença arbitral 
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pontos, que representam o corte metodológico do estudo: (I) a compreensão da natureza 

jurídica e da funcionalidade do contrato de sociedade; (II) a construção da categoria dos 

direitos individuais dos acionistas na doutrina societária e na Lei n. 6.404/76; (III) o 

procedimento para alteração do estatuto social de uma sociedade anônima fechada para fins 

de inserir cláusula compromissória estatutária; e (IV) e a discussão acerca da extensão dos 

efeitos da decisão assemblear majoritária quanto aos acionistas dissidentes, ausentes e 

abstinentes.   

A questão nuclear do estudo reside na delimitação dos limites do exercício da 

autonomia privada nas sociedades anônimas fechadas, aliada à relação entre a situação 

subjetiva ativa dos acionistas de manifestarem sua vontade quanto à escolha da arbitragem 

e à eficácia do princípio da maioria5 como pilar de funcionamento desse tipo societário. 

Defende-se que essa escolha depende de uma manifestação favorável, expressa ou tácita, de 

vontade do acionista, na condição de prerrogativa individual, a qual não pode ser elidida ou 

alterada pelo estatuto ou pela assembleia geral majoritária sem o seu consentimento.   

O trabalho é amplamente favorável à resolução de conflitos societários por 

arbitragem, desde que em um contexto acobertado pela segurança jurídica que pressuponha 

                                                 
e/ou a ação de anulação da sentença arbitral. Sobre o tema ver: MONTORO, Marcos André Franco, 

Flexibilidade do procedimento arbitral. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2010, p. 52. Para uma análise das fases arbitrais sob uma perspectiva processual, ver: DINAMARCO, 

Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 110-112. 
5 Consoante a doutrina especializada, o ordenamento jurídico possui três tipos de normas: (I) regras, (II) 

princípios e (III) postulados. Na visão de HUMBERTO ÁVILA, as regras “(...) são normas imediatamente 

descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação 

se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá o suporte ou nos princípios 

que lhes são axiologicamente sobrejacentes entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção 

conceitual dos fatos. Os princípios “(...) são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementariedade e de particularidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária 

a sua promoção.” Já os postulados são normas jurídicas que estabelecem as condições essenciais para o 

relacionamento normativo, seja apresentando as características básicas do contexto em que as normas se 

inserem (ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito – postulados hermenêuticos), seja dispondo 

de requisitos para uma boa aplicação em concreto de duas normas (postulados aplicativos) (Cf. ÁVILA, 

Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 85 e 143). Apesar do presente estudo não pretender aprofundar essa distinção, 

parece-nos que o chamado “princípio majoritário” constitui, na verdade, uma regra jurídica (e não um 

princípio) que descreve, de maneira abrangente, a forma por meio da qual as deliberações societárias serão 

tomadas no seio das sociedades anônimas. Ao longo do presente estudo optamos por não adotar uma expressão 

única para fazer referência ao “princípio majoritário”, sendo esta, no entanto, a mais utilizada, ainda que pareça 

ser tecnicamente imprecisa. Em uma perspectiva terminológica, endossamos o comentário de CELSO F. 

CAMPILONGO, mesmo que o autor tenha optado pelo uso de expressão distinta em seu estudo político sobre o 

tema: “(...) quer pela amplitude da sua aplicação prática quer pela pluralidade de tratamentos teóricos, seja pela 

polissemia do termo, seja pela necessidade de um enfoque que ultrapassse o formalismo jurídico, adota-se, 

aqui, a expressão, ‘regra da maioria’ em sua dimensão mais lata e abrangente, como sinônimo de princípio da 

maioria, lei da maioria e direito majoritário.” (Cf. CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e democracia. 2. 

ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 33). 
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a concordância dos acionistas em fazê-lo, expressão latente da manifestação da autonomia 

privada. Em outras palavras, não se coaduna com a defesa da plena eficácia da regra da 

maioria em situações que envolvam a derrogação de situações ou direitos subjetivos, tidos 

como garantias individuais de acionistas, ao arrepio da vontade do seu titular. 

 Em síntese, os objetivos do trabalho são claros: busca-se evidenciar a insuficiência 

das soluções propostas pela doutrina para o problema da aprovação majoritária da cláusula 

compromissória estatutária superveniente, no seio de uma sociedade anônima fechada, à 

revelia do consentimento dos acionistas, titulares do direito alterado. Ao final, examina-se a 

viabilidade dos recessos estatutário e/ou legal para a resolução da problemática. 

 

2. Relevância do tema 

 

As razões que motivaram a escolha de tema relacionado à arbitragem societária 

decorreram de problemas práticos resolvidos de forma razoável em alguns dos principais 

tipos societários utilizados no Brasil (e.g., sociedades limitadas6 e sociedades anônimas 

abertas7), mas ainda sem solução satisfatória para as anônimas fechadas8.  

                                                 
6 No caso das sociedades limitadas, a questão se resolve por meio da aplicação do disposto no art. 1.077 do 

Código Civil, que permite ao sócio dissidente de qualquer alteração no contrato social retirar-se da sociedade 

nos 30 dias subsequentes à reunião. Nesse particular, lembre-se que, nos termos do art. 1.076, inc. I, do CC/02, 

a inserção de cláusula compromissória no contrato social de uma sociedade limitada depende de votos 

correspondentes a, no mínimo, a três quartos do capital social. Respeitada essa sistemática, a jurisprudência 

tem confirmado a plena eficácia da cláusula compromissória inserida em contrato social de sociedade limitada. 

Nesse sentido ver: TJ/RJ, 8ª Câmara Cível, AG em AC 2009.001.04638, Rel. Mônica Maria Costa, j. 

29.09.2009; TJ/SP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 0014959-43.2012.8.26.0361, Rel. Maia 

da Cunha, j. 21.05.2013. A questão, no entanto, ainda é controversa, tendo sido recentemente debatida no órgão 

plenário da JUCESP. O caso envolveu recurso administrativo interposto por uma sócia buscando cancelar o 

arquivamento de alteração contratual, aprovada pelo voto da maioria, que excluiu cláusula arbitral estipulada 

no contrato social. No julgamento do recurso, a maioria dos vogais (9X7), embasados na opinião da consultoria 

jurídica da autarquia, deu provimento ao recurso por entender que a cláusula arbitral havia sido inicialmente 

acordada por todos os sócios, não sendo lógico que a maioria simples dos sócios pudesse diminuir um direito 

essencial subjetivo de todos eles, sem a sua concordância (Jucesp, Plenário, Ata nº 80/2014, Rel. Vogal 

Reinaldo Pedro Correa, j. 09.01.2014).   
7 Nas sociedades anônimas abertas, o problema do alcance subjetivo da cláusula compromissória estatutária, 

principalmente naquelas listadas no Novo Mercado, em que a adesão à Câmara do Mercado (CAM) é requisito 

obrigatório para o ingresso no segmento (art. 13.1 do Regulamento do Novo Mercado), encontra solução na 

possibilidade de os acionistas dissidentes (da deliberação assemblear que aprovou a inclusão da cláusula no 

estatuto social ou o ingresso da companhia em segmento especial, no qual a adoção da arbitragem é obrigatória) 

terem a possibilidade de vender suas ações diretamente no mercado (ainda que se possa questionar a eficiência 

do preço de venda das ações). A mesma lógica não funciona nas sociedades anônimas fechadas (e também nas 

anônimas abertas sem liquidez – não inseridas no presente estudo em razão da premissa metodológica adotada), 

nas quais inexiste mercado líquido para a venda das ações. Em tais sociedades, o problema continua sem 

solução adequada.  
8 A colisão entre a regra da maioria e o consentimento do sócio/acionista quanto à escolha da arbitragem como 

forma de resolução de litígios atinge todos os tipos societários que funcionam com base na lógica majoritária. 

Porém, o caso mais preocupante é o das sociedades anônimas fechadas, nas quais o art. 137 da Lei 6.404/76 

não autoriza o exercício do recesso em razão da inclusão de cláusula compromissória estatutária, nem existe 

liquidez para venda das participações no mercado. Diante do crescimento da arbitragem no Brasil, a tendência 
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Firma-se opinião no sentido de que nem a doutrina arbitral nem a societária 

conseguiram endereçar soluções ajustadas para o problema ou, pelo menos, que estejam em 

conformidade com as bases fundamentais de ambos os microssistemas jurídicos. Pelo 

contrário, os doutrinadores e a jurisprudência têm-se filiado a posições extremistas, ora 

baseadas na simples e objetiva prevalência do princípio da maioria (geralmente os 

societaristas), ora na rígida exigência de unanimidade (geralmente os arbitralistas), cujos 

efeitos são a insegurança jurídica e o aumento dos custos para a utilização da arbitragem em 

âmbito societário9. 

A complexidade e a multidisciplinaridade do tema são evidentes. Há uma colisão 

frontal entre os direitos individuais dos acionistas, a regra de deliberação das sociedades 

anônimas e a escolha do método de acesso à Justiça. De um lado, a prevalência do princípio 

da maioria (art. 129 da Lei n. 6.404/76) e, de outro, a necessária manifestação favorável de 

vontade do acionista para aprovar a cláusula arbitral e se submeter aos seus efeitos (art. 4.º 

da Lei n. 9.307/96), sob pena de violação do direito fundamental previsto no art. 5.º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal.   

Após referir as razões que embasam as principais soluções propostas pelas 

doutrinas, arbitral e societária, dentre as quais se destacam (I) a prevalência do princípio da 

maioria na aprovação da cláusula compromissória10; e (II) a ineficácia da cláusula com 

                                                 
é que os casos envolvendo o tema sejam cada vez mais frequentes. Em pesquisa jurisprudencial, verificamos 

que os Tribunais Estaduais já tiveram oportunidade de se manifestar sobre a matéria em algumas 

oportunidades, com posicionamentos divergentes. Em sentido favorável à vinculação do sócio dissidente 

(TJ/MG, 13.ª Câmara Cível, AC 1.0024.08.071075-9/001, Rel. Des. Francisco Kupidlowski, j. 09/07/2009; 

TJ/RJ, 8.ª Câmara Cível, AC 2009.001.04638, Rel. Des. Mônica Maria Costa, j. 30/06/2009). Em sentido 

favorável à ineficácia da cláusula compromissória arbitral com relação ao sócio dissidente (TJ/MG, 10.ª 

Câmara Cível, AI 1.0035.09.169452-7/001, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, j.  13/04/2010).   
9 Nesse diapasão, pertinentes são as observações de RACHEL SZTAJN quanto à incerteza legal e os custos de 

transação que podem decorrer da casuística jurisprudencial nos sistemas jurídicos de base romano-germano-

canônica: “A jurisprudência aumenta, ou diminui, a certeza e a segurança do Direito, com reflexo nos custos 

de transação. A função promocional do Direito, o prêmio ou a punição, conforme Norberto Bobbio, deve ser 

corroborado pelos Tribunais.” (Cf. SZTAJN, Rachel. Incerteza legal e custos de transação: casuística 

jurisprudencial. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. n. 155/156, ago./dez., 2010, 

p. 40-48, p. 41).  
10 Nesse sentido: FLAKS, Luis Loria. A arbitragem na reforma da lei das S/As, Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Financeiro e Econômico n. 131, jul./set. 2003, São Paulo, p. 100-121; ENEI, José Virgílio Lopes. 

A arbitragem nas sociedades anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 

129, jan./mar. 2003, São Paulo, p. 136-173; ROSSI, Lívia. A arbitragem na Lei das Sociedades Anônimas. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 129, jan./mar. 2003, São Paulo, p. 186-

205; ACERBI, Andrea Góes. A extensão dos efeitos da cláusula compromissória nos estatutos das sociedades 

anônimas. In: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc (org.). Aspectos da arbitragem institucional. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 181-231; MARTINS, Pedro Antônio Batista. A arbitragem nas sociedades de 

responsabilidade limitada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 126, p. 58-74, 

abr.-jun., 2002; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem na lei das sociedades anônimas. In: 

CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Sociedade anônima: 30 anos da 

Lei n. 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 247-27; VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem 
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relação aos acionistas dissidentes, ausentes ou que se abstiveram da votação11, cujos 

argumentos estão relacionados (a) à inexistência de presunção de renúncia quanto a direito 

essencial de qualquer acionista12; (b) à exigência de unanimidade13; (c) à equiparação do 

contrato de sociedade a um contrato de adesão e a necessidade de assinatura da cláusula em 

termo apartado14; e (d) à natureza parassocial da cláusula compromissória15, o estudo propõe 

a abertura de uma nova linha de abordagem, cujos pilares de sustentação estão indicados 

abaixo.   

Há quem sustente, com razão em nosso entender, que a solução ideal para o 

problema consistiria na ampliação das hipóteses legais de exercício do direito de recesso 

com a inclusão da cláusula compromissória como uma de suas hipóteses legitimadoras. 

Assim como ocorreu na Itália16, essa solução seria mais eficiente (evitaria os custos de 

                                                 
no direito societário. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004; WALD, Arnoldo. A crise e a arbitragem no direito 

societário e bancário. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 20, p. 9-24, jan./mar., 2009. 
11 Nesse sentido: PELA, Juliana Krueger. Notas sobre a eficácia da cláusula compromissória estatutária. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Financeiro e Econômico, n. 126, abril-julho 2002, p. 129-140; 

CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Reforma da Lei das S/As Comentada. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; 

CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros e EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/As. São Paulo: Saraiva, 

2002; CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. v. 2; PANTOJA, Teresa Cristina G. Dificuldades (superáveis) para a adoção da 

arbitragem, p. 68-98. In Prática em Arbitragem, PANTOJA, Teresa Cristina G (coord.), Forense Universitária, 

2008, p. 68-98; BARBOSA MOREIRA, Daniela Bessone. A convenção arbitral em estatutos e contratos 

sociais. In ALMEIDA, Ricardo Ramalho (coord.) Arbitragem interna e internacional. Questões de doutrina e 

da prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 361-391.  
12 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/As. São 

Paulo: Saraiva, 2002; CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades 

Anônimas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.2. 
13 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto.  Arbitragem e processo. Um comentário à Lei 9.307/96, 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 111; GUERREIRO, Luis Fernando, Convenção de arbitragem e processo arbitral. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 65.  
14 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/As. São 

Paulo: Saraiva, 2002; CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades 

Anônimas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2. 
15 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/As. São 

Paulo: Saraiva, 2002; CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades 

Anônimas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2. 
16 Entrou em vigência na Itália, no ano de 2004, o Decreto Legislativo n.º 5, de 17 de janeiro de 2003, prevendo 

a nova disciplina em relação à arbitragem societária, a intermediação financeira, os direitos bancário e 

creditício. O legislador idealizou um novo sistema de arbitragem destinado a resolver controvérsias de natureza 

societária, estabelecendo uma série de novas regras acerca do tema. O alcance subjetivo da cláusula 

compromissória estatutária foi claramente definido pelo decreto italiano, com o intuito de pôr fim às discussões 

doutrinárias existentes acerca do tema. Como veremos adiante, em seu artigo 34.6, a lei passou a exigir que as 

alterações estatutárias que introduzam cláusula compromissória estatutária ou que alterem a redação de 

cláusula já existente sejam aprovadas por sócios que representem, ao menos, dois terços do capital social. Além 

disso, o referido artigo prevê que os sócios ausentes ou dissidentes têm a possibilidade de exercer seu direito 

de retirada da sociedade no prazo de 90 dias. Uma parcela da doutrina refere o exemplo italiano como modelo 

a ser seguido nos sistemas jurídicos, como o brasileiro, que enfrentam problemas teóricos e práticos com 

relação à aplicação da cláusula compromissória estatutária, sem aceitação expressa dos acionistas. Sobre o 

tema: MAKANT, Barbara, e QUEIROZ, Samantha Longo, Comentários à nova Lei sobre Arbitragem 

Societária italiana – Dec. 5, de 17.01.2003. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 3. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, ano 1, set.-dez., 2004, p. 296-300; BELLA, Enrico, A arbitragem societária italiana. Revista 
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administrar dois sistemas de resolução de litígios dentro da mesma companhia – arbitral e 

judicial) e sistematicamente correta, já que garantiria plena vigência ao princípio majoritário 

e manteria intacta a vontade do acionista dissidente, em consonância com os ditames dos 

direitos individuais dos acionistas e da Lei de Arbitragem.  

Sem embargo, antes de sustentar essa orientação como definitiva e satisfatória (haja 

vista o inegável custo atribuído à companhia, ente legal responsável pelo pagamento do 

reembolso das ações ao acionista dissidente), o trabalho percorre os fundamentos jurídicos 

que explicam a plena eficácia do princípio da maioria nas sociedades anônimas, bem como 

as bases que fundamentam os direitos individuais dos acionistas (neles incluído o recesso) 

como limite ao poder de disposição do acionista controlador/sociedade na interpretação e 

consecução do interesse social.  

Analisa-se, nesse contexto, uma alternativa ainda pouco explorada entre nós: a 

viabilidade legal da criação de hipótese adicional de recesso diretamente no estatuto social 

(“recesso estatutário”), como consequência do exercício da autonomia privada dos acionistas 

no seio das sociedades anônimas fechadas.    

Em síntese, acredita-se que a resolução do imbróglio apresentado passa pela 

compreensão (I) da natureza jurídica do contrato de sociedade e das sociedades anônimas; 

(II) do princípio da autonomia privada e seus contornos no direito societário; (III) dos 

direitos individuais dos acionistas; (IV) dos fundamentos teóricos e limitações à regra da 

maioria; bem como pelo (V) exame da jurisdição arbitral no contexto das garantias 

fundamentais erigidas pela Constituição Federal, temas de que doravante iremos nos ocupar.  

 

3. Contribuição original da tese 

 

O estudo pretende contribuir para a ciência jurídica brasileira, oferecendo-lhe uma 

nova sistemática de abordagem para o problema dos direitos individuais dos acionistas, do 

princípio majoritário e da cláusula compromissória estatutária superveniente no contexto das 

sociedades anônimas fechadas, extraindo dessa construção soluções (e desafios) para o 

tratamento do tema. 

Não se identificaram na literatura jurídica pátria estudos acadêmicos que se 

propusessem a estudar o tema sob uma perspectiva dogmática multidisciplinar, 

                                                 
Brasileira de Arbitragem, n. 14, São Paulo: IOB Thompson, 2007, p. 77/78/85; CORAPI, Diego, Notas sobre 

a arbitragem econômica nas sociedades, Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo:  Revista dos Tribunais, 

ano 1, set.-dez., 2004, p. 32-41. 
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complementar e adequada à variedade de dimensões que o problema apresenta17, sendo 

nosso objetivo meramente instrumental e investigativo sem pretensão de esgotamento.  

O exame crítico, sistemático e organizado das sociedades anônimas, como tipo 

societário, das soluções apontadas pela doutrina para o problema (inclusive o recesso 

estatutário), aliado à identificação das razões jurídicas subjacentes à regra da maioria e aos 

direitos individuais dos acionistas, desvendam uma pouco explorada, porém fundamental, 

associação entre a arbitragem e as prerrogativas essenciais dos acionistas, e apontam para a 

necessidade de alterar a Lei n. 6.404/76 para solucionar eficazmente o problema (por meio 

da extensão das hipóteses de recesso do art. 137).   

Por fim, entende-se que a sistematização das informações da pesquisa e a consulta 

à farta fonte bibliográfica, nacional e estrangeira, lançará novas bases para a consolidação 

das matérias tratadas, representando uma contribuição inovadora e condizente com o que se 

espera de uma tese de doutoramento18.   

 

4. Plano proposto  

 

O trabalho examina o tema da arbitragem nas sociedades anônimas fechadas, 

particularmente sua relação com os direitos individuais dos acionistas, o princípio 

majoritário, o direito de recesso e o problema da cláusula compromissória estatutária 

superveniente. Todavia, para chegar a esse ponto crítico, será percorrido um caminho lógico-

descritivo cujo marco inicial é a compreensão das premissas jurídicas que fundamentam e 

estruturam o contrato de sociedade como plurilateral, associativo e de organização.  

Busca-se analisar as características e a lógica de funcionamento do contrato de 

sociedade, bem como as bases essenciais desse negócio jurídico e os elementos que 

estruturam sua organização como modelo ideal para a exploração de uma atividade 

econômica com comunhão de escopo.  

                                                 
17 Concordamos, nesse particular, com o aviso de BERNARD HANOTIAU a respeito da dificuldade de se 

aplicarem novas teorias (no caso a desconsideração da personalidade jurídica) na resolução por via arbitral de 

conflitos societários, sem entender os conceitos básicos da disciplina societária: “(...) antes de ventilar a 

aplicação da teoria deve-se ter, em primeiro lugar, uma boa compreenssão dos princípios básicos do direito das 

sociedades, o que nem sempre é o caso.” (Tradução livre). (Cf. HANOTIAU, Bernard. Complex arbitration, 

multiparty, multicontract, multi-issue and class actions. Netherlands: Kluwer Law International, 2005, p. 98). 

Parece-nos que a reflexão pode ser estendida para a problemática enfrentada no presente estudo, cuja solução 

passa, necessariamente, pela compreensão a respeito dos princípios e regras aplicáveis a todas as searas 

jurídicas envolvidas.     
18 Nesse ponto, lembre-se das lições de NATALINO IRTI, para quem não é ofertado ao jurista o prazer da 

nostalgia, tampouco da sútil tristeza que toma conta de si ao ver o sol que se põe; tem ele o dever de 

compreender e recompor a lógica do seu próprio tempo, caminhando entre os destroços do passado e as 

incertezas do futuro (Cf. IRTI, Natalino. L’Eta della decodificazioni, 4. ed. Milão: Giufre, 1999, p. 64).  
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Vencida essa parte inicial, o estudo avalia as principais soluções, arbitrais e 

societárias, construídas pela doutrina para o problema da eficácia subjetiva da cláusula 

estatutária superveniente aos acionistas ausentes, dissidentes ou abstinentes. A partir da 

compreensão dos direitos individuais dos acionistas e da aplicação imediata de garantias 

constitucionais nas relações societárias, traçam-se os fundamentos jurídicos que sustentam 

a ilegitimidade da sociedade para dispor de prerrogativa individual do acionista e a 

necessidade de outorgar a ele uma porta de saída, consistente na reforma legislativa para a 

criação de uma nova hipótese legal de recesso.   

Formalmente, o trabalho está dividido em três partes, cada uma delas segmentada 

em dois capítulos. A primeira parte analisa a relação entre direito societário e autonomia 

privada, dividindo-se em dois segmentos. O primeiro capítulo analisa as premissas 

fundamentais do direito societário, principal campo de abordagem do estudo, localizando-o 

no ordenamento jurídico privado e delimitando o espectro do estudo ao fenômeno 

associativo nas sociedades empresárias personificadas. Logo a seguir, o texto examina as 

premissas jurídicas que fundamentam e estruturam o contrato de sociedade como 

plurilateral, associativo e de organização, bem como as relações jurídicas que dele decorrem.   

O segundo capítulo trata da terminologia, do conceito e das esferas de atuação da 

autonomia privada. A partir de um exame de suas linhagens filosóficas, define-se a expressão 

que será utilizada ao longo do estudo (i.e., autonomia privada) e busca-se precisar o sentido 

específico do seu conceito genérico (i.e., liberdade negocial), identificar o instrumento que 

lhe dá suporte (i.e., negócio jurídico) e seu principal veículo (i.e., situação jurídica/direito 

subjetivo).  

A segunda parte também é formada por dois capítulos. O principal objetivo deles é 

examinar os traços fundamentais do tipo e os pilares do regime jurídico das sociedades 

anônimas, particularmente as fechadas. O primeiro capítulo examina os tipos societários, sua 

estrutura, função e os limites da sua flexibilidade, tendo como parâmetro de análise o 

conceito de sociedade.  

Estudam-se, também, as normas cogentes, em contraposição às normas dispositivas 

– supletivas e interpretativas – como principal limite de atuação da autonomia privada. Com 

enfoque nos conceitos de sociedade e tipo societário, busca-se enquadrar o esquema 

normativo das regras do Código Civil que regem a matéria no critério de classificação 

(cogente ou dispositiva), identificando, assim, alguns dos obstáculos da vontade individual 

nessa seara jurídica.  
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O segundo capítulo examina os traços fundamentais das sociedades anônimas, 

esquadrinha a distinção legal e tipológica entre os subtipos de companhia, aberta e fechada, 

dando enfoque à última, especialmente com relação aos limites internos para a atuação do 

princípio da autonomia privada. O capítulo salienta, também, a atuação de duas forças 

motrizes que determinam a lógica de funcionamento da sociedade anônima, maioria e 

minoria19, enfatizando os direitos individuais dos acionistas, a assembleia geral dos 

acionistas, o princípio majoritário e o direito de recesso como instrumentos/alicerces 

societários responsáveis por manter o equilíbrio do sistema.  

A terceira parte segue a mesma estrutura das anteriores, dividindo-se em dois 

capítulos, e compõe o eixo principal da tese. O primeiro capítulo examina a relação existente 

entre a arbitragem e os direitos fundamentais, especialmente o de acesso à Justiça, bem como 

outros elementos e requisitos indispensáveis ao bom funcionamento da arbitragem (e.g. 

                                                 
19 Sobre a utilização dos termos “maioria” e “minoria” na esfera societária, bem como a finalidade das regras 

que tutelam a minoria, como grupo de acionistas, e os acionistas individualmente considerados, são relevantes 

as lições de WALDÍRIO BULGARELLI: “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. Tem-se, muitas vezes, em questão quantitativa, a 

minoria como uma quase maioria, ou seja, uma grande minoria. Razão pela qual, Ascarelli, em 1930, ao 

comentar a clássica tese de René David, referia-se ao controlador como picoli nuclei dei grossi azionisti, e a 

massa dos demais acionistas como masse dei piccoli azionisti. “Enquanto os controladores são também 

chamados de maioria – o que nem sempre quantitativamente é correto, mas que na prática societária se 

confunde –, já a minoria, numa análise mais profunda, oferece também dificuldades terminológicas, dado o 

emprego variado de denominações para qualificar os acionistas integrantes do quadro acionário.” E conclui 

dizendo que: “Minoria é afinal uma posição – eventual ou não – que o acionista atravessa: pode-se dizer que o 

acionista não é minoria, mas está em minoria. Situação, ademais, que pode ser eventual, pois que ele pode – 

por aquisição de novas ações, por acordo de votos ou mesmo por pressão contratual (fornecimentos, 

financiamentos, etc.) – tornar-se maioria ou dela participar. Protege-se assim aquele acionista que se encontra 

em tal posição contra os possíveis e eventuais abusos da maioria. Enquanto os direitos conferidos aos acionistas 

em relação à sociedade visam a garanti-los, mantendo intocável a sua posição de acionista ou possibilitando 

que defendam seus interesses individuais contra o grupo ou especificamente contra a administração, já aqueles 

conferidos aos acionistas, como minoria, objetivam permitir que possam intervir na vida societária. Daí que 

podemos considerar os direitos dos acionistas, em geral, e enquanto tal, como os concedidos contra qualquer 

violação, objetivando protegê-los, salvaguardando a essencialidade da sua condição de sócio e voltados contra 

quem quer que seja. Já os direitos concedidos aos acionistas, na condição de minoria, vale dizer, quando 

sujeitos aos controladores, têm como objetivo protegê-los contra qualquer violação ou manobra da maioria 

tendente a prejudicar seus interesses. Daí a noção, hoje bem aceita, de que a minoria é o acionista ou conjunto 

de acionistas que, na Assembleia Geral, detêm uma participação em capital inferior àquela de um grupo 

oposto.” (Cf. BULGARELLI, Waldírio. Regime jurídico da proteção às minorias. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 33 e 40). No mesmo sentido: CLUSELLAS, Eduardo L. Gregorini. La protección de las minorías en 

las sociedades anónimas. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1959, p. 11. Como ressalta MARCELO VEIRA VON 

ADAMEK, o termo “minoria” deve ser entendido como “(...) não controlador, pouco importando a proporção e 

a espécie da sua participação societária. O termo ‘minoria’ assume, aqui, a ideia de não controlador e constitui, 

precisamente, uma específica situação subjetiva de sócio diante da sociedade e dos demais membros.” (Cf. 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de minoria em direito societário (abuso das posições subjetivas 

minoritárias). Tese de doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 44).    
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forma de manifestação de vontade das partes e natureza jurídica da arbitragem e da cláusula 

compromissória).  

O segundo capítulo faz um apanhado das premissas da arbitragem como forma de 

resolução de conflitos societários no âmbito das sociedades anônimas, mormente a partir da 

previsão do art. 109, §3.º, da Lei n. 6.404/76, inserido pela reforma de 2001 (Lei n. 

10.303/01), com enfoque no processo de inserção da cláusula, na manifestação de vontade 

das partes e no instrumento que lhe outorga eficácia (cláusula compromissória).  

Examina, também, a eficácia da cláusula compromissória estatutária superveniente 

com relação aos acionistas dissidentes, ausentes e abstinentes, enfatizando a insuficiência e 

o extremismo das soluções propostas tanto pela doutrina arbitral quanto pela societária. A 

tese defende que nenhuma das proposições examinadas (mesmo o recesso estatuário) é capaz 

de resolver de forma satisfatória o problema ou desenhar uma solução razoável e de 

compromisso, cujas premissas respeitem tanto os fundamentos da arbitragem quanto a lógica 

de funcionamento do direito societário.  

Ao fim e ao cabo, o trabalho propõe a extensão das hipóteses de recesso legal como 

a solução mais equilibrada, ajustada e compatível com os microssistemas jurídicos 

estudados, delineando algumas peculiaridades do seu funcionamento. Adota-se, como 

paradigma de análise, o Projeto de Lei do Senado n. 406, de 201320, de autoria do Sen. Renan 

Calheiros, que altera, entre outras questões, a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para 

incluir entre as hipóteses de recesso a inserção de convenção de arbitragem no estatuto 

social.  

  

                                                 
20 Cuja ementa é: “Altera a Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes 

recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas 

cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral, a sentença arbitral e o incentivo ao estudo do 

instituto da arbitragem.” 
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CONCLUSÃO 

O estudo sustenta que uma análise multidisciplinar da arbitragem societária, mais 

especificamente da extensão subjetiva dos efeitos de cláusula compromissória superveniente 

inserida no estatuto social de sociedade anônima fechada com base na regra da maioria, 

permite a construção de uma solução jurídica mais adequada ao problema, que não viole 

frontalmente os princípios e as regras das esferas jurídicas envolvidas.  

Ao longo do texto, sustentamos as seguintes premissas como pilares das conclusões 

apresentadas ao final:  

 

Parte I: Contrato de sociedade e autonomia privada 

 

(I) O contrato de sociedade é do tipo plurilateral associativo, estruturado e 

organizado segundo as disposições da lei, distinguindo-se dos demais contratos 

bilaterais em razão de uma série de características, dentre as quais está a pluralidade 

de partes, a busca de um escopo comum e a regra da maioria como técnica de 

formação da vontade social.  

(II) Estrutura e organização são elementos indispensáveis para a formação e a 

caracterização da sociedade como tipo contratual, exercendo papel preponderante 

no cumprimento da sua função e na atuação das demais características que formam 

o núcleo do seu caráter plurilateral e associativo.  

(III) O ato constitutivo e o estatuto social são figuras distintas, ainda que ambos 

tenham natureza jurídica contratual. O estatuto social se destaca do contrato ou do 

ato de constituição de uma sociedade não somente pela diferenciação quanto a sua 

gênese e formação, mas, principalmente, pelo seu escopo funcional, já que, além de 

contrato normativo, é também norma central interna da sociedade.   

(IV) As relações societárias resultantes de um fenômeno associativo dividem-se em 

dois tipos: internas e externas. A primeira envolve os sócios entre si e com a 

sociedade, ao passo que a segunda conecta a sociedade com terceiros.  

(V) O princípio da autonomia privada representa o poder outorgado ao indivíduo 

de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, nos limites postos pela lei. Dentre 

as restrições legais estão as normas cogentes, consideradas como tais aquelas que 

não são passíveis de alteração pela vontade das partes, geralmente por envolverem 

interesses superiores.  
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(VI) Situações jurídicas são conjuntos de direitos ou de deveres atribuídos a 

determinados sujeitos, em virtude das circunstâncias em que eles se encontram, ou 

das atividades que desenvolvem, resultando em posições jurídicas ativas e passivas.  

(VII) Os direitos subjetivos são posições jurídicas ativas e denotam uma espécie de 

poder concreto e determinado que a ordem legal outorga ao indivíduo para agir e 

exigir de outrem, conforme os seus interesses, um determinado comportamento, 

respeitados os limites legais. 

(VIII) O exercício de um direito subjetivo depende da vontade do seu titular, isto é, 

de o sujeito ser livre ou não para exercê-lo. Uma das características inerentes a essa 

categoria jurídica é o poder de disposição do seu titular. 

(IX) A legitimidade é a qualidade do sujeito decorrente da posição jurídica que 

ocupa, sendo inerente ao titular de um direito subjetivo e pressuposto básico para a 

disposição eficaz de direitos típicos de tal situação jurídica.  

(X) A autonomia privada é um dos princípios formadores do direito das sociedades, 

de modo que as situações jurídicas atribuídas aos acionistas representam o modo de 

atuação dos particulares no âmbito do ordenamento societário. 

 

Parte II: Sociedades anônimas fechadas 

 

(I) Os tipos societários são modelos contratuais estruturados pela lei que as partes 

elegem para a realização de um negócio. No âmbito societário, eles outorgam ao 

empreendedor opções normativas para modelar uma atividade, traçando a espinha 

dorsal do empreendimento e assegurando a organização e a alocação dos recursos 

no mercado. 

(II) O sistema brasileiro de sociedades é classificado como de tipicidade fechada, 

não admitindo a constituição de estruturas societárias distintas daquelas previstas 

na lei (art. 983 do CC/02). 

(III) A tipicidade contratual funciona como um fator de limitação da vontade das 

partes. Apesar de fechado, o sistema societário brasileiro admite nível razoável de 

flexibilidade na formatação de modelos. 

(IV) Os critérios doutrinários para classificar as sociedades em tipos giram, direta 

ou indiretamente, em torno de dois parâmetros: (1) o relacionamento interno entre 

os sócios, vinculado à estrutura de organização da sociedade, e (2) o relacionamento 
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externo com terceiros – referente aos regimes de responsabilidade limitada, 

ilimitada, subsidiária ou solidária dos sócios com relação ao passivo da sociedade. 

(V) O espectro de atuação da autonomia privada dos acionistas é determinado pela 

natureza cogente ou dispositiva das regras societárias. A alteração das primeiras 

tende a gerar uma sociedade atípica, enquanto que a mudança das segundas tende a 

gerar uma sociedade típica com cláusula atípica.  

(VI) O eixo central do contrato de sociedade – formado pelos elementos previstos 

no artigo 981 (e.g. contribuição para o exercício da atividade, exercício da atividade 

econômica e distribuição dos ganhos e das perdas) – é cogente e indispensável para 

a existência de uma sociedade. A ausência de qualquer desses elementos acarreta o 

desaparecimento da sociedade, como negócio jurídico típico, podendo dar margem 

à formação de outra espécie de contrato (mas não o de sociedade). 

(VII) A sociedade anônima é um tipo societário de formação histórica, cuja 

estrutura jurídica originária era voltada para a captação da poupança popular e a 

destinação dos recursos para grandes empreendimentos (companhias abertas).  

(VIII) Ao longo dos séculos, seu DNA foi alterado para permitir a atuação em um 

universo mais restrito, desvinculando-a da necessária emissão pública de valores 

mobiliários (companhias abertas) e direcionando-a para a organização de estruturas 

de negócios mais enxutas, geralmente idealizadas a partir de uma estrutura reduzida 

ou familiar (companhias fechadas). 

(IX) Em ambos os subtipos (aberta e fechada), os traços tipológicos fundamentais 

das sociedades anônimas são: (1) o regime da responsabilidade limitada dos 

acionistas; (2) a circulação das participações societárias ou a transmissão da posição 

jurídica de sócio; (3) a rígida estrutura organizacional interna. 

(X) A distinção legal (e formal) entre sociedades anônimas fechadas e abertas não 

considera a totalidade das suas diferenças tipológicas materiais. As diferenças entre 

os subtipos é, também, de ordem substancial, ou seja, de qualidade, razão pela qual 

deve-se retomar a lógica de se manter uma separação técnica, metodológica e 

sistemática das regras jurídicas aplicáveis às fechadas e às abertas.  

(XI) No direito societário, a autonomia privada significa autonomia estatutária, isto 

é, a possibilidade de os acionistas individualizarem as normas organizativas de 

determinado negócio societário aos seus interesses, respeitados os limites legais.  
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(XII) Há boa margem para atuação da autonomia privada no ajuste dos estatutos 

sociais de sociedades anônimas fechadas (desde que tais variações não violem o 

núcleo rígido do tipo).  

(XIII) A assembleia geral é um órgão central e vital da sociedade anônima, 

responsável por investir os demais órgãos, decidir sobre os negócios da companhia 

e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e ao seu 

desenvolvimento. 

(XIV) As deliberações assembleares têm a natureza jurídica de ato colegial, com 

efeito vinculante perante todos os acionistas, mesmo os dissidentes, abstinentes e 

ausentes, seja em razão de uma necessidade funcional do ordenamento societário, 

seja para realizar o interesse social.  

(XV) A regra da maioria não é um instituto jurídico propriamente dito, mas uma 

fórmula legal instrumental, que não encontra razão de ser em si mesma, mas sim no 

local e no contexto em que é aplicada.  

(XVI) A regra constitui instrumento indispensável para o exercício do controle 

societário interno e elemento determinante para a lógica de funcionamento dos 

órgãos de deliberação colegiada das sociedades anônimas.  

(XVII) O fundamento teórico subjacente à regra da maioria é a consecução do 

interesse comum dos sócios enquanto sócios, sendo o acionista controlador seu 

intérprete oficial. Nas situações em que a lei protege interesses individuais do 

acionista o princípio majoritário não é dotado de plena eficácia.  

(XVIII) O equilíbrio no relacionamento entre a maioria (i.e., controlador) e a 

minoria (i.e., não controlador) constitui pedra de toque do funcionamento das 

sociedades. O balanceamento entre esses interesses deve ser a finalidade de toda e 

qualquer norma que busque regular a relação existente entre essas duas forças, cuja 

atuação ocorre de forma mais intensa nas sociedades anônimas. 

(XIX) Os interesses dos acionistas são tutelados por normas jurídicas que podem 

impor, direta ou indiretamente, uma limitação ao poder de atuação do ente social, 

podendo outorgar aos acionistas determinadas prerrogativas para influenciar o rumo 

das relações societárias internas.  

(XX) A regra societária básica é a de que o interesse social prevaleça sobre o 

interesse individual do acionista. Eventualmente o sócio poderá se encontrar em 
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posição frontal à sociedade, sendo, frente a esta, um sujeito jurídico próprio e 

independente, muitas vezes com interesses autônomos. 

(XXI) A posição jurídica de sócio em uma sociedade é concebida como um status 

socii, isto é, uma sistemática comum de direitos, poderes, deveres e ônus, inserida 

em uma coletividade, regulada por um ordenamento jurídico próprio – societário –

, que se funda em uma qualidade subjetiva, que é seu pressuposto. 

(XXII) Os direitos individuais regulados pelo art. 109 da Lei n. 6.404/76 e as 

garantias a eles inerentes representam esfera legal particular dos acionistas, sobre a 

qual a sociedade não tem legitimidade para dispor.  

(XXIII) O direito à qualidade de sócio é a única prerrogativa individual do acionista 

que pode ser juridicamente qualificada como direito subjetivo do acionista. As 

demais hipóteses legais não constituem direitos subjetivos na acepção técnica do 

termo, especialmente diante da ausência de pleno poder de disposição dos sócios.  

(XXIV) É necessário distinguir as normas societárias cogentes dos direitos 

individuais do acionista, ainda que, em algumas oportunidades, um direito subjetivo 

possa vir a ser regulado por uma norma cogente por formar o núcleo rígido do 

contrato de sociedade e/ou do tipo societário em questão. Não se pode extrair um 

direito subjetivo de cada norma inderrogável do ordenamento societário, 

(XXV) Deve-se visualizar as prerrogativas legais individuais dos acionistas menos 

como direitos subjetivos em sentido próprio ou estrito e mais como situações 

jurídicas subjetivas ativas, como pressupostos de uma série de posições, de natureza 

patrimonial e extrapatrimonial do sócio em face da sociedade.  

(XXVI) Essas situações jurídicas subjetivas abstratas poderão se concretizar, 

tornando-se direitos subjetivos, desde que ocorrido certo fato gerador que coloque 

a sociedade em posição jurídica passiva em face dos acionistas.  

(XXVII) O direito de recesso é um direito essencial do acionista previsto no art. 

109, inc. V, da Lei n. 6.404/76 e oferece a eles a possibilidade de discordar de certas 

decisões assembleares majoritárias previstas em lei, e obter o reembolso do valor 

das suas ações diretamente da companhia.  

(XXIX) As hipóteses de recesso tendem a ser classificadas como taxativas, não 

admitindo extensão estatutária. Contudo, sustenta-se que a ampliação convencional 

dos casos legais de recesso em sociedades anônimas fechadas é possível – por meio 
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da atuação do princípio da autonomia privada – e seu exercício não fere os núcleos 

rígidos desse tipo societário. 

 

Parte III – Extensão dos efeitos de cláusula compromissória estatutária  
 

(I) Os direitos fundamentais têm eficácia imediata nas relações privadas, 

independentemente de nova atuação estatal, seja pela via executiva ou legislativa.  

(II) A aplicação dos direitos fundamentais no âmbito do direito societário tem como 

parâmetro interpretativo os princípios constitucionais da atividade econômica 

estabelecidos pelo art. 170 da CF/88, com maior peso para o da propriedade privada 

e da livre concorrência.  

(III) O direito de acesso à Justiça é um direito fundamental previsto no art. 5.º, inc. 

XXX, da CF/88.  

(IV) A arbitragem é um meio heterocompositivo de solução de conflitos, alternativo 

(ou complementar) à via judiciária, sendo a autonomia privada um dos seus 

princípios fundantes. 

(V) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARSEC 5.206-7, declarou que 

a livre estipulação contratual de cláusula arbitral representa uma forma válida de 

exclusão da apreciação judicial de lesão ou ameaça de lesão a direito. 

(VI) A partir da decisão da Corte Suprema, a arbitragem constitui uma forma legal 

de renúncia ao direito fundamental da inafastabilidade do Poder Judiciário, 

constante no art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88.  

(VII) A Lei n. 9.307/96, ao autorizar qualquer cidadão a escolher voluntariamente 

a arbitragem como método de resolução de conflitos, assegurou ao indivíduo o 

direito de renunciar à jurisdição estatal e, portanto, ao direito constitucional de 

acesso à justiça em uma esfera privada. 

(VIII) O art. 4.º da Lei n. 9.307/96 determina que o consentimento da parte é 

requisito de validade do negócio jurídico (i.e., art. 104, I, do CC/02) que dá origem 

à cláusula compromissória, sendo ilícito submeter algum indivíduo à arbitragem à 

revelia da sua vontade.  

(IX) A força imperativa do direito fundamental da inafastabilidade do Poder 

Judiciário somente pode ser relativizada pelas partes mediante manifestação 

(expressa ou tácita) em favor do deslocamento da jurisdição para a instância 
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arbitral. A declaração de vontade da parte representa fator nuclear da renúncia a 

qualquer direito, especialmente dos fundamentais.  

(X) A cláusula compromissória, na condição de instrumento instaurador da 

arbitragem, é um negócio jurídico privado, sujeito à condição suspensiva, com 

efeitos processuais e organizativos, resultante da manifestação de vontade soberana 

das partes que conforma e sustenta o instituto como método de resolução de 

controvérsias relacionado a direitos patrimoniais disponíveis. 

(XI) A natureza jurídica da arbitragem é jurisdicional, embora se reconheçam as 

limitações dos poderes exercidos pelo árbitro, bem como o fato da sua função se 

originar de um ato entre privados. 

(XII) O §3.º do art. 109 da Lei n. 6.404/76 determina que o estatuto da sociedade 

pode estabelecer que as divergências entre acionistas e a companhia, ou entre 

acionistas entre si – seja qual for a sua qualificação (controladores ou não 

controladores, ordinaristas ou preferencialistas) – poderão ser solucionados 

mediante arbitragem, nos termos em que especificar.  

(XIII) A cláusula compromissória estatutária pode constar tanto na assembleia geral 

de constituição da companhia quanto ser inserida em momento posterior, em sede 

de assembleia geral extraordinária, com a respectiva alteração do estatuto social. 

(XIV) No primeiro caso, por se tratar do momento de constituição da sociedade, o 

ordenamento societário requer a adesão unânime dos subscritores do projeto de 

estatuto social, não podendo a maioria alterá-lo (nos termos do artigo 87, § 2.º, da 

Lei n. 6.404/76), ao passo que no segundo o procedimento para a alteração do 

estatuto e inclusão da cláusula compromissória é mais minucioso e complexo, 

dependendo da aprovação da maioria absoluta de votos, não se computando os 

votos em branco (art. 129 da Lei n. 6.404/76). 

(XV) O sistema jurídico da Lei das S/As não determina que a inclusão de cláusula 

compromissória estatutária necessita da aprovação de acionistas que representem 

quórum qualificado, salvo se o estatuto social da companhia fechada prever quórum 

distinto.  

(XVI) Partindo dessa lógica, seria possível submeter à arbitragem acionistas 

ausentes, dissentes e que se abstiveram na votação de cláusula compromissória 

estatutária superveniente, mesmo sem sua manifestação (tácita ou expressa) de 

vontade ou, no caso dos dissidentes, a despeito da sua expressa discordância.    
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(XVII) Há uma colisão frontal entre a regra de deliberação majoritária das 

sociedades anônimas e a escolha da forma de acesso à justiça. De um lado, o 

princípio societário da decisão por maioria (art. 129 da Lei n. 6.404/76) e, de outro, 

direito individual do acionista de manifestar sua vontade para fins de aprovar a 

cláusula arbitral, renunciando seu direito fundamental previsto no art. 5.º, inc. 

XXXV, da Constituição Federal e se submeter aos seus efeitos. 

(XVIII) Não nos parece adequado interpretar e examinar a previsão do §3.º do art. 

109 da Lei das S/As tendo como únicas premissas legais e parâmetros 

hermenêuticos o art. 4.º da Lei n. 9.307/96 e o julgamento do STF na ARSEC n. 

5.206-7, haja vista que tanto o legislador quanto os julgadores utilizaram como base 

os contratos bilaterais (e não os plurilaterais, como o de sociedade). 

(XIX) Existem três principais contextos de conflito entre a regra da maioria e o 

princípio da autonomia privada: (1) o acionista que adquiriu ações da companhia 

cujo estatuto já continha cláusula compromissória; (2) o acionista que se ausentou 

ou se absteve de votar na deliberação que inseriu a cláusula; (3) o acionista que 

manifestou sua discordância quanto à inserção de cláusula compromissória.  

(XX) A doutrina também se divide em três grupos: (1) a corrente majoritária que 

sustenta a possibilidade de a alteração estatutária que insere cláusula 

compromissória ser tomada pela maioria de votos em assembleia geral devidamente 

convocada e instalada e que seus efeitos vinculam os acionistas presentes, os 

ausentes e os que se abstiveram; (2) a corrente minoritária que não aceita a tese da 

renúncia tácita à jurisdição estatal e defende ser necessário o voto favorável do 

acionista quanto à inserção da cláusula compromissória no estatuto social, seja no 

momento da deliberação ou em termo apartado (na linha do art. 4.º, § 2.º da Lei n. 

9.307/96); (3) a corrente disruptiva que defende a leitura integrada dos 

microssistemas arbitral e societário e, nesse contexto, sustenta que a inserção do § 

3.º no art. 109 da Lei n. 6.404/76 relativizou a plena eficácia da regra da maioria no 

contexto societário no que concerne à hipótese de aprovação de cláusula 

compromissória estatutária superveniente. 

(XXI) As recentes reformas em ordenamentos jurídicos europeus apontam que a 

solução para o imbróglio passa pela criação de hipótese legal de recesso que 

contemple a inserção de cláusula compromissória (italiana) e/ou a elevação do 

quórum assemblear necessário para aprovar a matéria (espanhola).  
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(XXII) O direito de optar pela esfera arbitral em detrimento da jurisdição estatal 

constitui uma situação subjetiva ativa do acionista, de caráter fundamental, cuja 

disposição depende da sua manifestação de vontade de forma expressa ou tácita. A 

maioria não tem poder de dispor sobre tal direito. 

(XXIII) Há espaço e boa margem argumentativa para defender que o ordenamento 

societário tem calibragens internas suficientes para resolver o impasse, ainda que a 

solução possa não servir à finalidade que dela se espera. 

(XXIV) . Em nosso sentir, há duas alternativas jurídicas que podem resolver o 

imbróglio. A primeiras delas consiste no recesso legal, e sua implementação 

depende da boa vontade do legislador e da sua política legislativa. A segunda é o 

recesso estatutário, e seu fundamento está no exercício da autonomia privada no 

seio das sociedades anônimas fechadas.  

(XXV) O recesso legal nos parece a melhor solução para resolver o problema da 

extensão dos efeitos da cláusula compromissória aos acionistas dissidentes. O 

Projeto de Lei do Senado de n. 406 de 2013, em fase final de tramitação no 

Congresso Nacional, inclui o art. 136-A na Lei n. 6.404/76, cuja redação exige a 

aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto social por quórum 

qualificado e garante o direito de recesso ao acionista dissidente. 

(XXVI) O recesso estatutário é juridicamente possível, mas representa solução 

deveras traumática para solucionar o problema da eficácia da cláusula 

compromissória superveniente em sociedade anônima fechada. 

(XXVII) A linha adotada pela reforma legislativa em curso reconhece que o 

interesse subjacente à inserção de cláusula compromissória estatutária é individual 

e não social. Esse é o fundamento jurídico que justifica a tese de que o direito de 

optar pela esfera arbitral – em detrimento da jurisdição estatal – constitui uma 

situação subjetiva ativa do acionista – não passível de alteração pela maioria.  

(XXVII) A relativização da potência da regra da maioria e a criação de hipótese 

adicional de recesso reforça o argumento de que estamos diante de uma situação 

jurídica individual (e não social) que merece tratamento adequado e específico.  

 

Em largo espectro, e sem prejuízo de adições laterais, essas foram as principais 

ideias que sustentamos ao longo do texto.  Retomando o tema do estudo, vale registrar que 

o elevado número de trabalhos acadêmicos escritos sobre o assunto nos últimos anos 

contribuiu para enuviar o grau de sua complexidade e dispersar o interesse pela correta 
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compreensão de alguns fundamentos e soluções apresentadas. Porém, ao contrário do que se 

poderia esperar, a quantidade de trabalhos não atentou contra a qualidade dos argumentos. 

O problema foi de outra ordem. A profusão de ideias contrapostas e a multidisciplinaridade 

do tema prejudicaram o método investigativo e a sistematização da abordagem, cujo mérito 

envolve, como vimos, o detalhamento de três relevantes microssistemas jurídicos: o 

constitucional, o arbitral e o societário.  

Nesse contexto particular, o tema ainda carecia, em nosso sentir, de uma análise 

abrangente, sistemático e pormenorizado, que se dispusesse a expor e examinar, 

dogmaticamente, seus múltiplos (e muitas vezes confusos) aspectos e diretrizes, buscando 

delinear as principais consequências jurídicas daí decorrentes, sem se furtar de propor,  

discutir e fundamentar, quando oportuno e conveniente, alternativas (algumas possíveis, 

outras nem tanto) para resolver o imbróglio, dentre as quais concluímos ser a criação, por 

lei, de hipótese adicional de recesso, a mais abalizada.  

O caminho da investigação, nos termos postos, se mostrou assaz instigante, ainda 

que deveras longo e intenso. O estudo foi constantemente confrontado pelos empecilhos e 

desafios de tentar esboçar uma abordagem provocativa. A aplicação do método da tentativa 

e do erro serviu para delimitar as fronteiras de cada microssistema, fato que acabou 

oxigenando a busca por novas perspectivas, na tentativa de compor ao invés de espaçar, 

evitando-se, assim, o radicalismo jurídico, binariamente taxativo (certo ou errado), e 

irreflexivo por natureza.  

Ao fim e ao cabo, nutrimos a esperança de que o caráter multidisciplinar do estudo 

seja capaz de irradiar alguma luminosidade sobre o tema das sociedades anônimas fechadas, 

particularmente dos direitos individuais (ou melhor, situações jurídicas subjetivas ativas), da 

autonomia privada dos acionistas e da extensão subjetiva da cláusula compromissória 

estatutária superveniente. Esse foi o nosso objetivo. Direto e rasteiro. Nada mais.  

Como bem ressaltou TULLIO ASCARELLI, a obra do jurista se assemelha à atividade 

criativa e inventiva do engenheiro. Sobrepassa a distinção entre lícito e ilícito e deve avançar 

em direção ao processo de criação de máquinas jurídicas capazes de alcançar e 

constantemente aprimorar o estado da arte, contribuindo, assim, para a inovação legislativa, 

a melhoria da técnica jurídica, o aumento da eficiência produtiva e da distribuição de riqueza 

na sociedade. O jurista, como artesão que é, deve talhar seu arsenal de apetrechos, utensílios 
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e instrumentos legais para cooperar com tais finalidades21. Espero ter cumprido 

minimamente com essa atribuição.  

 

 

 

                                                 
21 A reflexão do jurista italiano está registrada em ensaio no qual examina a fenomenologia dos títulos de 

crédito e de investimento: “Questa fenomenologia ci torna a dimostrare quella che vorrei dire l’opera di 

‘ingegnere’ del giurista, quale si svolge innanzi tutto nella creazione di strumenti giuridici. Il nostro problema 

di giuristi non è solo quello della distinzione tra lecito o illecito, ma anche quello della fantasia; quello della 

creazione di strumenti, vorrei dire di machine giuridiche, che possano conseguire determinate finalità, che 

fossi, che cioè contemperino esigenze diverse. I problemi sollevati da una economia industrializzata (o dal 

desiderio dell’industrializzazione), rivelano sotto questo aspetto la loro novità rispetto alla problematica 

tradizionale. L’opera del diritto commerciale si è svolta storicamente innanzi tutto nella creazione di nuovi 

strumenti giuridici, con la elaborazione delle società per azioni, dei titoli di credito, dell’assicurazione, istituti 

giuridici che sono stati gli strumenti dell’industrializzazione e che così hanno concorso a un effetivo aumento 

di ricchezza e senza i quali le stesse invenzioni tecniche non si sarebbero potute realizzare quali fattori di 

benessere. La normativa giuridica deve essere dinamicamente considerata come una strutturazione per una 

maggiore produzione e una migliore distribuzione della richezza, fenomini non opposti, ma reciprocamente 

condizionati. E il compito di noi giuristi è di cooperare in questa opera, elaborando un arsenale di strumenti 

che possano servire a questo scopo” (Cf. ASCARELLI, Tullio. Problemi giuridici. T. II. Milano: Giuffrè, 1959, 

p. 702).   
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