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RESUMO 

 

 

Este trabalho propôs-se a estudar, mediante abordagem crítica e mutidisciplinar, 

questões processuais que surgem na impugnação de deliberações de assembleias de 

sociedades por ações, procurando não só comprovar a ideia de que o direito processual 

civil deve responder a especificidades vindas do direito material, mas tecer conclusões a 

respeito de qual maneira o processo civil, neste âmbito específico do direito material, 

atende a essas peculiaridades. Por entendermos que existe um fio condutor lógico que une 

conteúdo do provimento, objeto do provimento e limites objetivos e subjetivos da coisa 

julgada, foram eleitas algumas questões processuais como objeto principal da pesquisa, 

sintetizadas nas seguintes indagações: (i) qual o conteúdo do provimento jurisdicional que 

desconstitui deliberações de assembleias gerais de sociedades por ações?; (ii) quais os 

limites objetivos desse provimento e da coisa julgada que sobre ele incide?; e (iii) quais os 

limites subjetivos desse mesmo provimento e da coisa julgada que o acoberta? O escopo 

principal desta dissertação, assim, foi responder a essas perguntas, embora, para que se 

atingisse esse intuito, outras indagações também tenham sido respondidas. 

 

 

 

Palavras-chaves: deliberações assembleares – invalidade – nulidade – anulabilidade – 

ação declaratória de nulidade – ação anulatória – limites objetivos da sentença e da coisa 

julgada – limites objetivos da sentença e da coisa julgada – atos conexos – modulação de 

invalidades – ações concorrentes – coisa julgada erga omnes. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

This work aims at studying, through a critical and multidisciplinary approach, 

procedural matters arising out of claims that request the annulment of shareholder 

meeting’s resolutions, seeking not only to evidence the idea that the civil procedural law 

should correspond to specific issues of the substantive law, but also draw conclusions on 

how the civil procedure, within the specific ambit of the substantive law, answers to these 

peculiarities. Since we understand there is a logical guiding thread that links the judgment, 

its subject matter and the objective and subjective limits of the judgement and of the res 

judicata, we have chosen a few procedural issues as main object of our research, 

summarized in the following questions: (i) what is the content of the judgement that annuls 

the shareholder meetings’ deliberations?; (ii) what are the objective limits of this 

judgement and of the res judicata, which affect such deliberations?; and (iii) what are the 

subjective limits of this same judgement and of the res judicata, which restrict their 

interference in said deliberations? The main scope of this dissertation was, therefore, to 

answer these questions, although, in doing so, other questions have ended being answered. 

 

 

Key-words: shareholders meeting’s resolutions – invalidity – nullity – annulability – suit 

for declaratory judgment of nullity – suit for annulment – objective limits of the judgement 

and of the res judicata – objective limits of the judgement and of the res judicata – 

connected acts – modulation of invalidities – concurrent actions – res judicata erga omnes. 
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 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS  

 

1. Objeto do trabalho e justificativa do tema 

 

O tema deste estudo é conteúdo do provimento e limites objetivos e subjetivos do 

provimento e da coisa julgada na impugnação de deliberações assembleares de 

sociedades por ações e o seu propósito é, mediante abordagem crítica e multidisciplinar, 

responder a três perguntas: (i) qual o conteúdo do provimento jurisdicional que 

desconstitui deliberações de assembleias gerais de sociedades por ações?; (ii) quais os 

limites objetivos desse provimento e da coisa julgada que sobre ele incide?; e (iii) quais os 

limites subjetivos desse mesmo provimento e da coisa julgada que o acoberta?.1 E, na 

busca por essas respostas, serão respondidas também outras indagações, que, embora não 

constituam objeto do trabalho, são peças necessárias no iter lógico que se pretende 

percorrer ao longo da pesquisa. 

 

Como aponta a doutrina que se debruçou sobre o assunto da invalidade das 

deliberações societárias, existe – ainda que não em decorrência do direito posto brasileiro – 

uma disciplina própria das invalidades no direito societário, com caracteres diversos do 

regime das invalidades do direito civil e marcada pelo princípio da estabilidade, o qual, 

por sua vez, busca possibilitar a continuidade da atividade empresarial diante de vícios nos 

processos de constituição das sociedades e de formação da vontade social. Essa 

especificidade do direito material contamina o processo e gera intrincadas questões 

processuais, dentre as quais figuram as enunciadas no parágrafo precedente. 

 

O tema foi escolhido não só para que sejam estudadas essas questões processuais 

diretamente relacionadas a um campo bastante restrito do direito material, mas também por 

ser um útil pano de fundo metodológico para a análise de debates doutrinários que há 

muito são travados entre os processualistas civis. O estudo de institutos de direito 

processual com específica referência a um tema de direito material, como afirmou doutrina 

                                                 
1 Tal qual ensinado por José Reinaldo de Lima Lopes, “el trabajo jurídico responde a una indagación, una 
duda, una cuestión jurídica” (cf. “Regla y compás, o metodologia para un trabajo jurídico sensato”, in 
Christian Courtis (org.), Observar la ley, p. 53). 
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de peso, é um excelente banco de prova para a aferição da correção das posições 

assumidas pelo cultor do direito processual.2 

 

 O tema, nessa medida, insere-se em um contexto mais amplo, qual seja, o da 

invalidação de atos jurídicos privados por meio do processo civil. E apesar de não se ter a 

pretensão de analisar assunto tão amplo como esse, o tema ora proposto pode, ao atuar 

como verdadeiro hard case, fornecer respostas que contribuam para outros debates, 

inclusive o há pouco mencionado.  

 

Com efeito, a análise do tema das deliberações assembleares inválidas com olhos 

de processualista faz com que despontem dúvidas acerca das modalidades de tutelas 

jurisdicionais prestadas na pronúncia desses vícios, especialmente a respeito das 

associações que se costuma fazer entre nulidade/tutela meramente declaratória e 

anulabilidade/tutela desconstitutiva, que se fundamentam, basicamente, na premissa de que 

os atos nulos são absolutamente ineficazes e, os anuláveis, precariamente eficazes.  

 

O tema é, ainda, um excelente laboratório para a análise de debates doutrinários 

que existem a respeito da relação entre demanda, objeto litigioso do processo e limites 

objetivos da sentença e da coisa julgada. Dentre inúmeras outras questões processuais que 

podem ser abordadas ao seu ensejo, questiona-se, por exemplo, (i) quais os limites 

temporais da decisão que se pronuncia sobre o ato societário viciado; (ii) se existe uma 

eficácia expansiva que abarque também atos jurídicos que não estejam incluídos no objeto 

litigioso do processo mas que extraiam seu fundamento de validade do ato desconstituído, 

assunto diretamente relacionado ao tema das deliberações sociais conexas; e (iii) se é 

possível cogitar de uma eficácia inibitória de emissão de posteriores atos de conteúdo 

idêntico. Especificamente em relação a esse último aspecto, o tema ora escolhido é 

relevante por tratar da invalidação de atos de poder, resultantes do exercício de um direito 

potestativo, pelo qual é dado a um sujeito intervir unilateralmente na esfera jurídica alheia. 

Surgem questões, nessa medida, enfrentadas com perplexidade pela dogmática processual 

                                                 
2 Cf. Dinamarco, Prefácio a André de Albuquerque Cavalcanti Abbud, Execução específica de acordo de 
acionistas, p. 9: “O exame de um instituto processual com específica referência a um tema de direito 
substancial constitui um dos mais confiáveis bancos de prova das posições assumidas pelo processualista, 
porque vale como excelente oportunidade para questionar o acerto e conveniência de seus conceitos e 
pressupostos à luz de fenômenos da vida comum que no processo se projetam”. 
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civil, sobretudo no que diz respeito à renovação de atos potestativos de conteúdo idêntico a 

um anteriormente anulado.3 

 

O assunto é rico também para a análise dos limites subjetivos do provimento e da 

coisa julgada. Prova disso é que um exemplo frequentemente utilizado em livros e salas de 

aula para ilustrar as chamadas ações subjetivamente concorrentes – desde Chiovenda,4 

passando por Liebman5 e culminando em atual e prestigiosa doutrina nacional6 – é o da 

demanda de impugnação de deliberação assemblear, pela circunstância de que, embora ela 

possa ser individualmente movida por apenas um sócio, a decisão que a aprecia, em 

decorrência do caráter incindível que a deliberação ostenta, projeta efeitos na esfera de 

todos os demais sócios; o que demonstra a insuficiência do art. 472 do Código de Processo 

Civil (CPC) para reger situações como essa. 

 

Como bem observado por Edoardo Ricci, ademais, o exame da impugnação de 

deliberações assembleares, como estudo da tutela dos interesses de grupo, coloca-se em um 

patamar intermediário entre o estudo da tutela jurisdicional dos interesses meramente 

individuais – objeto tradicional do direito processual – e o da tutela jurisdicional dos 

interesses difusos e coletivos, fronteira do direito processual civil contemporâneo.7 O 

aprofundamento no tema, nessa medida, pode render soluções e argumentos para o 

enfrentamento de questões que nasçam do confronto entre esses dois ramos do direito 

processual civil. 

 

A pretensão deste trabalho, ressalva-se, não é meramente examinar questões de 

direito material sob uma ótica processual, como se este trabalho fosse um adendo 

                                                 
3 Cf. Stefano Villata, Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, p. 1. 
4 Cf. “Sul litisconsorzio necessario”, in Saggi di diritto processuale civile, v. II, p. 444. 
5 Cf. “Ações concorrentes” e “Pluralidade de partes legítimas à impugnação de um único ato”, in Eficácia e 
autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, pp. 218 e 222, respectivamente. 
6 Cf. José Rogério Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 24.4.2, 
p. 247; Ada Pellegrini Grinover, Notas a Enrico Liebman, “Eficácia e autoridade da sentença” in Eficácia e 
autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 231; e Eduardo Talamini, Coisa julgada e 
sua revisão, n. 2.5.2, p. 99, para citar apenas alguns autores. Aliás, para abordar o tema dos efeitos da 
sentença e da coisa julgada diante da pluralidade de legitimados para impugnação de ato único, esse último 
autor justifica que “usará como exemplo aquele que é o mais frequentemente considerado – inclusive em 
vista das complicações adicionais que ele envolve”, que é o da “possibilidade que qualquer sócio tem de, 
individualmente, impugnar as deliberações da assembléia geral da sociedade anônima” (cf. Coisa julgada..., 
n. 2.5.2, p. 99). 
7 Cf. “Gli effetti delle sentenze sulle impugnazioni di deliberazioni assembleari”, in Processo civile e società 
commerciali, p. 14. 
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processual de uma obra de direito comercial. Ainda que seja necessária uma breve incursão 

pelos campos do direito substancial, a fim de assentarmos as premissas sobre as quais será 

traçada a linha de raciocínio proposta, o direito substancial será abordado na medida do 

estritamente necessário. O tema é puramente processual. 

 

Também motiva este trabalho o laconismo da legislação do anonimato em regrar 

a invalidade das deliberações assembleares,8 uma vez os únicos dispositivos que tratam 

especificamente do assunto são os arts. 286 e 115, § 4º da Lei 6.404/76 (LSA). Referida 

escassez justifica o esforço da doutrina em fazer construções que, de alguma forma, 

supram a omissão do legislador.9 

                                                 
8 Houve um descompasso de orientação entre o legislador do Código de Processo Civil de 1973 e a Lei 
6.404/76 no que diz respeito aos aspectos processuais da legislação do anonimato. A Exposição de Motivos 
ao CPC enviada pelo então Ministro da Justiça Alfredo Buzaid ao Presidente da República estabeleceu, em 
seu item 24, que as novas leis especiais deveriam contar com disposições processuais relativas aos assuntos 
por ela regulados. E, por isso, o legislador do CPC manteve em vigor, no art. 1.218, uma série de disposições 
especiais que deveriam permanecer em vigor enquanto não viessem as novas leis especiais. Exemplo disso é 
o processo de dissolução e liquidação de sociedades (CPC, art. 1.218, VII). Esperava-se, assim, que a Lei 
6.404/76 trouxesse disposições que regulamentassem, sob uma perspectiva processual, os seus aspectos 
materiais, o que, contudo, não foi feito ou, quando muito, feito insuficientemente, causando problemas para a 
atuação processual dos direitos previstos naquela legislação. Exemplo disso é o já referido processo de 
dissolução e liquidação de sociedades: o art. 209, parágrafo da Lei 6.404/76 diz que a liquidação judicial da 
sociedade deverá observar o disposto na lei processual. O CPC/73, contudo, remete ao CPC/39, o que 
evidencia o descompasso entre o legislador do CPC/73 e o da Lei 6.404/76 (cf. Araújo Cintra, “Atuação por 
via processual dos direitos decorrentes da nova lei das sociedades anônimas” (palestra proferida na AASP), 
in A nova Lei das Sociedades Anônimas, p. 66; e Paulo Cézar Aragão. “Aspectos processuais da legislação 
societária”, in RT, v. 641, p. 51). A mesma insuficiência pode ser vista no que diz respeito à demanda de 
impugnação de deliberação assemblear, uma vez que, a despeito da complexidade material e processual que o 
tema das invalidades das deliberações societárias possui – e cujas especificidades exigem um tratamento 
processual que fuja do regime ordinário do CPC – não há, com exceção dos arts. 286 e 115, § 4º, nenhuma 
disposição na Lei 6.404/76 que trate do assunto. Sintomática disso é a circunstância de que, em sua redação 
original, o Anteprojeto Buzaid de Código de Processo Civil, no art. 889, dispunha que “Qualquer sócio pode 
requerer a suspensão de deliberação social, quando esta violar a lei, o estatuto ou o contrato”. Em sua forma 
definitiva, encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, contudo, o Projeto já não 
contou mais com essa disposição – por força de exclusão promovida pela Comissão Ministerial –, que previa 
a medida de suspensão de deliberação social como um procedimento cautelar específico (cf. Ovídio Baptista 
da Silva, A ação cautelar inominada no direito brasileiro, n. 54, p. 410). E, de fato, apontando a insuficiência 
das disposições processuais da LSA, Paulo Cézar Aragão escreveu que: “Outro ponto bastante relevante 
decorre de uma curiosa e inexplicável diferença entre o texto do anteprojeto do Código de Processo Civil 
preparado pelo Ministro e Professor Alfredo Buzaid e o teor finalmente aprovado pelo Congresso Nacional. 
De fato, dispunha o anteprojeto original, elaborado por determinação do então Presidente Jânio Quadros, que 
entre as medidas cautelares típicas incluía-se a suspensão da eficácia das deliberações sociais, o que não se 
repetiu no texto da lei, sendo silente a tal respeito o Livro III do Código de 1973” (cf. “Aspectos processuais 
da legislação societária”, RT, v. 641, p. 63).  
9 Sobre a relação que existe entre, de um lado, produção legislativa, e, de outro, produção doutrinária no 
âmbito das deliberações inválidas, Vasco da Gama Lobo Xavier fez as seguintes observações: “Quem tem 
com a prática um mínimo de convívio pode apercerber-se de que poucos ou nenhuns dos temas do domínio 
comercial se impõem, entre nós, à atenção dos juristas como o da invalidade e ineficácia das deliberações dos 
sócios (...). E se na literatura jurídica alemã o tema parece algum tanto fora de moda, depois do imenso 
interesse que despertou noutros tempos, a culminar nos anos vinte e trinta, isso deve-se à clarificação operada 
na matéria pela primeira Aktiengesetz, que fez rarear o contencioso e distraiu os cuidados dos comercialistas, 
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Assim exposto o objeto do trabalho, cabe restringi-lo. 

 

Em primeiro lugar, existem inúmeras outras questões processuais relevantes no 

trato do assunto da invalidade de deliberações, como, por exemplo, as relativas à 

legitimidade ad causam, à tutela de urgência e à arbitragem. Estas questões são 

deliberadamente deixadas de fora do objeto de trabalho, por se entender que existe um fio 

condutor lógico que une conteúdo do provimento, objeto do provimento e limites objetivos 

e subjetivos da coisa julgada. 

 

Em segundo lugar, o trabalho tratará apenas da impugnação de deliberações de 

sócios tomadas em assembleias gerais de sociedades por ações.10 Não serão abordadas as 

invalidades de deliberações de outros órgãos sociais que não a assembleia geral, como 

conselho de administração, diretoria ou conselho fiscal. Tais órgãos possuem 

especificidades que alargariam em demasia o objeto do trabalho, de modo que não se 

tratasse de nada em profundidade.11 Tampouco serão examinadas deliberações de outros 

tipos societários, que também possuem peculiaridades próprias que também alargariam por 

demais o objeto do estudo.12 E mais. Ainda que se tratando de deliberações de assembleias 

                                                                                                                                                    
entretanto solicitados por novas e novíssimas questões. Já, por exemplo, na Itália, onde se revelaram menos 
felizes os textos legais referentes às deliberações inválidas, estas têm continuado até aos nossos dias a ser 
objecto de uma casuística inestancável e de uma polêmica doutrina incessantemente renovada” (cf. Anulação 
de deliberação social e deliberações conexas, p. 9). No Brasil, contudo, ressalvados alguns excelentes e até 
hoje atuais trabalhos (encontrados, por exemplo, na produção de Ascarelli, Erasmo Valladão França e 
Priscila Corrêa da Fonseca), no Brasil pouco foi escrito, de forma aprofundada, sobre o tema. 
10 Por sociedades por ações entenda-se o que a doutrina chamava de sociedades anônimas, que, em conjunto 
com as sociedades em comandita por ações, seriam espécies das quais sociedades por ações é gênero (cf. 
Waldemar Ferreira, Tratado de direito comercial, v. 4, n. 602, pp. 26/27). Com a extinção das ações ao 
portador no direito brasileiro, há hoje apenas ações nominativas, de modo que nos parece incorreto falar em 
sociedades anônimas. Assim, parece que o correto é considerar como gênero as sociedades por ações stricto 
sensu, e como espécies as sociedades em comandita por ações e as sociedades por ações stricto sensu. É 
destas últimas que iremos tratar. 
11 Na doutrina portuguesa, Vasco da Gama Lobo Xavier, com indicação de vasta literatura estrangeira sobre o 
assunto, afirma que as deliberações das assembleias gerais possuem distinções relevantes em relação às 
deliberações de outros órgãos sociais e às deliberações de outros tipos de sociedades (cf. Anulação de 
deliberação social e deliberações conexas, pp. 33/38, nota 1). 
12  Embora, como apontado com propriedade por José Rogério Cruz e Tucci, boa parte das considerações que 
aqui serão feitas acabe também podendo sera ser aplicada a outras hipóteses de deliberação colegiada, como 
as tomadas por sócios de sociedade empresária limitada, associações, fundações, condomínios etc. (cf.  
Limites subjetivos..., p. 247). De forma similar, ao comentar o art 2.377 do Codice Civile italiano, após a 
alteração legislativa ocorrida em 6.2.04, Corrado Ferri afirma que, embora tal dispositivo diga respeito à 
sociedade por ações, aplica-se também à impugnação de outros atos jurídicos, como deliberações de sócios 
de “società a responsabilità limitata” ou do “consiglio di amministrazione” (Cf. “Le impugnazioni...”, n. 1, p. 
51). O que une esses entes associativos é a circunstância de que a sua manifestação de vontade é regida pela 
regra majoritária, e não pelo consenso entre os integrantes do grupo (cf. Andrea Proto Pisani, “Appunti sulla 
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gerais de sociedades por ações, não serão abordados os vícios de deliberações constituintes 

das companhias. Deliberações assembleares, portanto, serão utilizadas com o significado 

de deliberações de sócios tomadas em assembleia geral. 

 

A pesquisa será basicamente teórica, calcada na legislação nacional, na doutrina e 

na jurisprudência que enfrentou o tema. O número relativamente reduzido de trabalhos 

nacionais destinados ao tema justifica, também, o recurso a obras estrangeiras. 

 

Por fim, a maioria dos estudos de direito substancial que versam sobre o tema da 

invalidade de deliberações assembleares possuem capítulos que o abordam sob uma ótica 

processual. Tais capítulos costumam ser divididos em dois objetos de pesquisa claramente 

delimitados: o da demanda declaratória de nulidade e o da demanda anulatória de 

deliberações assembleares, que, como já visto, são geralmente reputadas como os meios 

processuais adequados para o reconhecimento judicial das invalidades de atos jurídicos 

privados. Esses trabalhos opõem os dois tipos de demandas, cotejando as suas diferenças e 

semelhanças, inclusive no que diz respeito ao objeto litigioso do processo, ao conteúdo da 

tutela jurisdicional e aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada – ainda que essas 

associações não sejam feitas de modo explícito e, talvez, nem mesmo consciente. Mesmo 

que este trabalho pretenda superar a oposição entre as duas demandas, por entendermos 

que elas, neste contexto, apresentam menos diferenças do que se costuma sustentar, ele 

partirá dessa dicotomia, por acreditarmos que é um interessante polo metodológico para o 

alcance da resposta às questões processuais enunciadas acima. 

 

                                                                                                                                                    
tutela c.d. costitutiva (e sulle techniche di produzione degli effetti sostanziali)”, in Rivista di diritto 
processuale, v. 46, p. 67). Carpi afirmou que embora situações em que se cogita da anulação de um ato 
colegial mediante iniciativa de um ou mais dos participantes de uma organização (como, por exemplo, 
anulação de deliberação de assembleia de sociedade por ações, de condomínio ou de associação civil) 
geralmente venha examinadas conjuntamente, isso nem sempre é correto (“a me non sembra che sia lecito 
fare di tutta l’erba un fascio”), porque do ponto de vista substancial essas fatispécies são diversas em vários 
aspectos. Contudo, diz Carpi, essas situações podem ser analisadas unitariamente sob a perspectiva 
processual. O art. 2.377 do Código Civil italiano, assim, que estabelece a coisa julgada ultra partes na 
anulação de deliberação societária, assume um significado paradigmático para outras situações análogas (cf. 
L’efficacia ‘ultra partes’ della sentenza civile, nn. 33/36, pp. 145/146 e 155/156). Sobre o assunto, v., ainda, 
Redenti, Il giudizio civile con pluralità di parti, cap. II, n. 50, p. 67, obra clássica em que demonstrou o 
acerto da tese de que o processo civil pode constituir-se com mais de duas partes sem deixar de ser uma única 
entidade jurídica. Cite-se, por exemplo, a afirmativa de Comparato de que a estruturação em órgãos é 
justamente uma das diferenças fundamentais entre a sociedade anônima e as demais sociedades, “em que 
falta essa estruturação orgânica” (cf. O poder de controle na sociedade anônima, n. 3, p. 18). Essa diferença 
fundamental com certeza acarreta diferenças no tratamento processual das demandas de impugnação de 
deliberações assembleares nos diferentes tipos societários.  
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2. Plano do estudo 

 

Primeiro, aborda-se o tema da invalidade das deliberações assembleares, 

procurando-se assentar noções fundamentais sobre vícios desses atos jurídicos (Capítulo I). 

O intuito é firmar premissas sobre as quais serão problematizadas, nos capítulos seguintes, 

as questões processuais objeto da pesquisa. O direito material será abordado apenas nos 

estritos limites do essencial.  

 

Examina-se em seguida (Capítulo II) a relação entre vícios de deliberações 

assembleares inválidas e tutela jurisdicional, com especial enfoque para as já referidas 

associações entre nulidade/tutela meramente declaratória e anulabilidade/tutela 

desconstitutiva. O objetivo é chegar a uma conclusão a respeito de qual o conteúdo do 

provimento que atua na certificação e remoção de tais vícios. Além da tomada de posição 

quanto a essa questão ser um dos propósitos desta pesquisa, ela servirá, também, de base 

para os capítulos subsequentes.  

 

No terceiro capítulo (Capítulo III), passa-se ao estudo dos limites objetivos do 

provimento e da coisa julgada na impugnação das deliberações assembleares, ocasião em 

que serão feitas considerações a respeito do objeto litigioso do processo, do alcance 

temporal do provimento na desconstituição de deliberações assembleares e da eventual 

existência de um efeito expansivo na impugnação de deliberações e atos conexos, dentre 

outros assuntos.  

 

O Capítulo IV destina-se a abordar os limites subjetivos da sentença e da coisa 

julgada na impugnação de deliberações, exame que parte da tensão que existe entre, de um 

lado, o caráter incindível da deliberação, e, de outro, da circunstância de que tal ato diz 

respeito a uma pluralidade de pessoas, que, nas grandes companhias de capital aberto, pode 

representar um número não só elevado como também a cada instante mutável. 

 

Ao final (Conclusões) são sistematizadas as conclusões parciais feitas no decorrer 

do estudo. 
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3. Observações terminológicas 

 

É importante, por fim, estabelecer algumas premissas terminológicas, para que, em 

atenção ao caráter científico que se quer imprimir ao trabalho, lide-se com conceitos 

precisos e definidos. 

 

A primeira delas diz com a escolha do termo impugnação para o título da 

dissertação. De início, cogitou-se de vocábulos como invalidação, anulação e 

desconstituição. Os três, contudo, possuem significados que não refletem com exatidão o 

objeto da pesquisa, pois todos eles em regra são empregados para refletir as consequências 

que recaem sobre os vícios de anulabilidade. Tais termos poderiam transparecer a ideia de 

que o objeto de estudo são apenas os provimentos constitutivos negativos, que seriam os 

que incidem, ao menos de acordo com a doutrina predominante, sobre os atos anuláveis. É 

dizer, se poderia dar a entender que os atos nulos, que para a doutrina prevalente devem ser 

atacados por provimentos meramente declaratórios, estariam fora do objeto da 

investigação; o que não é o caso, como alertado. 

 

Estes três termos, ademais, poderiam indicar que a pesquisa limitar-se-ia ao 

estudo dos provimentos que julgam procedentes as demandas mencionadas acima e que 

estariam excluídos os provimentos que as julgam improcedentes. Embora a primeira 

espécie de provimentos constitua o objeto maior da dissertação, a decisão de 

improcedência também o compõe. 

 

Por esses dois motivos optou-se pelo vocábulo impugnação, termo genérico que 

indica a possibilidade de provocação da jurisdição com vistas a eliminar efeitos de uma 

situação jurídica anterior, a que se atribuem tais efeitos, independentemente da natureza do 

vício.13 

                                                 
13 Nesse sentido, Angeles Alcala Diaz defende que “se utilizará el término de impugnación en el sentido de 
ejercicio de acciones judiciales frente al acuerdo viciado de un órgano social, con independencia de la 
calificación jurídica del vicio que afecta el acuerdo, es decir, tanto si el acuerdo es nulo como anulabile” (cf. 
La impugnacion de acuerdos del consejo de administracion de sociedades anonimas, pp. 77/78, nota. 1). Em 
reforço dessa ideia, veja-se que a doutrina utiliza o termo impugnação para fazer menção às ações 
declaratórias de nulidade e anulatórias de deliberação social (cf. Barbosa Moreira, “Coisa julgada: extensão 
subjetiva. Litispendência, Ação de nulidade de patente”, in Direito processual civil, p. 275; Eduardo 
Talamini, Coisa julgada..., p. 98; Liebman, “ Pluralidade de partes...”, p. 221; e José Rogério Cruz e Tucci, 
Limites subjetivos..., p. 245. Na doutrina italiana, usa-se azione impugnativa (cf. Tullio Ascarelli, Appunti..., 
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De toda forma, além da utilização do vocábulo impugnação com o sentido acima 

enunciado, desconstituição será empregada também como termo genérico para o 

reconhecimento judicial dos vícios dos atos jurídicos e a imposição das consequências 

jurídicas decorrentes desse acertamento. Apesar do inconveniente antes levantado – de que 

o termo pode dar a entender que se estaria fazendo menção apenas às hipóteses de 

anulabilidade –, esse é o mais amplo dentre os considerados14 e que se coaduna, inclusive, 

com a ideia que se quer defender de que o provimento constitutivo é o adequado também 

para a desconstituição de deliberações nulas (v. item 12). Fique claro, portanto, que aqui 

desconstituição abarca todas as formas e meios judiciais pelos quais se reconhecem os 

vícios dos atos jurídicos e se impõem as consequências jurídicas daí decorrentes. 

 

Por fim, o termo conteúdo do provimento deve ser também explicado. Como será 

exposto à frente, vigora certa confusão terminológica no emprego da expressão conteúdo 

do provimento pela doutrina processual. Aqui, quando se empregar a expressão, se estará 

significando estrutura processual, isto é, modo em que o provimento é estruturado (v. item 

10.1.3). 

 

                                                                                                                                                    
p. 272). Erasmo Valladão França e Vasco da Gama Lobo Xavier, contudo, associam impugnação à 
anulabilidade (cf., respectivamente, Invalidade..., n. 16, p. 71, nota 9 e Anulação..., n. 1, pp. 39/40, nota 5). 
14 Analisando os termos rescisão, revisão, revogação, cassação, anulação e desconstituição, Flávio Yarshell 
também conclui que o último é “consideravelmente mais amplo” (cf. Ação rescisória – juízos rescindente e 
rescisório, n. 2, p. 27). 
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CONCLUSÃO 

 

É corrente na literatura jurídica a afirmativa de que o processo civil deve moldar-

se às particularidades do direito material que atua; asserção que, ao cabo do trabalho, 

cremos ter demonstrado ser correta. Mas apenas dizer isso não bastava. Era preciso 

estabelecer no que consiste referida especificidade. Daí a escolha do tema desta 

dissertação, na qual se procurou examinar quais são o conteúdo e os limites objetivos e 

subjetivos do provimento e da coisa julgada na impugnação de deliberações de assembleias 

gerais das sociedades por ações. 

 

O exame dos temas processuais objeto deste trabalho (modalidades de tutela 

jurisdicional e limites objetivos e subjetivos do provimento e da coisa julgada) promovido 

sob a ótica das deliberações assembleares inválidas revelou-se rico e frutífero, confirmando 

a assertiva de que a análise de questões processuais à luz de temas de direito material pode 

ser um excelente banco de prova para as posições assumidas pelo processualista. 

 

Partindo da dicotomia nulidade/anulabilidade como polo metodológico em torno 

do qual gravitaram nossas reflexões, o primeiro capítulo destinou-se a estabelecer o 

regramento que o direito material dispensa à deliberação inválida. Qualificamos esta como 

negócio jurídico unilateral colegial, formada pelos votos manifestados em assembleia e 

que destes diferencia-se por conta do procedimento deliberativo, regido pelo princípio 

majoritário. Demonstramos a existência de um regime de invalidades próprio do direito 

societário, fundamentado, basicamente, pelos postulados de estabilidade e proteção da 

confiança e que importa em (i) maior tolerância às transgressões aos requisitos para a 

prática de atos, (ii) relativização à regra de contaminação das nulidades, (iii) prazos 

decadenciais mais curtos, (iv) limitação do rol de legitimados para demandas de 

impugnação e (v) preservação de efeitos. Concluímos, também, que, apesar de os arts. 115, 

§ 4º e 286 da LSA referirem-se apenas às deliberações anuláveis, o direito brasileiro conta 

com deliberações nulas, embora estas apresentem contorno diverso do que costuma afirmar 

a doutrina. Defendemos, com efeito, que as deliberações nulas e anuláveis possuem menos 

diferenças do que semelhanças, que também aquelas estão sujeitas ao prazo decadencial 

bienal do art. 286 da LSA – embora para algumas delas o termo inicial da decadência seja 

constantemente renovado – e que, sob o aspecto processual, a única razão da distinção 
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entre as duas enfermidades é a fixação da legitimidade ativa para a demanda impugnatória. 

No que diz respeito ao conteúdo do provimento e aos limites objetivos e subjetivos do 

provimento e da coisa julgada não há rigorosamente nenhuma diferença entre deliberações 

nulas e anuláveis.  

 

Ainda nesse capítulo, analisamos o interesse que fundamenta a pretensão do 

acionista que pede a invalidação de uma deliberação, concluindo que, embora se trate de 

um direito próprio, resultante da mera condição de sócio, a sua efetivação por meio do 

processo foge do esquema clássico de atuação de um direito individual. A estrutura 

concorrente desse interesse (direito potestativo concorrente) e a unitariedade da relação 

jurídica em que está inserido, melhor explicando, fazem com que a tutela jurisdicional 

prestada suplante a esfera individual de quem vai a juízo pedir a invalidação. Essa 

conclusão foi fundamental para as posições assumidas quanto aos limites subjetivos da 

coisa julgada.  

 

No que diz respeito ao conteúdo do provimento, concluiu-se que, apesar da usual 

associação entre, por um lado, anulabilidade e tutela constitutiva negativa, e, por outro, 

nulidade e tutela meramente declaratória, a sentença que pronuncia os dois tipos de vícios 

é constitutiva negativa, uma vez que não só às anuláveis, mas também às nulas, o 

ordenamento reconhece efeitos precários que devem ser removidos em via constitutiva. 

 

Prosseguindo com a investigação, procuramos demonstrar que existe um eixo 

lógico que liga objeto litigioso do processo, objeto do provimento e limites objetivos da 

coisa julgada, e que também com relação a esses aspectos não há diferença entre as 

demandas de nulidade e anulatória, uma vez que o que se pretende em ambas é o mesmo 

resultado prático: a remoção da deliberação impugnada e de seus efeitos do mundo 

jurídico. As duas demandas apresentam idêntica finalidade cassatória ou demolitória e o 

conteúdo do provimento será o mesmo: verificar se a deliberação está viciada pela 

enfermidade alegada e, no momento seguinte, promover a alteração jurídica decorrente da 

certificação do direito. O que se quer e o que se pede é sempre o reconhecimento da 

ilicitude e a remoção (desconstituição) do ato e de seus efeitos da ordem jurídica. As 

demandas, portanto, apresentam a mesma pretensão processual. 
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A respeito do alcance temporal do provimento que desconstitui uma deliberação, 

afirmamos que, embora a regra geral seja mesmo a de que, como acontece com qualquer 

ato jurídico, a deliberação e seus efeitos devam ser desconstituídos com força retroativa (ex 

tunc; CC, art. 188), as peculiaridades do regime de invalidades do direito societário 

impõem que tal regra seja excepcionada com mais frequência e intensidade do que também 

o é para os atos jurídicos civis. A mitigação à regra da retroatividade da sentença 

desconstitutiva é uma das mais contundentes provas da especialidade do regime de 

nulidades do direito societário, que, informado pelos imperativos de certeza e segurança, 

tem na recusa à retroatividade pura e absoluta um de seus mais fortes pilares. Assim, não 

só é possível, mas até mesmo desejável, que o julgador module o alcance da invalidação, 

levando em conta o (i) pedido e (ii) as circunstâncias do caso concreto. Para afastar o 

subjetivismo dessa atividade, procuramos estabelecer alguns critérios decisionais que 

possam servir de guia para o julgador. 

 

Analisamos o tema das deliberações e dos atos conexos, afirmando que, também 

diversamente do que entende a doutrina prevalente, não se pode sustentar que a 

desconstituição de uma deliberação gere, automaticamente, a invalidação de outro ato que 

dela seja dependente e contra o qual não foi dirigida pretensão desconstitutiva. Apesar de 

termos reconhecido que no plano do direito material de fato existem relações de 

dependência e/ou prejudicialidade que fazem com que a invalidação de uma deliberação 

impacte, de alguma maneira, no ato que lhe é dependente – o que, em nosso sentir, deve 

ser mais propriamente visto como perda de um fator de eficácia: a validade da deliberação 

funciona como condição de permanência da eficácia do ato que dela depende, de tal sorte 

que a sua desconstituição atua como condição resolutiva da eficácia do ato – sob a ótica do 

processo não é possível sustentar que anulação que não tenha sido determinada pelo 

dispositivo sentencial esteja contida nos limites objetivos do provimento; quando muito, é 

um efeito refratário, atribuível não à sentença, mas à supressão, no plano do direito 

material, do suporte jurídico do ato subsequente. Em razão disso, não é possível dizer que 

eventual invalidade ou ineficácia derivada torne-se imutável pela coisa julgada; ou seja, o 

vício derivado poderá ser objeto de discussão judicial em novo processo, sem que se possa 

invocar a objeção de coisa julgada para trancar esse processo (função negativa da coisa 

julgada). Será possível, apenas, invocar-se a função positiva da coisa julgada, ou seja, 

alegar que a invalidação da primeira deliberação é uma premissa assentada e fora de 
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discussão. Mas não se poderá impedir o debate a respeito da validade do segundo ato, 

discussão essa que versará sobre a existência de dependência entre o ato e a deliberação já 

desconstituída. Para que haja a invalidação do ato subsequente, é necessário que seja 

formulado pedido nesse sentido e que a sentença o acolha. Cogitamos, por fim, de 

alternativas para que os atos subsequentes sejam desconstituídos pela eficácia direta do 

provimento (e não apenas reputados ineficazes por uma eficácia reflexa). 

 

Ainda no que diz respeito aos limites objetivos, negou-se que haja, na anulação 

de deliberação, uma eficácia inibitória, que proíba a sociedade de emitir novas 

deliberações com conteúdo idêntico ao da invalidada. Caso queira obter essa tutela, o autor 

da demanda deve formular pedido expresso nesse sentido. 

 

Concluímos que, em razão da natureza incindível que a deliberação ostenta, ela 

não é passível de ser anulada ou reputada válida para uns e não para outros, sobretudo 

aqueles que estão ligados por uma mesma relação jurídica base. A sentença que a 

desconstitui, por isso, vai além dos limites subjetivos do processo e projeta efeitos na 

esfera de muitas outras pessoas que não as partes, aspectos que demonstram a insuficiência 

do art. 472 do CPC para reger situações como essa. Dissemos que, a despeito da ausência 

de regra expressa que derrogue parcialmente o art. 472 do CPC, referido dispositivo pode 

ser interpretado de modo que a coisa julgada na impugnação de deliberação assemblear 

seja erga omnes. Expusemos, por fim, quais são as ferramentas que nosso sistema coloca à 

disposição de terceiros para que, em contrapartida à expansão da coisa julgada, (i) tenham 

informação efetiva, (ii) possuam ferramentas de reação e (iii) protejam-se de atos de 

conluio e disposição do processo e do direito material. 

 

Apesar de sabidamente moderna, a legislação brasileira do anonimato é lacônica 

a respeito das deliberações inválidas. E embora boa parte dos problemas processuais que 

surjam nesse terreno possa ser resolvida mediante a instituição de regras simples (que 

tratem, por exemplo, de competência e conexão), enquanto isso não for percebido pelo 

legislador os intérpretes do direito devem, sem descuidar do texto legal, construir esse 

regime. Esperamos que este trabalho possa, de alguma forma, contribuir para esse debate. 
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