CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional,
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1

DIREITO COMERCIAL 1 –
DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL, FUNDAMENTOS DE DIREITO SOCIETÁRIO,
SOCIEDADE LIMITADA E SOCIEDADE ANÔNIMA
Matutino - Terças e Quintas: 8h às 9h40
Noturno- Terças e Quintas: 20h50 às 22h30
Alunos do turno matutino poderão assistir as aulas do noturno, e vice-versa.

1.

Modificações no Programa e no cronograma de aulas podem ser realizadas, conforme orientação da Professora e dos
Monitores

1.

Monitores:
o Monitores para temas Gerais: Gabriel Andrade
o Monitores Parte I - Direito da empresa e da Atividade Negocial: Rafael Müller e Rafaela Krauspenhar
o Monitores Parte II - Fundamentos do Direito Societário: Juliana Vieira e Daniel Vianna
o Monitores Parte III - Sociedades Limitadas: Márlon de Andrade e Luísa Diniz
o Monitores Parte IV - Sociedades Anônimas: Odir e Roney Olimpio
o Monitores mestrandos/doutorandos: Luiz Ros, Sthefani Lara e Julia Braga

2.

Forma de comunicação:
Os comunicados oficiais da disciplina Direito Comercial 1 serão enviados aos discentes pelos monitores ou pela docente por
meio do grupo de WhatsApp. Em razão de termos um grupo aberto para tod@s, contamos com a colaboração e a gentileza
recíproca.

Atenção: as comunicações com teor ofensivo aos monitores ou à docente resultarão em indeferimento de quaisquer
requerimentos nelas contidos ou a elas relacionados e/ou resultarão em subtração de pontos da nota final dos discentes autores
das comunicações. Além disso, todas essas ocorrências serão comunicadas à docente e à coordenação da Faculdade de Direito
da Universidade de Brasília.

o
1.1.

Grupo de whatsapp: https://chat.whatsapp.com/JwttwAl6AlK8ELLV02VxXq

AVALIAÇÕES:
o 8 atividades avaliativas ao longo do semestre (AAV) – entregas individuais: 8pts
▪ 2 atividades avaliativas da Parte I: mínimo de 1 entrega
▪ 2 atividades avaliativas da Parte II: mínimo de 1 entrega
▪ 2 atividades avaliativas Parte III: mínimo de 1 entrega
▪ 2 atividades avaliativas Parte IV: mínimo de 1 entrega
o Prova (PRO): questão discursiva complexa, 3pts com base em TODO o conteúdo da disciplina.
o Atividade Extra (AE): 1 entrega (1pt)
o Nota final: 8AAV + PRO + AE = 12pts (2pts extra)
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1.1.1.

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS
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1.2.

ALERTAS:
o O TUTORIAL PARA ENVIO CORRETO DAS ATIVIDADES ENCONTRA-SE NO LINK E NO ANEXO I
DESTE PLANO DE CURSO.
o O aluno deve se certificar de que o arquivo enviado não está corrompido e poderá ser visualizado pelos monitores.
Caso o arquivo não possa ser aberto pelos monitores, não poderá ser corrigido e não será aceito o reenvio fora do
prazo.
o Prazos: não haverá prorrogação de prazos, salvo situação excepcionalíssima e devidamente comprovada.
o Caso seja detectado plágio entre alunos deste semestre ou em comparação com trabalhos de alunos de semestres
anteriores, o aluno terá não apenas a atividade específica com nota zero, mas de toda a respectiva (Parte I, II, III ou
IV).
o Upload de todas as atividades no Teams, no campo da tarefa específica (Atenção: não basta só anexar o arquivo, tem
que enviar!). Formato em PDF ou imagem, com o nome do arquivo: “Atividade X - NOME DO ALUNO - TURNO”
o Formato das atividades ABNT: Times New Roman, 12, espaçamento entre parágrafos 0pt e 1,5pt entre linhas, margem
de 2,5.

Cronograma tentativo – as aulas poderão ter sua data alterada, mediante prévio aviso da Professora.
1.3.

CRONOGRAMA DE AULAS RESUMIDO
DATA

PARTE I - DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL

-

07/06/2022

-

09/06/2022

Semana de ambientação
Semana de ambientação
Aula virtual, vídeo gravado e disponibilizado pelo Teams com Apresentação do Programa de Curso e dos Alunos
Ouvir aos 47 episódios das 1ª e 2ª Temporada do Podcast Direito Empresarial Café com Leite e fichamentos

14/06/2022

1
2

16/06/2022

3

23/06/2022

4
5

23/06/2022

-

21/06/2022

28/06/2022
30/06/2022

6

05/07/2022

7
8

07/07/2022

-

12/07/2022

Sem aula - Corpus Christi
Origem e evolução histórica do Direito Comercial. O Direito Comercial no Brasil. Do ato de comércio à empresa
A unificação parcial do direito privado e suas razões históricas. A experiência brasileira. Debates sobre projeto de
Código Comercial.
Os princípios peculiares do direito empresarial e a questão da sua autonomia. Fontes do direito empresarial.
A empresa como fenômeno jurídico e o direito comercial. Empresa, mercado e terceira via.
Sem aula - Atividade avaliativa 1: (entrega até o final da Parte I, 14/07/2022)
A empresa e seu perfil subjetivo. Empresário e sociedade empresária. O Código Civil e o conceito de empresário
e não-empresário. Regime Jurídico do Empresário Individual. O fenômeno societário e a atividade empresarial.
A empresa e seu perfil objetivo. Patrimônio e estabelecimento.
A empresa e seus perfis funcional e institucional. A empresa no mercado e o poder econômico. A empresa como
instituição. Macroempresa.
Sem aula - Atividade avaliativa 2: (entrega até o final da Parte I, 14/07/2022)
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PARTE II - FUNDAMENTOS DO DIREITO SOCIETÁRIO
9

14/07/2022

Os sujeitos, o objeto e a função do direito societário. Interesse social

10

19/07/2022

O fenômeno associativo. Contrato plurilateral. Organização. Fim e objeto social. Affectio societatis

11

21/07/2022

Personalidade jurídica. Limitação de responsabilidade. Desconsideração da personalidade jurídica
Sem aula - Atividade avaliativa 3: (entrega até o final da Parte II, 04/08/2022)

12

26/07/2022

28/07/2022

13
-

02/08/2022

Classificação das sociedades.
Sociedades não personificadas - Sociedades em comum e em conta de participação. Sociedades personificadas Sociedade em Nome Coletivo, em Comandita Simples. em Comandita por Ações e Sociedade Unipessoal.
Sociedades simples. Cooperativas. Associações.
Sem aula - Atividade avaliativa 4: (entrega até o final da Parte II, 04/08/2022)
PARTE III – FUNDAMENTOS DA SOCIEDADE LIMITADA

14
15
16
-

04/08/2022
09/08/2022
11/08/2022
16/08/2022
18/08/2022

Sociedade limitada. Introdução. Regime aplicável. Limitação da responsabilidade. Capital social e sua alteração.
Circulação das quotas. Nome empresarial.
Sociedade limitada. Formação da vontade social. Deliberação dos sócios. Administração.
Sem aula - Atividade avaliativa 5: (entrega até o final da Parte III, 23/08/2022)
Sociedade limitada. Retirada e exclusão de sócios. Dissolução total, dissolução parcial e liquidação. Apuração de
haveres
Sem aula - Atividade avaliativa 6: (entrega até o final da Parte III, 23/08/2022)
PARTE IV - FUNDAMENTOS DA SOCIEDADE ANÔNIMA

17

23/08/2022

18
25/08/2022

19
20
21
22
-

30/08/2022
01/09/2022

06/09/2022
08/09/2022

Sociedades Anônimas. Origem, Evolução, Principais Características
Sociedades Anônimas. Títulos de Emissão: Ações e Características; Deveres dos Acionistas. Debêntures, Bônus
de Subscrição, Opções de Compra.
Sociedades Anônimas. Órgãos da Companhia. Assembleia Geral, Exercício do Direito de Voto. Administração:
Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Deveres Fiduciários, Voto Abusivo e Conflito de
Interesses.
Sem aula - Atividade avaliativa 7: (entrega até o final da Parte IV, 13/09/2022)
Sociedades Anônimas. Poder de Controle e Acionista Controlador. Acordo de Acionistas e Bloco de Controle.
Aquisição e Alienação de Controle.
Sociedades Anônimas. Grupos de Sociedades. A Estrutura da Empresa Plurissocietária
Sociedades Anônimas. Operações Societárias: Transformação, Cisão, Incorporação, Fusão
Sem aula - Atividade avaliativa 8: (entrega até o final da Parte IV, 13/09/2022)
ENCERRAMENTO

-

13/09/2022
15/09/2022
20/09/2022
22/09/2022
27/09/2022
29/09/2022

Sem aula - Atividade avaliativa Extra: (entrega até 15/09/2022)
Correção das atividades e lançamento das notas, para identificação de quem precisará/poderá fazer a Prova Final
Correção das atividades e lançamento das notas, para identificação de quem precisará/poderá fazer a Prova Final
Prova final – (formato a definir).
Correção das provas
Correção das provas
Lançamento de notas pelo professor.
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1.4.

CRONOGRAMA DE AULAS DETALHADO

DATA

PARTE I - DIREITO DA EMPRESA E
DA ATIVIDADE NEGOCIAL

-

07/06/2022

Semana de ambientação

-

09/06/2022
14/06/2022

Semana de ambientação
Aula virtual, vídeo gravado e disponibilizado pelo Teams com Apresentação do Programa de Curso e dos Alunos
Ouvir aos 47 episódios das 1ª e 2ª Temporada do Podcast Direito Empresarial Café com Leite e fichamentos

16/06/2022

Sem aula - Corpus Christi

1
-

21/06/2022

2

Origem e evolução histórica do Direito Comercial. O Direito Comercial no Brasil. Do ato de comércio à empresa.

Origem e evolução histórica do Direito
Comercial. O Direito Comercial no Brasil.
Do ato de comércio à empresa

Leitura obrigatória: FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT,
2009, p. 35-100. (#EP1 - 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paula Forgioni)
https://open.spotify.com/episode/0172opqzvZXWmWb7ybfna3?si=FCcaO_zZRaKO31a945Y42g
Leitura obrigatória: IRTI, Natalino. A ordem jurídica do mercado. In. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro. São Paulo, n. 145, p. 44- 49, jan/mar 2007. (#EP23 - 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paula
Forgioni)
https://open.spotify.com/episode/3oeEOf69cRYNTulphoniE7?si=BzWil4hHRVeHD-Y4pR1mKA
--Leitura complementar: ASCARELLI, Tullio (Traduzido por COMPARATO). Origem do Direito Comercial. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 103, p. 87-100, jul./set. 1996. Tradução de Fábio Konder Comparato.
Capítulo 1 do corso di Diritto Commerciale – introduzione e teoria dell’impresa. 3ª ed., Milano: Giuffrè, 1962.
Leitura complementar: WEBER, Max. Economia e Sociedade. Volume 1. Cap. VI. O mercado.
Leitura complementar: MATTOS FILHO, A. O. O novo advogado. São Paulo - SP: CONJUR - Consultor Jurídico, 2006
(Entrevista). E AMBROSINI, Diego Rafael ; SALINAS, Natasha S. Caccia ; MATTOS FILHO, A. O. . A razão de ser do Direito
GV. São Paulo, 2010. (Prefácio, Pósfacio/Prefácio)>. Ary Oswaldo Mattos Filho comenta sobre o ensino jurídico de direito
empresarial no Brasil
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Leitura complementar: GALGANO, Francesco. Lex mercatoria. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro.
São Paulo, n. 129, p. 224-228, jan./mar. 2003. Tradução de Erasmo Valladão A. N. França. Item 1 da Introdução à Lex Mercatoria.
2ª ed., Bolonha: Mulino, 2001.
Vídeo
Complementar:
Prof.
Henrique
Arake,
sobre
a
evolução
do
Direito
Comercial:
https://www.youtube.com/watch?v=EDoo0SK5n8k
A unificação parcial do direito privado e suas razões históricas. A experiência brasileira. Debates sobre projeto de novo
Código Comercial brasileiro.

23/06/2022

3

A unificação parcial do direito privado e
suas razões históricas. A experiência
brasileira. Debates sobre projeto de Código
Comercial.

Leitura obrigatória: ASCARELLI, Tulio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do
Direito Privado. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 114, p. 237-252, abr./jun. 1999.
Tradução de Fábio Konder Comparato. Saggi di Diritto Comerciale. Milano: Giuffrè.
Leitura obrigatória: VIVANTE, Cesare. Introdução ao tratado de Direito Comercial. Revista de direito mercantil, industrial,
econômico e financeiro. São Paulo, n. 102, p. 134-138, abr./jun. 1996. Tradução de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. Trattato
di Diritto Comerciale – introduzione. 1º vol. 5ª. ed., Milano: Vallardi, 1934. (#EP2 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café
com Leite – Ângelo Gamba) https://open.spotify.com/episode/2c6uXmOjz3wf1kmeN0B6j4?si=sugHrHoVRymaaExKBUbD_g
-Leitura complementar: Projeto do Novo Código Comercial. (#EP24 - 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite –
Fábio Ulhoa Coelho)
https://open.spotify.com/episode/1bn25NLRCc0X6IQ1XvZJOw?si=_d0Nn-9rRYyB4h0tKwgR9g
Leitura complementar: MOREIRA ALVES, José Carlos. A unificação do direito privado brasileiro – de Teixeira de Freitas ao
novo Código Civil. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de; TORRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo (coord.). Princípios do
novo Código Civil brasileiro e outros temas: Homenagem a Tulio Ascarelli. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 363-385.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação. A empresa no código civil brasileiro. Revista
de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 143, p. 11-20, jul/set 2006.
Leitura complementar: MARCONDES, SYLVIO. Da atividade negocial: empresários e sociedades. In: Problemas de direito
mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970. Itens 1-5. p. 129-140.
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23/06/2022

Os princípios peculiares do direito
empresarial e a questão da sua autonomia.
Fontes do direito empresarial.

4

A empresa como fenômeno jurídico e o direito comercial. Empresa, mercado e terceira via.

28/06/2022

5

Os princípios peculiares do direito empresarial e a questão da sua autonomia. Fontes do direito empresarial.
Leitura obrigatória: Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874/2019. (#EP3 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite
– Eduardo Gaban) https://open.spotify.com/episode/4fvnwXyX4ieuwI9ANZV0KV?si=IQkjynFaRVOEQ4mZceBmfg
Leitura obrigatória: Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, Lei 14.195/2021 e MP dos Cartórios que altera a Lei 6015/1973.
(#EP25
2ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
André
Santa
Cruz)
https://open.spotify.com/episode/68Q7pN5YcCPXrO25fxA3aQ?si=ek9EulX_Rt2nksKIw1lwNg
--Leitura complementar: GRAU, Eros. Porque tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). São
Paulo: Malheiros, 2018. (#EP26 - 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eros Grau)
https://open.spotify.com/episode/3xrSL3Vwb4DWhpIpK8xXn8?si=l2gcdjmoQDi8wlt4oBKlYQ
https://www.editorajuspodivm.com.br/por-que-tenho-medo-dos-juizes-2021
Leitura complementar: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1, 16 ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2012,
pp. 74-118.
Leitura complementar: COELHO, Fábio. Os livres podem ser iguais? Liberalismo e direito. 2022
Leitura complementar: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito de empresa no novo Código Civil Brasileiro.
Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n.128, p. 7-14, out./dez. 2002.
Leitura complementar: FORGIONI, Paula. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2010
Leitura complementar: MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado.

A empresa como fenômeno jurídico e o
direito comercial. Empresa, mercado e
terceira via.

Leitura obrigatória: FRAZÃO, Ana de O. Joint Ventures Contratuais. In: RIL Brasília a. 52 n. 207 jul./set. 2015. (#EP4- 1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Ana
Frazão)
https://open.spotify.com/episode/2NkKSL7PTl7DYyodIASQM0?si=UO7lhJzrTKCLvGyrkxK0oA
-Leitura complementar: COASE, Ronald. The nature of the firm. Economica, London, n. 4, fasc. 16, p. 386-405, 1937.
Leitura complementar: WILLIAMSON, Oliver. The Institutions of Governance. The American Economic Review Vol. 88, No.
2, Papers and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1998), pp.
75-79
Leitura complementar: CAVALI, Cassio. Empresa, Direito e Economia: elaboração de um conceito jurídico de empresa no
direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tese
(Doutorado), 2012.
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Leitura complementar: SALOMAO FILHO, Calixto, Inclusion Gains in Markets for Scarce Products. May 11, 2019. (#EP302ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Calixto
Salomão
Filho)
https://open.spotify.com/episode/0bntEZ8NvnhO6jGLHqf96i?si=FiVbxmzdRLarui3IdCy3HQ
Leitura complementar: ATHAYDE, A.; MENDES, L.S. A crise da teoria contratual e sua reinvenção em novas realidades.
Jurisprudência sociológica: perspectivas teóricas e aplicações dogmáticas/ organizadores: Gunther Teubner; Ricardo Campos;
Sérgio Antônio Ferreira Victor; tradução de Geraldo Luiz de Carvalho Neto; Gercélia Baptista de Oliveira Mendes. – São Paulo:
Somos Educação, 2020. (Série IDP: Linha direito comparado); pp. 480-490.
Leitura complementar: CARVALHO, Angelo G Prata de. Os contratos híbridos como categoria dogmática: características gerais
de um conceito em construção. 2016.
30/06/2022

Sem aula - Atividade avaliativa 1: (entrega até
o final da Parte I, 14/07/2022)

-

6

05/07/2022

A empresa e seu perfil subjetivo.
Empresário e sociedade empresária. O

Atividade avaliativa 1: (entrega até o final da Parte I, 14/07/2022)
Elaboração de um mapa mental, de forma visual, contendo informações sobre os três períodos do Direito Comercial
do livro da Prof. Paula Forgioni, a ideia da nova lex mercatoria de Galgano e a concepção de ordem jurídica de mercado
de Natalino Irti. A ideia é colocar as principais informações contidas nos três textos e expô-las no mapa mental a fim
de explicar a evolução e a história do Direito Comercial, desde o surgimento no contexto do mercantilismo até a
instituição do mercadoNão é necessário escrever um texto sobre cada um dos períodos, mas sim bullets com os principais pontos de
destaque de cada período dentro da linha do tempo. Exemplos de plataformas para elaboração de formato visual: Power Point, Canva,
Photoshop, Paint. (Os monitores têm acesso aos trabalhos dos semestres anteriores, não cometer plágio! Plágio = nota zero e comunicação à
coordenação do curso).

A empresa e seu perfil subjetivo. Empresário e sociedade empresária. O Código Civil e o conceito de empresário e nãoempresário. Regime Jurídico do Empresário Individual. O fenômeno societário e a atividade empresarial.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Código Civil e o conceito de empresário e
não-empresário. Regime Jurídico do
Empresário Individual. O fenômeno
societário e a atividade empresarial.
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A empresa e seu perfil objetivo. Patrimônio
e estabelecimento.

Leitura obrigatória: ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São
Paulo, n. 104, p. 109-126, out/dez 1996. Tradução de Fabio Konder Comparato. Profili dell’impresa. Rivista del Diritto
Commerciale, n. 41, I, 1943. (#EP5 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Vinícius Carvalho)
https://open.spotify.com/episode/5gaC6QTcoIg2ri8TxEKqdr?si=-C5E-7e5Rp2fws6XTdJz7g
--Leitura obrigatória: SALOMÃO FILHO, Calixto. A “fattispecie” empresário no Código Civil de 2002. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 144, p. 7-15, out/dez 2006. (#EP27 - 2ª Temporada: Podcast Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Henrique
Arake)
https://open.spotify.com/episode/4EC98qxjfOBSdEZZdjY5iM?si=_Mv_PwgZSHKeiT87usasZQ
Leitura complementar: ASCARELLI, Tulio. O empresário. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São
Paulo, n. 109, p. 183-189, jan/mar 1998. Tradução de Fabio Konder Comparato. Corso di Diritto Commerciale – Introduzione e
teroria dell’impresa. 3ª ed. Milano: Giuffrè, 1962. p. 145-160. (#EP6 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marcelo
Rivera) https://open.spotify.com/episode/38WeLTqffZq97F30BQVxEY?si=XOuGZub8TG237Dr9usAHgQ
Leitura complementar: ASCARELLI, Tulio. A atividade do empresário. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e
financeiro. São Paulo, n. 132, p. 203-215, out/dez 2003. Tradução de Erasmo Valladão A. N. França. Corso di Diritto Commerciale
– Introduzione e teoria dell’impresa. 3ª ed. Milano: Giuffrè, 1962. p. 161-185.
Leitura complementar: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. vol. I, 2ª ed. São Paulo, Malheiros,
2008, p. 126 – 147.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa. Atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004.
p. 109-126.
Leitura complementar: CAVALLI, Cassio. Parecer ao Instituto Metodista de Serviços Educacionais. 2020.
Leitura complementar: Bezerra Filho, M. J. Parecer ao Instituto Metodista de Serviços Educacionais. 2020

A empresa e seu perfil objetivo. Patrimônio e estabelecimento.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura obrigatória: FRANÇA, Erasmo Valladão. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. In:
Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 511-530. (#EP7 – 1ª Temporada: Podcast
Direito Empresarial Café com Leite – Henrique Arake) https://open.spotify.com/episode/4CPGpPuOdwb2mpavfJx5Jx?si=R5kXFcOeSpKK0fHgbD-FA
-Leitura complementar: FINKELSTEIN, M. E. Manual do Direito Empresarial. 8. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2016. v. 01. 497p
. (#EP28- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Maria Eugênia Finkelstein)
https://open.spotify.com/episode/2NTOThBEj1DuV2HBZMjPvg?si=KVeSAe7pRTSaD3x91-UM9w
https://www.amazon.com.br/Manual-Direito-Empresarial-Eug%C3%AAnia-Finkelstein/dp/8597008512
Leitura complementar: BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 151184.
Leitura complementar: MARCONDES, SYLVIO. Objeto de direito; patrimônio. In: Problemas de direito mercantil. São Paulo:
Max Limonad, 1970. p. 67-99.
Leitura complementar: MENDES, Rodrigo Octávio Bróglia. “Apuração de haveres na retirada do sócio e fundo de comércio
(Aviamento)”. In YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti (coord.), Processo societário, São Paulo: Quartier
Latin, 2012, pp. 647-665.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. O que se perdeu na tradução. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e
financeiro. São Paulo, n. 153/154, p. 7-15, jan-jul 2010.
Leitura complementar: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Notas sobre o sistema de Registro Público de empresas
mercantis. In: Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 201-208.
Leitura complementar: SILVEIRA, João Marcos. O nome empresarial no novo código civil. Revista de direito mercantil,
industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 128, p. 122-137, out/dez 2002.
Leitura complementar: GOMES, Fábio Bellote. Aviamento: a métrica do sucesso empresarial. Jus Navigandi (Online), v. 6506,
p. 01-04, 2021. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/90085. Acesso em: 31 mai. 2022.
Vídeo
Complementar:
Prof.
Henrique
Arake,
sobre
trespasse:
https://youtu.be/BTp2Ojgr5Y8
e
https://youtu.be/dWXiEcqTUZg
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A empresa e seus perfis funcional e
institucional. A empresa no mercado e o

A empresa e seus perfis funcional e institucional. A empresa no mercado e o poder econômico. A empresa como
instituição. Macroempresa.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1

-

poder econômico. A empresa como
instituição. Macroempresa.

Leitura obrigatória: COMPARATO, Fabio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 63. p. 71-79. jul./set. 1986. (#EP8 – 1ª Temporada: Podcast Direito
Empresarial Café com Leite – Eric Jasper) https://open.spotify.com/episode/2CZNODFmG8v8Miirmk0NAr?si=0ljVLYySTey5h-oFtT99YA
-Leitura obrigatória: SALOMÃO FILHO, Calixto. Poder Econômico: a marcha da aceitação (introdução do co-autor). In:
COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. (#EP8 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eric Jasper)
https://open.spotify.com/episode/2CZNODFmG8v8Miirmk0NAr?si=0ljVLYySTey5h-oFtT99YA
Leitura obrigatória: COMPARATO, Fábio Konder. A Reforma da Empresa. In: Revista de Direito Mercantil, Econômico e
Financeiro, n. 50, abr./jun. de 1983. (#EP8 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eric Jasper)
https://open.spotify.com/episode/2CZNODFmG8v8Miirmk0NAr?si=0ljVLYySTey5h-oFtT99YA
Leitura complementar: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 13ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2007. Itens 84 a 109, p. 193-255. (#EP28- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Lilian Cintra)
https://open.spotify.com/episode/3rqVtewxzTbu9JsPcdZGFB?si=25Ti_0o-S3St4w3t6X2dIQ
Leitura complementar: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica. 2021

Sem aula - Atividade avaliativa 2: (entrega até
o final da Parte I, 14/07/2022)

Atividade avaliativa 2: (entrega até o final da Parte I, 14/07/2022)
Elaboração de petição a favor ou contra o pedido de recuperação judicial do Figueirense Futebol Clube, associação futebolística,
de recuperação judicial impetrada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A argumentação deve ser exclusivamente voltada para
a validade ou não de uma associação exercer atividade empresária (não entrar em aspectos referente à lei de recuperação judicial e
falência). Usar como referência os pedidos de recuperação judicial do Instituto Metodista e da Candido Mendes, não apenas
apresentando os argumentos favoráveis à sua tese, mas também refutando os possíveis argumentos contrários.Limite de páginas:
mínimo de 5pág e máximo de 8pág. Formatação: ABNT (Times New Roman, 12, espaçamento entre parágrafos 0pt e 1,5pt entre
linhas). Modelo de petição: MODELO DE ORIENTAÇÃO - Petição - Comercial 1.pdf

12/07/2022

PARTE II - FUNDAMENTOS DO
DIREITO SOCIETÁRIO

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
14/07/2022

Os sujeitos, o objeto e a função do direito
societário. Interesse social

9

19/07/2022
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Os sujeitos, o objeto e a função do direito societário. Interesse social

O fenômeno associativo. Contrato
plurilateral. Organização. Fim e objeto
social. Affectio societatis

Leitura obrigatória: SALOMAO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4ª Ed. São Paulo: Malheiros, Cap. 2 – “Interesse
Social: a nova concepção”. (#EP30- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Calixto Salomão Filho)
https://open.spotify.com/episode/0bntEZ8NvnhO6jGLHqf96i?si=FiVbxmzdRLarui3IdCy3HQ
Leitura obrigatória: NEDER CEREZETTI, Sheila C. A lei de recuperação e falência e o princípio da preservação da empresa:
Uma análise da proteção aos interesses envolvidos pela sociedade por ações em recuperação judicial 2009 (Tese de doutorado).
(#EP9
–
1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Sheila
Cerezetti)
https://open.spotify.com/episode/73wUWsZZsJCMwLRKfbmW0B?si=-0ukkR4WRa6e3tgW79YWlA
--Leitura complementar: SALOMÃO FILHO, Calixto. “Sociedades Comerciais. Contratualistmo, institucionalismo e análise
estruturalista do interesse social”, In Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial – Obras Selecionadas, São Paulo: Marcial
Pons, 2015, pp. 159-172.
Leitura complementar: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reiner; PARGENDLER, Mariana. “What is
corporate Law?” In The anatomy of corporate law, Oxford: Oxford University Press, 3ª ed., 2017, pp. 1-28, em especial pp. 15-22.
Leitura complementar: PARGENDLER, M.; KRAAKMAN, R.; ARMOUR, J.; DAVIES, P.; ENRIQUES, L.; HANSMANN,
H.; HERTING, G.; HOPT, K.; KANDA, H.; RINGE, W.; ROCK, E. A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem
Comparada e Funcional. 3. ed. São Paulo: Editora Singular, 2018.
Leitura complementar: WIEDMANN, Herbert. “Excerto de direito societário I – fundamentos”. Tradução de Erasmo Valladão
A. e N. França. In RDM 624-639, 2006.
Leitura complementar: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Código das melhores práticas de governança
corporativa. 5.ed. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. - São Paulo, SP: IBGC, 2015. pp. 23-102.
Leitura complementar: The modern corporation and private property; Author: Adolf A Berle, Jr.; Gardiner C Means; Columbia
University.

O fenômeno associativo. Contrato plurilateral. Organização. Fim e objeto social. Affectio societatis

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura obrigatória: ASCARELLI, Tulio. “O contrato plurilateral”. In Problemas das sociedades anônimas e direito comparado,
Ed. Saraiva, 1945. pp. 272-332 (#EP10 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Monica Fujimoto)
https://open.spotify.com/episode/1loZNOajXbjjWyUIOBfNtO?si=2JWR4T3sTLyTRLXpgBzp1A
Leitura obrigatória: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N.; VON ADAMEK, Marcelo Vieira. “Affectio societatis. Um conceito jurídico
superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social”, In RDM 149/150 pp. 108-130, 2008. (#EP15 – 1ª Temporada: Podcast Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Marcelo
Adamek)
https://open.spotify.com/episode/1TA6w3rbbC98wO6DKoJxev?si=KXr99OXmSryv7NkA89a_gQ
-Leitura complementar: GUERREIRO, José Alexandre Tavares, “Sobre a interpretação do objeto social”, In RDM 54/67-72,
1984
Leitura complementar: MAMEDE, G.; MAMEDE, E. C. Holding familiar e suas vantagens: Planejamento Jurídico e Econômico
do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. v. 1. 184p. (#EP31- 2ª Temporada: Podcast Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Calixto
Salomão
Filho)
https://open.spotify.com/episode/51sxdiIvZlsCK1PP2Lp6sA?si=NPBt6gL7TIOXSGJgiwmefQ
Leitura complementar: CRAVEIRO, Mariana Conti. Contratos entre sócios. Interpretação e Direito Societário. 2013.
https://www.amazon.com.br/Contratos-S%C3%B3cios-Interpreta%C3%A7%C3%A3o-DireitoSociet%C3%A1rio/dp/8576746662
Leitura complementar: CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação
no direito societário brasileiro. 2012. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo,
São
Paulo,
2012.
(Disponível
em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18112016113723/publico/Tese_final_para_digital_Mariana_Conti_Craveiro.pdf)
Leitura complementar: GALGANO, Francesco. La forza del numero e la legge della ragione. Storia del princípio di maggioranza.
Bolonha (Italia): Il Mulino, 2007.

21/07/2022
11

Personalidade jurídica. Limitação
responsabilidade. Desconsideração
personalidade jurídica

de
da

Personalidade jurídica. Limitação de responsabilidade. Desconsideração da personalidade jurídica

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura obrigatória: SALOMÃO FILHO, Calixto. “A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, In O Novo Direito
Societário, São Paulo: Malheiros, 4ª ed., pp. 232-274. (#EP11 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Amanda
Barelli) https://open.spotify.com/episode/6xJ7vPLmGfapE8QhmIrSs2?si=1t8CT15QSUyds0Cb-VDVJQ
--Leitura complementar: SALAMA, Bruno Meyerhof. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: História, Direito e
Economia, São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 271-322, pp. 322-326 e 405-451. (#EP12 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café
com Leite – Bruno Salama) https://open.spotify.com/episode/3c56UJY3oPSfEzdWietxww?si=QoZ8hsgIQd6DshNIia_APw
Leitura complementar: PARGENDLER, Mariana. The fallacy of complete corporate separateness. FGV, Dec 2021.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3994854 (#EP32- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite –
Mariana Pargendler) https://open.spotify.com/episode/4uFKyODCyewd2cAVE8g157?si=cbNnIxwoRyqqbPj-zKIrVg
Leitura complementar: PARGENDLER, Mariana. Veil peeking: the corporation as a nexus for regulation. FGV, 2020.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552961 (#EP32- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite –
Mariana Pargendler) https://open.spotify.com/episode/4uFKyODCyewd2cAVE8g157?si=cbNnIxwoRyqqbPj-zKIrVg
Leitura complementar: Desconsideração da Personalidade Jurídica. Série Pensando o Direito (Secretaria de Assuntos Legislativos
- SAL/MJ), n.29, 2010.
Leitura complementar: MICKLETHWAIT, John. WOOLDRIDGE, Adrian. The company: a short story of a revolutionary idea
26/07/2022

Sem aula - Atividade avaliativa 3: (entrega até
o final da Parte II, 04/08/2022)

-
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28/07/2022

Classificação das sociedades.

Atividade avaliativa 3: (entrega até o final da Parte II, 04/08/2022)

Você é um advogado de um escritório especializado em consultoria jurídica. Um de seus clientes pretende colocar parte
de seus recursos em um fundo de investimento, todavia o fundo no qual ele pretende investir está associado a uma
empresa de holding conhecida por se envolver em tramoias. Elabore um memorial (máximo de 3 páginas) apresentando
(i) de modo visual o REsp 1.965.982/SP, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica de um fundo de
investimentos, bem como as (ii) vantagens e os (iii) riscos do investimento.
Classificação das sociedades. Sociedades simples. Cooperativas. Associações.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 316 a 378
(mesmo trecho para as aulas 12 e 13) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB. (#EP13 – 1ª Temporada: Podcast
Direito Empresarial Café com Leite – Marlon Momazette) https://open.spotify.com/episode/23ZdGZ1HeVSRP9aOVCzPQK?si=HWrXf9QQq-KbnXKDmid7w
--Leitura complementar: MARCONDES, Sylvio. “Qualificação e classificação de sociedades”. In Problemas de direito mercantil,
São Paulo: Max Limonad, 1970, pp. 163-181. (#EP32- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Adriano Ferraz)
https://open.spotify.com/episode/5dAscrNaCFolyUkxJ8ILwd?si=ms6aQHpRQu250KB8ki1BqA
Leitura complementar: FORGIONI, Paula A. “Cooperativas, empresas, e a disciplina jurídica do mercado”, In RDM 163/226240, 2012.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. Associações e sociedades: à luz da noção de contrato plurilateral. In: Wald, Arnold.
Doutrinas essenciais – direito empresarial, v. 2, São Paulo: RT, 2011, pp. 211-224.
Leitura complementar: ABRÃO, Nelson. Sociedade simples: novo tipo societário?, São Paulo: EUD, 1975, pp. 47-75.
Leitura complementar: SERAFIM, Tatiana Flores Gaspar. A transformação das associações em sociedades no direito brasileiro,
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da USP, 2016.
Leitura complementar: FRAZÃO, Ana. A sociedade cooperativa e o abuso de poder econômico. In: GONÇALVES NETO,
Alfredo de Assis. Sociedades cooperativas. São Paulo Lex, 2018, pp. 362-398.
Leitura complementar: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis, Direito de Empresa, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017,
7ª ed., comentários aos artigos 1.071, 1.072 e 1.078, pp. 442-450 e pp. 470-476.
Leitura complementar: MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Tipologia Societária e sua Função Econômica. dissolução Parcial da
Sociedade Anônima Fechada, Princípio da Intangibilidade do Capital e Caráter Institucional da Empresa. In: Yarshell, Flávio Luiz;
PEREIRA, Guilherme Setoguti J.. (Org.). Processo Societário IV. 1ªed.São Paulo: Quartier Latin, 2021, v. , p. 319-400.
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Sociedades não personificadas - Sociedades
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Sociedades não personificadas - Sociedades em comum e em conta de participação. Sociedades personificadas Sociedade em Nome Coletivo, em Comandita Simples. em Comandita por Ações e Sociedade Unipessoal. Sociedade
Anônima do Futebol (SAF).

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Comandita por Ações e
Unipessoal.
Sociedades
Cooperativas. Associações.

Sociedade
simples.

Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 316 a 378
(mesmo trecho para as aulas 12 e 13) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB (#EP13 – 1ª Temporada: Podcast
Direito Empresarial Café com Leite – Marlon Momazette) https://open.spotify.com/episode/23ZdGZ1HeVSRP9aOVCzPQK?si=HWrXf9QQq-KbnXKDmid7w
--Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A Sociedade em Comum, São Paulo: Malheiros, 2013,
pp. pp. 134-168.
Leitura complementar: SCALZILLI, João Pedro. SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em Conta de Participação, São Paulo:
Quartier Latin, 2014, pp. 30-33 e 67-99. (#EP34- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Luis Felipe Spinelli)
https://open.spotify.com/episode/3t0YG2R897CfT9swTWBzJi?si=jmOEIilsQQyixNNFbwvshQ
Leitura complementar: REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, Vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 393-397
(Sociedade em Comandita por Ações).
Leitura complementar: KALANSKY, Daniel. “A Sociedade em comum: Um novo tipo societário?” In FRANÇA, Erasmo
Valladão Azevedo e Novaes (coord.). Direito Societário Contemporâneo I, São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 511-524.
Leitura complementar: SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. “Do regime de responsabilidade dos sócios na
sociedade em conta de participação”. In FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (coord.). Direito Societário
Contemporâneo II, São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 476-509
Leitura complementar: WALD, Arnoldo. “A Evolução da Sociedade em Nome Coletivo e os Poderes dos Sócios Não Gerentes
no Direito Brasileiro”. In RDM 27-34, 1977.
Vídeo Complementar: Prof. Henrique Arake, sobre sociedades em conta de participação: https://youtu.be/Nf6NnPWn0Fk
Podcast
complementar:
Episódio
#5
–
E
as
sociedades
simples?
https://www.instagram.com/p/CTjntF8LrEf/?utm_medium=share_sheet
Leitura complementar: SAF. Podcast Direito Empresarial de Segunda – Rodrigo Monteiro de Castro.
https://podcasts.apple.com/br/podcast/16-sociedade-an%C3%B4nima-do-futebol-saf-com-rodrigomonteiro/id1561609740?i=1000529282180
Leitura complementar: FRAZÃO, Ana. Aspectos constitucionais da responsabilidade limitada e do capital social. A ADI 4637 e
as discussões sobre a compatibilização entre a livre iniciativa e a proteção dos credores sociais. Portal Jota, 13/04/2022.
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A sociedade em comum. 1. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2013. v. 1. 192p.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
02/08/2022

-

Sem aula - Atividade avaliativa 4: (entrega até
o final da Parte II, 04/08/2022)

Atividade avaliativa 4: (entrega até o final da Parte II, 04/08/2022)
Um cliente chegou ao seu escritório com a intenção de formalizar sua atividade empresarial, quer levar sua empresa a registro e,
consequentemente, escolher o tipo de sociedade adequada. Está a procura de uma sociedade na qual não responda com todos os
seus bens. Para além disso, a parceria entre ele e seu sócio é de muitos anos, tendo este formação acadêmica em contabilidade e
aquele experiência em vendas, cada um desempenhando uma função essencial para a empresa. Não gostaria, então, que as quotas
sociais pudessem ser transferidas a qualquer um, preferindo a dissolução da sociedade a aceitar tal liberalidade. O cliente
comparecerá em seu escritório no dia 03/08 pela manhã e, com o intuito de impressioná-lo, você deve elaborar uma apresentação
com ao menos 3 sugestões de tipos sociais (sendo que não pode ter ambos Ltda e SA, devendo ser apresentados os demais tipos).
A apresentação deverá, necessariamente, indicar as seguintes informações sobre cada um dos 3 tipos sociais: i) se é personificada
ou não; ii) o tipo de responsabilidade dos sócios; iii) se é sociedade simples ou empresária; iv) se é sociedade de pessoas ou de
capitais; v) o patrimônio empresarial; vi) a forma de administração; e vii) outros pontos importantes para cada tipo de sociedade.
Não é necessário que todos os tipos atendam a todos os critérios do cliente, mas todos devem atender a ao menos um, e quanto
mais melhor. Observações:
1. Não há exigências quanto à plataforma ou ao modelo específico para a elaboração do quadro comparativo, mas vale o
bom senso. Algumas sugestões de aplicativos/programas são: Excel, Word, Canva, Powerpoint.
2. Se atentar às informações mínimas exigidas, com os seguintes esclarecimentos:
● Importante se atentar para quais são os tipos societários existentes, de modo a evitar trabalho desnecessário;
● “Se é personificada ou não” (i): Indicar se cada uma das sociedades é personificada ou despersonificada;
● “Tipo de responsabilidade dos sócios” (ii): Descrever se a responsabilidade dos sócios é limitada, ilimitada, subsidiária
e/ou solidária. É interessante detalhar as peculiaridades que venham a existir em cada sociedade;
● “Sociedade de pessoas ou de capitais” (iii): Assinalar se são sociedades de pessoas, de capitais ou se há alguma
peculiaridade no tipo societário;
● “Patrimônio empresarial” (iv): Deve-se indicar se as sociedades têm autonomia patrimonial ou se o seu patrimônio
é especial.
● “Forma de administração” (v): O aluno deve detalhar como se dá a administração da sociedade, isto é, elucidar como
e por quem a administração é exercida. Importante destacar os pontos característicos de cada tipo societário.
● “Outros pontos importantes para cada tipo de sociedade” (vi): Neste tópico, o aluno deve trazer informações que
julguem interessantes de cada sociedade.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
PARTE III - SOCIEDADE LIMITADA
04/08/2022

Sociedade limitada. Introdução. Regime aplicável. Limitação da responsabilidade. Capital social e sua alteração.
Circulação das quotas. Nome empresarial.
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 379 a 438
(mesmo trecho para as aulas 14 e 15) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.
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--Leitura complementar: SANTA CRUZ, Andre. Manual de Direito Empresarial. São Paulo, Jus Podivm, 2021. Cap 4 (Sociedade
Limitada). (#EP14 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – André Santa Cruz)
https://open.spotify.com/episode/3PLYngKwmfYLBklkUyEH4p?si=BPw18e8hRlyli5xhMODPAw
Leitura complementar: PELA, Juliana Krueger. “O regime de responsabilidade dos sócios nas limitadas e a aplicação das regras
das sociedades simples”, In RDM 166-167/35-44, 2013. (#EP35- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Juliana
Kruegler Pela) https://open.spotify.com/episode/7cBZVmnMuROnwAChjrXe7D?si=rKAROplUSpWcQ5RqoP5a1Q
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes, “A proteção aos credores e acionistas nos aumentos de
capital social”. In Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa, São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 230-235.
Leitura complementar: MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial, Rio de Janeiro: Forense, 2012, 35 ed., pp. 212-227.
Leitura obrigatória: FORGIONI, Paula. “A unicidade do regramento jurídico das sociedades limitadas e o art. 1.053, CC. Usos
e costumes e regência supletiva”. In RDM 147/7-12, 2007.
Vídeo Complementar: Prof. Henrique Arake, sobre limitação da responsabilidade do empresário:
https://youtu.be/MWtaiHOdR1E
Leitura complementar: DREI. Manual de Registro da Sociedade Limitada. 2021.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
09/08/2022

Sociedade limitada. Formação da vontade social. Deliberação dos sócios. Administração.
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 379 a 438
(mesmo trecho para as aulas 14 e 15) - Texto pode ser encontrado no Minha Bibliotec da UnB a.
Leitura obrigatória: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N.; VON ADAMEK, Marcelo Vieira. “Affectio societatis. Um conceito
jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social”, In RDM 149-150/108-130, 2008. (#EP15 – 1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Marcelo
Adamek)
https://open.spotify.com/episode/1TA6w3rbbC98wO6DKoJxev?si=KXr99OXmSryv7NkA89a_gQ
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sócios.
Administração.

--Leitura Complementar: MARTINS-COSTA, Judith. Alteração da relação obrigacional estabelecida em acordos societários por
impossibilidade superveniente não imputável às partes contratantes em virtude do desaparecimento de sua finalidade (Parecer) (em
coautoria com Gustavo Haical). Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 18, p. 371 - 404,
jan./mar. 2019. (#EP36- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Judith Martins Costa)
https://open.spotify.com/episode/2U1ZP44sQGekGBGzbuYj44?si=7SUUONEBT-6Cm1F0jfqnkQ
Leitura complementar: VON ADAMEK, Marcelo Vieira. Abuso de Minoria em Direito Societário, São Paulo: Malheiros, 2014,
pp. 140-144, 149- 153.
Leitura complementar: MENDES, Rodrigo Octávio Broglia, “Administração da sociedade limitada”. In Tratado de Direito
Comercial: Tipos societários, São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 131-160.
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; VON ADAMEK, Marcelo Vieira, “Vinculação da
Sociedade: análise crítica do art. 1.015 do Código Civil”. In RDM 146/30-45, 2007.
Vídeo Complementar: Prof. Henrique Arake, sobre acordo de cotistas vs contrato social: https://youtu.be/QlEpUArZpuc
Leitura complementar: aula Demonstrações Financeiras e Noções gerais de Contabilidade (Prof. Francisco Müssnich)
Leitura complementar: Branco tem chance 58 vezes maior de ter alto cargo em empresa (Disponível em:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/13/branco-tem-chance-58-vezes-maior-de-ter-alto-cargo-em-empresa.ghtml)
Leitura complementar: GOUVEA, Carlos Portugal. Governança Corporativa e Diversidade Racial no Brasil: um Retrato das
Companhias Abertas. 2022

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
11/08/2022

-

Sem aula - Atividade avaliativa 6: (entrega até
o final da Parte III, 23/08/2022)

Atividade avaliativa 5: (entrega até 23/08/2022)
Bruno Aiub, mais conhecido pelo seu nome artístico, Monark, foi alvo de uma grande polêmica, que culminou na sua
saída do seu podcast, um dos maiores do Brasil à época, o Flow Podcast. Monark sustentou que não deveria haver
nenhum impedimento para a existência de um partido nazista no Brasil. Após o ocorrido, o programa perdeu boa parte
de seus patrocinadores. Em razão da péssima repercussão de sua declaração, circulou informação de que iria “se retirar”
da sociedade que detinha os direitos da marca Flow Podcast, em qual figurava como sócio juntamente com Igor Coelho,
conhecido como Igor3k. Um grande portal jurídico de notícias o convidou para escrever sobre se as ações de Monark
seria justificativa para a sua exclusão da sociedade por falta grave. Para tanto, elabore um breve artigo de opinião,
contendo: (i) um resumo do caso; (ii) os fundamentos jurídicos (legislação, princípios, jurisprudência) que justifiquem
sua conclusão sobre se a conduta de Monark justificaria (ou não) sua exclusão da sociedade por falta grave; (iii) as
repercussões em termos de dissolução da sociedade – presunção de que seja uma Ltda. Como inspiração, pode utilizar
artigos de opinião em portais de notícias jurídicos (Conjur; Migalhas; Jota; etc). Tamanho: de 1 a 3 páginas. As
submissões devem ser feitas em PDF.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
Para sugestões: amandaathayde@unb.br ou profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
16/08/2022

Sociedade limitada. Retirada e exclusão de sócios. Dissolução total, dissolução parcial e liquidação. Apuração de
haveres
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 379 a 438
(mesmo trecho para as aulas 14 e 15) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca.
Leitura obrigatória: ARAKE, Henrique. Massa Crítica Societária: estudo sobre a estabilidade das sociedades de pessoas. Revista
de Direito Bancário e do mercado de capitais, Ano 24, 91. Jan-Mar. 2021. (#EP16 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café
com Leite – Henrique Arake) https://open.spotify.com/episode/4Su4GauZ4TlULCZ9VLBH3T?si=wpSs35WCQZaOz24Wmh4K7A
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Sociedade limitada. Retirada e exclusão de
sócios. Dissolução total, dissolução parcial
e liquidação. Apuração de haveres

--Leitura Complementar: CAMPINHO, Sérgio. A sociedade limitada na perspectiva de sua dissolução/ Sérgio Campinho, Mariana
Pinto.
São
Paulo:
SaraivaJur,
2022.
272
p.
Disponível
no
Minha
Biblioteca
da
Unb:
https://minhabcedigital.bce.unb.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
Leitura
complementar:
COELHO,
Fábio
Ulhoa.
A
ação
de
dissolução
parcial
da
sociedade.
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242887/000923100.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(#EP37- 2ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Fábio
Ulhoa
Coelho)
https://open.spotify.com/episode/1S3hnoToBXgFPSaJkMpZII?si=nqWHT6UFREuwwUuixGBueQ
Leitura complementar: ADAMEK, Marcelo Vieira Von, “Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave no regime do
Código Civil”. In Marcelo Vieira Von Adamek (coord.), Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos, São Paulo:
Malheiros, pp. 185-215.
Leitura complementar: PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e Liquidação de Sociedades, São Paulo: Saraiva, 2000, pp.
53-91.
Leitura complementar: FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, São Paulo:
Atlas, 2007, 4ª ed, pp. 1-10, 57-72.
Leitura complementar: FORGIONI, Paula. “Possibilidade de exclusão de sócio minoritário pelo fim da affectio societatis diante
de previsão expressa no contrato social”. In: NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e; VON ADAMEK, Marcelo Vieira
(coords.), Temas de Direito Empresarial e outros estudos, São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 73-87.
Leitura complementar: SPINELLI, Luis Felipe, Exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada, São Paulo: Quartier
Latin, 2015, pp. 478- 523.
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da Ação de Dissolução
Parcial de Sociedade: Comentários breves ao CPC/2005. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 15-96.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Vídeo Complementar: Prof. Henrique Arake, sobre dissolução e liquidação de sociedade: https://youtu.be/W4pHhBSJGPA e
https://youtu.be/IK_Q2L7dOAg
Leitura Complementar: PEIXOTO, Leonardo Almeida. Dissolução parcial de sociedades anônimas em razão da quebra da
affectio societatis: uma análise crítica. Orientadora: Mariana Pargendler. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) - FGV, São Paulo,
2018. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/26096.
Leitura Complementar: GEBRAN & PARGENDLER - A Banalização da Dissolução Parcial de Sociedade Anônima no
Brasil (Processo Societário IV, 2021)
Leitura Complementar: PONCZEK, Daniel Kalansky. Direito de recesso e valor justo como proteção do investidor: a
reforma necessária. 2020. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2020.
18/08/2022

-

Sem aula - Atividade avaliativa 6: (entrega até
o final da Parte III, 23/08/2022)

Atividade avaliativa 6: (entrega até 23/08/2022)
Elaboração de um contrato social de limitada, com a indicação mínima dos elementos: 1) Nome empresarial 2) Objeto
Social 3) Administração 4) Quadro de Sócios com a integralização do capital social 5) dissolução e extinção 6) eleição
de foro, bem como as respectivas fundamentações no código civil, bem como as respectivas fundamentações no código
civil. Neste semestre o tema da sociedade limitada será *PIZZARIA OU HAMBURGUERIA DE ORIGEM
FAMILIAR* (exceção pode ser aberta caso o aluno mostre que é sócio/possui familiar próximo com sociedade
limitada já existente). Sem modelo pré-definido (mas cuidado para não deixar o formato sem preenchimento!). Os
alunos deverão buscar documentos e elaborar com base nas suas experiências.
Sugere-se fortemente que seja utilizado como baliza para a elaboração do contrato social o Manual de Registro das Limitadas do DREI de
2021.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1

PARTE IV - SOCIEDADE ANÔNIMA
23/08/2022

Sociedades Anônimas. Origem, Evolução, Principais Características
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 439 a 521
(mesmo trecho para as aulas 17 e 18) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.
Leitura obrigatória: PARGENDLER, Mariana. Cinco Mitos Sobre a História das Sociedades Anônimas no Brasil. 2006. (#EP17
–
1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Mariana
Pargendler)
https://open.spotify.com/episode/1a4S6Sl0mgsYLyTL5e0kc4?si=_XLg_IEURHK-jYXWUBB-qw
Leitura obrigatória: CARMO, Lie Uema; PRADO, Viviane Muller; DONAGGIO, Angela R. F.; PRADO, Roberta N. .
Determinantes estratégicas na escolha do tipo societário: ltda ou S.A.?. In: Roberta Nioac Prado; Daniel Monteiro Peixoto; Eurico
Marcos Diniz de Santi. (Org.). Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 01ed.São Paulo:
Saraiva, 2009, v. , p. 31-35. (#EP38- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Lie Uema Carmo)
https://open.spotify.com/episode/3jLDBntZSCzaqzRPeEgp0H?si=xHNz5wZ6R02XSVe87yIffA
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--Leitura complementar: PARGENDLER, M. How Universal Is the Corporate Form? Reflections on the Dwindling of Corporate
Attributes in Brazil. Columbia Journal of Transnational Law, New York City, v. 58, n. 01, pp. 01-57, 2019.
https://www.jtl.columbia.edu/journal-articles/brazil-corporate-form/PARGENDLER, Mariana. O tipo de Sociedade Anônima é
universal? Reflexões sobre a Erosão dos Atributos da Sociedade Anônima no Brasil. Columbia Journal of Transnational Law, v.
58, n. 1, p. 1-57, 2019.
Leitura complementar: MICKLETHWAIT, John. WOOLDRIDGE, Adrian. A companhia. 2003.
Leitura complementar: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A., pp. 19-49 e Capítulo 1.
Leitura complementar: COMPARATO, Fábio Konder. Reflexões sobre a dissolução judicial de sociedade anônima por
impossibilidade de preenchimento do fim social. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: RT,
p. 67-72, 1994.
Leitura complementar: LAMY FILHO, Alfredo. A reforma da lei das sociedades anônimas, p. 123-158.
Leitura complementar: GORGA, Érica. Direito Societário Atual. São Paulo: Editora Elsevier, 2013, p. 141-164.
Leitura complementar: PINHEIRO, Caroline; RAMALHO, Matheus Sousa. A Sociedade Anônima Simplificada (RE-SAS) e o
fenômeno de simplificação das estruturas corporativas.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura complementar: CAMARINHA, Sylvia Moreira. Como funcionaria a Sociedade Anônima do Futebol, em análise no
congresso. JOTA. 10/07/2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novastecnologias/pl-propoe-criacao-de-novo-tipo-societario-sociedade-anonima-do-futebol-10072021
Leitura complementar: Lei 14.193/2021 Lei das Sociedades Anônimas do Futebol. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14193.htm
Leitura complementar: MICHILES, Saulo. Marco Legal das Startups. Um guia para advogados, empreendedores e investidores.
Editora JusPodivm, 2021.
Leitura complementar: GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sociologia do poder na sociedade anônima
Leitura complementar: LAMY FILHO, Alfredo. BULHÕES, José Luiz. Direito das Companhias. 2017.
Sociedades Anônimas. Títulos de Emissão: Ações e Características; Deveres dos Acionistas. Debêntures, Bônus de
Subscrição, Opções de Compra.
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 439 a 521
(mesmo trecho para as aulas 17 e 18) - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.

18

Sociedades Anônimas. Títulos de Emissão:
Ações e Características; Deveres dos
Acionistas.
Debêntures, Bônus de
Subscrição, Opções de Compra.

--Leitura complementar: COPOLA, M. P.. Artigo 2o. In: Gabriela Codorniz e Laura Patella. (Org.). Comentários à Lei do Mercado
de Capitais - Lei No. 6.385/76. (#EP39- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marina Copola)
https://open.spotify.com/episode/7g36qCkhOmMx0CTHU0mL5a?si=72vqd6HeRh-kMbyJa3AfyA
Leitura complementar: CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Comentários à lei de sociedades anônimas. vol I. São Paulo:
Saraiva. 2014. (comentários aos artigos 15-18)
Leitura complementar: COMPARATO, Fabio Konder. Restrições à circulação de ações em companhia fechada: nova et vetera.
São Paulo: Revista de Direito mercantil, n. 36, 1979. p. 65- 75.
Leitura complementar: LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros: Ações preferenciais exclusivamente com vantagens políticas. In:
Pareces. São Paulo: Editora Singular, 2004, v. II, p. 837-854;
Leitura complementar: PELA, Juliana Krueger. As golden shares no direito societário brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2012,
p. 83-97.
Leitura complementar: ARAGÃO, Paulo Cézar. Opções de compra de ações e bônus de subscrição, Revista dos Tribunais, v.
631, 1988, p. 68-76.
Leitura complementar: MARTINS, Eliseu; BROEDEL LOPES, Alexsandro. Contabilização de debêntures perpétuas com
participação nos lucros. O caso tec toy. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 158, 2011, p. 267-279.

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
Atualizações e/ou correções são feitas ao longo do semestre.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
Leitura complementar: EIZIRIK, Nelson. Lei das SAs Comentada. v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2011 (#EP18 – 1ª Temporada:
Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Matheus Rodrigues) https://open.spotify.com/episode/4uXOunw2tv7mlxa0LgbETg?si=Z7MKmCuT7qCsMHAJhxfjg
Leitura complementar: ATHAYDE, Amanda; CELESTE, Amanda. O morde e assopra do poder de veto das golden shares.
JOTA. 09/08/2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-morde-e-assopra-do-poder-de-veto-dasgolden-shares-09082021
Leitura complementar: YASBEK, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais.
Leitura complementar: FERNANDES, A. P.; NASCIMENTO, J. P. B. . Cláusulas de Proteção à Dispersão Acionária - Brazilian
Poison Pill. In: Felipe Hanszman. (Org.). Atualidades em Direito Societário e Mercado de Capitais. 1ed.Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019, v. IV, p. 425-460.
25/08/2022
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Sociedades
Anônimas.
Órgãos
da
Companhia. Assembleia Geral, Exercício
do Direito de Voto. Administração:
Diretoria, Conselho de Administração,
Conselho Fiscal. Deveres Fiduciários, Voto
Abusivo e Conflito de Interesses.

Leitura obrigatória: FRAZÃO, Ana. Função social da empresa: Repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e
administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. (#EP41- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ana
Frazão) https://open.spotify.com/episode/6ll9vc9FZIswV5VT1VOuHf?si=dNUr3SksRYCzVE_XKeZO0g
https://www.amazon.com.br/Fun%C3%A7%C3%A3o-Social-Empresa-ResponsabilidadeAdministradores/dp/8571477973/ref=asc_df_8571477973/?tag=googleshopp0020&linkCode=df0&hvadid=379738402959&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6803741589355230908&hvpone=&hvptwo=&hvqm
t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001541&hvtargid=pla-811993796325&psc=1
Leitura obrigatória: PARGENDLER, M. Responsabilidade Civil dos Administradores e Business Judgement Rule no Direito
brasileiro. 2015. (#EP19 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Mariana Pargendler)
https://open.spotify.com/episode/11uRDd8k0AxUGGS3x0a3Sd?si=DT9hg230S1S93luoJ3CCVQ
Leitura complementar: PRADO, Viviane Muller. NANI, Ana Paula Ribeiro. Estamos preparados para o voto plural? JOTA. 12
Ago. 2021. (#EP42- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Viviane Muller Prado)
https://open.spotify.com/episode/2i8AMtRlhnK22yelroSEZY?si=kjYBJzFoQF-tIgfWpAiHBA
--Leitura complementar: RANGEL, Alexandre Costa; VIEIRA, Marcelo Soares Lima. Reflexões sobre o regime jurídico de
responsabilidade dos administradores fiduciários e gestores de recursos no âmbito dos fundos de investimento. In: MARTINELLI,

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
João Paulo; COSTA, Isac; CONCEIÇÃO, Pedro Simões da (org.). (#EP40- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite
– Alexandre Rangel) https://open.spotify.com/episode/4dI8tZHL3MC2Km4FEaret7?si=BM6fn0AdSKm-Kxd7peF4-w
Leitura complementar: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. comentada. v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2011 (comentários ao art.
137)
Leitura complementar: LAMY FILHO E J. L. BULHÕES PEDREIRA, Direito das Companhias, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense,
2017, p. 747-789; 915-928.
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. São Paulo:
Malheiros, 1993, p. 54- 67 e p. 81-101.
Leitura complementar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade das deliberações de assembleias das SA. São
Paulo: Malheiros, 1999, p. 28-64.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. Direito de recesso. São Paulo, 1982. Tese (doutorado) – Departamento de Direito
Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 1-71.
Leitura complementar: LAMY FILHO A., “Responsabilidade do administrador por ato praticado no exercício da função – A
difícil caracterização do risco envolvido”, Temas de S.A. – Exposições e Pareceres, Rio de Janeiro, Renovar, 2007. p. 409 – 414.
Leitura complementar: FRANÇA, E. Valladão A. N., Conflito de interesses e benefício particular: uma distinção que se impõe
definitivamente dirimir, in Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 161/162, p.38-46, 2012.
Leitura complementar: Relatório OCDE de 2020: https://www.oecd.org/corporate/Shareholder-Rights-Brazil.pdf
Leitura complementar: Administradores independentes e independência dos administradores: regras societárias fundamentais ao
estímulo do mercado de capitais brasileiro), in M. V. von Adamek (coord.), Temas de Direito Societário e Empresarial
Contemporâneos, São Paulo, Malheiros, 2010, pp. 571-593.
Leitura complementar: CUEVA, Ricardo V. B. A responsabilidade civil dos administradores de sociedades por ações na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: Superior Tribunal de Justiça. (Org.). Superior Tribunal de Justiça: doutrina:
edição comemorativa, 25 anos. 1.ed.Brasília: STJ, 2014, v. , p. 409-427.
Leitura complementar: CAMILO JR, Ruy. A distribuição diferenciada dos dividendos por decisão assemblear em companhias.
Revista do Advogado AASP, n 152 (dez 2021).
Leitura complementar: BOTTINI, P.. Crimes de omissão imprópria. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. v. 1. 325p
Leitura complementar: CEREZETTI, Sheila Neder. Administradores independentes e independência dos administradores:
regras societárias fundamentais ao estímulo do mercado de capitais brasileiro), in M. V. von Adamek (coord.), Temas de Direito
Societário e Empresarial Contemporâneos, São Paulo, Malheiros, 2010, pp. 571-593.
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www.amandaathayde.com.br
Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Acordos de Leniência, Compliance, Anticorrupção, Comércio Internacional, Defesa Comercial.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022/1
30/08/2022

-

Sem aula - Atividade avaliativa 7: (entrega até
o final da Parte IV, 13/09/2022)

Atividade avaliativa 7: entrega até 13/09/2022)
A Lei da S.A. dispõe em seu art. 115 sobre o Abuso do Direito de Voto e Conflito de Interesses, em seu caput estabelece duas
hipóteses nas quais há abuso do direito de voto, são elas: 1) o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros
acionistas; e 2) o voto exercido com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa
resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionista.
Escolha dois casos: (i) um que trate da hipótese de voto que cause dano à companhia ou outros acionistas; e (ii) um que trate de
voto motivado pela busca em adquirir vantagem indevidamente.
É possível que ambos os casos apresentem as duas hipóteses de conflitos de interesse, porém, apenas receberá a pontuação
completa o aluno que - além de preencher os demais requisitos de avaliação - apresente um caso relativo a cada uma das duas
hipóteses de voto.
Caso o julgado selecionado não possua um dos elementos do quadro, colocar como "nao aplicavel"
Número do processo (1):
Nome das partes

Número do processo (2):
Nome das Partes

Voto exercido pelo acionista
Dano causado à companhia e/ou outros
acionistas
Vantagem adquirida (ou que se
pretendeu adquirir)
Sanção cominada
Os elementos fáticos e a sanção cominada podem ser citações diretas do julgado. As submissões devem ser feitas em PDF.
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Sociedades Anônimas. Poder de Controle e
Acionista Controlador. Acordo de
Acionistas e Bloco de Controle. Aquisição e
Alienação de Controle.

Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 523 a 559,
613-619 - Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.
Leitura obrigatória: COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle nas sociedades anônimas.
5°. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 105-142 e p. 363-433. (#EP20 – 1ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite –
Anna Binotto) https://open.spotify.com/episode/1JXoUYCB6lr5xb2Ypejr3u?si=K4-TUG-BRw6JFmGRZVNW1Q
Leitura complementar: CARVALHO, Ângelo Gamba Prata de. Controle Empresarial Externo. Dissertação de Mestrado, UnB.
(#EP442ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Ângelo
Prata
de
Carvalho)
https://open.spotify.com/episode/2xTDTCol80ukRWcDsZ0Znk?si=eUdNMwssSM-YH1AFX8k0gA
--Leitura complementar: SALOMÃO FILHO, Calixto. Acordo de acionistas como instância da estrutura societária. In: O novo direito
societário. 4ª. ed. São Paulo, Malheiros, 2011. p. 126-140.

Leitura complementar: BERLE e MEANS. The modern Corporation and private property. Transaction Publishers, 1937.
Leitura complementar: CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas – Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 213-243.
Leitura complementar: COMPARATO, Fábio Konder, Acordo de acionistas e interpretação do art. 118 da lei das S/A. In:
Doutrinas essenciais – Direito empresarial: Sociedade anônima, v. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 681-691.
Leitura complementar: PRADO, Roberta Nioac. Oferta pública de ações obrigatória nas S.A. – Tag Along. São Paulo: Quartier
Latin, 2005.
Leitura complementar: MUNHOZ, Eduardo. Aquisição de controle acionário: alienação e tomada. Tese de livre docência.
Faculdade de Direito da USP, 2012. p. 280-335.
Leitura complementar: LUCENA, Jose Waldecy. Das sociedades anônimas: comentários à lei - Vol. III. 6ª ed. São Paulo,
Renovar, 2014. p. 709-712. Da efetividade do controle.
Leitura complementar: ARAGÃO, Paulo Cezar. Algumas questões relativas à aplicação do Art. 256 da Lei das Sociedades por
ações Castro, Rodrigo R. Monteiro de, coord. Azevedo, Luis André, coord. Henriques, Marcus de Freitas, coord. - Direito
societário, mercado de capitais, arbitragem e outros temas: homenagem a Nelson Eizirik - 2021 - 342.225 - S678. (#EP43- 2ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Viviane
Muller
Prado)
https://open.spotify.com/episode/7EahL7RIlJUS8B0TXafNu8?si=5H-9oX1bQpyu0xDrr_zNVA

Material didático preparado para auxiliar os alunos da graduação em Direito Comercial 1 da UnB.
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Leitura complementar: PATELLA, L. A.. Responsabilidade do Acionista Controlador por Omissão. In: Rodrigo Rocha Monteiro
de Castro, Luis Andre Azevedo, Marcus de Freitas Henriques. (Org.). Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e outros
temas. Homenagem a Nelson Eizirik.. 1ed.São Paulo: Quartier Latin, 2019, v. 1, p. 755-775.
Leitura complementar: NASCIMENTO, João Pedro. Medidas defensivas na tomada de controle de companhias. 2019
Vídeo complementar: Curso de Ofertas Públicas de Aquisição de Ações, em especial a aula 5, que trata sobre as OPAs por
alienação
do
controle,
oferecido
pelo
CM&A,
USP:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqCT0QxvJI9R2pAs9JsfzjVUnt8fVd4u
Sociedades Anônimas. Grupos de Sociedades. A Estrutura da Empresa Plurissocietária
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Sociedades Anônimas. Grupos de
Sociedades. A Estrutura da Empresa
Plurissocietária

Leitura obrigatória: FRAZÃO, Ana. Grupos societários no direito do trabalho: critérios de configuração e consequências. 2016.
(#EP21
–
1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Ana
Frazão)
https://open.spotify.com/episode/0HKvKvOPPydp4vwbVTYcTy?si=Z176MPQBT5qsY5YGy5kdzA
Leitura obrigatória: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 647-659 Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.
--Leitura complementar: ANTUNES, José Engrácia. Os grupos das sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa
plurissocietária. 2002.
Leitura complementar: LOBO, Jorge. Direito dos Grupos de Sociedades. Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial. Rio de
Janeiro: Revista Forense, v. 341, 1998, pp. 89 - 110.
Leitura complementar: VALLADÃO, Erasmo, ADAMEK, Marcelo. O Novo Conceito de Sociedade Coligada na Lei Acionária
Brasileira. Revista de Direito Mercantil 159/160, julho-dezembro/2011.
Leitura complementar: RODRIGUES, Eduardo Frade. O direito societário e a estruturação do poder econômico. São Paulo:
Ed. Singular, 2016. (#EP45- 2ª Temporada: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eduardo Frade)
https://open.spotify.com/episode/7q1wjGD8nUxUnjueWpXOMG?si=t-Nct7psSuupQ8pEY-SCkQ
Leitura complementar: Müller, Viviane P. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976.
Leitura complementar: PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários, 2006.
https://www.amazon.com.br/Conflito-Interesses-nos-Grupos-Societ%C3%A1rios/dp/8576741245
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Sociedades
Anônimas.
Operações
Societárias:
Transformação,
Cisão,
Incorporação, Fusão

Leitura obrigatória: Aula 1 do I Curso de Introdução às Fusões e aquisições do Center for M&A Studies da USP e PUC-Rio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqCT0QxvJI_iBsmiNlJBJG2V0hiTJPJT
Leitura complementar: TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – 1 Teoria Geral e Direito Societário. p. 636-646
- Texto pode ser encontrado no Minha Biblioteca da UnB.
Leitura complementar: SZTAJN, Rachel. Fusão, incorporação e cisão de sociedades. Formas de reorganização da estrutura
societária na Lei n. 9.457/97 in: GUAZZELLI, Roberto. Reforma da lei das sociedades por ações, São Paulo: Pioneira, 1998.
(#EP22
–
1ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Marco
Antonio
Fonseca)
https://open.spotify.com/episode/7JntAltZs9buZTcRZryKAT?si=wCNDunbPTYCQP9xWMshE8Q
Leitura complementar: CVM Parecer de Orientação nº. 34.
Leitura complementar: Guia de Análise de Atos de Concentração do Cade.
Leitura complementar: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A fusão, a incorporação e a cisão na lei de sociedades por
ações. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, n. 23, 1976, p. 71-82.
Leitura complementar: MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A cláusula de earn-out na aquisição de sociedades: solução ou
postergação do problema? Castro, Rodrigo R. Monteiro de, coord. Azevedo, Luis André, coord. Henriques, Marcus de Freitas,
coord. - Direito societário, mercado de capitais, arbitragem e outros temas: homenagem a Nelson Eizirik - 2021 - 342.225 - S678.
(#EP462ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Chico
Mussnich)
https://open.spotify.com/episode/6NTRvBIARZ5Mpptco6gapb?si=API9xD1MQDmeSjZaXB6nhg
Leitura complementar: MEIRA, Fernando. CREPALDI, João. The Mergers & Acquisitions Review: Brazil, 21 Dez. 2021.
(#EP472ª
Temporada:
Podcast
Direito
Empresarial
Café
com
Leite
–
Fernando
Meira)
https://open.spotify.com/episode/52UFfha98Woxhjvpiru4qL?si=UtK6oZV0QjKqbU8hqy1XQA
Leitura complementar: ATHAYDE, Amanda. Manual dos Acordos de Leniência no Brasil: teoria e prática. Ed. Fórum, 2019
https://www.amazon.com.br/Manual-Acordos-Leni-C3-AAncia-Brasil-Pr-C3-A1tica-dp655518258X/dp/655518258X/ref=dp_ob_image_bk
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Atividade avaliativa 8: entrega até 13/09/2022)
No Recurso Especial nº 1.919.917/SP (2021/0031743-4) discutiu-se o abuso de poder de controle a partir da não
distribuição de dividendos. O Acórdão da Terceira Turma do STJ determinou a remessa dos autos ao Tribunal de
origem (TJSP) para novo julgamento dos Embargos de Declaração oposto pela parte autora, vinculando o julgamento
na corte de origem à apreciação de nove pontos elencados no voto - de a) a i). Elabore um memorial do Acórdão do
TJSP, fundamentando as razões pelas quais se argumenta pela manutenção ou reforma o Acórdão anteriormente
prolatado pelo TJSP. A argumentação deve se focar nos seguintes pontos elencados pelo Acórdão do STJ, a saber:
-

Sem aula - Atividade avaliativa 8: (entrega até
o final da Parte IV, 13/09/2022)

a) conceito de poder de controle;
b) fundamento da LSA sobre distribuição de dividendos;
c) justificativas para as retenções propostas e necessidade/utilidade da retenção de todo o lucro disponível,
com a consequente distribuição apenas do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas;
d) argumentos sobre os sucessivos aumentos do capital social a cada exercício e se configuram um meio para
impedir que as reservas atinjam o limite máximo permitido, no interesse exclusivo da controladora da
companhia;
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Correção das atividades e lançamento das notas, para identificação de quem precisará/poderá fazer a Prova Final.

Sem aula - Atividade avaliativa Extra:
(entrega até 15/09/2022)
Correção das atividades e lançamento das notas,
para identificação de quem precisará/poderá fazer
a Prova Final

-

15/09/2022

Correção das atividades e lançamento das notas,
para identificação de quem precisará/poderá fazer
a Prova Final

20/09/2022

Prova final – (formato a definir).

-

22/09/2022

Correção das provas

-

27/09/2022

Correção das provas

-

29/09/2022

Lançamento de notas pelo professor.

-

-

Atividade Extra (AE): entrega até 15/09/2022)
Elaboração de um estatuto social de SA, com a indicação mínima dos elementos: 1) Nome empresarial 2) Objeto Social
3) Distribuição de ações/lucros 4) Cessão de ações 5) Responsabilidade dos sócios 6) Assembleia Geral 7)
Administração 8) Liquidação e extinção, bem como as respectivas fundamentações na LSA.
Neste semestre o tema da sociedade anônima será *COMPANHIAS AÉREAS* (exceção pode ser aberta caso o aluno
mostre que é sócio/possui familiar próximo com sociedade anônima já existente). Sem modelo pré-definido (mas
cuidado para não deixar o formato sem preenchimento!). Os alunos deverão buscar documentos e elaborar com base
nas suas experiências.
As submissões devem ser feitas em PDF.
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1.5 ANEXO I
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DATA
2

21/06/2022

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL
Origem e evolução histórica do Direito Comercial. O Direito Comercial no Brasil.
Do ato de comércio à empresa.

#EP1: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paula Forgioni
#EP23: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paula Forgioni
#EP48: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – José Alexandre Tavares Guerreiro
#EP49: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marlon Tomazette
#EP50: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ary Oswaldo Mattos Filho
1. Origem e evolução histórica do Direito Comercial
Direito Comercial surgiu da necessidade, na Idade Média, de regulamentar as relações entre os novos
personagens que se apresentaram: os comerciantes (ascensão da burguesia). O formalismo e a rigidez do
ius civile não atenderiam às exigências do comércio, gerando um processo de criação de um ramo autônomo
do direito. Navegações e as dimensões internacionais do direito comercial.
Desenvolvimento de um direito comercial essencialmente baseado nos costumes, com a formação das
corporações de mercadores nas comunas italianas (Gênova, Florença, Veneza). Os comerciantes,
organizados em corporações, passam a constituir a classe econômica e politicamente dominante.
ASCARELLI, traduzido por COMPARATO, “É na civilização das comunas que o direito comercial começa a afirmarse, em contraposição à civilização feudal, mas também distinguindo-se do direito romano comum que, quase simultaneamente,
se constitui e se impõe. O direito comercial aparece, por isso, como um fenômeno histórico, cuja origem é ligada à afirmação de
uma civilização burguesa e urbana, na qual se desenvolve um novo espírito empreendedor e uma nova organização dos negócios.
Essa nova civilização surge, justamente, nas comunas italianas [...] Dentre as corporações sobressai a dos mercadores, sobretudo
de tecidos, tão distintos dos artesãos”.1
Em um primeiro momento, o direito comercial disciplinava as relações entre os comerciantes, dentro da
própria corporação. Posteriormente, surgem normas escritas, que juntamente com os costumes, formaram
os chamados “estatutos das corporações”, fonte primordial do direito comercial.

1

ASCARELLI, Tullio. Origem do Direito Comercial. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro.
São Paulo, n. 103, p. 87-100, jul./set. 1996. Tradução de Fábio Konder Comparato. Capítulo 1 do corso di Diritto
Commerciale – introduzione e teoria dell’impresa. 3ª ed., Milano: Giuffrè, 1962.
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Aspecto subjetivo, isto é, relativo ao sujeito membro da corporação, em que o direito comercial se
afirma como o direito de uma classe profissional, fruto dos costumes mercantis, e com jurisdição
própria. Destaque para as corporações de ofício, inseridas no contexto da burguesia (vide texto de Ascarelli).
Características marcantes nas “corporações de ofício”:
▪

Direito de classe

▪

Domínio das Corporações de Ofício

▪

Tendência a espécies de “monopólios” (vide texto de Forgioni)

▪

Títulos de crédito

▪

Sociedade em nome coletivo

Direito comercial não passava de um direito pessoal, o direito dos negociantes, em resumo, um direito de
classe.
GALGANO2 “É, na origem, o ius mercatorum ou lex mercatória, e é tal não só porque regula a atividade dos mercatores,
mas também, e sobretudo, porque é direito criado pelos mercatores, que nasce dos estatutos das corporações mercantis, do costume
mercantil, da jurisprudência da corte dos mercadores. È ius mercatorum, diretamente criado pela classe mercantil, sem mediação
da sociedade política, imposto a todos em nome de uma classe, não já em nome da inteira comunidade”. “Na época moderna,
que é a época da codificação do direito privado, a época da mediação do Estado na regulação de todas as relações sociais, o
antigo particularismo jurídico se reapresenta em formas mudadas; o direito comercial é o direito dos códigos de comércio,
separados dos códigos civis; (...) Conquanto direito do Estado, como o direito civil, o direito comercial se separa deste por uma
razão que diz respeito, ainda uma vez, a um diverso modo de criar direito: é tornado autônomo do direito civil por ser mais
facilmente e mais rapidamente emendável, em consonância com as mutáveis exigências do comércio, e por ser um direito, o mais
possível, ‘a-nacional’, em antítese à acentuada caracterização nacional do direito civil, aberto às exigências da uniformidade
metanacional, funcional para as necessidades de um mercado interestadual.”
Com a difusão das relações com não comerciantes, a corporação mercantil estende seus poderes para fora
de sua esfera corporativa, passando a ser um direito estatal, e não mais corporativo, aplicado inicialmente
por tribunais especiais e depois por tribunais comuns.
Com a centralização monárquica decorrente do fortalecimento dos Estados nacionais, a elaboração do
direito comercial passa a ficar nas mãos do Estado. Os comerciantes passam então a praticar atos acessórios
(ex. títulos de crédito). Assim, o direito comercial passa a se aplicar aos atos objetivamente

2

GALGANO, Francesco. Lex mercatoria. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo,
n. 129, p. 224-228, jan./mar. 2003. Tradução de Erasmo Valladão A. N. França. Item 1 da Introdução à Lex Mercatoria.
2ª ed., Bolonha: Mulino, 2001.
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considerados, e não a pessoas, o que caracteriza o aspecto objetivo. O direito comercial passa a ser o
direito dos atos de comércio, passando a disciplinar uma série de atos da vida econômica e jurídica, que não
eram exclusivos dos comerciantes.
Segundo FORGIONI,3 há três períodos:
Período 1:
Atos de Comércio

Período 2:
Atividade (Empresa)

Período 3:
Mercado

- Período 1: Ato de Comércio.
▪

Aspecto objetivo: delimitação pela figura dos atos de comércio.
o

Código Comercial Francês de 1807 (Código Napoleônico): superação do aspecto
subjetivo. Além disso, extensão da jurisdição comercial a quaisquer pessoas que
praticassem tais atos, independentemente da sua qualificação pessoal.

o

No Brasil: determinação no Regulamento 737/18504 do que seriam os “atos de
comércio” – Conceito de “mercancia”:
▪

Art. 19. Considera-se mercancia:
§ 1º A compra e venda ou troca de effeitos moveis, ou semoventes para os vender por grosso ou
a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso;
§ 2º As operações de cambio, banco, e corretagem;
§ 3º As emprezas de fabricas; de commissões; de depositos; de expedição, consignação, e
transporte de mercadorias; de espectaculos publicos;
§ 4º Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contractos relativos ao commercio maritimo;
§ 5º A armação e expedição de navios.

o

Problemas interpretativos: rol dos “atos de comércio” é taxativo ou exemplificativo? A
classificação dos atos de comércio não teve uniformidade na doutrina.

o

Doutrina brasileira já parte dos atos de comércio (Código Comercial Brasileiro de 1850 e
Regulamento 737/1850) – não há uma fase puramente subjetiva

3

FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
Capítulo 1.
4
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-737-25-novembro-1850-560162publicacaooriginal-82786-pe.html
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o

Comerciante como aquele que fazia “da mercancia sua profissão habitual”: sistema misto
brasileiro

- Período 2: Atividade/Empresa.
▪

Principalmente após Código Comercial Italiano de 1942

▪

A noção de intermediação é paulatinamente abandonada e o centro do direito comercial se reverte
à empresa, e consequentemente, à atividade de produção e à organização dos fatores de produção.

▪

FORGIONI: “a disciplina da empresa foi introduzida na Itália para viabilizar a condução da
economia pelo Estado, encarando-a como ente organizador, gerador de riquezas (...) Organizada
a produção na empresa, delineia-se a separação entre capitalista, trabalhador, e ‘uma nova categoria
de pessoas: os empresários’”5.
o

Empresa e dirigismo econômico. Sobretudo na Itália, a empresa é vista como “encontro
de interesses que devem ser harmonizados conforme a ordem pública”. As articulações
entre Estado e empresa "sobrepõem-se às relações entre os agentes econômicos (...)
substituindo a lógica competitiva por aquela colaborativa típica dos cartéis”.
▪

LAZZARINI: Discussão hoje, no Brasil - imbricação entre empresas e Estado.
Participação direta e indireta do Estado nas principais empresas brasileiras, em
geral controladas por tradicionais famílias.6

o

Disciplina via Carta del Lavoro (Itália). Princípios de inspiração fascista levam a (i)
unificação do direito privado (Aula 4); (ii) colocação epicentral da empresa como centro
“em torno do qual se entrelaçavam interesses gerais e particulares”. Liberdade econômica
é permitida, mas restrita: “interesses da produção são interesses nacionais” – “à
coletividade assistiria o direito da empresa”. Empresa como “instrumento para
implementação do dirigismo estatal”.

o

Empresa como instituição. Alemanha após a 1ª Guerra Mundial: fortalecimento da
indústria – criar uma justificativa para reinvestir os lucros na sociedade no lugar de
distribuir dividendos. Destaca o aspecto público das sociedades anônimas que congregam
grandes capitais.
▪

Movimentos jurisprudenciais: (i) dissolução parcial; (ii) exclusão de sócios; (iii)
preservação do ente produtivo.

5

FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
LAZZARINI, Sergio. Capitalismo de Laços, São Paulo: Campus Elsevier, 2011; LAZZARINI, Sergio;
MUSACCHIO, Aldo. Reinventing State Capitalism: Leviathanin Business, Brazil and Beyond. Boston: Harvard
University Press, 2014.
6
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o

Neutralização do conceito de empresa. Após a queda do fascismo. “A doutrina esforçase para ‘salvar’ o conceito de empresa, extirpando-lhe direções ideológicas”.

o

Empresa e liberdade econômica. A partir da década de 1960 – princípio da livre iniciativa.
Empresa como “peça-chave da economia de mercado” integrada (e.g., Tratado CECA,
Tratado CEE, Tratado de Roma). Construção da noção unitária de empresa pelo TJ
Europeu – “qualquer ente que exercita uma atividade econômica, independentemente de
seu status jurídico e das suas formas de financiamento”. Destaque para aspectos políticos
ligados a políticas industriais e competitivas (conceito é criado para “dar concreção às
liberdades econômicas necessárias ao livre-mercado”).
▪

Direito Brasileiro: conceito de Empresa – Art. 966, CC
●

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

o

A macroempresa. COMPARATO7, a partir dos estudos de Gailbraith. Superioridade da
organização sobre o indivíduo – sociedades anônimas não seriam governadas por
indivíduos por “tecnoestruturas” que os substituem.
▪

▪

Fortalecimento do princípio da função social da empresa.

Atividade empresarial: “voltada para dentro” – visão estática do direito empresarial

- Período 3: Mercado.
▪

A partir de meados dos anos 1980: penetração do conceito de empresa como redução de custos de
transação (COASE)8.

▪

Até então, segundo FORGIONI,9 “ignora-se que a empresa não existe sozinha, mas somente em
relação com outras empresas e com os adquirentes de seus produtos ou serviços”, desprezando-se
o mercado e sua disciplina jurídica. Da passagem do “ato à atividade”, acrescenta-se uma nova fase:
ato, atividade, mercado.

▪

IRTI: Conceito jurídico de mercado, decorrente do reconhecimento social e de institutos jurídicos.
Destaca “três princípios:

7

COMPARATO, F. K. Aspectos Jurídicos da Macro Empresa. São Paulo, RT, 1970.
COASE, Ronald. The Nature of the Firm, 1937. Custo de transação como os gastos para se valer do mercado.
9
FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
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o

(1) que a economia de mercado, em relação a outras diversas estruturas (coletivista,
mista, etc.) é locus artificialis, e não locus naturalis;

o

(2) que essa artificialidade deriva de uma escolha de direito, a qual, dependente de
decisões políticas, confere forma à economia e a faz, de tempo em tempo, mercantil,
coletivista ou mista, e assim por diante;

o

(3) que aquelas decisões políticas são, por si só, mutáveis, de modo que os vários
regimes da economia vêm marcados pela historicidade, e nenhum pode dizer-se
absoluto e definitivo”

o

Defendia que a definição de mercado seria uma noção estritamente jurídica e não
econômica. A existência do mercado pressuporia institutos jurídicos, como o
reconhecimento da propriedade privada, da autonomia privada, da igualdade, de
contratos e a garantia de seu cumprimento; não haveria mercado sem direito.

▪

Empresa no mercado: “voltada para fora” – visão dinâmica do direito empresarial

2. No Brasil
▪

No Brasil, a doutrina já faz parte do estudo dos atos de comércio (não há um “aspecto subjetivo”).
Preocupação com o comércio está ligada aos atos de intermediação (“aspecto objetivo”).

▪

A influência da doutrina estrangeira é sensível com destaque para Thaller, Vidari, Endermann e,
principalmente, Vivante, visto que a concepção econômica propagada pelo italiano de empresa
como ente organizador dos fatores de produção é quase que unanimemente incorporada pela
doutrina ao comentar o artigo 19 do regulamento 737.

▪

Código Comercial de 1850 e Regulamento n°. 737 que o regulamentou caracterizam como
comerciante aquele que fazia “da mercancia sua profissão habitual”. Trata-se, segundo Carvalho de
Mendonça, de um sistema misto (que mistura a disciplina dos atos de comércio com a disciplina dos
comerciantes, sem ser possível distinguir o elemento subjetivo daquele objetivo).

▪

Subsequente absorção da noção de empresa. Segundo Rubens Requião,10 destaca-se no conceito de
empresa a “repetição de atos praticados a título profissional”. Desloca-se da noção de ato para a
noção de atividade econômica. O empresário é “incontestável protagonista da matéria”.

10

Apud. FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT,
2009.
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DATA
3

23/06/2022

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL
A unificação parcial do direito privado e suas razões históricas. A questão da sua

autonomia. A experiência brasileira. Debates sobre projeto de Código Comercial.

#EP2: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ângelo Gamba
#EP24: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Fábio Ulhoa
#EP51: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Uinie Caminha
1. Unificação do Direito Comercial e Direito Civil. A questão da sua autonomia. A experiência
brasileira.
▪

A dicotomia do Direito Privado entre Direito Comercial e Direito Civil.
o

Necessidade de distinguir autonomia formal da autonomia substancial.
▪

Autonomia formal: separação das fontes das disciplinas (e.g., diferentes códigos).

▪

Autonomia substancial: ideia de que os institutos de um e outro campo são regidos
por princípios próprios.

▪

Unificação do Direito Privado na Europa.
o

Unificação legislativa e o “triunfo dos princípios comercialistas” (ASCARELLI11);
▪

Segundo o autor: “No continente europeu, o direito comercial continua a
contrapor-se ao civil, continua a ser aplicado por jurisdições especiais compostas
por comerciantes (...) surge então um sistema de normas objetivamente aplicáveis,
quaisquer que sejam os sujeitos do ato. (...) A objetivação acentua-se no correr do
século XIX: novos atos são atraídos para a esfera do direito comercial”.

▪

Código das obrigações suíço de 1881 e Código italiano de 1942
●

"A unificação realizou-se na codificação italiana de 1942. Realizou-se,
porém, não por via de supressão, mas de triunfo dos princípios
comercialistas, praticamente reconhecidos no Código de 1942 como
princípios gerais de todo o direito (em matéria de solidariedade; de juros;
de resolução e execução compulsória da venda; de prescrição etc.) (...)
Não mais portanto, atos de comércio e não mais atos de comércio

11

ASCARELLI, Tulio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do Direito
Privado. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 114, p. 237-252, abr./jun. 1999.
Tradução de Fábio Konder Comparato. Saggi di Diritto Comerciale. Milano: Giuffrè.
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qualificáveis quer objetivamente, quer subjetivamente; o ato já não é
diferençável como comercial ou não” (ASCARELLI12).
o

VIVANTE:13 Inicialmente defendia a unificação dos campos, inspirado no Código Suíço
das Obrigações, que reunia o Direito Comercial ao Direito Civil em um único código.
Posição defendida, segundo o autor, dado o “embaraço científico no qual encontrava-se
nossa disciplina, condenada a viver a meio caminho entre o empirismo da prática e as
doutrinas tradicionais consagradas pelo Direito Civil, bloqueando-se na impotência jurídica
dos contratos sui generis”. Passa, depois, a defender a autonomia dos dois códigos:
▪

Distinção de método:
●

Direito civil: método dedutivo (exigências de coesão e de disciplina
sistemática de conceitos gerais);

●
▪

Direito comercial: método indutivo (empírico);

Índole cosmopolita:
●

Direito comercial: índole cosmopolita, que decorre do próprio comércio.
Distinta velocidade com que operam as tendências de modificação dos
ramos.

●

Disciplina dos títulos de crédito: ilustrativo de institutos do direito
comercial com significado diverso dos existentes em direito civil.

▪

Elaboradores das normas:
●

Direito civil, professores de Direito;

●

Direito comercial: além dos professores de Direito, pessoas de negócios,
bancos, bolsa, seguros, contabilidade.

▪

▪

Tipos de negócios:
●

Direito civil, marcado por atos isolados;

●

Direito comercial é o ramo dos atos em massa.

VIVANTE: "A diversa velocidade com a qual operam as tendências opõe um
grave obstáculo à fusão da dúplice matéria em um único Código de obrigações;
por isso, deve-se reservar ao Código de Comércio a função de tecer livremente a

12

ASCARELLI, Tulio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do Direito
Privado. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 114, p. 237-252, abr./jun. 1999.
Tradução de Fábio Konder Comparato. Saggi di Diritto Comerciale. Milano: Giuffrè
13
VIVANTE, Cesare. Introdução ao tratado de Direito Comercial. Revista de direito mercantil, industrial, econômico
e financeiro. São Paulo, n. 102, p. 134-138, abr./jun. 1996. Tradução de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. Trattato
di Diritto Comerciale – introduzione. 1º vol. 5ª. ed., Milano: Vallardi, 1934.
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trama jurídica da própria matéria, a fim de passá-la, em seguida, com cauteloso
discernimento, ao Código Civil"
▪

Unificação do Direito Privado no Brasil.
o

Constituição de 1824 e Código Comercial de 1850: pressão dos comerciantes pela criação
de um regramento específico. Regulamento 737/1850: disciplinou o processo e as causas
mercantis.

o

Esboço de Teixeira de Freitas para o Código Civil: autor estava “convencido da
inexistência de diferença substancial que justificasse a dicotomia direito civil – direito
comercial” (MOREIRA ALVES).

o

Proclamação da República e Constituição de 1889: manutenção da dicotomia.

o

Clóvis Beviláqua e Código Civil de 1916 (que se separava do Código Comercial 1850): o
autor era “decididamente contra a unificação”. Segundo MOREIRA ALVES,14
argumentava “que pela lei natural do desenvolvimento das ideias a marcha da evolução é
sempre uma passagem ad unidade para a multiplicidade. Que o direito comercial não é um
direito de exceção baseado em privilégio de classe, mas uma especialização do direito
privado destinada a regular relações de caráter especial em consequência da função própria
do comércio, que a unificação parte do falso pressuposto de que a base do direito é
puramente econômica; que o direito civil considera os bens no seu valor de uso ao passo
que o direito comercial no seu valor de troca (...)”.

▪

Tentativas de unificação no Brasil.
o

1940: revisão do Código Civil. Proposta de unificação do direito das obrigações.

o

SZTAJN:15 Anteprojeto de 1975 (elaborado antes da CF/88), inspirado no Código Civil
Italiano de 1942, em que houve a unificação dos dois códigos do direito privado,
promulgado em 2002.
▪

Lapso temporal entre a última versão do anteprojeto e a redação final do Código
Civil, sem que se atentasse para as significativas mudanças da base social.

▪

Unificação do direito das obrigações.

14

MOREIRA ALVES, José Carlos. A unificação do direito privado brasileiro – de Teixeira de Freitas ao novo Código
Civil. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de; TORRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo (coord.). Princípios do
novo Código Civil brasileiro e outros temas: Homenagem a Tulio Ascarelli. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 363385.
15
SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação. A empresa no código civil brasileiro. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 143, p. 11-20, jul/set 2006
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▪

Inclusão da disciplina da empresa.

▪

Unificação legislativa e parcial, com preservação da autonomia do direito
comercial.

▪

“Fica a conclusão um pouco melancólica de que falta nesse Código Civil o aparato
normativo adequado para a disciplina da atividade de empresa. Se o direito
comercial é o direito dos mercados, a recodificação do Direito Civil e a unificação
do direito das obrigações não afastarão a necessidade de disciplina especial para
setores da economia e, portanto, os microssistemas persistirão. Mais: como o
Código Civil, seja no que diz respeito a normas, seja em face de princípios, ficou
aquém dos avanços constantes da Constituição, e esta continuará a ser eixo para
definir a leis especiais”. 16

▪

SZTAJN:17 Codificação, Decodificação e Recodificação.
o

Movimento de "codificação" é produto de processo histórico impulsionado pela
Revolução Francesa de 1879. Napoleão, vitorioso, tratou de encontrar mecanismos legais
para controlar as relações entre particulares, e nada melhor do que códigos, estruturas
normativas completas, claras e que impediam os juízes de fazer leis, eliminar costumes
locais e privilégios de classe. Esses códigos, ditos de primeira geração, reconhecem direitos
individuais, entre os quais a propriedade privada, a apropriação privada dos resultados da
atividade econômica, a igualdade, conquanto formal, das pessoas, os cidadãos.

o

Movimento de "decodificação": as codificações deixaram de atender às demandas das
sociedades pelo que se passa à aprovação de leis extravagantes que dispõem sobre matérias
específicas ao lado e à margem dos códigos. Alerta de IRTI (1978) sobre a proliferação de
normas especiais (fenômeno da "decodificação"), em contraponto à ideia de códigos. Ex.:
direito urbanístico, ambiental, concorrencial, bancário, do mercado de valores mobiliários,
securitário e do consumo, que adotam princípios diferentes dos aplicados às normas
codificadas.

o

Reconhecido o envelhecimento dos códigos, há necessidade de reformá-los, num
movimento de "recodificação". Esses códigos de terceira geração têm entre seus princípios

16

SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação. A empresa no código civil brasileiro. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 143, p. 11-20, jul/set 2006
17
SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação. A empresa no código civil brasileiro. Revista de direito
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 143, p. 11-20, jul/set 2006
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não mais aqueles direitos individuais, quase egoístas, dos de primeira geração. Para tanto,
as normas abertas parecem destinadas a facilitar a leitura e a aplicação das regras.
2. Anteprojeto de novo Código Comercial no Brasil: Debates e Perspectivas
▪

Necessidade de novo Código Comercial?
o

Particularismo do direito empresarial?
▪

Especialização da essência do fenômeno econômico empresarial, de produção e
circulação de bens no mercado.

o

Codificação – Descodificação – Recodificação (SZTAJN18):
▪

“A opção pela recodificação mediante a incorporação de legislação extravagante
esbarra na proliferação de microssistemas o que torna complicada, e por vezes,
inviável, sua recepção pela lei geral, particularmente se os fundamentos sobre os
quais são erigidos forem distintos. A outra opção, a não recodificação, mas a
elaboração e aprovação de novos códigos – igualmente a recodificação para alguns
-, consiste em revisão e revitalização do sistema com as mudanças que a sociedade
exige ou que o legislador entender que são importantes para as relações sociais”.

o

PLS 487 - Três partes:
I)

Parte Geral: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens
e da Atividade do Empresário; d) Dos Fatos Jurídicos Empresariais;

II)

Parte Especial: a) Das Sociedades; b) Das Obrigações dos Empresários; c) Do
Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial;

III)
o

Parte Complementar: disposições finais e transitórias.

Debate de comercialistas: necessário ou inefetivo?
▪

Sugestão - Evento “1° Debate do Direito: Impactos do Projeto do Novo Código
Comercial

para

o

Ambiente

de

Negócios”,

disponível

no

link:

https://www.youtube.com/watch?v=zAF8N5Hh8Ps
▪

Departamento de Direito Comercial da USP: majoritariamente contra.

18

SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação. A empresa no código civil brasileiro. Revista de direito
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●

Inoportunidade da reforma legislativa, aumento da insegurança jurídica,
aumento de custos para empresários.

▪

Fábio Ulhoa Coelho (PUC/SP): presidente da Comissão de Juristas
●

Necessidade de consolidar e difundir os princípios do direito comercial
atualmente em uso.
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DATA
4

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL

28/06/2022

Os princípios peculiares do direito empresarial e a questão da sua autonomia. Fontes
do direito empresarial.

#EP3: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eduardo Gaban
#EP25: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – André Santa Cruz
#EP26: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eros Grau
#EP52: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paula Forgioni
#EP53: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Judith Martins-Costa
#EP54: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Fábio Ulhoa Coelho
Princípios do direito comercial
▪

Princípios constitucionais ou legais (previstos na CF ou em Lei);

▪

Princípios gerais ou especiais (aplicáveis de maneira geral ou a relações específicas);

▪

Princípios implícitos ou explícitos (expressamente previstos ou decorrentes de interpretação);

▪

Para FORGIONI,19 os princípios que orientam o direito comercial, sobretudo os princípios
constitucionais, representam a face política do mercado.
o

Livre iniciativa. Fundamento da Ordem Econômica Constitucional. Liberdade de entrar,
permanecer e sair do mercado.
▪

CF, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: Parágrafo único. É
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.

▪

Princípio é expressamente previsto no Projeto de Novo Código Comercial, dele
decorrendo o reconhecimento de determinadas características e proteções ao
mercado.
●

“Art. 6º. Decorre do princípio da liberdade de iniciativa o reconhecimento

19

FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009, pp.
138-155.
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por este Código: I - da imprescindibilidade, no sistema capitalista, da
empresa privada para o atendimento das necessidades de cada um e de
todos; II - do lucro obtido com a exploração regular e lícita de empresa
como o principal fator de motivação da iniciativa privada; III - da
importância, para toda a sociedade, da proteção jurídica liberada ao
investimento privado feito com vistas ao fornecimento de produtos e
serviços, na criação, consolidação ou ampliação de mercados
consumidores e desenvolvimento econômico do país; e IV - da empresa
privada como importante pólo gerador de postos de trabalho e tributos,
bem como fomentador de riqueza local, regional, nacional e global. Art.
6º. No âmbito deste Código, a liberdade de iniciativa e de competição é
protegida mediante a coibição da concorrência desleal e de condutas
parasitárias”.
▪

Lei 13.874/2019 – “Lei da Liberdade Econômica”
●

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Medida Provisória:
I - a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas;
II - a presunção de boa-fé do particular; e
III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o
exercício de atividades econômicas.

●

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o
desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o
disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição:
I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família, atividade
econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de
propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a
necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica; (...)
III - não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir
o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da
oferta e da demanda no mercado não regulado, ressalvadas as situações
de emergência ou de calamidade pública, quando assim declarada pela
autoridade competente; (...)
V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da
atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito
civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a
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preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa
disposição legal em contrário; (...)
VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais serão objeto
de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as
regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado,
hipótese em que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será
usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para
resguardar direitos tutelados pela administração pública ou de terceiros
alheios ao contrato.
▪

Princípio constitucional, geral e explícito;

▪

Possibilidade de os agentes econômicos entrarem no mercado de maneira livre;

▪

Fábio Ulhoa Coelho: o princípio da livre iniciativa se desdobra em 4 condições
fundamentais para o funcionamento eficiente do modo de produção capitalista:
●

1) imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha
acesso aos bens e serviços de que necessita para sobreviver

●

2) Busca do lucro como principal motivação dos empresários

●

3) necessidade jurídica de proteção do investimento privado

●

4) reconhecimento da empresa privada como polo gerador de empregos
e de riquezas para a sociedade

o

Livre-concorrência: garante aos agentes econômicos as condições de disputa: eles
poderão disputar trocas, e não terão oportunidades indevidamente subtraídas. Garante-se
aos consumidores a opção de escolha. Aumenta-se as perspectivas de troca e de proveito
econômico. Disputa é essencial para desenvolvimento das atividades empresariais;
▪

Art. 170, A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre
concorrência;

o

Liberdade de contratar: garante a possibilidade de contratar e a execução dos contratos
e a guarida aos comportamentos oportunistas. Os contratos instrumentalizam a
distribuição de bens. O limite da liberdade de contratar está na ilicitude impostas pelas
regras jurídicas de ordem pública. Com o tempo, “o nicho da liberdade de contratar
diminui, premido por traços provenientes de novos ramos do direito, como o
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consumerista, o concorrencial, o ambiental, e preocupações de índole social e políticas
públicas”. Nesse sentido, destaque para contratos da econômica dirigida e negócios de
adesão também ilustram limites à liberdade de contratar. “Com exagero, chega-se a
sentenciar a ‘morte do contrato’, porque teria posto em xeque o antigo dogma da liberdade
plena [pacta sunt servanda], e da expressão da vontade como seu fundamento”20.
o

Direito de propriedade: garante o objeto das trocas e assim, as próprias trocas.
▪

CF, Art. 5º.
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

o

Proteção ao consumidor: garante a possibilidade de disputa entre os agentes econômicos.
▪

CDC, Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do
consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso
XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições
Transitórias.

▪

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

o

Função social da empresa.
▪

CF, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) III - função social
da propriedade.

▪

Noção de que a atuação da empresa no mercado afeta interesses não apenas do
empresário, mas também da coletividade – consumidores, trabalhadores, clientes,

20

FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
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fornecedores, concorrentes, Estado.
▪

Segundo FRAZÃO: “evidencia-se que a função social da empresa também está
indissociavelmente relacionada à sua função econômica de gerar e distribuir lucros,
sem o que não haveria investimento produtivo. É por isso que, na atualidade, o
contratualismo e o institucionalismo, longe de serem excludentes, precisam ser
integrados em abordagens que não sejam simplistas e possam contemplar todas as
importantes facetas do interesse social e dos objetivos da atividade empresarial”21.

▪

Também previsto no Novo Código Comercial, como geradora de empregos,
tributos e riqueza, bem como de desenvolvimento:
●

“Art. 8º. A empresa cumpre sua função social ao gerar empregos, tributos
e riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e
cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar
práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e
ao respeitar os direitos dos consumidores, desde que com estrita
obediência às leis a que se encontra sujeita”.

o

Tratamento favorecido das ME e EPP
▪

CF, art. 170: princípio da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IX
- tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

o

Boa-fé objetiva. Padrão de comportamento, lealdade, confiança. Diferença da boa-fé
subjetiva: esta é a tentativa de perseguir a intenção. Na objetiva, não importa a análise
psicológica. Na boa-fé objetiva, há a imposição de padrões de lealdade e correção nas
relações empresariais. Decorre da imposição dos deveres, os deveres laterais de conduta:
padrões de comportamento. O indivíduo deve se comportar daquela forma porque é
esperado que ele se comporte assim.
▪

Segundo FORGIONI, “[...] para o direito comercial, agir de acordo com a boa-fé
significa adotar o comportamento jurídico e normalmente esperado dos
‘comerciantes cordatos’, dos agentes econômicos ativos e probos em determinado

21

FRAZÃO, Ana. In: FRAZÃO, Ana; SARLET, Ingo; VIEIRA DE MELLO, Luiz Philippe. (Org.). Diálogos entre
o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 1, p. 529-552.
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mercado (ou “em certo ambiente institucional”), sempre de acordo com o
direito.”22.
o

Princípio da preservação da empresa
▪

Perfil funcional da empresa de ASQUINI (empresa enquanto atividade)

▪

A partir do perfil funcional da empresa (conforme classificação de ASQUINI),
almeja-se a resguardar a atividade econômica da empresa, em correlação com a
função social.

▪

Visão institucionalista da empresa

▪

Repercussões:
●

Lei 11.101/2005: Lei de Falência e Recuperação de Empresas
o

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo
à atividade econômica.

●
o

o

Ltdas e SAs fechadas: dissolução parcial

Outros princípios específicos
▪

Direito societário: princípio da limitação de responsabilidade dos sócios

▪

Direito cambiário: princípio da autonomia dos títulos de crédito

▪

Direito falimentar: princípio da maximização dos ativos

Segurança e previsibilidade. “Quanto maior o grau de segurança e previsibilidade jurídicas
proporcionadas pelo sistema, mais azeitado o fluxo de relações econômicas (...). A forma
capitalista de organização industrial – porque é racional – deve depender de um processo
decisório, decisões e administração calculáveis, previsíveis”. “E esse sistema dependerá do
direito, pois é impossível calcular a jogada do outro agente na ausência de um sistema jurídico
racional.”23.

22

FORGIONI, Paula Andrea. Teoria Geral dos Contratos Empresariais, 2ª ed., São Paulo: RT, p. 99.
FORGIONI. Paula Andrea. A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. In: Revista
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, v. 42, n. 130, abr./jun. 2003, pp. 7-38. Pp. 1213.
23
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Porque tenho medo dos juízes, Eros GRAU:
●

A Norma é o resultado da interpretação, realizado pelo intérprete autêntico (juiz), que consiste em
aplicar o enunciado normativo ao caso concreto, permeado pela realidade/contexto histórico,
resultando na decisão.

●

Medo dos juízes? Medo do controle dos juízes usando a proporcionalidade e a razoabilidade das
leis – ponderação de princípios.

●

Defesa do positivismo.

Fontes do direito comercial:
●

Lei (Constituição Federal, leis em sentido estrito, MPs, regulamentos, etc, desde que contenha
regras que se apliquem à atividade empresarial)

●

Costumes

●

Princípios gerais de direito
○

Ercole Vidari24, ainda, identificava como fontes principais do direito comercial as leis
comerciais, os costumes e o direito civil; e como fontes subsidiárias a analogia, a equidade,
a doutrina e a jurisprudência.

24

VIDARI, Ercole. Compendio di diritto commerciale italiano. 4. ed. Milano: Ulrico Hoepli, 1910, p. 7‐11.
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DATA
5

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL

28/06/2022

A empresa como fenômeno jurídico e o direito comercial. Empresa, mercado
e terceira via.

#EP4: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ana Frazão
●

Empresa como forma de organização das atividades econômicas.
o

COASE25 : Economia dos Custos de Transação
▪

Busca explicar a gênese da “firma”.

▪

Análise das duas formas abstratas de coordenação da atividade econômica: mercado e
firma. Adoção de um ou de outro estaria relacionada aos custos de transação:
elementos como o regramento dos direitos de propriedade, os custos de se negociar e
cumprir um contrato, o monitoramento do desempenho dos contratantes, organização
das atividades, a fiscalização para evitar comportamentos oportunistas etc. são
colocados no centro da decisão de se constituir uma empresa (firm).

●

Empresa como fenômeno jurídico.
o

TOMAZETTE: a noção inicial de empresa advém da economia, ligada à ideia central da
organização dos fatores de produção (capital, trabalho, natureza), para a realização de uma
atividade econômica. Ideia de que o conceito jurídico de empresa se assenta nesse conceito
econômico.

o

Segundo LEÃES26 “De acordo com a concepção existente no Código Civil italiano, a disciplina
do Direito das Empresas, concebida por Sylvio Marcondes, parte da tese de Alberto Asquini,
hoje generalizadamente acolhida, de que a empresa é um fenômeno econômico unitário que se
apresenta, no entanto, no mundo do Direito, fragmentado, encarado sob aspectos diversos em
relação aos diferentes elementos que nele concorrem, não cabendo por isso num esquema
jurídico único. (...) É o que, de resto, à semelhança do modelo italiano, faz o Código Civil
brasileiro, prendendo-se, na disciplina da empresa, à figura do empresário, individual e social,
sujeito de direitos e obrigações resultantes do exercício da empresa (perfil subjetivo), ao

25

COASE, Ronald. The Nature of the Firm, 1937.
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito de empresa no novo Código Civil Brasileiro. Revista
de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n.128, out./dez. 2002
26
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estabelecimento, ou seja, ao complexo de bens organizados pelo empresário para o exercício
de sua atividade empreendedora (perfil objetivo), e à atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços exercida profissionalmente pelo empresário
(perfil funcional)”.
o

CAVALI27: "A história do conceito de empresa tem sido a história de um conceito em busca
de seu significado. A pluralidade de significados atribuídos à empresa sugere que a dificuldade
não está no tema em si, mas na ausência de definição dos critérios a orientar o intérprete na
tarefa de elaboração de um conceito jurídico de empresa ou, se se preferir, na ausência de rigor
metodológico no enfrentamento do tema, conforme apontou Waldírio Bulgarelli. A
demonstração das inter-relações entre estrutura jurídica e funções econômicas, conquanto
constituam um primeiro passo para a elaboração do conceito de empresa, não permite, por si
só, explicar como o direito pode lidar com o dado teórico econômico na tarefa de elaboração
de um conceito. Cumpre, portanto, demonstrar como o direito é capaz de incorporar o dado
teórico econômico na tarefa de elaboração de um conceito de empresa juridicamente relevante
e operacionalizável. No entanto, apresenta-se, desde já, uma conclusão que deve ser
incorporada ao trabalho: a de que a empresa não é um fenômeno econômico meta-jurídico que
antecede a experiência jurídica e que, por isto, deve ser transposta ou adaptada ao direito. Pelo
contrário, empresa é um fenômeno complexo cuja compreensão demanda um verdadeiro
esforço interdisciplinar, a envolver direito, economia e organizações. A empresa, portanto, não
se situa em um momento antecedente à experiência jurídica, mas na própria experiência
jurídica, e simultaneamente na experiência econômica e organizacional, todas elas por sua vez
situadas no contexto histórico e cultural de um povo”.

●

Na Itália, o Código Civil de 1942 adota a teoria da empresa, sem, contudo, ter formulado um conceito
jurídico do que seja empresa, o que deu margem a inúmeros esforços no sentido da formulação de um
conceito jurídico.

27

CAVALI, Cassio Machado. Empresa, Direito e Economia: elaboração de um conceito jurídico de empresa no direito
comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Tese (Doutorado), 2012, p. 226
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o

ASQUINI: “o conceito de empresa é o conceito de um fenômeno jurídico poliédrico, o qual
tem sob o aspecto jurídico não apenas um, mas diversos perfis em relação aos diversos
elementos que ali concorrem” 28

o

o

Perfis da empresa de ASQUINI – Aulas 6 a 8
▪

Perfil subjetivo: empresário.

▪

Perfil objetivo: estabelecimento empresarial.

▪

Perfil funcional: atividade empresarial.

▪

Perfil corporativo/institucional: organização – influência ideológica.

BULGARELLI: conceito analítico descritivo de empresa: “atividade econômica organizada de
produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, através
de um complexo de bens”29

●

Asquini vs Coase
o

Perfis da empresa (conceito jurídico) vs. Teoria da Firma (conceito econômico).

o

Questionamento: é possível que a definição jurídica de empresa seja a mesma que a definição
econômica, uma vez que o conceito estudado é o mesmo?

o

Asquini: empresa como fenômeno poliédrico (4 perfis - subjetivo, objetivo, funcional e
corporativo/institucional).
▪

O perfil corporativo/institucional vê a empresa como uma corporação, uma
organização de pessoas, composta pelo empresário e seus demais colaboradores, os
quais formam um núcleo social organizado, em função de um fim econômico
comum: a obtenção do melhor resultado econômico na produção.

▪

Atualmente, a doutrina considera superado o perfil corporativo/institucional da
empresa.

▪

TOMAZETTE (2003, p. 6): “Esse modo de entender a empresa já está superado,
porquanto não representa o estudo teórico da empresa em si, mas apenas demonstra
a imprecisão terminológica do Código Italiano, que confunde a noção de empresa com
outras noções. Todavia, com exceção do perfil corporativo que reflete a influência de
uma ideologia política, os demais perfis demonstram três realidades intimamente

28

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo,
n. 104, p. 109-126, out/dez 1996. Tradução de Fabio Konder Comparato. Profili dell’impresa. Rivista del Diritto
Commerciale, n. 41, I, 1943.
29
BULGARELI, Wladirio. Tratado de direito empresaria. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1997 p. 100.
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ligadas, e muito importantes na teoria da empresa, a saber, a empresa, o empresário e
o estabelecimento”.
o

Coase: traz um novo olhar sob a firma, a qual, na visão da economia tradicional, “existia e
organizava-se apenas em razão dos custos de produção”.
▪

Para Coase, mais do que apenas se organizar em função do custo de produção,
a firma há de avaliar os custos de transação → deixa de ser apenas mera função
de produção para ser vista enquanto um feixe de contratos.

▪

ZYLBERSZTAJN (2007, p. 1): “A firma Cosiana é um conjunto de contratos
coordenados, que levam à execução da função produtiva. [...]”.

▪

Contratos na economia: transações com o fim de alocar os direitos de
propriedade → três características: frequência, incerteza e especificidade de
ativos.

▪

Assim, o conceito de Coase amplia os contornos da visão econômica tradicional,
maximizando os resultados, por objetivar reduzir não só os custos de produção,
como os custos de transação.

o

Perfil corporativo de Asquini = definição de firma de Coase → melhor desempenho
econômico.

o

WILLIAMSON30: 3 estruturas de governança das atividades econômicas: (i) mercado; (ii)
hierarquia (empresa); e (iii) formas híbridas.
▪

Mercado: estruturar transações pelo mercado (em contrapartida à estruturação interna
na empresa) é, por exemplo, mais eficiente no que concerne à coleta e processamento
de informações, pois a informação é adquirida descentralizadamente e o mercado pode
se utilizar dessas informações de forma imediata, ao passo que a organização
hierárquica pressupõe um fluxo de informações até uma autoridade decisória central.

▪

Hierarquia: Internalização das transações para organizá-las no contexto de uma
empresa (firma). Pode ser mais eficiente no que se refere à dimensão organizacional,

30

WILLIAMSON, Oliver. The Institutions of Governance. The American Economic Review Vol. 88, No. 2, Papers
and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1998), pp.
75-79
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pois as firmas têm um controle das transações mais efetivos que os mercados, pois a
maior parte das disputas resolvem-se internamente, promovendo comportamentos
cooperativos.
●

Das formas de concentração indicadas acima, corresponderiam a fusão,
incorporação e aquisição.

▪

Formas Híbridas: a forma híbrida localiza-se entre os extremos de mercado e
hierarquia).
●

Das formas de concentração indicadas acima, correspondem aos contratos
associativos e joint-ventures.

Mercado

“Fenômeno associativo”, “Terceira Via”, “Contratos de

Sociedade

(“buy”)

entremeio”, “Networks”

empresária (“make”)

Contratos híbridos

●

Contratos associativos

GALGANO31: o “fenômeno associativo” distingue contratos com comunhão de
escopo dos contratos de troca ou permuta, pois “nos últimos, as partes perseguem
escopos contrapostos e a prestação de cada uma vai exclusivamente e diretamente de
encontro à vantagem da outra, enquanto que nos contratos associativos a prestação de
cada uma é preordenada para a obtenção do escopo comum a todas elas”.

●

FRAZÃO: Contexto atual de “contratualização” dos processos produtivos sem
subordinação, sinalizadoras de uma “terceira via”, prevê gradações e combinações
entre as opções extremas relacionadas ao processo de make or buy. Verifica-se, assim,
a criação de sistemas de produção coordenados entre um largo número de empresas
que precisam encontrar arranjos contratuais para assegurarem estabilidade de suas
relações.
o

Contratos associativos: traduzem-se em “empresa comum” com identidade
de propósito entre os contratantes. Segundo a autora, “nos contratos híbridos
lato sensu, a cooperação é intensa e típica dos contratos relacionais, mas não

31

GALGANO, F. Il Negozio giridico, 2ª ed., Milano, Guiffrè, 2002, pp. 89-90, apud, DUARTE MAIELLO, A. L.,
Aspectos Fundamentais do Negócio Jurídico Associativo, Universidade de São Paulo: Tese (Doutorado), 2012, p. 110
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chega necessariamente ao ponto de se traduzir em empresa comum com
identidade de propósito entre os contratantes. Já nos contratos associativos, a
cooperação corresponde à própria prestação ou aos deveres principais
assumidos pelas partes, o que se traduz na própria consecução do fim
comum”.32
●

Uma nova estrutura contratual identificada no contexto desse “fenômeno associativo”
é a dos contratos híbridos (conforme terminologia de FORGIONI33), em que se tem
cooperação intensa.

●

Empresa no Código Civil de 2002. Art. 966 CC de 2002. Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços.
o

Atividade: conjunto de atos destinados a uma finalidade comum, que organiza os fatores de
produção, para produzir ou fazer circular bens ou serviços.34

o

Economicidade: atividades devem ser capazes de criar novas utilidades, novas riquezas,
afastando as atividades de mero gozo.

o

Organização: colocação dos meios necessários, coordenados entre si, para a realização de
determinado fim. Organização do trabalho alheio e sob determinada hierarquia, na qual o titular
da empresa exercita necessariamente o trabalho organizativo.

o

Finalidade: produção ou circulação de bens ou serviços para o mercado.

o

Dirigida ao mercado: organização dirigida ao mercado, para a satisfação de necessidades
alheias.

32

FRAZÃO, Ana. Joint ventures contratuais.
FORGIONI, P. Contratos Empresariais.
34
ASCARELLI, Tulio. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell´impresa. 3. Ed. Milano: Giuffrè, 1962.
P. 146.
33
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DATA

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL
A empresa e seu perfil subjetivo. Empresário e sociedade empresária. O Código Civil

6

05/07/2022

e o conceito de empresário e não-empresário. O fenômeno societário e a atividade
empresarial.

#EP5: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Vinícius Carvalho
#EP6: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marcelo Rivera
#EP27: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Henrique Arake
▪

Empresa em seu perfil subjetivo.
o

É a identificação da empresa com o empresário, sujeito de direito ao qual se imputa a atividade
econômica organizada, não intelectual (a não ser que integrada a outra atividade empresarial),
exercida profissionalmente, que corre o risco da atividade e pode ser por ela responsabilizado,
com o fim de produção para troca ou troca de bens e serviços.

o

Empresário como o titular da atividade.

o

Segundo ASQUINI,35 “o sujeito de direito (pessoa física ou jurídica, pessoa jurídica privada ou
pública) que exerce em nome próprio”

▪

Empresário no Código Civil de 2002.
o

Art. 966 CC de 2002. “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”
▪

Critério adotado: Natureza e exercício da atividade qualificam o empresário e não o
inverso (qualificação do sujeito determina a atividade) (ASCARELLI)

▪

Atividade e Empresário

▪

SALOMÃO FILHO36: “a função de definição de ‘empresário’ parecer ser a de
fornecer um novo padrão de raciocínio e de certa distinção de situações jurídicas, isto
é, substituir a dicotomia civil-comercial pela dicotomia empresário-não-empresário’.

▪

Segundo SALOMÃO FILHO, o direito brasileiro privilegiou “concentração no perfil
subjetivo [da empresa]”. Mas para sua definição no Código Civil são utilizados

35

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo,
n. 104, p. 109-126, out/dez 1996. Tradução de Fabio Konder Comparato. Profili dell’impresa. Rivista del Diritto
Commerciale, n. 41, I, 1943.
36
SALOMÃO FILHO, Calixto. A “fattispecie” empresário no Código Civil de 2002. Revista de direito mercantil,
industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 144, p. 7-15, out/dez 2006.
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elementos dos perfis funcional e institucional, visto que todos representam faces do
mesmo fenômeno (poliédrico) e por isso se revelam interdependentes para uma efetiva
definição.
▪

Elementos definidores da condição de empresário:
o

Atividade econômica organizada: atividade como conjunto de atos coordenáveis entre si, em
função de uma finalidade comum.
▪

1) ECONOMICIDADE: Atividade econômica como criadora de riqueza, produtiva,
marcada pelo intuito de lucro.

▪

2) ORGANIZAÇÃO: Atividade organizada como concentradora dos fatores de
produção,

▪

3) ASSUNÇÃO DE RISCO: com assunção do risco da atividade.
●

Via de regra lhe corresponde um estabelecimento (complexo de bens
organizado). A “organização” pode resultar não só da colaboração de outrem,
mas do simples emprego de meios materiais. Isto ocorre ainda quando se
assumem responsabilidade financeiras (compra e venda com crédito,
especulação) com a função de distribuidor de risco.

o

4) PROFISSIONALIDADE: atividade exercida de forma habitual, com vistas ao lucro. Não
se trata de uma qualidade do sujeito, bastando que no mundo exterior a atividade se apresente
objetivamente com um caráter estável.

o

5) DIRECIONAMENTO AO MERCADO: Circulação de bens e serviços: Atos dirigidos para
produção e troca. Titular da atividade deve ser diferente do titular final do produto.

o

Art. 982, Código Civil: “Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro”.

o

Capacidade do empresário (art. 972, CC): “Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário
os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos.”

o

Estrangeiros no desenvolvimento de atividades econômicas no país (art. 1.134 e seguintes, CC):
“Art. 1.135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder a autorização, estabelecer
condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único. Aceitas as
condições, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante
de capital destinado às operações no País, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos
referidos no art. 1.131 e no § 1º do art. 1.134.
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o

“Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro
próprio do lugar em que se deva estabelecer”.

o

Responsabilidade do controlador (art. 116, parágrafo único, Lei 6.404/1976): “Art. 116.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com
os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua,
cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.”

▪

Não-empresário
o

Categoria residual. Parágrafo único do artigo 966. “Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.”

o

Exclusão decorre do papel secundário que a ORGANIZAÇÃO assume nessas atividades. As
atividades intelectuais são prestadas de forma pessoal e, mesmo com a concorrência de
auxiliares, há uma relação de confiança com quem desenvolve a atividade. Prevalência do
personalismo.

o

Debate em torno de sua definição. Enunciados n.ºs 193, 194, 195, 196 e 199 do Conselho da
Justiça Federal e exemplos.
●

Enunciado 193 CJF — Art. 966: O exercício das atividades de natureza
exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa.

●

Enunciado 194 CJF — Art. 966: Os profissionais liberais não são
considerados empresários, salvo se a organização dos fatores da produção for
mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.

●

Enunciado 195 CJF — Art. 966: A expressão “elemento de empresa”
demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da
absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística,
como um dos fatores da organização empresarial.

●

Enunciado 196 CJF — Art. 966 e 982: A sociedade de natureza simples não
tem seu objeto restrito às atividades intelectuais.

●

Enunciado 199 CJF — Art. A inscrição do empresário ou sociedade
empresária é requisito delineador da sua regularidade e não da sua
caracterização.
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●

STJ: Resp 555.624/PB. Sociedade de médicos que desempenhava atividade
de análise laboratorial tinha natureza empresarial, pois possuía nítido caráter
empresarial e não pessoal.

●

STJ: Resp 1227240/SP. Sociedades de advogados são sociedades simples,
marcadas pela inexistência de organização dos fatores de produção para o
desenvolvimento da atividade a que se propõem. Os sócios, advogados, ainda
que objetivem o lucro, utilizem-se de estrutura complexa e contem com
colaboradores, nunca revestirão caráter empresarial, tendo em vista a
existência de expressa vedação legal (arts. 15 a 17 da lei 8906/1994 – Estatuto
OAB).

Perfis Asquini
Subjetivo
Objetivo
Funcional
Institucional

Art. 996
CC/02
Perfil
subjetivo
Perfil
funcional

1)
Empresa?

2)
Empresário

4) Não
atividade
econômica

3)
Atividade
econômica

Art. 996
CC/02, § único:
caráter pessoal da
atividade, sem
elemento de
empresa.

▪

Empresário ou não empresário: relevância prática e disciplina jurídica

o

Livros mercantis: escrituração e força probatória.
▪

Art. 996
CC/02, caput:
organização dos
fatores de produção

“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova
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resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura
pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela
comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.”
o

Submissão ao regime de recuperação judicial e falências. Lei 11.101/05.
▪

“Art. 1. Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente
como devedor.”

o

Locação não residencial. Art. 51 da Lei 8.245/91.
▪

“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a
renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente I - o contrato a
renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo
mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos
escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo
ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. (....) § 4º O direito a renovação
do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com
fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos
previstos neste artigo.”

o

Direito societário. Lei das sociedades anônimas (6.404/76). Definição do “tipo” sociedade
anônima.
▪

“Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.”

▪

“Art. 3º (...) 1º O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro
modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação.”

o

Direito Concorrencial. Lei 12.529/11. Disciplina da atuação em mercado.
▪

“Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores, solidariamente.”

▪

“Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar
infração à ordem econômica”.
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7

DATA

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL

05/07/2022

A empresa e seu perfil objetivo. Patrimônio e estabelecimento

#EP7: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Henrique Arake
#EP28: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Maria Eugênia Finkelstein
1. Estabelecimento: Perfil Objetivo da Empresa
▪

Estabelecimento como complexo de bens materiais e imateriais que instrumentaliza a atividade
empresarial.

▪

Possíveis sinônimos: fundo de comércio, negócio comercial, fundos mercantis, azienda

▪

Segundo ASQUINI37, “o exercício da atividade empresarial dá lugar a formação de um complexo
de relações jurídicas que tem por centro o empresário (direito sobre os bens de que o empresário
serve-se, relações com os empregados, fornecedores de mercadorias e de capitais, com a clientela)
(...) um patrimônio especial distinto, por seu escopo, do restante do patrimônio do empresário”

▪

Estabelecimento como universalidade de fato. Art. 1.142 a 1.149, CC
o

FRANÇA38: Estabelecimento como “um complexo de bens heterogêneos. São bens
corpóreos e incorpóreos. Entram no estabelecimento comercial o estoque de mercadorias,
os imóveis, as instalações e, no tocante aos bens incorpóreos, as patentes, marcas, e
inclusive serviços. Bens em sentido lato. (...) Esse complexo de bens, no entanto, é
encarado unitariamente pelo Direito. E ele é unificado justamente pela atividade que o
empresário está exercendo (...) o estabelecimento é alguma coisa dinâmica, que está a
serviço de uma atividade, que serve para o exercício de uma atividade.”

o

Art. 1.142 CC/02. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para
exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

o

Art. 1.143 CC/02. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios
jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.

o

Art. 90 CC/02. “Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que,

37

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo,
n. 104, p. 109-126, out/dez 1996. Tradução de Fabio Konder Comparato. Profili dell’impresa. Rivista del Diritto
Commerciale, n. 41, I, 1943.
38
FRANÇA, Erasmo Valladão. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. In: Temas
de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 511-530.
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pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que
formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas própria”.
o

Destinação comum dos vários componentes do estabelecimento decorrente da vontade do
empresário (e não da lei).

▪

o

A universalidade de fato integra o patrimônio da empresa.

o

Titularidade dos direitos que asseguram o estabelecimento (não propriedade).

Patrimônio é o conjunto de posições jurídicas ativas e passivas dotadas de valor pecuniário e
imputáveis a uma pessoa.
o

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma
pessoa, dotadas de valor econômico.

▪

Disciplina de bens (estabelecimento empresarial), tanto bens tangíveis (equipamentos) quanto
intangíveis (marcas, propriedade intelectual). Seria o fundo de comércio, que por vezes se confunde
com o aviamento (capacidade da empresa de produzir lucro)

▪

Definição legal: universalidade de “bens” com uma destinação específica ou unitária (Cf. Livro II
do CC: Arts. 79 a 103).
▪

Elementos: bens materiais (móveis e imóveis); bens imateriais (e.g., propriedade
intelectual)

▪

Atributos do Estabelecimento:
o

Bens materiais: estoque, mobiliário, equipamentos, maquinaria e imóveis

o

Bens imateriais: patentes de invenção, marcas, nome empresarial, título do
estabelecimento, ponto empresarial, nomes de domínio, perfis de redes sociais

o

Aviamento (Good Will).
▪

BARRETO FILHO39: “Resultado de um conjunto de vários fatores pessoais,
materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in concreto, a aptidão

39

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 151-184
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de produzir lucros”. É a “razão de ser da tutela que lhe é conferida como objeto
unitário de direito”.
▪

Não é elemento separado ou autônomo do estabelecimento: o aviamento existe no
estabelecimento. Não é coisa, é um valor.
●

Aviamento objetivo: inerente ao estabelecimento, independentemente do
titular. É “um acréscimo de valor que se junta à soma dos valores dos
elementos singularmente considerados, em virtude de sua organização na
unidade técnica o estabelecimento, que os torna aptos a produzir novas
riquezas” (BARRETO FILHO). A fruição do aviamento está relacionada
à sua fruição em conjunto.

●

Aviamento subjetivo: imanente à pessoa do comerciante e não se
transmite a um novo titular.

▪

Clientela: BARRETO FILHO40: “conjunto de pessoas que, de fato, mantém com
o estabelecimento relações continuadas de procura de bens e serviços”. É a
“manifestação externa” do aviamento.

▪

Pode ser considerado ativo, cuja alienação gera concentrações econômicas (Art.
90, II, Lei nº. 12.529):

▪

Exemplos: Ato de Concentração nº 08700.004195/2017-38 “A Operação referese à aquisição, pela Buonny, da carteira de clientes da Porto Seguro, relativa aos
serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico de cargas (transporte
monitorado)”. Ato de Concentração nº 08700.010733/2015-61 “Aquisição parcial
de ativos em que a Ultragaz comprará e receberá da Servgás uma carteira de
clientes de gás liquefeito de petróleo - GLP granel nos estados de São Paulo,
Paraná e Minas Gerais, além de determinados tanques e suas respectivas
instalações nas localidades indicadas por esses clientes.”

40

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 151-184
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▪

Trespasse: alienação do estabelecimento empresarial – regime e disciplina jurídicos especiais
o

Eficácia da alienação perante terceiros: depende da averbação do contrato no Registro
Público de Empresas Mercantis e publicação em Diário Oficial.
▪

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou
arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois
de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária,
no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

▪

Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não
pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro,
salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar
ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades.

o

o

Negócios sobre o estabelecimento empresarial
▪

vs negócios com um conjunto qualquer de bens

▪

vs negócios envolvendo quotas ou ações da sociedade

Responsabilidade pelos débitos do estabelecimento.
▪

Responsabilidade do adquirente por débitos anteriores à transferência: Art. 1.145.
Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia
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da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou
do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de
sua notificação.
▪

Responsabilidade do alienante por até um ano. Art. 1.146. O adquirente do
estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência,
desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos
vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
●

Exceção: Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005)
o

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a
legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) VII –
trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à
sociedade constituída pelos próprios empregados;

o

Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das
seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência: I –
alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em
bloco; (...) III – alienação em bloco dos bens que integram cada
um dos estabelecimentos do devedor.

o

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive
da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das
modalidades de que trata este artigo:

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as
de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as
decorrentes de acidentes de trabalho.
▪

Responsabilidade tributária depende da continuidade da exploração da atividade
econômica.
●

CTN, Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou
nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fuque adquirir de
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outra, por qualquer título, fundo de comércio ou ndo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
●

Da leitura do dispositivo legal transcrito, depreende-se que a
responsabilidade pelos tributos devidos até o ato que formaliza a sucessão
do estabelecimento comercial é integral do adquirente caso o alienante
cesse a exploração da atividade comercial. A responsabilidade do
alienante será subsidiária a do adquirente caso o primeiro prossiga na
exploração da atividade econômica, ou se, dentro de seis meses a contar
da data da alienação envolver-se em nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio indústria ou profissão.

●

A jurisprudência sobre o assunto demonstra-se pacífica nesse sentido,
conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça nº
554 que prevê a responsabilidade do adquirente (sucessor) não abrange
apenas os tributos devidos pelo alienante (sucedido), mas também as
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até
a data da sucessão.

▪

Responsabilidade trabalhista do adquirente.
●

CLT, Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não
afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

●

CLT. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

●

CLT, Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de
empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as
obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os
empregados

trabalhavam

para

a

empresa

sucedida,

são

responsabilidade do sucessor.
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●

Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a
sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.

●

Em relação aos débitos trabalhistas, desde a alteração da CLT através da
Lei nº 13.467/17, a “Reforma Trabalhista”, o artigo 448-A caput e
parágrafo único da CLT passou a prever que a responsabilidade dos
débitos da sucedida são de integral responsabilidade da sucessora,
também em relação a eventuais direitos dos trabalhadores nos momentos
que antecederam a sucessão. Caso seja comprovada a ocorrência de
fraude na transferência a sucedida responderá solidariamente com a
sucessora.

●

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é pacífica no
sentido de reconhecer a solidariedade exclusiva da sucessora nos casos de
sucessão empresarial não fraudulenta nos termos da atual redação da
mencionada lei trabalhista, vejamos:
RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA.
SUCESSÃO DE EMPREGADORES. RESPONSABILIDADE. Esta
Corte tem firmado o entendimento de que a empresa sucedida não é responsável,
solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações trabalhistas transferidas à sucessora,
ainda que tenham se iniciado e terminado antes de perpetrada a sucessão. Tal
entendimento decorre do princípio da impessoalidade da atividade empresarial em
relação ao empregado, situação desconsiderada apenas em casos excepcionais, como, por
exemplo, nos de fraude, o que não ficou evidenciado pelo Regional. Assim, a empresa
sucessora deve responder, de forma exclusiva, pelos créditos dos empregados, sem
prejuízo do direito de regresso, quando admitidos. Recurso de Revista conhecido e
provido" (RR-1716-91.2013.5.15.0025, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria de
Assis Calsing, DEJT 17/04/2015).

o

Não-concorrência do alienante: 5 anos.
▪

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não
pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à
transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do
estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do
contrato.
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▪

Súmula nº 5/2009 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE):
É lícita a estipulação de cláusula de não-concorrência com prazo de até cinco anos
da alienação de estabelecimento, desde que vinculada à proteção do fundo de
comércio.

o

Cessão de posição contratual e sub-rogação: a regra é a sub-rogação, havendo exceções.
▪

Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação
do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se
não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa
dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada,
neste caso, a responsabilidade do alienante.

▪

Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido
produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da
publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao
cedente.

o

Uso do nome empresarial do alienante: apenas com autorização.
▪

Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único.
O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o
permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação
de sucessor
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DATA

DIREITO DA EMPRESA E DA ATIVIDADE NEGOCIAL
A empresa e seus perfis funcional e institucional. A empresa no mercado e o poder

8

07/07/2022

econômico. A empresa como instituição. Macroempresa.

#EP8: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eric Jasper
#EP29: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Lilian Cintra
1. Empresa e seus perfis funcional e institucional
▪

Perfil Funcional: Empresa como atividade – uma série de atos com vistas a uma finalidade. O
lucro é o fim último de qualquer atividade econômica desenvolvida em mercado, uma concatenação
de atos.
o

ASQUINI: “Segundo as premissas econômicas expostas, o conceito de atividade
empresarial implica uma atividade voltada, de um lado a recolher e organizar as forças de
trabalho e o capital necessários para a produção ou distribuição dos determinados bens ou
serviços, e de outro, a realizar e organizar a força de trabalho e o capital necessários para a
produção ou distribuição dos determinados bens ou serviços e, de outro, a realizar a troca
dos bens ou serviços. A análise jurídica deste conceito já foi realizada, pelas razões da teoria
da empresa como ato objetivo de comércio, segundo o abrogado código comercial.
Segundo tal teoria consideravam-se como operações fundamentais da empresa as
operações passivas destinadas à contratação e à organização do trabalho e às operações
ativas voltadas para a troca dos bens e serviços colhidos ou produzidos; e como operações
acessórias da empresa, as operações auxiliares precedentes. A conexão destas diversas
operações explicava-se pelo fim, ou motivo, de organizar a produção para troca (fim de
intermediação) (...) A atividade empresarial reduz-se, portanto, em uma série de operações
(fatos materiais e atos jurídicos) que se sucedem no tempo, ligadas entre si por um fim
comum”

o

Desdobramento prático: Art. 2º Lei das Sociedades Anônimas. “Pode ser objeto da
companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos
bons costumes”

▪

Perfil Institucional ou Corporativo.
▪

Empresa como organização. Destaque para organização dos fatores de produção e afetação de
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interesses de múltiplos agentes (stakeholders).

▪

o

Organização de pessoas formada por empresário, empregados e colaboradores

o

Funcionamento afeta interesses de diversos agentes

Ligado ao conceito econômico da empresa: núcleo social organizado em função de um fim
econômico comum e não mera soma de relações individuais de trabalho
o

Prenúncio da ideia de função social da empresa: a matéria empresarial não é de
exclusivo interesse privado e nem estatal
▪

BULGARELLI41: “foi considerando a empresa como tendo a função de
produzir ou fazer circular bens e serviços numa economia de massa em que
impera o consumismo, que se deu relevo à empresa, como atividade funcional,
o que desloca seu titular do âmbito estrito dos direitos subjetivos, para
encaminhá-lo para o direito-função ou poder-dever, fazendo-se presente sua
responsabilidade para com os que se relacionam com a empresa
(trabalhadores, credores, consumidores, o Estado, a comunidade etc.), no que
se tentou de certa forma, dar conteúdo às formulações mais genéricas de
função social (bem público, interesse geral etc.). Procurou-se, pois, obter,
tecnicamente, maior precisão, levando-se em conta que a atividade
desenvolvida pelo empresário tem como fim a realização de interesses que
ultrapassam aqueles egoísticos do agente, e, portanto, gera um poder-dever do
sujeito da atividade funcional”.

o

COMPARATO42: “Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência,
dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da
civilização contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa”.

▪

Desdobramento prático: Código Civil: “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”

2. Empresa como instituição e a estruturação do poder econômico.

41

Waldirio Bulgarelli, Tratado de Direito Empresarial, 3ª ed. – São Paulo: Atlas, 1997, p. 70.
COMPARATO, Fabio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de direito mercantil,
industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 63. p. 71-79. jul./set. 1986.
42
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▪

FORGIONI43: segundo período da “evolução do direito comercial”: a disciplina da empresa.
o

“Organizada a produção na empresa, delineia-se a separação entre capitalista, trabalhador,
e ‘uma nova categoria de pessoas: os empresários’”, que escolhem a atuação da empresa e
coordenam e organizam os fatores de produção.

o

Influência da teoria econômica americana: empresa como instrumento de internalização
dos custos de transação (COASE44).

o

Dirigismo econômico (sobretudo na Itália, durante o fascismo): Empresa como
“instrumento para implementação do dirigismo estatal”.

Percebe-se “encontro de

interesses que devem ser harmonizados conforme a ordem pública”. As articulações entre
Estado e empresa "sobrepõem-se às relações entre os agentes econômicos (...) substituindo
a lógica competitiva por aquela colaborativa típica dos cartéis”.
o

Empresa como instituição: surgimento da noção na Alemanha após 1ª Guerra Mundial:
fortalecimento da indústria e ideia de criar uma justificativa para reinvestir os lucros na
sociedade no lugar de distribuir dividendos. Destaca-se o aspecto público das empresas,
sobretudo das sociedades anônimas que congregam grandes capitais.

o

Próximo período: a disciplina dos mercados.
▪

Dimensão econômica: mercado como locus de trocas entre agentes econômicos.

▪

Dimensão política: formatado pelos princípios constitucionais basilares do direito
comercial – livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de contratar, função social
da propriedade, proteção dos consumidores.

▪

Dimensão social dos mercados: limite para as dimensões econômica e política,
impondo sua formatação. Os princípios econômicos da CF (e.g., art. 170, §1) são
instrumentais para o alcance dos objetivos sociais (e.g., art. 3º).
●

FORGIONI45: “O perfil social do mercado reserva ao direito outra
função, além da mera preservação do sistema de produção: ele toca
também a implementação de políticas públicas com o escopo de dar
concreção aos objetivos sociais constitucionalmente fixados”. Se a
dimensão política do mercado diz respeito à distribuição/alocação das
riquezas, a dimensão social está relacionada a sua redistribuição.

43

FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
Prólogo, p. 13-34.
44
COASE, Ronald. The Nature of the Firm, 1937.
45
FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 2009.
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▪

COMPARATO46: Empresa como organização dos bens de produção ↔ Função social dos
bens de produção - “classificação dos bens produtivos e bens de consumo não se funda em
sua natureza ou consistência, mas na destinação que lhes dê. Ora, fixar essa destinação ou
função dos bens, no ciclo econômico, não é tarefa que deva ficar inteiramente submetida à
autonomia privada. (...) Em se tratando de acumulação injustificada pelo Estado de bens de
produção, deve-se reconhecer que a ordem jurídica não apresenta remédios adequados”.
o

Dever função do sócio controlador. Nas organizações empresariais, importa a legitimidade
do poder de controle fundado na propriedade
▪

Art. 116, Lei nº 6.404/1976: “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a
pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto,
ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e
o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.

o

Macroempresas e o poder econômico:
▪

Função social dos bens de produção: “A complexidade crescente da
macroempresa contemporânea, realçando as funções internas de organização e
planejamento: a importância crescente da tecnologia como fator de produção; o
caráter marcadamente social e não econômico das relações empresariais (...) todos
esses fatores tornam insustentável a atribuição do poder empresarial aos
proprietários, por uma espécie de direito natural. A exploração empresarial dos
bens de produção tende, incoercivelmente, a se destacar do regime da
propriedade”.

3. Empresa e estruturação do poder econômico
46

COMPARATO, Fabio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de direito mercantil,
industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 63. p. 71-79. jul./set. 1986.
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▪

SALOMÃO FILHO47: Direito comercial e a “marcha da aceitação” do poder econômico
o

Tendências críticas: convergência para conclusão de que é preciso intervir nas estruturas
que concentram o poder e limitam a informação.

o

Direito como o sistema que mais sofre com a marcha da aceitação, especialmente direito
comercial.

o

Empresa como a organização cria e disciplina o poder. Sociedade anônima, especialmente,
como elemento fundamental da economia capitalista. Direito empresarial como
importante núcleo de estruturação da agenda reformista e de limitação do poder
econômico.

47

SALOMÃO FILHO, Calixto. Poder Econômico: a marcha da aceitação (introdução do co-autor). In:
COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de
Janeiro: Forense, 2005.
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DATA

Parte II - FUNDAMENTOS DO DIREITO SOCIETÁRIO

14/07/2022

Os sujeitos, o objeto e a função do direito societário. Interesse social

#EP9: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Sheila Neder Cerezetti
#EP30: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Calixto Salomão Filho
DIREITO SOCIETÁRIO: objeto da disciplina
●

Busca por meios de compartilhar riscos e recompensas das atividades desenvolvidas. As sociedades
surgem então como uma organização para o exercício das atividades econômicas, isto é, uma
“estrutura social que reúne seres humanos para satisfazer necessidades econômicas e desejos de
uma comunidade”.

●

WIEDMANN48:
o

“A situação de que o direito societário regula em primeira linha, é a comunidade de
pessoas que se associaram para atingir um fim comum. Tarefa do direito societário,
para as associações privadas [Vereinigung] é a de desenvolver regras de conduta justas
e adequadas”.

o

“O direito societário caracteriza-se como um ‘pequeno Estado de Direito’ porque
também nas sociedades a formação da vontade deve ser organizada e surge de uma
relação de supremacia e de subordinação, uma vez que sejam permitidas decisões por
maioria. Por isso, o direito societário tem, tematicamente em comum com o direito
público, a organização do poder coletivo e os direitos e deveres dos ‘cidadãos
societários’”.

TEORIAS DO INTERESSE SOCIAL DA EMPRESA: Contratualismo x Institucionalismo
●

Reflexo inicial: o que constitui o “interesse social” ou “interesse da sociedade”?
o Importância prática: exemplos:
■

CC, Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios
decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria
de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um.
(...)

48

WIEDMANN, Herbert. “Excerto de direito societário I – fundamentos”. Tradução de Erasmo Valladão A. e N.
França. In RDM 143/66-75, 2006.
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§ 3o Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação
interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças
a seu voto.
■

CC, Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios,
aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de
restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes,
e, se houver prejuízo, por ele também responderá.
Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer
operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente
deliberação.

■

LSA, Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à
companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem
a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou
para outros acionistas.
(...)
§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse
conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos
causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver
auferido.

■

LSA, Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de
políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a
causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos
investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;

TEORIAS DO INTERESSE SOCIAL
●

TEORIA CONTRATUALISTA:
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o Revolução industrial; Valor da liberdade; Crença da burguesia
da desnecessidade do Estado na atividade econômica (≠
mercantilismo); Princípios societários individualistas.
o Code de Commerce Francês 1807: princípio da absoluta autonomia da Assembleia Geral (AG)
para definir o interesse social e a organização societária interna. “Autocentrismo societário”
- controlador.
o Inserção de regras plutocráticas, na busca de um mínimo de consenso interno: quanto
maior a participação no capital, menor o direito a voto (garantia de participação da minoria).
■

Contratualismo nega que o interesse social seja hierarquicamente superior ao
interesse dos sócios. Relação contratual definiria o escopo dos interesses das partes
contratantes.

o Interesse social fortemente identificado com o dos sócios como um todo. “Interesse
comum dos sócios”.
o Vertentes no contratualismo: interesse de quais sócios?
■

Contratualismo clássico: interesse comum dos sócios e somente dos sócios
atuais da sociedade (momento específico) (JAEGER).
●

Interesse social não é conceito abstrato, mas sim concreto, definível
quando comparado com o interesse do sócio para aplicação das regras
sobre conflito de interesses. Fundamento: contrato social.

■

Novos contratualistas: interesse comum dos sócios, tanto atuais quanto os
futuros (interesses de longo prazo dos sócios – inclusive o interesse à preservação
da empresa, que pode então ser vista como próxima à teoria institucionalista). AG
não poderia ser identificada como centro decisório do interesse social.
■

Outros autores (GAMBINO): interesse comum à maximização do lucro.

■

Diante do mercado de capitais: revisão teoria JAEGER, interesse social à
obtenção de shareholder value (maximização do valor de venda das ações do
sócio).

■

Maximização do valor das ações reflete o conteúdo do interesse social?
Estímulo à especulação. Risco de que qualquer atuação dos
administradores e voto dos acionistas possa ser justificado com base na
busca pela maior valorização das ações.

■

Interesse a um lucro comum, a ser produzido por meio do
desenvolvimento da atividade social e a ser devolvido aos acionistas?
(Itália, EUA, Reino Unido). Acionistas como proprietários da empresa
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(“shareholder-oriented model” ou “property conception of the corporation”). Conflito
de agência (BEARLE e MEANS)
●

TEORIA INSTITUCIONALISTA:
o Crise de 1929, insuficiência do modelo individualista e contratualista.
o Institucionalismo publicístico: RATHENAU: identifica o interesse social ao interesse
público, verdadeira substituição do Estado, que deveria ser operado pela empresa privada:
“a empresa serve aos objetivos dos seus titulares, em qualquer forma organizativa que
esteja, ou deve servir ao interesse público?”. Pioneiro em enfatizar a relevância social da
empresa e o interesse público por ela representado, justificando a limitação da influência
de proprietários que estariam apenas interessados em satisfazer interesses próprios.
o Institucionalismo integracionista: Empresa não apenas como uma propriedade dos
acionistas, mas como uma entidade de relevância pública e cuja administração deve estar
atenta aos diferentes interesses por ela abrangidos (“stakeholder theory” ou “institutionalist
conception” ou “social entity corporation”)
■

Valorização da administração da SA e redução da importância da AG.

■

Administradores devem considerar os melhores interesses da empresa e respeitar
os interesses também dos stakeholders, como trabalhadores, credores,
fornecedores e comunidade (alinhado com discussões recentes sobre Governança
Corporativa).

■

Experiência da participação operária nos órgãos diretivos das grandes empresas
na

■

Alemanha. Atualidade no Brasil: Nova Lei das Estatais e representantes.

■

Interesse social concebido como harmônico e comum aos interesses dos vários
tipos de sócios e dos trabalhadores, e traduz o interesse à preservação da empresa.

o Institucionalismo organizativo (‘teoria organizativa da empresa”): Interesse social como
combinação de aspectos materiais e procedimentais:
■

Aspectos procedimentais: observado pelos órgãos da administração por meio
da ponderação dos diferentes interesses quando da tomada de decisões.

■

Aspectos

materiais:

qual

seria

o

conteúdo

mínimo?

Rentabilidade da empresa? (≠ maximização dos lucros, da
teoria

contratualista).

Preservação

da

empresa?

(doutrina alemã do “institucionalismo integracionista”
identifica o interesse social como decorrência da
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ponderação dos mais variados interesses abrangidos pela
companhia; empresa como organização; doutrina norteamericana do “interest of the corporation” indica que a corporation não pode ser
vista como um sinônimo dos acionistas como um todo, mas como uma entidade
jurídica autônoma que abrange interesses distintos e mais amplos que aqueles
detidos pelos participantes do capital social)
●

TEORIAS DO INTERESSE SOCIAL NO BRASIL
o

CEREZETTI: “embora a lei [LSA], com seus princípios e ditames publicistas, seja considerada uma
norma institucionalista, a doutrina continua a perceber o interesse da companhia de acordo com o desenho
traçado pelos contratualistas”.
■

Dualismo do VALLADÃO: contratualismo aos acionistas (que deveriam votar
apenas no interesse dos próprios detentores do capital social) e institucionalismo
dos controladores (que deveriam buscar o equilíbrio dos mais diversos interesses)

■

Dualismo do COMPARATO: contratualismo das SAs fechadas (ampla
liberdade de regulação do funcionamento societário) e institucionalismo das SAs
abertas (disposições inderrogáveis de ordem pública, prestação de informações ao
mercado).

■

Dualismo do CALIXTO SALOMÃO: “institucionalismo de princípios e contratualismo
de fato”. Razões:
(i) deveres institucionais aos controladores, e não à companhia;
(ii) incerteza gerada pela inexistência de harmonia entre os interesses
a serem protegidos pelo controlador (art. 116 LSA) e o interesse público
a ser protegido pelos administradores;
(iii) presença de regras que reforçam o poder do controlador e normas
que apenas atribuem aos minoritários direitos de informação e de saída.
🡺 Ou seja, problema de implementação dos princípios institucionalistas
previstos na LSA.

●

Interesse social identificado com a preservação da empresa (atribuição de relevância aos
diversos interesses que envolvem a sociedade), segundo os institucionalistas. Interesses dos
acionistas (rentabilidade), dos trabalhadores (manutenção dos empregos), de credores em
geral (satisfação dos créditos), de toda a coletividade (pagamento de tributos, incentivo ao
mercado, etc.).
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■

Crise econômico-financeira da empresa afeta não apenas os próprios detentores
do capital e os credores diretamente relacionados, mas diversos outros interesses
também.

●

Art. 981 CC/02. “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados”

●

Sociedade vs empresa
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DATA

Parte II - FUNDAMENTOS DO DIREITO SOCIETÁRIO

1

19/07/20

O fenômeno associativo. Contrato plurilateral. Organização. Fim e objeto

0

22

social.
Affectio societatis.

#EP10: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Mônica Fujimoto
#EP31: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Gladston Mamede
Contrato de Sociedade: teorias do ato constitutivo da empresa.

▪

▪

Contratos clássicos de permuta x contrato de sociedade – diversas distinções doutrinárias.
o

Sociedade como “ato complexo”.

o

Sociedade como criação de uma personalidade jurídica.

o

Sociedade como ato unilateral.

ASCARELLI: destaque da subespécie dos contratos plurilaterais.

o

Sociedade como um contrato: aplicam às sociedades a teoria geral dos contratos, por exemplo,
a respeito da tutela da capacidade, vícios, momento de perfeição etc. Porém, há peculiaridades:

▪

Predomina o caráter cooperativo ao distributivo (ligado aos contratos que visam à
repartição de bens).

▪

Há possibilidade da participação de mais de duas partes;

▪

Quanto a todas as partes, decorrem do contrato, quer obrigações, de um lado, quer
direitos, de outro.

●

Constituição sucessiva: por subscrições que representam a oferta de cada
subscritor de aderir ao contrato da sociedade, por intermédio dos sócios
fundadores – contrato de sociedade decorre da manifestação de vontade dos
sócios subscritores.

●

Vício de uma manifestação de vontade (de um sócio) não implica a nulidade
do contrato como um todo.

▪

Contratos plurilaterais – algumas características:

o

Pluralidade de partes e finalidade comum: os interesses das diversas partes contratantes
(subscritores) podem ser unificados em uma finalidade comum.
▪

Contratos plurilaterais como contratos de comunhão de fim. Demais contratos: o fim
ou escopo é entendido como a função típica de cada contrato.

o

Função instrumental. A função instrumental dos contratos plurilaterais não termina quando
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executadas as obrigações das partes, como nos demais contratos. Mas a execução das
obrigações das partes constitui premissa para uma atividade ulterior (organização e estruturação
de uma atividade econômica).
▪

O atingimento desse fim ulterior depende da organização de várias partes em relação
ao desenvolvimento de uma atividade ulterior.

▪

Se os contratos de permuta visam à distribuição dos bens entre os sujeitos, o contrato
plurilateral visa disciplinar a utilização dos bens, para organização de uma atividade.

▪

Contrato de organização: em sua função econômica, contrapõe-se aos contratos de
permuta por não restringir sua finalidade à execução de seu objeto.
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o

Prazo. Contratos plurilaterais disciplinam não apenas o momento de conclusão do
contrato, como também a vida da organização e devem, por isso, subsistir
continuamente.
▪

Prazo = o momento até o qual deve perdurar a organização no seu conjunto.
Contratos plurilaterais como contratos de execução continuada.

o

Direitos de lucro. Todas as partes têm direito de remuneração: dividendo. No caso do
contrato de sociedade, o fato de visarem ao lucro faz com que o direito dos sócios tenha
um conteúdo típico e constante qualquer que seja o objeto da sociedade.

o

Obrigações diversas. A obrigação de cada parte tem um caráter diverso, sem conteúdo
típico como nos demais contratos.

o

Contratos abertos. Pode haver constantes novas adesões de novas partes e possibilidade
de “desistência” das partes já contratantes.

o Contratos Externos. O fim último visado pelas partes só pode ser atingido na relação da
sociedade com terceiros (contratos externos).
▪

Importância da concepção de patrimônio separado da pessoa jurídica.

●

Para ASCARELLI, a organização constitui o substrato da pessoa
jurídica: é através da organização que as várias relações jurídicas são
concebidas e disciplinadas unitariamente. A constituição de uma
pessoa jurídica está relacionada à necessidade de construir relações
com terceiros

▪

Contrato plurilateral, como o de sociedade, implica existência de relações
internas e externas (constituição do contrato vs. existência do contrato):

●

Aspecto externo: situações em que as partes entram, como grupo,
em relação com terceiros.

●

Aspecto interno: relação entre as partes. Tal distinção funda-se na
distinção que se realiza entre constituição do contrato e sua ulterior
utilização.

▪

Fim Social / Objeto Social
o Noção de que contrato de sociedade pressupõe organização de uma atividade ulterior
(contrato não é um fim em si mesmo).

o

GUERREIRO sobre a disciplina do objeto social: atividade empresarial e empresa
equivalem - “do ponto de vista substancial, há várias formas possíveis de fazer realizar
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o objeto social, ou se se preferir, de desenvolver a atividade empresarial que constitui o
objeto da companhia. Por idêntica razão, posso concluir, desde já, que, sendo distintas
a atividade e cada ato ou negócio jurídico em particular (...), e sendo a atividade um fato
protraído no tempo (...), não se há de falar em mudança do objeto social (atividade) pela
circunstância de não serem praticados, durante certo interregno, determinados atos ou
negócios jurídicos que denotam (mas de per si não constituem) a atividade empresarial.
(...)o objeto social corresponde à empresa e como a empresa, por sua vez, corresponde
à atividade. (...) Muitas vezes, sequer se vislumbra qualquer modalidade de desvio de
objeto social, em face da manutenção da atividade empresarial, que perdura no tempo,
independentemente da prática isolada”.
o FRANÇA e ADAMEK: substituição do conceito de affectio societatis pelo conceito
de fim social.
▪

Affectio societatis: ideia de “desejo, vontade, intenção de colaboração
voluntária, ativa, interessada e igualitária”. Doutrina tradicional reconhece tal
elemento como constitutivo e essencial ao contrato de sociedade.

▪

Crítica: conceito é inadequado para descrever o contrato de sociedade.

●

Conceito equívoco e obscuro.

●

Não se trata de modalidade especial de consentimento. Confunde
consentimento e causa/objeto do contrato.

●

Não é elemento constitutivo do contrato de sociedade. Todo
contrato exige consentimento.

▪

●

Não é essencial para subsistência do vínculo contratual.

●

Não é baliza do cumprimento dos deveres dos sócios.

Sugestão: adoção do conceito de fim social em sentido amplo (“escopo-meio
e escopo-fim da organização societária, e suas interações com os deveres de
lealdade, colaboração e contribuição”).

●

“Com efeito, as relações entre os sócios e entre estes e a sociedade é
marcada pela finalidade comum”.
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Parte II - FUNDAMENTOS DO DIREITO SOCIETÁRIO
Personalidade jurídica. Limitação de responsabilidade. Desconsideração da personalidade
jurídica.

#EP11: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Amanda Barelli
#EP12: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Bruno Salama
#EP32: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Mariana Pargendler
1. Personalidade jurídica e responsabilidade limitada das pessoas jurídicas
●

Regime da personalidade jurídica
o

CC, art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com
a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas
as alterações por que passar o ato constitutivo.

●

Discussões recentes sobre a personalidade jurídica, especialmente diante da Lei da Liberdade
Econômica (arts. 49-A e 50)

●

●

●

Vantagens das sociedades limitadas (SALAMA)49
o

Incentivos à diversificação de investimentos

o

Incentivos à realização de investimentos por investidores avessos a risco

o

Reduz custos de monitoramento nas empresas

o

Facilita transferências eficientes de controle societário

Riscos das sociedades limitadas: incentivos negativos (SALAMA)50
o

Realização de investimentos ineficientes

o

Baixo investimento em precaução

o

Possibilidade do uso da pessoa jurídica como escudo para fraudes e outros ilícitos

Síntese
o

SALAMA: a limitação da responsabilidade do sócio “pode funcionar, assim, como
um mecanismo de incentivo ao investimento, ao empreendedorismo, à livreinciativa e, em certa medida, à inovação”51, ressaltando o risco da personalidade
jurídica como escudo.

49

SALAMA, Bruno Meyerhof. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: História, Direito e Economia, São
Paulo: Malheiros, 2014, p.322 e 324.
50
SALAMA, O Fim..., cit., pp. 324-325.
51
SALAMA, O Fim..., cit., pp. 322.
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2. Desconsideração da personalidade jurídica: antecedentes e arcabouço teórico
2.1. Contextualização da disregard doctrine
●

Antes da segunda metade da década de 1950, o conceito de personalidade jurídica era dito
intocável. Com a publicação de uma obra de R. SERICK52: passou-se a considerar teorias
sobre o desconhecimento da personalidade jurídica.

●

Teoria de W. BIGIAVI53
o

“Sócio tirano”: sociedade como coisa própria. Noção da responsabilidade ilimitada do
“sócio tirano” a partir da equiparação à ideia do “empresário oculto”: considerando
o domínio sobre a sociedade, esse sócio o torna um empresário indireto e,
presumidamente, tirano e absoluto54.

●

Teoria unitarista (SERICK e GALGANO)55
o

R. SERICK (1953): sistematização da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
como conceito técnico específico e unitário, contraposto com o princípio da separação
patrimonial. Justificativas: a) desconsideração do ponto de vista objetivo-institucional;
b) elemento intencional em fraudes na forma societária. Em outras palavras, um sistema
de exceção (a fraude) sobre a regra da personalidade jurídica.

o

GALGANO: afasta distinção entre pessoa física e jurídica e critica a teoria de SERICK por
possibilitar a desconsideração a partir de “princípios vagos e de difícil determinação
como os de equidade e justiça” (SALOMÃO FILHO). GALGANO cria um unitarismo
próprio que “reduz o conteúdo normativo do conceito de PJ à responsabilidade limitada
dos seus membros” (SALOMÃO FILHO) e restrita às hipóteses de abuso.

o

Resultados da teoria unitarista: a) admite a desconsideração para atribuição responsabilidade
a sujeito (devedor) diverso à PJ e b) admite a desconsideração como excepção no caso
de insolvência do devedor.

o

Um balanceamento entre interesses dos credores e manutenção da atividade societária
pessoal: o sancionamento eficaz do sócio que se faz da sociedade para atingir objetivos
pessoais é, para o autor, mais pertinente também no ponto de vista do devedor.

●

52

Teoria dos centros de imputação (MÜLLER-FREIENFELS)56

Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: SALOMÃO
FILHO. O Novo Direito Societário. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.232.
53
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.233-234.
54
Art. 2362 do Codice Civile: a responsabilidade ilimitada do sócio único confirma uma presunção iuris et de iure
(absoluta) de tirania.
55
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.234-241.
56
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.241-244.
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o

R. MÜLLER-FREIENFELS (1957) aponta insuficiências no modelo de SERICK. O respeito
ou não à separação patrimonial dependeria da análise do contexto da situação concreta,
bem como da motivação normativa subjacente.
o

Exceção para além dos casos de fraudes: desconsideração quando for suficiente para
atingir os objetivos da norma aplicável. Também um pluralismo interno, com uma
avaliação distinta das pessoas jurídicas diante das respectivas funções econômicas.

2.2. Resultados práticos da teoria após MÜLLER-FREIENFELS
●

Desconsideração atributiva
o

Desconsideração em função da aplicação de normas considerando o objetivo do
legislador. Síntese: a) características pessoais do sócio podem ser atribuídas à sociedade;
b) comportamentos do sócio podem ser atribuídos à sociedade; c) conhecimentos do
sócio podem, em certos casos, ser atribuídos à sociedade; e d) proibições ao sócio
podem ser estendidas também à sociedade (e vice-versa).

●

Desconsideração para fins de responsabilidade: três hipóteses57
o

Confusão de esferas: ausência de distinção entre a denominação social, organização
societária ou o patrimônio da sociedade com o do sócio.

o

Subcapitalização: simples ou qualificada

o

Desvio da finalidade: abuso de forma individual (uso da PJ para causar dano a terceiro)
ou institucional (responsabilidade limitada contrária aos objetivos e função da
sociedade)

●

Desconsideração em sentido inverso
o

Experiência germânica: modelo limitado às sociedades unipessoais e baseado no princípio
da “pertinência econômica” do patrimônio social ao sócio.

o

CALIXTO SALOMÃO58 não vê pertinência nessa aplicação exclusiva às sociedades
unipessoais. Aqui, a proteção contra eventuais prejuízos não será sobre os (ausentes)
sócios, mas sim sobre os credores sociais. Assim, a desconsideração em sentido inverso
pode ser fundamentada para preservar o capital da sociedade também como garantia
dos credores.

●

Desconsideração em benefício do sócio:
o

Situação em que o sócio recorre à atribuição de legitimidade para “postular em nome
próprio o ressarcimento de danos sofridos pela sociedade” (Salomão Filho).

57
58

Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.243-247.
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.248.
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o

Exemplo alemão: “indenização ao sócio em virtude da revogação de créditos
concedidos à sociedade por um banco” (Salomão Filho) causada por ato negligente por
seu mandatário que levou ao dano à reputação financeira do sócio único.

o

Realidade brasileira: “campo contratual, para extensão de conceitos, como o de
propriedade, por exemplo, do sócio para a sociedade e vice-versa”59 (Salomão Filho).

2.3. Panorama doutrinário da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil
●

R. REQUIÃO60
o

Influência de SERICK. Desconsideração em casos em que a separação patrimonial é
realizada com abuso de direito ou por artifícios fraudulentos.

●

F.K. COMPARATO61
o

O autor afasta a fraude como requisito necessário para a desconsideração. Mais em
sintonia com GALGANO62, o desvio da função da PJ, ilustrado pelo afastamento dos
interesses sociais, seria elemento central para a desconsideração. No caso das
sociedades unipessoais, o fundamento para a desconsideração está nos pressupostos
legais da personalidade jurídica, e não na existência de abuso.

●

J.L. CORREA DE OLIVEIRA63
o

A função central da personalidade jurídica está na separação patrimonial, em
sintonia com o centro de interesses autônomo apontado por COMPARATO. Aqui,
há influência parcial de pluralismo de MÜLLER-FREIENFELS, mas CORREA DE
OLIVEIRA não entende a desconsideração como um problema de imputação, mas
sim de uma casuística em que se deve distinguir casos em que há imputação de fato
próprio (solução por institutos do Direito Civil) ou nas situações de desconsideração
(responsabilidade por débito de terceiro).

3. Os custos da desconsideração
●

Estudos da Escola de Chicago – responsabilidade limitada e livre-mercado
o

Premissa: ausência de assimetria informacionais e a “hipótese de que os agentes,
informados, possam negociar com a sociedade” – hipótese esta que pressupõe
concorrência perfeita.

●
59

Reação: responsabilidade limitada em situação de concorrência imperfeita.

Como exemplo, cf. Súmula 486 do STF: “Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu
cônjuge, seja sócio, com participação predominante no capital social”.
60
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.251.
61
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.252-253.
62
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.252.
63
Cf. SALOMÃO FILHO, A Teoria..., cit., p.253-254.
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o

Existência de altos custos de transação (no caso, custo de informação) e a sociedade
com baixo poder de barganha.

●

Teoria intervencionista – a desconsideração como forma de redistribuição de riscos:
o

Tarefa: equilíbrio entre eficiência e justiça distributiva. Teoria intervencionista: contrária ao
ideário liberal, a responsabilidade limitada passa a ser entendida como a exceção e como
um instrumento legislativo de distribuir riscos. A desconsideração, aqui, seria um
mecanismo repressivo contra o comportamento free-rider do agente que pretender as
vantagens, mas não os custos da responsabilidade limitada.

●

Recepção legislativa das teorias no Brasil:
o

Recepção parcial da teoria intervencionistas. Lei das LSA de 1976: acatou plenamente
o ideário de Chicago. Impacto: “prejuízo de grande massa de pequenos credores, que,
como visto, não têm condições de negociar com a sociedade”. Exceções: como visto
há pouco, o CDC tenta equilibrar as relações nos mercados e prevê hipótese de
desconsideração contrárias à tese liberal. O CC de 2002 também pode limitar a aplicação
da tese liberal (Salomão Filho).

4. Interpretação e aplicação da teoria da desconsideração no Brasil
●

Panorama normativo
o

Regra geral: Código Civil de 2002, art. 5064. Antes do CC/02, a desconsideração era uma
construção jurisprudencial e doutrinária. O CC indicou o foco no abuso. Aqui, vê-se uma
desconsideração limitada às hipóteses de responsabilidade patrimonial.

64

CC. Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
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o

Exemplos de regras específicas: CDC (art. 28, caput65 e §5º66); Lei de Crimes Ambientais (Art.
4º67); Lei Antitruste (art. 3468); e Lei Anticorrupção (Art. 1469).70

o

Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) : alterações no art. 50 do CC
▪

Definição de desvio de finalidade(§1º)

▪

Definição de confusão patrimonial e ausência de separação de fato entre
patrimônios (§2º)

▪

“A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica"
(§4º).

o

III Jornada de Direito Comercial (jun.2019)
▪

Enunciado 91; A desconsideração da personalidade jurídica de sociedades
integrantes de mesmo grupo societário (de fato ou de direito) exige a comprovação
dos requisitos do art. 50 do Código Civil por meio do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica ou na forma do art. 134, § 2º, do Código de Processo
Civil.

●

Panorama jurisprudencial
o

STJ. REsp nº 1.729.554/SP: “A desconsideração da personalidade jurídica não visa
à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de
seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos” (Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j.01/09/2018).

o

STJ. REsp nº 737.000/MG: “No contexto das relações de consumo, em atenção ao
art. 28, §5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso

65

CDC. Art. 28, caput: “O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.
66
CDC. Art. 28, §5º: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for,
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
67
Lei 9.605/98. Art. 4º: Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
68
Lei 12.529/2011. Art. 34: A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá
ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
69
Lei 12.846/2013. Art. 14: Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.
70
O Código de Processo Civil trouxe um Capítulo específico sobre “Do Incidente De Desconsideração Da
Personalidade Jurídica” (Seção III, Capítulo IV – art. 133 a 137).
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ao patrimônio dos sócios, mediante aplicação da disregard doctrine, bastando a
caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da
insolvência da sociedade empresária” (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j.01/09/2011)
o

STJ. REsp nº 279.273/SP: “A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito
Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial” (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/12/2003).

●

Desconsideração inversa da personalidade jurídica
o

REsp 948.117/MS: “III – A desconsideração inversa da personalidade jurídica
caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para,
contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente
dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a
pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador.
IV – Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização
indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos
em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na
pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02,
ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir
bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto
preenchidos os requisitos previstos na norma.
V – A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito
estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de
sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, “levantar o véu” da
personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa”
(Relatora Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2010)

●

Teoria menor e maior da desconsideração da personalidade jurídica: distinção e o STJ
o

Teoria menor da desconsideração da PJ: aplicada na existência de relação de
consumo – norma aplicável: art. 28 do CDC. Também é aplicada no Direito
Ambiental. A teoria menor afasta a necessidade de prova de fraude ou abuso ou de
prova de confusão patrimonial entre a PJ e a pessoa física. Aplicação “restrita a
situações excepcionais em que se mostra necessário proteger bens jurídicos de
patente relevo social e inequívoco interesse público – como o Direito Ambiental e
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o Direito do Consumidor –, a incidência da desconsideração se justificaria: a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b)
pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art.
28 do CDC.” (REsp nº 1.658.648/SP. Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe 20/11/2017).
o

Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica: aplicada em
relações civil-empresariais – norma aplicável: art. 50 do CC). Para a teoria maior, a
desconsideração é “medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das
pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos
prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do
CC” (REsp 1.658.648/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
20/11/2017).

o

Precedentes paradigmáticos:
REsp nº 1.735.004/SP
“11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC.
12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da
personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos
consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5º, do CDC.”
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j.26/06/2018)
REsp nº 1.658.648/SP
“3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civilempresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais
(sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou
abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC.
4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por expressa previsão
legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em
relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social.
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5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática
do ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de
ato irregular ou fraudulento do administrador.
6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador
não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5º do art. 28 do CDC, que
adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos
previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade
jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes
para a satisfação do débito. Microssistemas independentes.” (Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 20/11/2017).
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Classificação das sociedades.

#EP12: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Bruno Salama
#EP33: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Adriano Ferraz
1. Classificação das sociedades
●

Qualificação da atividade negocial
o

Critérios: objetivo (atos) x subjetivo (agentes)

o

Problema da qualificação: premissa para a incidência normativa

o

Atividade negocial, seja por pessoas PJs ou PFs, depende da qualificação como civil
ou comercial e é um elemento da autonomia privada.

o

Pessoas Jurídicas e Físicas – histórico: art. 4º71 do Código Comercial (pessoa que
“faça da mercancia profissão habitual”).

▪

No caso de PF (empresário individual), via-se a mercancia como profissão; para
PJs (por exemplo, sociedades), a mercancia estaria como elemento do objeto social.

●

Sociedades: aspectos estruturais
o

Distinção entre forma do objetivo e forma da qualificação das sociedades.

o

MARCONDES: “Pessoas jurídicas se qualificam sem qualquer interferência especial da
lei. Sociedades modeladas sob forma civil e destinadas a objeto civil são,
irrestritamente, sociedades civis; de igual modo, sociedades de forma comerciais,
com finalidade comerciais, são sociedades comerciais”72.

●

Sociedades: qualificação (MARCONDES73)
o

Sociedade comercial exclusivamente pela forma
▪

o

Sociedade civil com forma comercial e objeto civil
▪

o

71

Simples de pessoas e sociedades de capitais: limitadas

Sociedade civil exclusivamente pela forma
▪

o

Sociedades anônimas

Cooperativas

Sociedade civil exclusivamente pelo objeto

Art. 4 - Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código liberaliza em
favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da
mercancia profissão habitual (artigo nº 9). (Revogado pelo Código Civil de 2002)
72
MARCONDES, Sylvio. Qualificação e classificação de sociedades. In: Problemas de direito mercantil. São Paulo:
Max Limonad, 1970, p. 166.
73
MARCONDES, Qualificação..., cit..
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▪
●

Associações

Sociedades: classificação
o

o

o

Classificação histórica
▪

Sociedades coletivas

▪

Sociedades de comandita

▪

Sociedades anônimas

Classificação pelo grau de responsabilidade
▪

Limitada

▪

Ilimitada

Classificação entre sociedades de pessoas e de capitais
▪

Sociedades de pessoas: Affectio societatis é elemento preponderante (admite
exclusão sócios em caso de quebra); Não é livre a entrada de sócios; Usa
razão social; Administração exercida por quem é sócio; Intuitu personae.

▪

♦

Soc. em Nome coletivo

♦

Soc. em Comandita simples

♦

Soc. em Conta participação

♦

Soc. Simples* “pura”

♦

Soc. Limitada (depende)

Sociedades de capitais: Affectio societatis não é elemento preponderante (não
admite exclusão sócios pela simples quebra); É livre a entrada de sócios;
Usa denominação social; Dissociação entre administração e propriedade
(sócios); intuitus pecuniae

o

♦

Soc. Anônimas

♦

Soc. em Comandita por Ações

♦

Soc. Limitada (depende)

Classificação quanto à personificação
▪

▪

Despersonificadas: (Arts. 986 a 996 CC)
♦

Soc. em comum

♦

Soc. em conta de participação

Personificadas: (Arts. 997 a 1141 CC)
♦

Soc. em nome coletivo

♦

Soc. Comandita simples

♦

Soc. Comandita por ações

♦

Soc. Limitadas

♦

Soc. Anônimas

♦

Soc. Cooperativas
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♦

o

Soc. Simples

Classificação pela responsabilidade dos Sócios
▪

Ilimitadas: Todos os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente pelas
obrigações da sociedade (se o patrimônio social não for suficiente,
patrimônio dos sócios responde)

▪

♦

Soc. em nome coletivo

♦

Soc. em comum

♦

Soc. Simples “pura”

♦

Soc. Cooperativas (eventualmente)

Limitadas: Sócios têm responsabilidade limitada (apenas até determinado
montante, que pode ser o valor da sua contribuição ou o valor do capital
social)

▪

♦

Soc. Limitadas

♦

Soc. Anônimas

♦

Soc. Cooperativas (eventualmente)

Mistas: Alguns sócios possuem responsabilidade limitada e outros possuem
responsabilidade ilimitada.

●

♦

Soc. Comandita simples

♦

Soc. Comandita por ações

♦

Soc. em conta de participação

Contribuição dos sócios
o

o

Patrimonial
▪

Contribuição limitada (quotas ou ações)

▪

Contribuição ilimitada

Pessoal: balizada pelo contrato
▪

Contribuição mínima: direito de opinar e fiscalizar

▪

Contribuição máxima: plena administração
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participação. Sociedades personificadas - Sociedade em Nome Coletivo, em
Comandita Simples. em Comandita por Ações e Sociedade Unipessoal.
Sociedades simples. Cooperativas. Associações.

#EP13: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marlon Tomazette
#EP34: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Luis Felipe Spinelli
#EP25: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – André Santa Cruz
1. Tipos Societários

2. Sociedades simples
●

Caraterísticas
o

Sociedade não empresária
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o

Admite sócios pessoas físicas e jurídicas

o

Admite sócios de capital e de serviços

o

Escopo econômico

o

Dotada de personalidade jurídica

o

Responsabilidade dos sócios não solidária, salvo dispositivo contratual

o

Aplicação subsidiária de suas regras às sociedades empresárias, exceto sociedades
por ações (CC, arts. 986, 996, 1.040, 1.046, 1.053 e 1.096)

●

Contrato social
o

CC, arts. 997 a 1.000

o

Modificações do contrato social dependem do consentimento unânime dos sócios,
que deverão ser averbadas (art. 999, parágrafo único)

●

Direitos e obrigações dos sócios
o

CC arts. 1.001 a 1.009

o

Substituição de sócio e cessão de quotas depende do consentimento dos demais e
modificação do contrato social

o

Sócio de capital: participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas
quotas (salvo estipulação em contrário)

o

Sócio de serviços: somente participa dos lucros na proporção da média do valor das
quotas (salvo estipulação em contrário)

●

Administração:
o

CC, arts. 1.010 a 1.021

o

Deliberações por maioria de votos, contados pelo valor das quotas de cada sócio

o

Administradores têm responsabilidade solidária perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções

●

Relação com terceiros
o

CC, arts. 1.022 a 1.027

o

Sócios respondem pelo saldo das dívidas da sociedade na proporção em que
participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária

o
●

●

Ordem de preferência: bens sociais são executados primeiro

Resolução em relação a um sócio
o

CC, arts. 1.028 a 1.032

o

Hipótese de morte de sócio: liquidação da quota, salvo (art. 1.028)

▪

Disposição contratual em sentido contrário (I)

▪

Deliberação de dissolução pelos sócios remanescentes (II)

▪

Regulação de substituição por acordo com os herdeiros (III)

Dissolução da sociedade
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o

CC, arts. 1.033 a 1.044

o

Hipóteses (art. 1.033)

▪

Vencimento do prazo de duração (I)

▪

Consenso (unânime) dos sócios (II)

▪

No caso sociedade de prazo indeterminado, deliberação dos sócios por maioria
absoluta (III)

●

▪

Falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias (IV)

▪

Extinção, na forma da lei, de autorização de funcionar (V)

STJ
o

REsp 1.227.240/SP: “Nessa ordem de ideias, importante salientar que a sociedade simples deve
se limitar ao exercício da atividade específica para a qual foi criada, relacionada à habilidade técnica
e intelectual dos sócios, não podendo exercer serviços estranhos àquele mister, sob pena de configurar
o elemento de empresa, capaz de transformá-la em empresária.
Acerca de sua constituição, saliente-se que a sociedade simples pode ser organizada por mais de
uma forma. Pode sujeitar-se às normas que lhe são próprias previstas nos arts. 997 a 1.038 do
CC/2002, sendo denominada pela doutrina, nestes casos, como sociedade simples pura, ou pode
organizar-se sob a forma de uma sociedade limitada, de uma sociedade em nome coletivo ou em
comandita simples.
Nunca revestirá, no entanto, a forma de sociedade anônima e de comandita por ações por expressa
vedação legal (parágrafo único do art. 982 do CC/2002).” (Relator Min. Luis Felipe
Salomão, j. 25/05/2015).Dissolução da sociedade

3. Cooperativas
●

Disciplina jurídica das cooperativas no Brasil
o

Lei 5.764/1971 e CC, arts. 1.093 a 1.096

o

Sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil,
não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados (Lei
5.764/1971)

●

74

Características: lógica das cooperativas e vetores de funcionamento (Lei 5.764/197174)

Lei 5.767/71. Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de
natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das
demais sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento
de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;
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●

o

Não lucratividade

o

Retornabilidade

o

Adesão livre

o

A cada associado, um voto

o

Não discriminação política ou religiosa

o

Incentivo à educação

Atos cooperativos e atos mercantis
o

Distinção entre os atos mercantis (CC) e cooperativos (Lei 5.764): a cooperativa não
“vende” a seus associados (FORGIONI). 75

●

Incentivos às cooperativas (FORGIONI)
o

LC nº 70/1991, art. 6º, e Lei nº 9.532/1997, art 69: estímulos tributários às “‘células
corretoras’ do sistema capitalista”, fertilizando-se “mecanismos de coesão social”76

●

Cooperativas e repressão aos abusos
o

Concorrência entre varejistas. FORGIONI: “raramente é suficiente para repassar aos
consumidores todos os proveitos econômicos obtidos junto aos fornecedores e por
ganhos de escala das grandes redes”.77

o

A atividade das cooperativas, por renunciar o lucro “em prol dos adquirentes dos
produtos, beneficia a coletividade”78 (FORGIONI).

●

Possibilidade de liquidação extrajudicial das cooperativas em estado de insolvência
o

Lei 5.764/71, art. 63.

4. Associações
●

Definição

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com
exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de associados e não
no capital;
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo
deliberação em contrário da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de
serviços.
75
FORGIONI, Paula A. Cooperativas, empresas, e a disciplina jurídica do mercado. RDM, vol. 163, 2012, p.
240.
76
FORGIONI, Cooperativas..., cit., p. 234.
77
FORGIONI, Cooperativas..., cit., p. 240.
78
FORGIONI, Cooperativas..., cit., p. 240.
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o

SZTAJN: “As associações, definidas como a união de pessoas que se organizam para
fim comum não”79

●

●

Regime jurídico
o

CC, arts. 53 a 69

o

Amparo constitucional: art. 5º, XVI a XVIII

Características
o

Fenômeno que “reflete necessidades humanas que não podem ser satisfeitas sem
colaboração”80

o

Constituição por estatuto

o

Sem finalidade econômica, ao contrário das sociedades (inclusive as cooperativas)

o

Inexistência de direitos e deveres dos associados entre si, somente em face do ente
estruturado

●

●

o

Intransmissível a qualidade de associação, salvo disposição contrária do estatuto

o

Exclusão do associado só é admissível havendo justa causa

Tipos (T. ASCARELLI 81)
o

Organizadas para satisfazer as necessidades de seus membros (esportivas, culturais)

o

Formadas para prestação de auxílio ou utilidades para terceiros

Associação como ente intermediário
o

SZTAJN: Instrumento de pressão na defesa de interesses específicos, como de
categorias ou profissionais, religiosos, políticos, artísticos etc.82

●

Contrato plurilateral e as associações
o

Admissão de duas ou mais partes

o

Possível a variabilidade do número de membros

o

Função social: semelhança das associações à concepção institucional das
companhias com caráter perene ou quase perene83

●

Dissolução:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art.
56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso
este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins
idênticos ou semelhantes.

79

SZTAJN, Rachel. Associações e sociedades: à luz da noção de contrato plurilateral. In: Wald, Arnold. Doutrinas
essenciais – direito empresarial. Vol. 2. São Paulo: RT, 2011, p.223.
80
SZTAJN, Associações..., cit., p. 212.
81
Cf. SZTAJN, Associações..., cit., p. 214.
82
SZTAJN, Associações..., cit., p. 212.
83
SZTAJN, Associações..., cit., p. 218.
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●

Regras de aplicação subsidiária a todos os tipos de sociedade (CC, art. 44, §2º)

6. Síntese
●

Distinções entre sociedades comerciais e cooperativas
o

FORGIONI: “Nas sociedades cooperativas não há lucro, há sobras (excedentes). Não
há dividendos, mas restituição das sobras conforme o volume de operações com a
cooperativa. Na sociedade cooperativa o capital não gera direito ao recebimento de
lucros”84.

●

Distinção entre associações e as sociedades
o

SZTAJN: tanto as sociedades quanto as associações são resultantes de atos de
autonomia privada. A distinção está na finalidade econômica presente nas
sociedades.

7. Sociedades não personificadas
7.1. Ausência de personalidade jurídica e seus impactos
●

Falta de personalidade jurídica
o

CC. Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.

●

Consequências da ausência de personalidade jurídica
o

Impossibilidade de titularizar relações jurídicas obrigacionais ou processuais85

o

Ausência de patrimônio próprio

▪

Considerando a técnica da separação patrimonial, não seria pertinente falar em
patrimônio de conta de participação

o
▪

Ausência de firma ou denominação
CC. Art. 1.162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou
denominação.

o
▪

Ausência de sede e domicílio
Isso fica a cargo do sócio ostensivo, que exercita o objeto social em nome próprio.

7.2. Sociedades em comum
●

Conceitos e regime jurídico
o

84

CC. 986 a 990.

FORGIONI, Cooperativas..., cit., p. 232.
“Não há falar em citação da sociedade em conta de participação, que não tem personalidade jurídica, nem
existência perante terceiros.” (REsp 474.704/PR, j.17/12/2002).
85
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o

Distinção pelo objeto: se a sociedade em comum tiver por objeto atividade própria
de empresário sujeito a registro, será considerada empresária; caso contrário, será
simples” (FRANÇA)86.

●

Disciplina societária
o
▪

Sociedade em comum e sociedade irregular
Regime particular de sociedades em formação e que, para KALANSKY87, não seria
substituída pela sociedade de comum.

o
▪

Sociedade em comum e sociedade de fato
Demonstrada a partir da prova de existência. Necessidade de formalidades
específicas: CC, art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente
por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem provála de qualquer modo.

●

Disciplina do patrimônio e interesses de terceiros
o
▪

Patrimônio especial e benefício de ordem
CC. Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os
sócios são titulares em comum.

o

Garantia dos credores: responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada dos sócios:

▪

CC. Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele
que contratou pela sociedade.

●

Disciplina da atividade negocial
o

Antes do registro, cabe aos administradores o dever de comunicar os sócios sobre
o início da atividade social.

o

Na ausência de registro, é aplicável o regime das sociedades simples
(subsidiariamente e considerando a compatibilidade – CC, art. 986).

o
▪

Responsabilidade perante terceiros sobre atos de gestão
CC. Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por
qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá
eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

●

Dissolução
o

Aplicação dos critérios das sociedades personificadas do CC: arts. 1033 e 1034

o

Se for considerada empresária, pode ser dissolvida por processo de falência (por
analogia com o art. 1.044 do CC).

86

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A Sociedade em Comum. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 139.
KALANSKY, Daniel. A Sociedade em comum: Um novo tipo societário? In: FRANÇA, Erasmo Valladão
Azevedo e Novaes (coord.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 515-516.
87

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1

o

REsp 1.787.324/MG: “restou comprovada a existência da sociedade em comum
por meio de prova escrita. (...) Verificada a quebra da affectio societatis, impõe-se a
dissolução parcial da sociedade e apuração e partilha de haveres sociais, em fase de
liquidação de sentença” (relatora. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2019).

7.3. Sociedade em conta de participação
●

Conceitos e regime Jurídico
o

Código Civil: artigos 991 a 996.

o

“Sociedade na qual uma ou mais pessoas fornecem recursos a um empreendedor,
que os empregará em determinados negócios, para que, ao final do prazo estipulado
ou ao término do empreendimento, repartam os resultados auferidos” (SCALZILLI
e SPINELLI).

●

●

Características
o

Informalidade (ex: ausência de formalidade específica)

o

Dinamicidade (constituição e dissolução simplificada)

o

Flexibilidade (por exemplo, na estruturação interna da sociedade)

o

Baixo custo operacional e de manutenção

o

Discrição (direito ao sócio, por exemplo sobre a participação de capital alheio)

Categorias (facetas) de sócios
o

Sócio ostensivo (faceta externa)
▪

Competência e dever de exercer a atividade prevista no objeto social em nome
próprio e sob risco.

o
▪
●

Sócio participante (oculto) – faceta interna
O papel é fornecer parte dos meios para a execução do objeto. Ex: investimentos.

Regime de responsabilidade dos sócios
o

Regime misto: CC, art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a
do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos
negócios sociais.
▪

Sócio ostensivo: responsabilidade pessoal perante terceiros (ex: execução de
devedores). Responderá pelas obrigações assumidas no exercício da atividade
prevista no contrato.

▪

Sócio participante (oculto): Ausência de responsabilidade pessoal perante
terceiros. E ausência de ação contra os devedores do sócio ostensivo. Exceção:
caso de degeneração, quando o participante toma parte das relações do sócio
ostensivo com terceiros (caso de responsabilidade solidária).

●

Dissolução
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o

REsp 1.230.981/RJ: “admitindo-se a natureza societária dessa espécie empresarial,
deve-se reconhecer a aplicação subsidiária do art. 1.034 do CC - o qual define de
forma taxativa as hipóteses pelas quais se admite a dissolução judicial das sociedades
- às sociedades em conta de participação, nos termos do art. 996 do CC, enquanto
ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios.” (Relator Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 16/12/2014).

o

A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade:
▪

CC, art. 994. [...] § 2o A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da
sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito
quirografário. §3o Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às
normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

8. Sociedades personificadas
8.1. Teorias e função da personalidade jurídica
●

Teorias da personalidade jurídica e do patrimônio
o

Teoria ficcionista: ausência de distinção entre personalidade e patrimônio.

o

Teorias do patrimônio de afetação: negação ao caráter unitário; “os bens pertencem
ao fim determinado, e não ao ente ficto”88.

o

Teoria das corporações (GIERKE): valorização do poder da organização no processo
de associativo: sociedade com vontade própria.89

●

Função da personalidade jurídica
o

Separação patrimonial e a criação de um centro de imputação de direitos e
responsabilidades

o

Função econômica da personificação da sociedade: patrimônios distintos e limitação
dos riscos individual na atividade econômica.

o

Limitação da responsabilidade do comerciante individual: maior segurança aos
sócios

8.2. Sociedade em nome coletivo
●

88

Histórico

SOUZA, Telma de Mesquita Garcia e. “Sociedade Unipessoal como Solução Organizativa da Empresa”. In
FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (coord.). Direito Societário Contemporâneo I, São Paulo:
Quartier Latin, 2009,493.
89
SOUZA, Sociedade..., cit., 493.
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o

Origem na Idade Média: produto do corporativismo e como “uma técnica de
utilização, para fins comerciais ou industriais, do patrimônio hereditário ainda não
dividido”90.

●

Evolução da estrutura
o

Dois órgãos decisórios: gerência e reunião de sócios. Historicamente, essa distinção
não teve efeito prático no contexto do Código Comercial brasileiro. 91

●

o

Gerentes: função executiva e representação

o

Corpo dos sócios: poder deliberativo (controle)

Direitos dos sócios não gerentes
o

França (Código Napoleão)

o

Itália (Código Civile)

o

Alemanha (BGB)

o

Brasil (Código Comercial e Código Civil)
▪

Código Comercial, art. 316 - Nas sociedades em nome coletivo, a firma social
assinada por qualquer dos sócios-gerentes, que no instrumento do contrato for
autorizado para usar dela, obriga todos os sócios solidariamente para com
terceiros e a estes para com a sociedade, ainda mesmo que seja em negócio
particular seu ou de terceiro; com exceção somente dos casos em que a firma
social for empregada em transações estranhas aos negócios designados no
contrato. (revogado)

▪

CC, art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em
nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas
obrigações sociais.
Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os
sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre
si a responsabilidade de cada um.

▪

REsp 1.227.240/SP: “No caso dos profissionais da advocacia, o Estatuto da
Ordem dos Advogados, Lei n.8.906/1994, enuncia que a sociedade formada
por aqueles profissionais é sociedade civil de prestação de serviço de advocacia,
com regulação específica ditada pela própria lei. A organização prevista para
esse tipo específico de sociedade simples é a forma em nome coletivo,
respondendo os sócios pelas obrigações sociais solidária e ilimitadamente”
(Relator Min. Luis Felipe Salomão, j.)

90

WALD, Arnoldo. “A Evolução da Sociedade em Nome Coletivo e os Poderes dos Sócios Não Gerentes no
Direito Brasileiro”. In RDM 26/25-34, 1977, p.27
91
Ibid., p.28.
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●

Dissolução
o

CC, art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas
enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência.

8.3. Sociedade em Comandita Simples
●

CC. Arts. 1045 a 1051
o

Regime de responsabilidade
▪

art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas
categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente
pelo valor de sua quota.

▪

TJ/DFT, Apelação Cível nº 0083092-57.2007.807.0001. “A sociedade em
comandita simples caracteriza-se por possuir duas categorias de sócios: os
comanditados, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais,
e os comanditários, obrigados somente até o valor de sua quota-parte. Isso
reflete a exegese do artigo 1.045 do Código Civil. O autor, na qualidade de
sócio-investidor, ou seja, comanditário, contribuía, apenas, para formação do
capital social da empresa.” (Relator Des. Flavio Rostirola, Revisora Des. Vera
Andrighi, j.10/03/2010).

●

Acionista com função administrativa
o

Responsabilidade subsidiária e ilimitada pelas obrigações da sociedade
▪

art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas
categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente
pelo valor de sua quota.

●

Dissolução
CC, art. 1.051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade:
I - por qualquer das causas previstas no art. 1.044;
II - quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das categorias de
sócio.
Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador
provisório para praticar, durante o período referido no inciso II e sem assumir a condição
de sócio, os atos de administração.
II - quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das categorias de
sócio.
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Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador
provisório para praticar, durante o período referido no inciso II e sem assumir a condição
de sócio, os atos de administração.
8.4. Sociedade em Comandita por Ações
●

CC. Arts. 1090 a 1092 e LSA 280 a 284

●

Histórico
o

Código de Napoleão

o

Desprestígio na prática e ausência de menção no Código Comercial brasileiro de
1850

●

Caraterísticas
o

Aplicação às regras das anônimas, quando pertinentes.

o

Regime híbrido sobre a divisão do capital92:
▪

CC, Art. 1.090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em
ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das
modificações constantes deste Capítulo, e opera sob firma ou denominação.

●

Acionista com função administrativa
o

Responsabilidade subsidiária e ilimitada pelas obrigações da sociedade
▪

CC, art. 1.091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade
e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da
sociedade.

▪

LSA, art. 281. A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social, da qual
só farão parte os nomes dos sócios-diretores ou gerentes. Ficam ilimitada e
solidariamente responsáveis, nos termos desta Lei, pelas obrigações sociais, os
que, por seus nomes, figurarem na firma ou razão social.

▪

LSA, art. 282. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou
gerir a sociedade, e, como diretor ou gerente, responde, subsidiária mas
ilimitada e solidariamente, pelas obrigações da sociedade

o

Proteção ao objeto social
▪

CC, art. 1.092. A assembleia geral não pode, sem o consentimento dos
diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de
duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures, ou partes
beneficiárias.

92

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, Vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2012, p.383.
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▪

LSA, art. 283. A assembléia-geral não pode, sem o consentimento dos diretores
ou gerentes, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de
duração, aumentar ou diminuir o capital social, emitir debêntures ou criar partes
beneficiárias nem aprovar a participação em grupo de sociedade

9 Tipos de .Empresas individuais
9.1 Sociedade Unipessoal
●

Aspectos da sociedade unipessoal
o

o

Críticas à forma societária:93
▪

Contraste com a sociedade como contrato plurilateral de Ascarelli.

▪

Como forma de limitação patrimonial e, assim, de responsabilidade

▪

Diante da natureza contratual da sociedade

▪

Aspecto ficcional dos procedimentos

▪

Ambiguidade funcional de fundo

Críticas à forma não-societária:94
▪

Pelo fundamento econômico: influência da AED; aumento de custos e redução
de eficiência

▪
●

Pelo fundamento funcional: visão como simulação

Sociedade unipessoal no ordenamento jurídico brasileiro
o

I Jornada de Direito Comercial
▪

Enunciado 3. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do
empresário e da sociedade empresária.

o

Forma organizativa dos grupos (subsidiária integral)
▪

Forma originária
LSA, art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública,
tendo como único acionista sociedade brasileira

▪

Fontes derivadas
LSA, art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será

93
94

SOUZA, Sociedade..., cit., p.302 ss.
SOUZA, Sociedade..., cit., pp. 303 ss.
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submetida à deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
o

Sociedade unipessoal de Direito Público
▪

O capital pertence integralmente à União Federal e funciona com os órgãos
societários de organização.

▪

“A empresa pública unipessoal corresponderia à empresa individual de direito
privado, mas com personalidade jurídica”95.

o

Sociedade unipessoal controlada por pessoa física
▪

Forma derivada e precária: casos de dissolução de sociedade na falta de
pluralidade de sócios. Prazo de 180 dias de funcionamento para reconstituir a
sociedade (CC, art. 1033, IV)

▪

Fundamento: princípio da preservação da empresa.

▪

REsp 1.638.561/SP: “considerando que é incontroverso nos autos que o
ingresso do novo sócio no quadro da sociedade unipessoal após o lapso de 180
dias previsto no art. 1.033, IV, do Código Civil de 2002, não reativou as
atividades da empresa - gerando empregos, honrando seus compromissos e
colaborando com o desenvolvimento da economia -, impõe-se reconhecer a
nulidade da alteração contratual.” (Relator Min. Luis Felipe Salomão, j.
15/03/2018)

●

Síntese
o

A “sociedade unipessoal deve enfatizar o rigor das regras de publicidade e
transparência, de tutela do capital social e das garantias organizativas de separação
entre a esfera pessoal e a empresarial, aplicando-lhe o regime jurídico societário
vigente no que for pertinente” (SOUZA)96

▪

9.2 Empresa Individual
o

Pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo todo o risco da
atividade. Não há constituição de pessoa jurídica, ainda que lhe seja atribuído um CNPJ
próprio, distinto do seu CPF (TOMAZETTE). O patrimônio, porém, é um só, e
responde por todas as obrigações decorrentes da sua atuação.

▪

95
96

9.3 EIRELI: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

SOUZA, Sociedade..., cit., p.506.
SOUZA, Sociedade..., cit., p.509.
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o

Art. 980-A, CC/02 (inserido em 2011).

o

Responsabilidade ilimitada do empresário com seu patrimônio pessoal tem o aspecto de
inibir a atividade empresarial. Assim, surgem técnicas de limitação da responsabilidade
para incentivar o desenvolvimento da própria economia, sem que as pessoas corram
riscos extremos de perda de seu patrimônio.

o

A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa
titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
▪

Capital mínimo (!) – patrimônio da EIRELI que os credores teriam a sua
disposição para satisfação das obrigações.

▪

Integralização imediata.

▪

Capital formado por bens ou dinheiro, não sendo admitida contribuição em
serviços.

o

Sistema brasileiro: da personificação da empresa. EIRELI é uma PJ criada como centro
autônomo de direitos e obrigações para o exercício individual da atividade empresarial.

o

A condição de PJ lhe dá autonomia patrimonial e obrigacional que permite a separação
entre o que diz respeito à atividade empresarial e o que diz respeito a outras atividades
do titular.

o

§2º do Art. 980-A, CC/02 veda a participação de uma pessoa física em mais de uma
EIRELI.

o

Quem pode constituir EIRELI:
▪

Enunciado n.º 468 da V Jornada de Direito Civil: “a empresa individual de
responsabilidade limitada só pode ser constituída por pessoa física” – PJ não
pode constituir EIRELI

▪

IN 38/2017 DREI: permite expressamente a constituição de EIRELI por
pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras.

o

Possibilidade de empresários individuais transformarem-se em EIRELI. Pode significar
o fim do empresário individual, dadas as vantagens da EIRELI (em especial a
responsabilidade limitada), restando ao empresário individual atividades muito
pequenas, nas quais não será necessário o capital mínimo de 100 salários mínimos
exigidos nessa modalidade (TOMAZETTE).

o

Debate em torno da opção brasileira para limitação de responsabilidade. Enunciado n.º
496 da V Jornada de Direito Civil e Enunciado 5 da I Jornada de Direito Comercial.
▪

Enunciado n.ºs 496 da V Jornada de Direito Civil: “A empresa individual de
responsabilidade limitada – EIRELI – não é sociedade, mas um novo ente
jurídico personalizado”
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▪

Enunciado 5 da I Jornada de Direito Comercial: “A EIRELI não é sociedade
unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da sociedade
empresária”

9.4 Micro e Pequena Empresa - LC 123/2006
o

Só podem se enquadrar como microempresas ou empresas de pequeno porte os
empresários individuais, as EIRELIs, as sociedades empresárias e as sociedades simples
que estejam devidamente registradas.

o

Tratamento tributário diferenciado (SIMPLES Nacional), regras diferenciadas sobre
registro, protesto, acesso ao mercado em licitações públicas e acesso aos juizados
especiais.

o

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais).
▪

MEI: Microempreendedor Individual (LC 128/2008 introduziu os arts. 18-! E
18-C na LC 123/2006)

▪

Objetivo de retirar da informalidade os pequenos exercentes de atividades
econômicas, possibilitando a eles um recolhimento tributário fixo e permitindolhes o acesso ao crédito.

▪

Modalidade de microempresa (LC 123, art. 18-E, §3º): pequeno empresário
individual que atenda as condições abaixo relacionadas: a) tenha faturamento
limitado a R$ 81.000,00 por ano; b) Que não participe como sócio,
administrador ou titular de outra empresa; c) Contrate no máximo um
empregado; d) Exerça uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI,
da Resolução CGSN nº 140, de 2018,o qual relaciona todas as atividades
permitidas ao MEI.
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PARTE III - SOCIEDADE LIMITADA E SOCIEDADE ANÔNIMA
Sociedade limitada. Introdução. Regime aplicável. Limitação da responsabilidade. Capital
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social e sua alteração. Circulação das quotas. Nome empresarial.

#EP35: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Juliana Krueger
#EP14: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – André Santa Cruz

1. Sociedade limitada – introdução
●

Conceito
o

“São aquelas formadas por duas ou mais pessoas, cuja responsabilidade é
identificada pelo valor de suas quotas, porém todos se obrigam solidariamente em
razão da integralização do capital social. Há uma responsabilidade solidária pelo total
do capital social”97.

o

Lei de Liberdade Econômica: Art. 1052. § 1º A sociedade limitada pode ser
constituída por 1 (uma) ou mais pessoas (introduzido em 2019).
▪

EIRELI: apesar de admitir apenas um sócio, tinha o requisito do montante
do capital social ser de 100 salários mínimos (aprox. 100 mil)

▪

Art. 1052. § 2º

Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de

constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato
social (introduzido em 2019, pela Lei de Liberdade Econômica).
▪

Lei 14.195/2021, oriundo da Medida Provisória 1040/2021 (MP do
Ambiente de Negócios)
●

Art. 36. As empresas individuais de responsabilidade limitada
existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão
transformadas

em

sociedades

limitadas

unipessoais

independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida
neste artigo.
●

DREI OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3510/2021/ME:
Brasília, 9 de setembro de 2021
A TODAS AS JUNTAS COMERCIAIS

97

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 35 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.213.
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Assunto: Orientações sobre a realização de arquivamentos, diante
da revogação tácita da empresa individual de responsabilidade
limitada constante do inciso VI, do art. 44 e do art. 980-A e
parágrafos, do Código Civil, com o advento da Lei nº 14.195, de
26 de agosto de 2021.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente
o Processo nº 19974.102211/2021- 30.
3. Considerando o teor do dispositivo, é de rigor reconhecer que
operou-se a revogação tácita do inciso VI do art. 44 e do art.
980-A e parágrafos, todos do Código Civil. É que tais
dispositivos versam sobre a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli), e como o art. 41 da Lei
nº 14.195 é totalmente incompatível com a manutenção da
aludida pessoa jurídica no ordenamento jurídico pátrio,
parece-nos óbvio que a mencionada revogação tácita
ocorreu, nos termos do art. 2º, §1º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942).
o

Duas características específicas que tornam a limitada o tipo societário mais atrativo
para pequenos e médios empreendimentos são a contratualidade e a
responsabilidade limitada dos sócios.

●

Natureza jurídica
o

Código Civil, arts. 1052 a 1087.

o

Responsabilidade restrita ao valor das quotas, mas com responsabilidade solidária
sobre a integralização do capital social (CC, art. 1052).

o
▪

Aplicação das normas da sociedade simples:
CC, art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas
normas da sociedade simples

2. Regime aplicável
●

Constituição
o

Formalidades essenciais: acordo escrito particular ou público, indicando,
expressamente, a palavra “limitada” (ou Ltda.), que deve ser levado a registro
público.

●

Sócios
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o

Responsabilidade dos sócios: “a sociedade dispõe aos sócios obrigações pelo total
do capital social, diferentemente do que acontecer na sociedade anônima” 98,

●

Órgãos sociais e administração
o

Conselho Fiscal: facultativo (CC, art, 1066 e ss).

o

Administração: uma ou mais pessoas constantes do contrato social ou em ato
separado (CC, art. 1060).

o

II Jornada de Direito Comercial
▪

Enunciado 64. Criado o conselho de administração na sociedade limitada, não
regida supletivamente pela Lei de Sociedade por Ações (art. 1.053, parágrafo
único, do Código Civil) e, caso não haja regramento específico sobre o órgão
no contrato, serão aplicadas, por analogia, as normas da sociedade anônima.

3. Limitação da responsabilidade
●

Balizando a limitação da responsabilidade
o

“O art. 1.052 do Código Civil, ao estabelecer que na sociedade limitada, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, balizou norma geral
dando aos sócios responsabilidade subsidiária até o total do capital social”99

●

Aplicação de regras supletivas das sociedades simples às limitadas
o

CC Art. 1.053

o

Forgioni: “tomando em conta a consideração da evolução da realidade brasileira,
outra não pode ser a interpretação do referido art. 1.053: as regras das sociedades
simples completam-se sempre com aquelas gerais postas na disciplina das sociedades
simples, e somente após chamam “regência” supletiva das sociedades anônimas”.100

o

Regime jurídico uno das sociedades limitadas: “não há a ‘sociedade limitada simples’
e a ‘sociedade limitada anônima’, mas apenas a disciplina jurídica da sociedade
limitada, composta da interação da Parte específica do Código com sua Parte Geral
(hoje corporificada na sociedade simples) e que, se assim for a vontade das partes,
pode ir além, chamando, naquilo que lhe for compatível, as regras e os princípios
das sociedades anônimas”.101.

●

Responsabilidade por “obrigações sociais” na cessão de quotas
o

98

CC Art. 1.003, parágrafo único, e art. 1.032

MARTINS, Curso... cit., p.217.

99

MARTINS, Curso..., cit., p.718.
FORGIONI, Paula. “A unicidade do regramento jurídico das sociedades limitadas e o art. 1.053, CC. Usos
e costumes e regência supletiva”. In RDM 147/7-12, 2007, p.11.
101
FORGIONI, A unicidade..., cit., p.12.
100
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o

O regime da responsabilidade na cessão e transferência de quotas, no Código Civil,
constam no capítulo sobre sociedades simples e integram o regime das limitadas
“por força de remissão expressa ou em razão da aplicação subsidiária no art.
1.053”102

●

Apuração de haveres na hipótese de patrimônio líquido negativo
o

CC Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o
valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-seá, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

o

Ausência de hipótese de patrimônio líquido negativo. Pela: “supor que, nesse caso,
o sócio não é credor de haveres, mas devedor da sociedade limitada, distorceria a
regra de responsabilidade do art. 1.052 do CC.[...] [N]as sociedades, é nula – por
incompatível com o núcleo do tipo – qualquer previsão contratual que considere os
sócios responsáveis pelas “perdas sociais”. Por falta de rigor técnico, contratos de
sociedades limitadas por vez contêm tal previsão, que, nada obstante, deve ser
reputada como não escrita.” 103

4. Capital social e sua alteração
●

Conceito de patrimônio
o

Coisa coletiva, um conjunto de relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa (física
ou jurídica); uma “universalidade de direito”104.

o

Abrange os ativos (titular de bens corpóreos e incorpóreos) e passivo (obrigações
como devedora) da pessoa

o
●

Essencialmente mutável, dependendo dos resultados da atividade no tempo

Conceito de capital social
o

LAMY: “Corresponde, assim, o capital social a uma cifra ideal que, no momento da
constituição da sociedade, representa a totalidade, expressa em dinheiro, das
contribuições realizadas ou prometidas pelos sócios com aquela destinação (...)

102

PELA, Juliana Krueger. “O regime de responsabilidade dos sócios nas limitadas e a aplicação das regras das
sociedades simples”, In RDM 166-167/35-44, 2013, p. 36.
103
PELA, O regime..., cit., p. 43.
104

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes, “A proteção aos credores e acionistas nos aumentos de
capital social”. In: Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa, São Paulo: Malheiros, 2009,
p.233.
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Dessa maneira, torna-se um ponto de referência permanente na vida financeira da
sociedade”.105
o

FRANÇA: Uma medida, a representação do “valor que os sócios estimam ser
necessário ao desenvolvimento da atividade social” 106.

o

Um valor fixo e cuja alteração depende de critérios legais específicos.

o

O capital subscrito deve ser integralizado, o que pode ser realizado por dinheiro,
bens (sendo que, nesse caso, os sócios respondem pelo valor indicado pelo bem) ou
títulos (caso de transferência de título como crédito),

o

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4081/2020/ME: O capital social pode ser
integralizado por meio de criptomoedas.

o

Vivante: “compara o capital social a um recipiente destinado a medir os grãos, que
representam, nessa imagem, o patrimônio social. Os grãos podem exceder o
recipiente – caso em que a sociedade estará dando lucro – ou podem não chegar a
enchê-lo – caso em que a sociedade estará experimentando prejuízo” 107

●

A alteração do capital social:
o

Aumento: CC, art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as
quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do
contrato.

o

Redução: CC, art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a
correspondente modificação do contrato:

I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;
II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
●

O capital social mínimo:
o

Congruência entre o capital e o objeto social.

o

Subcapitalização: capital incompatível com o objeto.

o

Aplicação indireta do artigo 1.082, do CC108.

o

Discussão: subcapitalização e desconsideração da PJ.

5. Circulação das quotas
105

LAMY FILHO, Alfredo. Capital social. In: Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 179-187.
FRANÇA, A proteção..., cit., p.234.
107
FRANÇA, A proteção..., cit., p.235
108
CC: Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do contrato: I depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis; II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
106
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●

Quotas
o

É contrapartida do sócio conferida à sociedade visando à realização do objeto social.

o

O capital social é dividido em quotas, cabendo uma ou diversas ao sócio (CC, art.
1055)

o

Integralização em bens: apresentar a Certidão da Junta Comercial sobre a
integralização no Cartório de Registro de Imóveis para alterar a propriedade (art. 64,
da Lei 8.934/94109).

o

A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência (CC,
art. 1056)

o

Art. 1.052 - Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

●

Cessão e transferência de quotas
o

CC, art. 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou
parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a
estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins
do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento,
subscrito pelos sócios anuentes
●

Quotas Preferenciais
o

Instrução Normativa DREI 81/2020
“5.3. REGÊNCIA SUPLETIVA DA LEI Nº 6.404, DE 1976
O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas
da sociedade anônima, conforme art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil.
Para fins de registro na Junta Comercial, a regência supletiva:
I - poderá ser prevista de forma expressa; ou
II - presumir-se-á pela adoção de qualquer instituto próprio das sociedades anônimas,
desde que compatível com a natureza da sociedade limitada, tais como:
a) quotas em tesouraria;
b) quotas preferenciais;
c) conselho de administração; e
d) conselho fiscal.”

109

Lei 8.934/94: Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de empresários individuais e de
sociedades mercantis, fornecida pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para
a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído
para a formação ou para o aumento do capital. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).
.
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5.3.1. Quotas preferenciais
São admitidas quotas de classes distintas, nas proporções e condições definidas no
contrato social, que atribuam a seus titulares direitos econômicos e políticos
diversos, podendo ser suprimido ou limitado o direito de voto pelo sócio titular
da quota preferencial respectiva, observados os limites da Lei nº 6.404, de 1976,
aplicada supletivamente.
Havendo quotas preferenciais sem direito a voto, para efeito de cálculo dos quoruns de
instalação e deliberação previstos no Código Civil consideram-se apenas as quotas com
direito a voto.

o

Fundamento na Lei de Liberdade Econômica

6. Nome empresarial, firma ou denominação
●

CC, art. 1.155:

Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este
Capítulo, para o exercício de empresa.
●

Nomenclatura
o

Firma: composta pelo nome de um ou mais sócios (desde que pessoas jurídicas),
indicando a relação social (CC, art. 1.158, §1º)

o

Denominação: indica o objeto da sociedade (pode indicar os nomes dos sócios, mas
não há necessidade) (CC, art. 1.158, §2º)

●

Forma e conteúdo
o

A sociedade limitada pode adotar firma ou denominação indicando, ao final, a
palavra “limitada” ou abreviatura (“Ltda.”) – CC, art. 1.158

o

Conteúdo (parágrafos do art. 1.158 do CC):

▪

Sendo PFs, a firma será composta com o nome de um ou demais sócios (§1º)

▪

A denominação deve indicar o objeto da sociedade (§2º)

▪

A omissão da palavra “Limitada” determina a responsabilidade solidária e ilimitada
dos administradores da sociedade (§3º)

o
●

Ex: Ascarelli & Vivante Ltda.; Galgano e Cia Ltda.

Exclusão da análise de semelhança do nome empresarial
o

Lei 8.934/94: Art. 35. Não podem ser arquivados: [...] V - os atos de empresas
mercantis com nome idêntico a outro já existente; (Redação dada pela Lei nº 14.195,
de 2021).

●

Designação do objeto social no nome empresarial

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1

o

Antinomia jurídica: CC (obrigatória) X Lei 8.934/94, art. 35, III110 (facultativa).

o

Solução: IN DREI 81/2020 (art. 18, § 3º)111, Lei 14.195/2021 e MP 1.085/2021
(alteração dos artigos 1.160 e 1.161 do CC112).

o

Antinomia jurídica que permanece: art. 1.158, § 2°, CC113.
▪

●

Solução: norma específica (Lei 8.934/94) derroga a geral (CC).

Uso do CNPJ como nome empresarial
o

Projeto de Lei de Conversão 15/2021, oriundo da Medida Provisória 1040/2021
(MP do Ambiente de Negócios)

o

Lei 8.934/94: Art. 35-A. O empresário ou a pessoa jurídica poderá optar por utilizar
o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome
empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico,
quando exigida por lei. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

●
7. Objeto Social
●

Simplificação do processo de abertura de empresa:
o

Lei 14.195/2021: altera a Lei 8.934/94, quanto à necessidade de declaração precisa
do objeto social

o

Lei 8.934/94: Art. 35. III - os atos constitutivos de empresas mercantis que, além
das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital e a declaração
precisa de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa; (Redação
dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

●

Violação do Objeto Social:
o

Atos ultra vires: a violação do objeto social pelas práticas de gestão do administrador
não é imputada à sociedade.

110

Lei 8.934/94, art. 35. Não podem ser arquivados: [...] III - os atos constitutivos de empresas mercantis que,
além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital e a declaração de seu objeto, cuja
indicação no nome empresarial é facultativa; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).
111
IN DREI 81/2020: Art. 18. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e
identificará, quando assim exigir a lei, o tipo jurídico adotado. [...] § 3º A denominação é formada com quaisquer
palavras da língua nacional ou estrangeira.
112
Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões “sociedade anônima”
ou “companhia”, por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto social. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 1.085, de 2021).
Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação aditada da
expressão “comandita por ações”, facultada a designação do objeto social. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 1.085, de 2021).
113
Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada"
ou a sua abreviatura. [...] § 2° A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar
o nome de um ou mais sócios.
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o

Revogação do parágrafo único do artigo 1.015, do CC114, pela Lei 14.195/2021.

DATA

15

SOCIEDADE LIMITADA E SOCIEDADE ANÔNIMA

Sociedade limitada. Formação da vontade social. Deliberação dos sócios.

09/08/2022

Administração.

#EP36: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Judith Martins-Costa
#EP19: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Mariana Pargendler
1. Formação da vontade social: direitos e obrigações dos sócios
●

Ato de vontade da sociedade, expresso pela deliberação dos sócios

●

Para modificar o contrato social115: unanimidade; para demais alterações, basta maioria
absoluta (CC, art. 999116)

●

Direitos dos sócios
o

Direitos decorrentes do estado de sócio (status socii).117

o

GONÇALVES NETO:
▪

Direitos essenciais (ou individuais do sócio): manter inalterada a sua
participação na sociedade; direito de fiscalização; participação dos lucros

114

Art. 1.015. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros
se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021) I - se a limitação
de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade; (Revogado pela Lei nº 14.195, de
2021) II - provando-se que era conhecida do terceiro; (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021) III - tratando-se
de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021).
115
Os elementos do contrato social estão no CC, art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito,
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a
denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens,
suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
116
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, dependem
do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o
contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades
previstas no artigo antecedente.
117
GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis, Direito de Empresa, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.
203.
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sociais; participar do acervo da sociedade; direito de retirada; direito de voto
etc.118
▪

Direitos sociais (ou coletivos): como direitos patrimoniais, participar dos lucros
da sociedade e receber dividendos, por exemplo.

●

Obrigações dos sócios
o

GONÇALVES NETO: “prestar a contribuição que assumiu para participar da
sociedade”119.
▪

Não se empregar em atividade estranha à sociedade.

▪

Saldar dívidas em relação aos credores, na proporção da participação nas
perdas.

▪

Colaborar para o êxito do empreendimento (obrigação tácita)

2. Deliberação dos sócios
●

Resultado e retrato da vontade social.
o

GONÇALVES NETO: “devem compreender-se aquelas que retratam a expressão da
vontade da sociedade, definida por um ato coletivo dos sócios”120.

●

Casos de obrigação de deliberação dos sócios
o

CC, art. 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias
indicadas na lei ou no contrato:
I - a aprovação das contas da administração;
II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
III - a destituição dos administradores;
IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
V - a modificação do contrato social;
VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação;
VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
VIII - o pedido de concordata.

●

Formalidades essenciais sociedades limitadas
o

118
119

120

CC, art. 1071 a 1080.

GONÇALVES NETO, Direito..., cit., p.203-204.
GONÇALVES NETO, Direito..., cit., p. 205.
GONÇALVES NETO, Direito..., cit., p. 226.
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3. Administração
●

Fundamento subjacente
o

Necessidade de organização própria para garantir uma coordenação interna e
externa nas atividades relacionadas ao objeto social121

●

Gestão e representação
o

Disciplina legislativa
▪

Disciplina especial: CC, arts. 1060 a 1065.

▪

BROGLIA MENDES: “[E]sses artigos estabelecem como a sociedade é
administrada (art. 1.060), qual o quórum de eleição dos administradores (art.
1.061122), como se dá a investidura no cargo (art. 1.062) e a cessação dos
poderes, em razão de destituição, renúncia ou término do mandato (art. 1.063),
uso da denominação e firma (art. 1.064) e elaboração das contas do
administrador (art. 1.065).” 123

o

▪

Disciplina geral das sociedades simples124

▪

Disciplina supletiva: regime das sociedades anônimas (CC, art. 1053125)

Disciplina subsidiária:
▪

Associações (CC, art. 44, §2º126)

▪

Mandato: “é plausível que existam situações, principalmente relacionadas com
as obrigações de fielmente cumprir o ‘mandato’, nas quais a aplicação
subsidiária das regras constantes dos arts. 653 a 691 seja relevante para colmatar
eventual lacuna do regime da sociedade limitada e da sociedade simples.” 127

●

Estrutura, organização e regras de funcionamento
o

Administradores

121

MENDES, Rodrigo Octávio Broglia, “Administração da sociedade limitada”. In Tratado de Direito
Comercial: Tipos societários, São Paulo: Saraiva, 2015, p.133-134.
122
Art. 1.061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios,
enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. (Redação
dada pela Lei nº 12.375, de 2010)
123
BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p.133-134.
124

“Caso não haja qualquer indicação no contrato, relativa à aplicação supletiva das normas de sociedade
anônima, é clara a aplicação das regras das sociedades simples como uma disciplina geral da administração das
sociedades.” (Mendes, p.135).
125
CC, Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade
simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da
sociedade anônima.
126
CC, art. 44. [...] § 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades
que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.
127
Mendes, p.139.
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▪

Sócios e não sócios: CC, art. 1060128

▪

Pessoas naturais e pessoas jurídicas: CC, art. 997, VI c/c art. 1054. Divergência
doutrinária129.

▪

Diferente das sociedades em nome coletivo, que autorizam a administração
por pessoa jurídica (Art. 1.042, CC130).
Impedimentos: CC, art. 974, §3º, I (incapacidade); art. 1011, §1º131

▪

Composição da administração: uma ou mais pessoas; também há hipótese de

▪

administração conjunta (CC, art. 1014).
▪

Designação: por deliberação expressa dos sócios. CC, art. 1061. A designação
de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos
sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no
mínimo, após a integralização

●

Exercício da administração
o

Homem (sic) ativo e probo, interesses tutelados e conflitos de interesse: CC, art.
1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios.

o

BROGLIA MENDES: “a determinação concreta de determinados interesses da
sociedade, a serem perseguidos pelo administrador, depende de deliberação dos
sócios.”132

o

Mandato
▪

Início e término: a partir do ato de designação, presumindo-se que a posse se
deu na constituição da sociedade ou do ato separado133

▪

Renúncia: declaração unilateral de vontade do administrador.

▪

Destituição: parte da deliberação dos sócios134

128

CC, Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social
ou em ato separado.
129
Cf BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p. 142-143.
130
CC, art. 1.042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos
limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes.
131
CC, art. 1060, §1º. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.
BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p. 151.
132
133
134

BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p. 152.
CC, arts. 1.063, §1º; 1071, III; e art. 1076, II. 0
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o

Impossibilidade de delegação ou substituição: CC, art. 1018. Ao administrador é
vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos
limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no
instrumento os atos e operações que poderão praticar.

●

Atribuições, deveres e responsabilidade
o

Atribuições e direitos
▪

o

Inferidas pelos requisitos e deveres para praticar atos de administração.

Deveres
▪

Dever de lealdade: não praticar atos que podem contrariar os interesses sociais.

▪

Dever de cuidado: exigência de diligência e que “tenha competência técnica e
conhecimento da atividade da sociedade”135.

▪

Dever de prestar contas: disposição legal – CC, art. 1065. Ao término de cada
exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico.

●

Atos de gestão e responsabilidade
o

Presunção de legitimidade. VALLADÃO E ADAMEK: “[S]alvo restrições previstas no
pacto social (contrato ou estatuto social), os administradores estão legitimados a
praticar todos os atos necessários à execução do objeto social (atividade econômica
a cuja exploração se dedique a sociedade)”.136

o

Exceções:
▪

Atos com excesso de poderes e direitos de terceiros:
CC, art. 1.015, parágrafo único:
O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros
se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio
da sociedade;
II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da
sociedade.

▪

Atos “ultra vires societatis”. VALLADÃO E ADAMEK: “são aqueles realizados
em nome da pessoa jurídica (no caso, da sociedade), porém fora de seu objeto
social; atos estranhos ao objeto social”. BROGLIA MENDES: “[O] administrador

135

BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p.158.
FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; VON ADAMEK, Marcelo Vieira, “Vinculação da
Sociedade: análise crítica do art. 1.015 do Código Civil”. In RDM 146/30-45, 2007, p. 33.
136
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somente responde pelos seus atos se ultrapassar os limites de suas atribuições
estabelecidas na lei ou no contrato” 137.

137

BROGLIA MENDES, Administração..., cit., p.158.
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DATA
16

16/08/2022

SOCIEDADE LIMITADA E SOCIEDADE ANÔNIMA
Sociedade limitada. Retirada e exclusão de sócios. Dissolução total, dissolução parcial e
liquidação. Apuração de haveres.

#EP16: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Henrique Arake
#EP15: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marcelo Adamek
#EP37: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Fábio Ulhoa Coelho
1. Extinção societária, retirada e exclusão de sócios
1.1. Extinção societária
●

Prisma funcional da extinção societária
o

PENTEADO: “A extinção só pode ser analisada sob o prisma funcional ao se
emprestar ênfase à instrumentalidade da sucessão de atos e negócios coligados que
a determinam, caracterizados estes, de maneira genérica, como procedimento.
Instaurado a partir da verificação de uma causa prevista em lei, que, por si só, produz
efeitos imediatos (o estado de liquidação), tal procedimento se desenvolve e se
complementa progressivamente uma outra série de atos e fatos jurídicos interligados
e que se desdobram no tempo (o processo de liquidação). Haveria, por assim dizer,
um procedimento específico e de menor contextura (o de liquidação) no interior de
outro mais amplo (o de extinção).”138

1.2. Retirada de sócios
●

FONSECA: “Trata-se de conceito que o sócio exercerá, perante a sociedade, por meio de mera
manifestação de vontade, de caráter receptício, a qual produzirá seus efeitos, de foto
irretratável, tão logo recebida pela sociedade”139.
o

CC, art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade,
incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de
retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no
silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

●

Cláusula facultativa: previsão contratual da apuração de haveres, seus critérios e reembolso.

1.3. Exclusão de Sócios
●

138

Fundamento: preservação da empresa

PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e Liquidação de Sociedades, São Paulo: Saraiva, 2000, p.57.
FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 4ª ed. São Paulo:
Atlas, 2007, p. 11.
139
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o

CC, art. 1085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social,
desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

●
●

Cláusula facultativa: previsão contratual da apuração de haveres, seus critérios e reembolso.
Exclusão extrajudicial
o

Pressupostos (ADAMEK140)
▪

Existência de falta grave imputável ao excluendo

▪

Previsão no contrato social que autorize a exclusão por falta grave

▪

Fiel observância do procedimento fixado em lei

▪

Cláusula facultativa: necessidade de detalhamento da justa causa no contrato
social (art. 1.085, CC141).

o

Assembleia necessária e método assemblear
▪

Prazo e conteúdo: convocação específica sobre a exclusão e com prazo que
garanta o comparecimento e exercício do direito de defesa (CC, art. 1085).

▪

Ausência do excluindo: não impede a deliberação dos demais sócios

▪

Quórum de deliberação. Adamek: “Outros autores [...] observam que a
hipótese é singular: o art. 1.085 do Código Civil expressamente exige a ‘maioria
dos sócios, representativa de mais de metade do capital social’, e, portanto,
requer dupla maioria (quórum complexo), a maioria absoluta de sócios (por
cabeça) e a de capital.”142.

o

Exclusão extrajudicial e controle jurisdicional. Adamek: “Se e quando provocado,
em suma, ao Poder Judiciário cabe a tarefa de aferir a validade da deliberação de
exclusão de sócios e, para tanto, analisar se foram atendidos os pressupostos
materiais e procedimentais do ato, se havia justa causa para aplicação da medida ou
se a conduta imputada ao excluído caracteriza falta grave” 143.

●

Exclusão judicial

140

ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave no regime do Código
Civil. In: ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). Temas de Direito Societário e Empresarial
Contemporâneos, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 194.
141

CC, art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social,
desde que prevista neste a exclusão por justa causa.
142
ADAMEK, Anotações..., cit., p.204.
143
ADAMEK, Anotações..., cit., p.207.
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o

CC, art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o
sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios,
por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade
superveniente.

o

Exclusão por falta grave (CC, art. 1.030)
▪

Necessidade de juízos de proporcionalidade e igualdade de tratamento: ultima
ratio

▪

Necessidade de análise das disposições do contrato social para verificar a
existência de ato expressamente contrário à vontade social

●

A falta grave pode ser atual (vigente) ou superveniente

▪

Exclusão extrajudicial que pode ser confirmada ou rejeitada judicialmente

Exclusão parcial do vínculo societário
o

o

●

▪

Situação de somente dois sócios: alternativa144
▪

Recompor desde logo a pluralidade societária com admissão de novo sócio145

▪

Prosseguir a atividade empresarial sob firma individual

▪

Reconstituir a pluralidade no prazo de um ano, tal como sucede nas SAs146

Hipóteses de extinção parcial:
▪

Exercício do direito de retirada

▪

Exclusão de sócio

▪

Morte de sócio

▪

Dissolução parcial

▪

Outros casos previstos expressamente no contrato social

Exclusão de sócio minoritário
o

I Jornada de Direito Comercial
▪

Enunciado 17. Na sociedade limitada com dois sócios, o sócio titular de mais
da metade do capital social pode excluir extrajudicialmente o sócio minoritário
desde que atendidas as exigências materiais e procedimentais previstas no art.
1.085, caput e parágrafo único, do CC.

1.4. Morte de Sócio
144

FONSECA, Dissolução..., cit., p.6.
“Assegura-se, assim, ao sócio remanescente recompor a sociedade com a admissão de outro em fazer
prosseguir a empresa, ainda que como firma individual, assegurando o recebimento cabal, pelo retirante, dos
haveres que lhe são devidos” (STF, RE nº 104.596/PA, Rel. Cordeiro Guerra)
146
LSA, Art. 206. Dissolve-se a companhia:
I - de pleno direito:
[...] d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral ordinária, se o mínimo de 2
(dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251;
145

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1

●

Previsão legal
o

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:
I - se o contrato dispuser diferentemente;
II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

o

Cláusula facultativa: previsão contratual da apuração de haveres, seus critérios e
reembolso.

o
●

Regra de continuação da empresa

STJ, REsp n. 61.278/SP: “Comercial. Sociedade por quota. Morte de um dos sócios.
Herdeiros pretendendo a dissolução parcial. Dissolução total requerida pela maioria social.
Continuidade da empresa. Se um dos sócios de uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada pretende dar-lhe continuidade, como na hipótese, mesmo contra
a vontade da maioria, que busca a sua dissolução total, deve-se prestigiar o princípio da
preservação da empresa, acolhendo-se o pedido de sua desconstituição apenas parcial,
formulado por aquele, pois a sua continuidade ajusta-se ao interesse coletivo, por importar
em geração de empregos, em pagamento de impostos, em promoção do desenvolvimento
das comunidades em que se integra, e em outros benefícios gerais. recurso conhecido e
provido.” (Relator Min. Cesar Asfor Rocha, p. 06/04/1998)

2. Dissolução total, dissolução parcial e liquidação
●

Conceito de dissolução
o

PENTEADO: “Estritamente considerada, a dissolução corresponde a um evento
pontual que modifica o status da companhia por colocá-la em situação jurídica típica
de liquidação, na qual se instaura, com menor ou maior rapidez, o procedimento
tendente a esse fim previsto em lei. Nesse sentido preciso, a dissolução equivale à
causa [...] ao ‘motivo jurídico’ que, se não removido pela assembleia geral de
acionistas, leva à extinção da sociedade”147.

●

●

Causas de dissolução ordinária: espécies
o

Facultativa ou voluntária

o

De pleno direito

Regime aplicável
o

Regime das sociedades simples (art. 1044)
▪

CC, art. 1087: A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas
previstas no art. 1.044.

147

PENTEADO, Dissolução..., cit., p.62.
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●

Dissolução parcial
o

Fonseca: “Consiste no decreto de retirada de sócio que requereu a dissolução total,
porquanto se entender que a vontade unilateral do sócio não deve prevalecer sobre
a utilidade social e econômica representada pela empresa. Todavia, neste caso [...],
permite-se que este [sócio] saia da sociedade recebendo os respectivos haveres
calculados do mesmo modo como sucederia na hipótese de [...] dissolução total”148

o

CC, art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode
retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais
sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado,
provando judicialmente justa causa

●

Estado de liquidação
o

PENTEADO: “O estado de liquidação corresponde à situação jurídica típica em que
a ingresse a sociedade, após a verificação de uma causa de dissolução,
simultaneamente ou antes mesmo do início do procedimento legal previsto para a
desmontagem do mecanismo societário,

●

Procedimento de liquidação
o

Eficaz a partir do arquivamento no arquivamento do comércio

o

Liquidação das quotas no CC

3. Apuração de haveres
●

Direito de retenção de valores pela sociedade
o

SPINELLI: “A apuração dos haveres, que de ocorrer judicial ou extrajudicial, é uma
das consequências da exclusão do sócio (como de qualquer hipótese de dissolução
parcial lato sensu)”.149

o

Cálculo dos haveres
▪

Possibilidade de acordo sobre a quantia (é direito patrimonial disponível)

▪

Súmula 265 do STF: “Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não
aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou”

o

No pagamento dos haveres, a devedora é a sociedade, não os sócios remanescentes.
▪

CC, art. 1031, §2º: § 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de
noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em
contrário

148

149

FONSECA, Dissolução..., cit., p. 67.

SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada. São Paulo: Quartier Latin, 2015,
p. 480.
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●

Apuração de haveres na exclusão judicial:
o

CPC/2015, art. 604.
Para apuração dos haveres, o juiz:
I - fixará a data da resolução da sociedade;
II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social;
III - nomeará o perito.
§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que
depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.
§2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou
pelos sucessores.
§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o
que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

●

Ausência de haveres
o

SPINELLI: “Nem sempre o sócio excluído possui haveres a receber. O maior
exemplo é o caso do sócio remisso que pode ser excluído, uma vez que os haveres
são calculados de acordo com o montante realizado (CC, art. 1.031).”150

150

SPINELLI, Exclusão..., cit., p. 504.
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DATA

SOCIEDADES ANÔNIMAS

23/08/22

Sociedades Anônimas. Origem, Evolução, Principais Características

#EP38: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Lie Uema
ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA
●

Contexto de surgimento das SAs(Primeira Fase): Baixa Idade Média: surgimento do
Direito Comercial e das sociedades de pessoas. Sobretudo após o Século XV, com a
necessidade de captar investimentos para os grandes empreendimentos de navegação. Esta
primeira fase ficou conhecida como a fase do Privilégio, uma vez que a concessão de
autorização pelo Estado, para o funcionamento das Companhias, era arbitrária.
o

Criação de associações para potencializar a atividade mercantil. Suas principais
características eram o escopo de ganho, a responsabilidade solidária de seus
membros e o exercício do empreendimento sob nome distinto.

o

Papel do Estado: Criação das Companhias Colonizadoras em associação a
comerciantes e investidores. Os descobrimentos criaram a necessidade de
organizações com escala muito superior à das unidades produtivas então
conhecidas: as possibilidades de lucro que a exploração do Novo Mundo e do
caminho das Índias oferecia à iniciativa dos governos e dos particulares, somente
podiam ser aproveitadas com grande volume de capital, mobilizados onde quer que
pudessem ser encontrados. Tornou-se imperioso prover a luta econômica que se
travava em torno do domínio das colônias e do comércio mundial.

o

Companhia Holandesa das Índias Orientais: Primeiro exemplo de Sociedade
Anônima
▪

Constituição da Companhia: Ato Governamental. Sócios tinham pouca ou
nenhuma influência no comando. As decisões operacionais eram tomadas
por delegados eleitos. O capital social era concebido como medida dos
ganhos líquidos da companhia, e eram suscetíveis ou não de serem
repartidos. A cada sócio era outorgado um comprovante de participação,
que assegurava ao respectivo titular direitos de ação contra a companhia
que era transferível livremente. A sociedade foi formada pela fusão de oito
sociedades comerciais(sociedades de armadores) e pela entrada de novos
sócios investidores, que não participavam daquelas oito sociedades prévias.
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●

Segunda Fase: Revolução Industrial exige mobilização de montantes de capital fixo cada
vez mais vultosos. Evolução para regime de liberdade de constituição de companhias.
Concretização do sistema econômico das economias de mercado nos países europeus.
o

“(...) a sociedade industrial e de mercado, que nasce da invenção da máquina a vapor, tem na
empresa privada sua unidade típica de produção e na sociedade por ações a estrutura jurídica que
viabilizou o desenvolvimento da empresa com as dimensões que novos tempos reclamavam, até
chegar à macroempresa dos nossos dias” / “Essa evolução estava diretamente vinculada a dois
fatores principais: a expansão das economias de mercado – que submeteu o comerciante a um duro
processo de concorrência – e o vulto e a natureza do capital exigido para o desempenho da atividade
empresarial nas novas unidades de produção industrial. A revolução industrial colocou os
comerciantes diante de um problema análogo ao que os grandes descobrimentos – dois séculos antes
– havia criado para as nações: a exigência de capital fixo com imobilizações sempre mais
vultuosas”. (BULHOES e LAMY).

o

Código Comercial Frances (1807): Solução de compromisso entre o regime de
privilégios (intervencionismo) e o regime de liberdade de constituição. Passou-se
do regime de outorga estatal, para autorização governamental.

●

Terceira Fase: Início do Século XIX – período de concentração de economias
industrializadas (diminuição do número de empresas + aumento de sua dimensão). O
processo de concentração empresarial só foi possível graças à existência das companhias,
em que se podia (i) reunir recursos financeiros, (ii) centralizar o poder em grupos de
empresas, e (iii) institucionalizar os grandes fatores de produção.
o

Companhia como fator de concentração (LAMY e BULHOES): “O processo de
concentração empresarial ocorrido nos últimos cem anos somente foi possível porque o modelo de
companhia, que se difundiu a partir da Revolução Industrial, revelou extraordinária aptidão como
instrumento para reunir recursos financeiros, centralizar o poder nos grupos empresários e nas
empresas, e institucionalizar grandes organizações de produção”.

o

Ideia de “democracia acionária”: “uma sociedade anônima é legalmente o tipo perfeito de
democracia com governo popular (...) o conjunto de acionistas é o ‘povo’ – fonte de todo o poder,
que se manifesta em assembleia”.

●

“Macroempresa” como instrumento essencial para o desenvolvimento comercial:
o

“Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de
transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha é
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indubitável: essa instituição é a empresa” (COMPARATO151)
o

“A vida no mundo de hoje, nos países de economia de mercado, seria incompreensível sem o
conhecimento do papel

desempenhado, sobretudo no último século, pelas companhias. Realmente

foi essa “máquina jurídica” – como a chamou Ripert – utilizada em toda a sua potencialidade,
que mudou, em grande

parte, a estrutura econômica contemporânea. Instrumento admirável,

de capacidade ilimitada para mobilizar capitais e congregar técnicas e pessoas na consecução de um
objetivo comum, tornar

viáveis os gigantescos empreendimentos que caracterizaram o estágio de

desenvolvimento econômico dos nossos dias”. (LAMY e BULHÕES).
SOCIEDADES ANÔNIMAS NO BRASIL
●

PARGENDLER: “as narrativas correntes sobre as origens das sociedades anônimas no Brasil
oitocentista são permeadas por mitos das mais diversas estirpes. Em alguns casos, temos simplesmente
generalizações desmesuradas. Em outros, são verdadeiras ‘tradições inventadas’ nas quais se utilizam
argumentos pretensamente históricos como instrumento de legitimação das instituições atuais”.

●

FASES:
o

Companhias privilegiadas. Durante o período colonial, Brasil foi objeto de
exploração por diversas companhias colonizadoras, que detinha o monopólio do
comércio e do tráfico de escravos.
▪

1808: constituição da primeira sociedade anônima brasileira (Banco do
Brasil).

o

Licenças Administrativas: Decreto 575/1849 – inspirado do Código Comercial
Francês, exigida autorização governamental para constituição de sociedades anônimas.
▪

Código Comercial (1850): prevê autorização governamental, e limitação
da responsabilidade dos acionistas pelo valor de suas ações.

▪

Regime jurídico restritivo às associações comerciais: “Ainda assim, optaram
nossos legisladores por adotar um regime jurídico mais restritivo à associação comercial
e ao desenvolvimento financeiro do que qualquer dos modelos estrangeiros considerados
de forma isolada. A resultante atrofia financeira e a escassez de capitais a embaraçar o
desenvolvimento não foram o resultado de transplantes jurídicos impensados que, em
última análise, não se adaptaram em solo estrangeiro. Do contrário, foram escolhas
políticas articuladas por aqueles que se beneficiavam com as barreiras à entrada na
indústria e no comércio então vigentes”. (PARGENDLER).

151

COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 3.
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o

Liberdade de Constituição: Lei nº. 3.150/1882. Diversas inovações: compreendia a
integralização do capital, circulação de ações, publicidade dos atos principais de sua
vida, prazo de mandato dos administradores, normas sobre conflito de interesse entre
sociedade e administração, funcionamento das assembleias, além da tipificação dos
crimes dos administradores e fiscais, etc.

●

Outros diplomas legais: Decreto 434/1981; Decreto-lei 2627/1940, Decreto-lei
9783/1946.

●

Lei nº. 6404/1976: Legislação criada durante a ditadura militar para fortalecer a grande
empresa nacional e atrair investimentos.

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS

DO

TIPO

SOCIETÁRIO

“SOCIEDADE

ANÔNIMA”
●

Espécie de Sociedade por Ações.
o

Outra espécie: Sociedade Comandita por Ações (Art. 1.090 e seguintes, CC e Art.
280 e seguintes, LSA): responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios
administradores.
▪

Art. 282. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a
sociedade, e, como diretor ou gerente, responde, subsidiária mas ilimitada e
solidariamente, pelas obrigações da sociedade.

●

Denominação Social: diferente das limitadas em que há uma razão social, que pode apontar os nomes dos
sócios, nas sociedades anônimas, a denominação deve apontar apenas o objeto social da sociedade, mantendo
a anonimidade dos sócios.
o

Exceção: art 3º, §1º, Lei 6.404/76: "O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer
outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação".

●

Divisão do capital social em ações e limitação da responsabilidade do sócio limitada ao preço
de emissão das ações que subscrever.
o

Art. 1.088, CC: Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigandose cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.

o

Art. 1º, LSA: A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou
adquiridas. Art. 2º, LSA: “Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes”.

o

Divisão do capital social em ações: direitos e obrigações dos acionistas são
incorporados a valores mobiliários – não há atrelamento da identidade dos titulares
às ações;
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●

Responsabilidade limitada dos acionistas: essencial para limitação dos riscos financeiros dos
acionistas;
o

“Admitindo a limitação de responsabilidade de todos os sócios, a S/A tornou possível a
mobilização de recursos em montante ilimitado, através da junção de capitais das mais variáveis
procedências, de grandes e pequenos investidores, movidos pelas mais diversas inspirações, embora
com o denominador comum da colimação de lucros” (LAMY).

●

Padronização das posições de acionistas: titulares de ações de mesma classe e espécie farão
jus aos mesmos direitos

●

Transferibilidade das ações: livre circulação das ações, independentemente da identificação
de seu titular;
o

“(...) a livre transferibilidade do papel que incorporava essa participação, tornava-o extremamente
atraente porque a possibilitava a liquidez imediata” (LAMY).

●

Fim lucrativo. “denominador comum entre os vários sócios”.
o

Toda Sociedade anônima é caracterizada por ser mercantil, independente da
atividade exercida.

REGRAS APLICÁVEIS
●

Lei nº. 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”): normas genéricas. Algumas
normas têm caráter cogente, outras têm caráter dispositivo e podem ser alteradas, por
exemplo, no Estatuto Social.

●

Estatuto Social: adstrito aos limites estabelecidos pelas normas cogentes. Art. 83: “O projeto
de estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em
geral e aos peculiares às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia”.
o

Alteração: deliberação da Assembleia Geral ou decisão judicial que declare sua
invalidade.

●

Outras Leis: Código Civil, Lei nº. 6.385/1976 (Mercado de Capitais e Valores Mobiliários).

●

Contratos Parassociais (e.g., Acordos de Acionistas).

SOCIEDADES DE CAPITAL X SOCIEDADES DE PESSOAS.
●

A Sociedade Anônima, de maneira geral, é entendida como uma sociedade de capitais: intuito
pecuniae – predomina, para a formação do vínculo societário,

o aporte de capital voltado

ao investimento em determinada atividade econômica. Difere, portanto, das sociedades
intuito personae, em que predomina, para a formação do vínculo societário, a pessoa dos
sócios integrantes.
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●

COMPARATO, entende que a sociedade anônima fechada pode ser essencialmente
sociedade de pessoas: “É, aliás, de observação corrente que, nas sociedades de sociedades, o que se
procura na essa jurídica sócia, ou o que dela se espera, não é apenas uma contribuição de capital,
absolutamente anomia e fungível, mas, antes de tudo, uma experiência tecnológica acumulada, a tradição
comercial, a capacidade gerencial, o fato de o controlador ter a nacionalidade do país em que se vai atuar, e
assim por diante. Daí ser possível se falar (...) em sociedades anônimas de pessoas, ao lado de “sociedades
anônimas de capitais”. Para o autor, a Sociedade Anônima de Pessoas tem algumas
características particulares que podem ser encontradas:
o

Limitação à circulação de ações (em estatuto ou acordo de acionistas);

o

Quórum deliberativo mais elevado do que o legal para determinadas questões
(“poder de veto” para minorias);

o

Distribuição equitativa dos cargos de administração entre os acionistas/grupos de
acionistas;

o
●

Previsão de solução arbitral para conflitos societários.

Aplicabilidade do princípio da affectio societatis – um “estado de ânimo continuativo”, marcado por
reforçada boa-fé entre os contratantes. Um “critério interpretativo dos direitos e responsabilidades
dos sócios entre si, em vista do interesse comum”, marcado por dois requisitos: a fidelidade e a
confiança.

●

Discussão: possibilidade de exclusão de sócio em sociedade anônima fechada (cf., Art. 1.085
do Código Civil, regra geral para as sociedades). Na LSA, Art. 206, só há previsão de
dissolução integral da companhia.
o

STJ Recurso Especial Nº. 917.531/RS – Possibilidade de dissolução parcial em
sociedade anônima fechada: “Caracterizada a sociedade anônima como fechada e
personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução parcial — fenômeno até recentemente
vinculado às sociedades de pessoas —, é de se entender também pela possibilidade de aplicação das
regras atinentes à exclusão de sócios das sociedades regidas pelo Código Civil, máxime diante da
previsão contida no art. 1.089 do CC: “A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicandose lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código”.

SOCIEDADES ANÔNIMAS SIMPLIFICADAS
●

A complexidade e burocracia inerente às Sociedades Anônimas, muitas vezes é um
empecilho ao surgimento e desenvolvimento de pequenas e médias empresas que escolhem
este tipo societário. Diversas das exigências da LSA demandam um gasto financeiro
elevado(ex: publicação de demonstrações financeiras; anúncio de convocação para
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assembleia em jornal de grande circulação).
●

Por isso, a LSA prevê em seu artigo 294 a simplificação de processos de Sociedades
Anônimas com até 10 milhões de reais em patrimônio líquido. Entretanto, existe um Projeto
de Lei(PL 4.303/12) que tenta ampliar a abrangência dessa simplificação, tanto aumentando
o valor máximo(para 48 milhões) quanto ampliando os processos que serão simplificados.

●

Entretanto, esse PL ainda não foi aprovado, mas o Marco Legal das Startups(Lei
Complementar 182, no artigo 16) incorporou algumas das ideias do PL e possibilitou a
mudança do artigo 294.
○

Algumas das mudanças com o Marco Legal das Startups:
■

Limite de 78 milhões de reais de receita bruta;

■

Possibilidade de utilizar os meios eletrônicos para publicações ordenadas
em Lei e para substituir os livros previstos no artigo 100 da LSA.

SOCIEDADES ANÔNIMAS DO FUTEBOL(SAF)
●

A Lei 14.193/21 criou a possibilidade de que times de futebol se tornem SA's e possam
negociar suas ações na Bolsa de Valores.

●

Esta Lei abrange exclusivamente times de futebol, não podendo estender o tipo societário
para outras modalidades, artigo 2º, incisos I a III.

●

Além de estabelecer a SAF, a Lei também criou normas de governança específicas, que não
eram previstas pela Lei das SA's. Por exemplo:
○

"Art. 4º O acionista controlador da Sociedade Anônima do Futebol, individual ou integrante
de acordo de controle, não poderá deter participação, direta ou indireta, em outra Sociedade
Anônima do Futebol.
Parágrafo único. O acionista que detiver 10% (dez por cento) ou mais do capital votante ou
total da Sociedade Anônima do Futebol, sem a controlar, se participar do capital social de
outra Sociedade Anônima do Futebol, não terá direito a voz nem a voto nas assembleias
gerais, nem poderá participar da administração dessas companhias, diretamente ou por
pessoa por ele indicada."

○

Artigo 5º, §1º - Impede que atletas e treinadores, com contratos vigentes, e árbitros,
participem da administração, entre outras proibições.

MITOS SOBRE A HISTÓRIA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS NO BRASIL (Mariana
Pargendler)

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1
●

Direito societário oitocentista era uma cópia cega do modelo francês
○

Na verdade, o esboço originário do Código Comercial Brasileiro, foi baseado no código
português

○
●

Direito societário brasileiro é fruto de um sincretismo de influências externas

Laissez faire originário, em matéria de governança das SA's
○

Havia maior controle do Estado sobre as empresas

●

Controle concentrado e familiar

●

O Banco do Brasil de 1808 foi a primeira sociedade mista brasileira

●

A divulgação da remuneração de executivos vai de encontro às raízes culturais brasileiras
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SOCIEDADES ANÔNIMAS

23/08/22

Sociedades anônimas. Títulos de Emissão: Ações e Características; Deveres dos Acionistas.
Debêntures, Bônus de Subscrição, Opções de Compra

#EP18: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Matheus Aguiar
#EP38: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marina Copola

VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS POR SOCIEDADES ANÔNIMAS
●

Art. 2º, Lei nº. 6.385/1976152 - Rol extenso de títulos classificáveis como valores mobiliários:
instrumentos de captação de recursos para as sociedades emissoras, e títulos de investimento para o
seu titular.

●

Sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, via de regra, emitem os mesmos valores mobiliários.
A determinação de enquadramento em um ou outro tipo está na forma de negociação de seu BENS
valores mobiliários: Art. 4º, LSA: “Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.”
Sociedade Anônima Fechada: títulos emitidos pelas sociedades não podem ser negociados em

o

mercado de bolsa ou balcão (outras entidades distribuidoras de valores mobiliários, que não
sejam bolsas de valores). Apenas distribuição privada (i.e., para grupo restrito e determinado) de
valores mobiliários.
▪

Sociedade Anônima Aberta: negociação de títulos no mercado de valores mobiliários.

o

152

Art. 36153, LSA. Estatuto pode prever limitações à circulação das ações.

▪

Livre transferibilidade das ações.

▪

Registro da companhia na Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 2º, Lei 6.385/1976: “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I — as ações, debêntures e
bônus de subscrição; II — os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos
aos valores mobiliários referidos no inciso II; III — os certificados de depósito de valores mobiliários; IV —
as cédulas de debêntures; V — as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de
investimento em quaisquer ativos; VI — as notas comerciais; VII — os contratos futuros, de opções e outros
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII — outros contratos derivativos,
independentemente dos ativos subjacentes; e IX — quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos
ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de
terceiros.”
153
Art. 36. “O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas,
contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao
arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A limitação
à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente
concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas".
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▪

Constituição por Subscrição Pública (Art. 82). Distribuição por oferta pública. (“IPO – Initial
Public Offering” corresponde
●

à primeira oferta pública feita por uma companhia).

Oferta pública primária: emissão de novas ações (com ingresso de recursos na
companhia).

●

Oferta pública secundária: oferta de ações já existentes (sem ingresso de recursos na
companhia – recursos destinados aos acionistas vendedores). “Liquidez” das ações:
possibilidade de venda em mercado secundário.

▪

Cancelamento de registro: “fechamento de capital”. Companhias abertas podem transformarse em companhias fechadas. Art. 4º, §4º, LSA154.

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CVM, REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO DO
MERCADO DE CAPITAIS
●

“O mercado financeiro, em sentido amplo, abrange o mercado bancário (mercado financeiro em sentido estrito), o de
câmbio e o de capitais (mercado de valores mobiliários)”.155

●

“O mercado de capitais é aquele em que os investidores, poupadores, alocam o seu excedente de recursos diretamente no
tomador, na forma de investimento, para o desenvolvimento de uma determinada atividade, promovendo a formação do
capital, ligando poupança e investimento, com o intuito de aumentar a eficácia da aplicação econômica dos recursos
disponíveis”.156

●

Lei nº 4.595/1964
o

Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:
I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasil;
III - do Banco do Brasil S. A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

●

Lei nº 6.385/1976
o

Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial,
vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada
de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo

154

“O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se
a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente,
formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao
menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada
ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo
de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários,
ou com base em outro critério aceito”
155
CVM. Direto comerciado de valores mobiliários. Rio de Janeiro, 2017, p. 34.
156
CVM. Direto comerciado de valores mobiliários. Rio de Janeiro, 2017, p. 35.
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e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.
o

Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as
matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações;
II - administrar os registros instituídos por esta Lei;
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários,
de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas
que dele participem, e aos valores nele negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço,
comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do
mercado;
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro
em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.

●

Autorregulação decorrente da lei, através de entidades do mercado de balcão
o

●

Instrução CVM nº 461/2007

Autorregulação voluntária
o

Códigos de ética e recomendações de entidades do mercado de capitais.

o

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

AÇÕES: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, ESPÉCIES E CLASSES.
●

Conceito: “fração negociável em que se divide o capital social, representativa dos direitos e obrigações do acionista (...)
instrumento através do qual os sócios exercitam os seus direitos assegurados na lei e no estatuto” (CARVALHOSA).

●

Valor nominal: “é a quantia expressa em dinheiro, determinada no estatuto (...) que corresponde ao preço mínimo
que o subscritor obrigatoriamente pagará pela ação”. A soma do valor nominal das ações, corresponde ao
valor do capital social.
o

Art. 13 – É vedada a emissão de ações abaixo de seu valor nominal.

o

Ações sem valor nominal são aquelas em que não há valor pré-determinado, embora haja um
valor aferível. A participação dos acionistas em relação à totalidade do capital social é medida
em relação ao número de ações que detêm (e não o valor delas). O preço de emissão das ações
sem valor nominal será fixado (i) na constituição pelos acionistas, e (ii) no aumento de capital
pela assembleia geral ou conselho de administração (Art. 14).

●

Preço de emissão: valor pago pelo acionista por suas ações, seja na criação da sociedade, seja no
aumento de capital com a criação de novas ações.

●

o

Patamar mínimo: valor nominal

o

É o preço de emissão que limita a responsabilidade dos acionistas.

Espécies e Classes: diferentes direitos e vantagens que as ações conferem a seus respectivos
titulares.
o

Ações Ordinárias: “aquela cuja criação é obrigatória em todas as companhias e que, como as demais espécies,
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confere ao seu titular o direito a voto pleno ou restrito (Art. 16) e os direitos conferidos pelo Art. 109”
(CARVALHOSA)
o

Ações Preferenciais: “são as que conferem a seus titulares certos direitos e vantagens de ordem patrimonial,
vis-à-vis às ordinárias” (CARVALHOSA). Como regra, estas preferências e vantagens implicam a
supressão ou restrições ao direito de voto.
▪

Alguns direitos patrimoniais: (i) preferências no reembolso do valor das ações em caso
de liquidação da sociedade, (ii) dividendo (lucros distribuídos) fixos e cumulativos, (Art.
17, § 1º). Alguns direitos políticos: (i) direito de eleger, em separado, membros do
conselho de administração, e (ii) determinados vetos (Art. 18).

▪

O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício
desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas (Art. 15, §2º). Este
comando foi alterado em 2001 – antes era permitido que até 2/3 do capital social de uma
companhia fosse composto de ações sem voto.

▪

Para LEÃES as vantagens políticas são elementos suficientes para caracterizarem ações
preferenciais: “As normas cogentes da lei têm por fim proteger os direitos dos credores, acionistas e
terceiros nas relações internas e externas da companhia, e não se vislumbra em que esses interesses
poderiam ser prejudicados pelo fato de as suas ações preferenciais se singularizarem tão-só e exclusivamente
por atribuir, aos seus titulares, vantagens que não sejam patrimoniais, mas políticas. (...) a lei foge

,

no estrito campo das preferenciais, da regra da tipicidade rígida, (...0 resta um espaço aberto, que sugere
múltiplas combinações possíveis”.
o

Ações de Fruição: “corresponde a um valor que se atribui ao acionista que recebeu o valor de suas ações” em
determinados casos, como por exemplo, a amortização de ações ordinárias e preferenciais.

o

Ações de Classes Especiais:
▪

Golden Shares: Art. 17, §7º: Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação
preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social
poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia-geral nas
matérias que especificar. Ações conferidas ao Poder Público após as privatizações.

ACIONISTAS: DIREITOS, OBRIGAÇÕES E DEVERES
●

Para BULHOES PEDREIRA, “a qualidade de acionista é adquirida pela aquisição da propriedade da ação”, e
atribui a ele um conjunto de direitos, obrigações e deveres (“status socii”).

●

Obrigação principal do acionista (para com a companhia): realizar (integralizar) o capital social.
Regime do acionista remisso (em débito com a companhia): Art. 107 157.
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Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha: I - promover contra o acionista,
e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as
importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos
termos do Código de Processo Civil; ou II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do
acionista (...).
§ 1º Será havida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer estipulação do estatuto ou do boletim
de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá
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●

●

Deveres:
o

Integralização do Capital Social;

o

Lealdade:

o

Outros deveres impostos pelo Estatuto Social e pela LSA

votar em interesse da companhia, e não em interesse próprio);

Direitos essenciais dos acionistas: Art. 109 158 – inderrogáveis e irrenunciáveis, seja no estatuto ou na
Assembleia Geral:
o

fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;

ação, contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da
responsabilidade penal que no caso couber.
§ 2º A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social, ou, se não houver, na mais
próxima, depois de publicado aviso, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Do produto
da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção monetária
e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade.
§ 3º É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de
valores; a companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não
encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista.
§ 4º Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações,
poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto
a legal; se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 (um) ano para colocar as ações caídas em
comisso, findo o qual, não tendo sido encontrado comprador, a assembleia-geral deliberará sobre a redução do
capital em importância correspondente.
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Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha: I - promover contra o acionista,
e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as
importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos
termos do Código de Processo Civil; ou II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do
acionista (...).
§ 1º Será havida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer estipulação do estatuto ou do boletim
de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá
ação, contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da
responsabilidade penal que no caso couber.
§ 2º A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social, ou, se não houver, na mais
próxima, depois de publicado aviso, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Do produto
da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção monetária
e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade.
§ 3º É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de
valores; a companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não
encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista.
§ 4º Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações,
poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto
a legal; se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 (um) ano para colocar as ações caídas em
comisso, findo o qual, não tendo sido encontrado comprador, a assembleia-geral deliberará sobre a redução do
capital em importância correspondente.
]“Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na
forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes
beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o
disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. § 1º As ações de cada
classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. § 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao
acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembleia-geral. § 3o O
estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os
acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos
termos em que especificar”.
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o

preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;

o

retirar-se da sociedade nos casos previstos;

o

direito de recesso nos casos previstos em lei;

o

participar do acervo da companhia em caso de liquidação (acionistas são os “últimos
credores” da companhia);

o
o

participar dos lucros sociais;

o

Observação: direito de voto não é direito essencial! (existem ações sem direito a voto
legalmente reguladas).

o

Discussão especial: direito ao dividendo (participação dos lucros sociais): a distribuição dos
dividendos parte da premissa de que nem todo lucro apurado deve ser necessariamente
distribuído aos acionistas.
▪

Distribuição: Art. 202159.

▪

BULHÕES PEDREIRA: o direito à participação nos lucros sociais “confere poderes
jurídicos cujo objeto representa uma fração do lucro considerado genericamente, e não a
determinadas quantidades de lucro (...). é, portanto abstrato”.
●

Esse direito genérico, dá origem a direitos específicos: (i) direito à
apuração dos lucros no fim de cada exercício social, (ii) direito ao
dividendo declarado/reconhecido pelos órgãos sociais, (iii) direito à
fração do total de ações bonificadas por eventual reserva de capital.

▪

Importância das Demonstrações Financeiras: transparência e fiscalização pelos
sócios

▪

COMPARATO: “Seja como for, o objetivo de lucro é sempre comum a todos os sócios (...).
Ora, os lucros sociais não constituem um resultado necessário da atividade empresarial, mas
puramente aleatório. (...) Objeto do contrato social é a atividade empresária em si mesma, não
os resultados dessa atividade”. Para o autor, os ganhos e perdas são comuns a todos
os sócios. Por isso são vedadas sociedades que excluem um sócio do direito à
participação nos lucros (sociedades leoninas). Isso não significa que em todos os
exercícios, os sócios terão direito a dividendos.

▪

ROBERT: “O acionista pode participar dos lucros sociais de diversas formas, entre elas, por
meio do recebimento de dividendos”. “O direito à participação nos lucros sociais e o direito ao
dividendo não são, portanto, o mesmo direito. O fato de que o segundo decorre do primeiro, não
implica integral identidade entre ambos. Mais importante, o direito ao dividendo, quando
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existente, é, ao contrário do direito à participação nos lucros sociais, tanto derrogável quanto
renunciável”.
▪

LEÃES: sobreposição entre direito de participação nos lucros sociais e direito ao
dividendo. “Concebemos o direito do acionista ao lucro social como um direito subjetivo inerente
à qualidade de sócio”. “O direito do acionista ao dividendo é direito expectativo: em havendo
lucro, fixado pelo balanço do exercício, e determinando a sua assemelhai geral o ‘quantum e a
maneira de sua distribuição deixa de haver direito expectativo para nascer o direito expectado ao
dividendo”.

▪

Dividendo mínimo obrigatório. Art. 198 e 202160. Não havendo previsão no
estatuto, a companhia deverá distribuir 50% do lucro apurado. “ajuda a proteger os
acionistas minoritários contra abusos relacionados à alocação dos lucros sociais. (...) mas, olhando
de perto, são regras rígidas que comprometem parcelas significativas do lucro livre da sociedade”.
(ROBERT)

●

RECURSO ESPECIAL Nº 1.919.917 - SP (2021/0031743-4) - Abuso de poder de
controle

160

e

não

distribuição

de

dividendos.

Link:

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos
lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes
normas:
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a) importância destinada
à constituição da reserva legal (art. 193); e b) importância destinada à formação d a reserva para contingências
(art. 195) e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao montante do lucro
líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a
realizar (art. 197);
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos
por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a
realização.
§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros
critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas
minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
§ 2o Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria,
o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos
termos do inciso I deste artigo.
§ 3o A assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a
distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido,
nas seguintes sociedades: I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures
não conversíveis em ações; II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não
se enquadrem na condição prevista no inciso
§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia
aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da
realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia.
§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como reserva especial e,
se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o
permitir a situação financeira da companhia.
§ 6o Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos.
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https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1385461793/recurso-especial-resp-1919917sp-2021-0031743-4/inteiro-teor-1385461797
OUTROS TÍTULOS EMITIDOS PELAS SOCIEDADES ANÔNIMAS
●

Títulos de Dívida vs. Títulos de Capital
Títulos de Dívida (e.g.., Debêntures): A característica essencial de títulos de dívida é a

o

exigibilidade do valor principal em data futura (no caso das debêntures, consistente da data
de resgate) de dívida, ou então de exigibilidade de pagamento periódico (juros). Segundo
Martins e Lopes “a característica sine quae non para a contabilização como dívida de um instrumento
financeiro é a existência contratual de uma obrigação de uma parte entregar caixa ou outro ativo em condições
desfavoráveis a outra”.
Títulos de Capital (e.g., Ações, Bônus de Subscrição): Títulos de capital, dão direitos

o

de crédito residual (assim como o crédito dos acionistas perante a companhia), ou seja, só
em caso de insolvência ou liquidação da companhia, sendo atribuídos outros direitos, como
o de participação nos resultados.
Possibilidade de haver títulos atípicos, que combinam características de títulos de dívida e

o

títulos de capital.
●

Debêntures: Art. 52 – “A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares
direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do
certificado”.
o

As Debêntures são títulos que conferem direitos de crédito contra a companhia.

o

Segundo Nelson Eizrik, as debêntures têm como função econômica o financiamento da
companhia, tratando-se, portanto, de “um contrato de mútuo especial, uma vez que a quantia
mutuada é dividida em frações”.
Competência privativa da Assembleia Geral para emissão de debêntures (Art. 59) e fixação

o

de suas características.
▪

Exceção: Debêntures não conversíveis em ações nas Companhias abertas podem ser
emitidas pelo Conselho de Administração, caso não haja disposição em contrário no
estatuto (art 59 §1º).

o

Valor nominal (Art. 54): A debênture terá um valor nominal e poderá conter cláusula de
correção monetária (§1º), e poderá assegurar, titular juros, fixos ou variáveis, participação
no lucro da companhia e prêmio de reembolso (Art. 56).

o

Conversibilidade: Debêntures podem ser convertidas em ações (Art. 57). Acionistas terão
direito de preferência para subscrição de debêntures com cláusula de conversibilidade (Art.
57, §1º).
▪

Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia
aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, a alteração do estatuto para:
(a) mudar o objeto da companhia; ou (b) criar ações preferenciais ou modificar as
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vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as
debêntures. (Art. 57, §2º).
o

Direitos dos Debenturistas:
▪

Art. 71: “Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo,
reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos
debenturistas”.
●

Assembleia pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia
emissora, ou por debenturistas que representem 10% das debêntures.

▪

●

Aplicam-se as regras da LSA sobre assembleia de acionistas.

●

Cada debênture, um voto.

Em reorganizações societárias (Art. 231): “A incorporação, fusão ou cisão da companhia
emissora de debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos
em assembleia especialmente convocada com esse fim”.

▪
o

Debêntures Perpétuas (Art. 55, §4º): “A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente
ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras
condições previstas no título”.
▪

As debêntures perpétuas (ou open ended) não têm prazo de vencimento, não
ensejam pagamentos periódicos, e somente poderiam ser resgatadas a critério da
companhia – não eram passíveis de liquidação por deliberação dos credores.

▪

O único direito ligado às debêntures perpétuas era a participação nos lucros da
companhia,

ou seja, “a emissora somente pagará participação no resultado

aos debenturistas quando houver lucro”.

●

Bônus de Subscrição: Art. 75 – “Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições
constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante
apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações”.
o

ARAGÃO: São “um título suplementar passível de emissão pela companhia para alienação onerosa ou
para atribuição, como vantagem suplementar, aos subscritores de emissões de ações ou debêntures, com vistas
a facilitar a sua colocação, mediante o oferecimento de vantagens suplementares”.

●

Opções de Compra: ARAGÃO: “A opção de compra de ações representa um direito, de natureza contratual, com
base no qual o seu titular, administrador ou empregado da companhia, ou pessoa natural que lhe preste serviços ou a
outra sociedade controlada, pode subscrever, nas condições aprovadas pela assembleia-geral, ações de emissão da
companhia, pagando o respectivo preço.”
o

Não está regulada especificamente na LSA, mas tem sido usada cada vez mais por diversas
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companhias. Segundo Saraiva, em matéria no Valor Econômico: “Conhecido como "stock
options", o modelo de bonificação é geralmente cedido a executivos em postos de liderança, atrelado ao
desempenho da empresa. As ações são vendidas a um preço pré-estabelecido, depois de um determinado
período de permanência do profissional na organização. A iniciativa funciona para manter e atrair talentos
que dificilmente iriam trabalhar em uma companhia em crescimento, sem um bom pacote financeiro.”
●

Bônus de Subscrição e Opções de Compra.
▪

Bônus de Subscrição e Opções de Compra são títulos que dão aos seus titulares o
direito de subscrever determinada parcela do capital social da sociedade.

▪

Paulo Aragão destaca suas diferenças pois “o bônus de subscrição, quando alienado
separadamente de uma emissão de ações ou debêntures, deverá sê-lo sempre em caráter oneroso, ou, em
outras palavras, o interessado na sua aquisição de· verá pagar o respectivo preço (...). A opção de
compra, ao contrário, tem caráter gratuito, nada sendo cobrado dos administradores e empregados na
sua concessão. (...) [Além disso], quando da criação de bônus de subscrição a companhia é obrigada a
conceder direito de preferência aos seus acionistas para a aquisição dos mesmos bônus; no caso da opção
de compra, ao contrário, não existe este direito de preferência, em nenhuma circunstância”.

●

Partes Beneficiárias: Art. 46, §1º - “As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de
crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais”. Podem ser
atribuídas a fundadores ou antigos administradores, por exemplo.
o

Não conferem participação no capital social;

o

Não possuem valor nominal;

o

Não podem ser emitidas por Sociedades Anônimas abertas, nem por instituições financeiras

o

O título tem prazo máximo de 10 anos e sem direito a voto, mas com possibilidade de
conversão em ações
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DATA

SOCIEDADES ANÔNIMAS

Sociedades Anônimas. Órgãos da Companhia. Assembleia Geral, Exercício do
19

25/08/22

Direito de Voto. Administração: Diretoria, Conselho de Administração, Conselho
Fiscal. Deveres Fiduciários, Voto Abusivo e Conflito de Interesses

#EP19: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Mariana Pargendler
#EP41: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ana Frazão
#EP40: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Alexandre Costa Rangel
#EP42: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Viviane Muller
ÓRGÃOS DA COMPANHIA
●

Órgãos da Sociedade: A Companhia “é hierarquizada: um sistema de órgãos e papeis sociais organizados
normativamente, que compreende relações de subordinação – os ocupantes de alguns órgãos ou cargos exercem poder
sobre os de outros, que têm o dever de cumprir as ordens recebidas. O poder hierárquico, próprio desse tipo de estrutura,
é a capacidade de determinar e fiscalizar a ação ou comportamento dos ocupantes do órgão ou cargo subordinado”
(BULHÕES PEDREIRA).
o

Dois principais: (1) Assembleia Geral e (2) Administração (Diretoria e Conselho de
Administração), Conselho Fiscal.

ASSEMBLEIA GERAL
●

Art. 121 “A Assembleia Geral é o órgão supremo da estrutura da companhia, e como é órgão colegiado, que delibera
por maioria de votos dos seus membros, o poder supremo na companhia é exercido pelo conjunto dos titulares de votos
que formam a maioria na assembleia geral”.
o

Assembleia Geral como órgão deliberativo (Art. 129) 161, decisório e soberano da sociedade
anônima.

o

Participação de todos os acionistas: “Os acionistas sem direito de voto podem comparecer
à assembleia-geral e discutir a matéria submetida à deliberação” (Art. 125, § único).

o
161

A MP 1.040 passou a permitir a adoção do voto plural (art. 110-A LSA). Quebra da regra

Art. 129. As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por
maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido para certas deliberações, desde que
especifique as matérias.
§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma
diversa, a assembléia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se
permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder
Judiciário decidir, no interesse da companhia.
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do “one share, one vote”.
o

Importância da Assembleia Geral definição do acionista controlador (Art. 116) – aquele
cuja vontade prevalece nas assembleias gerais (AULA 9).

●

Art. 122 – Competências privativas da Assembleia Geral:
o

reformar o estatuto social;

o

eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia

o

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;

o

autorizar a emissão de debêntures;

o

suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);

o

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital
social

o

autorizar a emissão de partes beneficiárias

o

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

o

●

autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial

.

Procedimentos formais das Assembleias Gerais
o

Convocação: convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no
mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de
reforma do estatuto, a indicação da matéria (Art. 124).

o

Instalação: instalação em primeira convocação, com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto; em segunda convocação
instalar-se-á com qualquer número (art 125).

o

Deliberação: As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco (Art.
129). O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quórum exigido para certas
deliberações, desde que especifique as matérias (Art. 129, §1º).

●

Assembleia Geral Ordinária: (Art. 132) – Deve ocorrer anualmente, nos 4 primeiros meses do fim
do exercício social anterior, para (i) tomar as contas dos administradores, discutir e votar as
demonstrações financeiras, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e
distribuição de dividendos, (iii) eleger administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso,
e (iv) aprovar correção monetária do capital social.

●

Assembleia Geral Extraordinária:
o

Matérias residuais (Art. 136): necessária aprovação de pelo menos 50% dos acionistas com
direito a voto (a não ser que haja quórum superior previsto em estatuto ou acordo de
acionistas).

o

Reformas do estatuto (Art. 135).
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REGRA DA MAIORIA E DIREITO DE RECESSO “A REGRA DA MAIORIA”
●

BULHÕES: “O princípio majoritário é a regra do regime de funcionamento dos órgãos de deliberação colegiadas da
companhia segundo a qual as deliberações são tomadas por maioria de votos e, quando conformes com a lei e o estatuto
social, vinculam todos os membros, ainda que ausentes”.

●

Direito de Recesso:
o

“Remédio” ao princípio majoritário. SZTAJN: “Recesso é o direito que a lei garante ao acionista
dissidente (...) de deliberação assemblear de, em determinados casos, por manifestação de vontade, retirar-se
da sociedade com reembolso de suas ações”.

o

Art. 5º, XX, CF: “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”,
independentemente do direito de recesso.
▪

Importância: deixar a sociedade em melhores condições, sobretudo em casos em
que as ações da companhia não têm grande liquidez (dificuldade de encontrar
alguém para comprá-las).

o

Regra geral: dissidência de deliberações aprovadas em Assembleia Geral (Art. 137):
▪

criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais
existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais,
salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto (Art. 136, I)

▪

alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de
uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais
favorecida (Art. 136, II);

▪

redução do dividendo obrigatório (Art. 136, III)

▪

fusão da companhia, ou sua incorporação em outra (Art. 136, IV);

▪

participação em grupo de sociedades (Art. 136, V);

▪

mudança do objeto da companhia (Art. 136, VI);

▪

cisão da companhia

(Art. 136, IX).

o

Debate: Rol taxativo ou exemplificativo? É possível o estatuto prever outras hipóteses?

o

Forma de Exercício: Reembolso das Ações (Art. 45)
▪

Prazo de 30 dias a contar da publicação da ata da Assembleia
Geral. Pagamento se dá após decurso do prazo do parágrafo 3º ou ratificação
da deliberação pela Assembleia Geral.

▪

Possibilidade

de

reconsideração

da

deliberação

pela

Assembleia

Geral, se houver risco à estabilidade financeira da companhia (Art. 137, §3º).
▪

Direito sujeito à decadência.

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
●

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de
administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

●

LAMY E BULHÕES: “a administração da companhia significa, no sentido de modo de ação, dirigir ou governar
a organização social criada pelo contrato de companhia. A palavra é empregada também para representar a parte da
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estrutura da companhia com essa função, que compreende, internamente, direção das atividades da empresa e exercício
de poder hierárquico sobre os empregados e, externamente, representação da companhia perante terceiros”.
●

Unidade x Dualidade de Órgãos de Administração: a LSA regula dois órgãos – a diretoria e o
conselho de administração.
o

Conselho de Administração: obrigatório nas companhias abertas (Art. 138, §2º) e nas
sociedades de economia mista (Art. 239).

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
●

Composição: membros (no mínimo 3) eleitos pela assembleia-geral, e por ela destituíveis a qualquer
tempo (Art. 140).
o

Devem ser pessoas físicas, residentes ou não no país, de reputação ilibada, possuam
idoneidade e não possuam conflitos de interesse com a Companhia.

●

O número de conselheiros, a forma de eleição, o tempo de mandato (não superior a 3 anos, permitida
a reeleição), e normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho serão definidos
pelo estatuto.

●

Órgão deliberativo – quórum de aprovação é 50% (Art. 140, IV), podendo o estatuto alterar esse
número.

●

Competências:
o

fixar a orientação geral dos negócios da companhia (Art. 142, I);

o

eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a
respeito dispuser o estatuto (Art. 142, II);

o

fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos (Art. 142, III);

o

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou necessário (assembleia geral
ordinária) (Art. 142, IV);

o

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria (Art. 142, V);

o

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir (Art.
142, VI);

o

deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição (Art. 142, VII)

o

autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não
circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
(Art. 142, VIII)

o
●

escolher e destituir os auditores independentes, se houver (Art. 142, IX).

Função principal: fiscalizar a atuação da Diretoria, que conduz o dia a dia da sociedade:
o

LAMY E BULHÕES: “Uma das razões para a dualidade de órgãos de administração é a capacidade
limitada da Assembleia Geral de exercer com eficiência as atribuições de orientar os negócios sociais e
fiscalizar os administradores apenas em reuniões anuais ou esporádicas (...) A subordinação dos diretores
ao Conselho de Administração com funções deliberativas, composto, ao menos na maioria, por pessoas
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distintas, que são remuneradas pelo exercício do cargo e podem reunir-se com maior frequência, assegura
fiscalização mais eficiente dos órgãos executivos”.
DIRETORIA
●

Órgão executivo da sociedade. Competências: direção da sociedade e desenvolvimento geral de seus
negócios.

●

Composição: 1 ou mais diretores eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, ou, se
inexistente, pela Assembléia Geral (Art. 143). *Alterado pela Lei Complementar 182: antes era
necessário que fossem, no mínimo, 2 diretores.

●

O número de diretores, prazo de mandato (máximo de 3 anos, mas é permitida a reeleição), forma
de substituição e as atribuições de cada diretor serão fixadas no estatuto.

●

Remuneração dos diretores (e dos conselheiros de administração) é fixada pela Assembleia Geral
(Art. 152).

CONSELHO FISCAL
●

Composição: o mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral (Art. 161).

●

Existência obrigatória, mas o funcionamento

pode ser facultativo.

o

Funcionamento obrigatório: sociedade de economia mista (Art. 240).

o

Funcionamento: permanente ou não permanente (nesse caso, será instalado pela
Assembleia Geral, mediante voto de acionistas representantes de 0,1% das ações com
direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto (Art. 161, §2º).
▪

Muitas companhias adotam o funcionamento não permanente, optando também
por cumular suas atividades com a de Auditores Independentes (obrigatórios para
companhias abertas, conforme Art. 177, §3º).

●

Remuneração: fixada pela Assembleia Geral – 10% da média da remuneração dos administradores
(Art. 163, §3º).

●

Deveres dos conselheiros fiscais são iguais aos aplicáveis aos administradores. Conselheiros podem
ser responsabilizados por atos de violação de seus deveres, da lei, ou do estatuto (Art. 165).

OUTROS ÓRGÃOS E COMITÊS
●

Faculdade legal (Art. 160). Criação pelo estatuto e submissão às regras aplicáveis aos administradores.

●

Exemplos: Comitê de Compliance, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração de
Administradores.

●

Comitês Independentes: redução dos custos de agência?

GOVERNANÇA E CONFLITOS DE AGÊNCIA
●

Segundo ARMOUR, HANSMANN E KRAAKMANN, o direito comercial tem duas funções
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principais: (i) estabelecer regras de estruturação e organização das empresas, e (ii) gerenciar os
conflitos de interesses que podem surgir dentro da organização (como entre acionistas controladores
e minoritários, ou acionistas e administradores), e entre ela e agentes externos (como credores,
trabalhadores, e outros terceiros). Esses conflitos podem ser estudados sob a teoria da agência, ou
do agente-principal. No caso, o “agente” é aquele que toma decisões e gere atividades a ele
determinadas, o “principal” é aquele que deve fiscalizá-lo nessas atividades.
o

A fiscalização do principal sobre o agente resulta em custos: os chamados custos de agência:
“(...) because the agency

commonly has better information than does de principal about the relevant facts,

the principal cannot easily assure himself that the agent’s performance is precisely what was promised. As a
consequence, the agent has an incentive to act opportunistically (…) This means in turn that the value of
the agents’ performance to the principal will be reduced, either directly or because the assure the quality of
the agent’s performance, the principal must engage in costly monitoring of the agent. The greater the
complexity of the tasks undertaken by the agent, and the greater the discretion the agent must be given, the
larger these ‘agent costs’ are likely to be.”. Para enfrentar os custos de agência, os autores propõem
estratégias (i) regulatórias, em geral, regras e princípios voltados a balizar a atuação dos
agentes, e (ii) de governança, em geral, voltadas a facilitar a fiscalização do principal (como
regras de indicação e destituição, aprovação e ratificação de decisões, e remuneração).
●

Relação entre os diversos órgãos da companhia (e entre os componentes desses órgãos) implicam
diversos custos de agência.
o

3 conflitos de agência típicos de uma sociedade anônima: (i) conflito entre seus acionistas
(principais) e administradores (agentes), (ii) conflito entre acionista majoritário ou
controlador (agente) e acionistas minoritários (principais), e (iii) conflito entre a própria
sociedade (agente) e as partes com quem ela contrata (principais).

o

A LSA prevê estratégias “regulatórias” e “de governança”, voltadas a enfrentar estes custos,
inerentes à administração de uma companhia.

●

Administradores Independentes: os conselheiros de administração são eleitos pelos acionistas da
companhia, e cabe a eles indicarem os diretores executivos. Daí surgem vínculos entre
administradores e aqueles que os indicaram (que podem, também, destituí-los a qualquer tempo).
Recomendações de governança corporativa costumam indicar, nesse sentido, que uma parcela
substancial dos administradores seja independente.
o

CEREZETTI: “O centro da disciplina apresenta-se, portanto, como a garantia da independência entre
decisões sociais e os interesses, próprio os indiretos, dos responsáveis pela condução da companhia (...).
Almeja-se que os administradores, no exercício de sua função de cunho fiduciário, ponderem os interesses
envolvidos e tomem

decisões apenas no interesse da companhia. Disto decorre que, em negócios de que

participa o controlador [que os indicaram], os interesses deste não podem ser sobrepostos, pelos
administradores, aos interesses da companhia”.
●

Existem diversos níveis de governança estabelecidos pela BM & FBovespa para enquadrar as Companhias abertas
na Bolsa. O nível mais alto é o segmento denominado de Novo Mercado que exige diversas medidas de transparência
de informações, além de regular questões como a impossibilidade de ações preferenciais e a necessidade de cláusula de
Tag Along.
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DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES
●

Dever de Diligência. Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.
o

Art. 154, §2º: § 2° É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da
companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração,
tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de
sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c)
receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

o

LAMY E BULHÕES: “Não existe, entretanto, uma única forma de se agir diligentemente, mas uma
zona de comportamentos que podem ser considerados diligentes. (...). Evidentemente não se exige que o
administrador tenha habilitação que lhe permita conhecer todos os assuntos que lhe são levados a decidir,
mas o que lhes exige é que tenha capacidade de avaliar em que matérias necessita auxílio

específico.

O administrador diligente não deve então aventurar-se em assuntos nos quais lhe falta perícia”.
o

Alguns exemplos: dever de qualificar-se para o cargo de administrador, dever de bem
administrar, dever de sigilo e de não uso de informação confidencial e privilegiada, dever
de se informar, dever de investigar e analisar criticamente as questões que lhes são
apresentadas, dever de vigiar/monitorar as atividades da companhia.

o
●

OBS: este é um dever de meio, ou seja, independe do resultado da ação do administrador.

Dever de Lealdade. Art. 155: “O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter
reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com
ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em
razão do exercício de seu cargo; II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou,
visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de
negócio de interesse da companhia; III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe
necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir”.
o

CARVALHOSA: “O dever de lealdade (duty of loyalty) decorre basicamente da obrigação de agir de
acordo com o interesse comum dos acionistas. Ainda que exista um interesse particular que possa ser atendido
conjuntamente com o interesse dos acionistas, o administrador deve desconsiderar o primeiro para atender
exclusivamente ao segundo. Recomenda-se, igualmente, que o administrador não se envolva em situações em
que deva negociar consigo mesmo, ou seja, em transações em que, de um lado, deva agir de acordo com seu
interesse particular e, do outro, de acordo com o interesse dos acionistas”

●

Dever de Informar. O dever de informação é devido primordialmente aos acionistas, mas nas
companhias abertas estende-se ao mercado.
o

LAMY E BULHÕES: “a LSA tem no direito à informação aos acionistas um de seus pressupostos
básicos. Por isso alargou substancialmente o conteúdo informacional que vinha do antigo sistema do
anonimato, inclusive para as demonstrações financeiras. Todavia, esse direito não é absoluto e a LSA
estabelece os momentos, condições e responsabilidades dos administradores”. Para os autores, esse dever
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se consubstancia, por exemplo, no termo de posse entregue à companhia, na assembleia
geral, por solicitação dos acionistas, e, para companhias abertas, na divulgação de
comunicados ao mercado e fatos relevantes.
o

Art. 157 – deveres específicos para administradores de companhia aberta. Exemplo: dever
de informar número de ações ou outros valores mobiliários de emissão da companhia ou
de sociedades controladas de que seja titular (Art. 157, §1º). Dever de “comunicar imediatamente
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia” (Art. 157, §4º).

●

Responsabilização dos Administradores.
o

Companhias abertas: CVM tem competência para punir administradores, tanto com base
na LSA, quanto com regras específicas previstas em sua regulamentação endereçadas aos
administradores das companhias abertas.

o

Ação de responsabilidade.
▪

Art. 158: O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações
que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão;
responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
(i) dentro de suas atribuições ou poderes, se houver culpa ou dolo (Art. 158, I), ou
(ii) em violação à lei ou ao estatuto (Art. 158, II). A responsabilidade entre os
administradores é solidária (Art. 158, §§2º e 5º), salvo se registrar (por exemplo,
em ata de reunião), sua divergência em relação à deliberação que cause prejuízo
(Art. 158, 1§º).

▪

Companhia poderá propor ação de responsabilidade civil contra seus
administradores, mediante deliberação prévia pela Assembleia Geral (Art. 159), ou
por acionistas que representem ao menos 5% do capital social da companhia (Art.
159, §4º).

▪
o

Prazo de prescrição de 3 anos (Art. 287, II, b).

Business Judgement Rule: previsão do Art. 159, §6º: “O juiz poderá reconhecer a exclusão da
responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da
companhia”.
▪

BRIGAGÃO: “Basicamente, a regra presume que diretores e conselheiros sempre tomam suas
decisões de maneira diligente, de boa-fé, e no interesse da companhia. Caso eles sejam processados,
ela obriga o julgador a concentrar sua análise na regularidade do processo decisório por eles
percorrido, sem que se discuta o mérito ou o resultado da decisão tomada”.

▪

PARGENDLER: “(...) a business judgment rule “é informada por um respeito profundo a
todas as decisões de boa-fé”67 da administração, sendo que, “obviamente”, o próprio “nível de
detalhamento apropriado para este sistema é uma questão de business judgment”.68 Logo,
“apenas uma falha continuada e sistemática da board em exercer supervisão – como uma falha
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completa em tentar assegurar que um sistema razoável de informações e reporting exista –
estabelecerá a ausência de boa-fé que é um requisito necessário à responsabilização”.
DEVERES FIDUCIÁRIOS
●

Enquanto representantes dos acionistas, administradores estão vinculados a determinados deveres
fiduciários que se refletem em seus deveres de diligência (art. 153 e seguintes da LSA)
o

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: “Decisões tomadas em circunstâncias
semelhantes por organizações pares fornecem subsídio útil à caracterização de que o
administrador atuou de maneira razoável. Como já decidiu a CVM, “a conduta de um
Conselheiro será comparada com aquela que seria razoavelmente esperada de uma pessoa
responsável ao desempenhar as mesmas funções”, de modo que, “se a conduta do
Conselheiro ficar aquém deste padrão objetivamente estabelecido, então, ele terá violado
seu dever fiduciário [...] Segundo a decisão do Colegiado da CVM no Processo PAS
RJ2010/1380, o cumprimento de obrigações objetivas da Lei das S/A é uma forma de
atendimento ao dever de diligência”

o

Possível extensão das limitações do direito de voto a administradores.
▪

Exemplo: conflito do administrador com o controlador - Processo Administrativo
CVM nº RJ2014/1006. Diretor Marcos Barbosa Pinto: “Bem entendidos e
interpretados, esses deveres fiduciários obrigam os administradores a adotar
procedimentos que garantam a transparência, a independência e a comutatividade das
negociações realizadas com o controlador. Esses deveres não exigem, porém, que os
administradores se abstenham de participar e votar nas deliberações, nem mesmo
quando são empregados do controlador.”

DIREITO DE VOTO: VOTO PLURAL
●

A Lei nº 14.195/2021 revogou o disposto no parágrafo único do art. 110 da LSA que previa
expressamente a proibição da adoção do voto plural.

●

Hoje a adoção do voto plural é, portanto, permitida, mas com várias restrições trazidas na redação
do art. 110-A.

●

Conceito:
o

Permite que uma ação tenha direito a múltiplos votos.

o

Acionistas com pequena participação no capital social podem exercer grande poder político
na companhia.

●

●

A lei permite a adoção do voto plural em:
o

Companhias fechadas;

o

Companhias abertas que ainda não tenham realizado a sua oferta pública inicial de ações.

Limitação de 10 votos por ação ordinária e limitação de prazo de vigência de até 7 anos, prorrogável
por qualquer prazo, segundo disposição do §7°.

●

Redação do artigo:

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1

Art. 110-A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição
de voto plural, não superior a 10 (dez) votos por ação ordinária:
I - na companhia fechada; e
II - na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente à negociação de
quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados
organizados de valores mobiliários.
§ 1º A criação de classe de ações ordinárias com atribuição do voto plural depende do voto
favorável de acionistas que representem:
I - metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto; e
II - metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se
emitidas, reunidas em assembleia especial convocada e instalada com as formalidades desta
Lei.
§ 2º Nas deliberações de que trata o § 1º deste artigo, será assegurado aos acionistas
dissidentes o direito de se retirarem da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações nos termos do art. 45 desta Lei, salvo se a criação da classe de ações ordinárias com
atribuição de voto plural já estiver prevista ou autorizada pelo estatuto.
§ 3º O estatuto social da companhia, aberta ou fechada, nos termos dos incisos I e II do
caput deste artigo, poderá exigir quórum maior para as deliberações de que trata o § 1º deste
artigo.
§ 4º A listagem de companhias que adotem voto plural e a admissão de valores mobiliários
de sua emissão em segmento de listagem de mercados organizados sujeitar-se-ão à
observância das regras editadas pelas respectivas entidades administradoras, que deverão
dar transparência sobre a condição de tais companhias abertas.
§ 5º Após o início da negociação das ações ou dos valores mobiliários conversíveis em ações
em mercados organizados de valores mobiliários, é vedada a alteração das características de
classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural, exceto para reduzir os respectivos
direitos ou vantagens.
§ 6º É facultado aos acionistas estipular no estatuto social o fim da vigência do voto plural
condicionado a um evento ou a termo, observado o disposto nos §§ 7º e 8º deste artigo.
§ 7º O voto plural atribuído às ações ordinárias terá prazo de vigência inicial de até 7 (sete)
anos, prorrogável por qualquer prazo, desde que:
I - seja observado o disposto nos §§ 1º e 3º deste artigo para a aprovação da prorrogação;
II - sejam excluídos das votações os titulares de ações da classe cujo voto plural se pretende
prorrogar; e
III - seja assegurado aos acionistas dissidentes, nas hipóteses de prorrogação, o direito
previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º As ações de classe com voto plural serão automaticamente convertidas em ações
ordinárias sem voto plural na hipótese de:
I - transferência, a qualquer título, a terceiros, exceto nos casos em que:
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a) o alienante permanecer indiretamente como único titular de tais ações e no controle dos
direitos políticos por elas conferidos;
b) o terceiro for titular da mesma classe de ações com voto plural a ele alienadas; ou
c) a transferência ocorrer no regime de titularidade fiduciária para fins de constituição do
depósito centralizado; ou
II - o contrato ou acordo de acionistas, entre titulares de ações com voto plural e acionistas
que não sejam titulares de ações com voto plural, dispor sobre exercício conjunto do direito
de voto.
§ 9º Quando a lei expressamente indicar quóruns com base em percentual de ações ou do
capital social, sem menção ao número de votos conferidos pelas ações, o cálculo respectivo
deverá desconsiderar a pluralidade de voto.
§ 10. (VETADO).
§ 11. São vedadas as operações:
I - de incorporação, de incorporação de ações e de fusão de companhia aberta que não
adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam
negociados em mercados organizados, em companhia que adote voto plural;
II - de cisão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, para
constituição de nova companhia com adoção do voto plural, ou incorporação da parcela
cindida em companhia que o adote.
§ 12. Não será adotado o voto plural nas votações pela assembleia de acionistas que
deliberarem sobre:
I - a remuneração dos administradores; e
II - a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de
relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 13. O estatuto social deverá estabelecer, além do número de ações de cada espécie e classe
em que se divide o capital social, no mínimo:
I - o número de votos atribuído por ação de cada classe de ações ordinárias com direito a
voto, respeitado o limite de que trata o caput deste artigo;
II - o prazo de duração do voto plural, observado o limite previsto no § 7º deste artigo, bem
como eventual quórum qualificado para deliberar sobre as prorrogações, nos termos do §
3º deste artigo; e
III - se aplicável, outras hipóteses de fim de vigência do voto plural condicionadas a evento
ou a termo, além daquelas previstas neste artigo, conforme autorizado pelo § 6º deste artigo.
§ 14. As disposições relativas ao voto plural não se aplicam às empresas públicas, às
sociedades de economia mista, às suas subsidiárias e às sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público.
DIREITO DE VOTO: VOTO ABUSIVO
●

Voto: direito político não essencial, cujo locus do exercício é a Assembleia Geral
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●

Direito subjetivo. Limites. Poder-dever.
o

Voto Abusivo: Art. 115, caput. “O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia
ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.
▪

VALLADÃO: “Em todos os casos, pois, em que houver desvio de finalidade do voto, ou seja, quando
o acionista votar de modo contrário ao interesse da companhia, que não é senão, como se viu, o interesse
comum dos sócios utii socii, aliado ao prejuízo atual ou potencial para aquela ou para outros acionistas,
dá-se abuso do direito (ou, se preferir, do poder) de voto”.

▪

“As vantagens indevidas que tendem a derivar do voto abusivo consistem, para Comparato, em
‘vantagens que não são normalmente atribuídas a todos quantos se encontravam na mesma situação
jurídica perante a companhia, ou seja, uma violação do princípio da igualdade relativa”.

o

Responsabilidade do acionista por voto abusivo (Art. 115, §3º): o acionista responde pelos
danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não tenha
prevalecido.

CONFLITO DE INTERESSES
●

Regra de Conflito: remédio contra o exercício abusivo do direito de voto.
o

Art. 115, §1º: o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de
avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver
interesse conflitante com o da companhia.

●

Proibição de Voto: se o voto for proferido, será nulo.
o

Aprovação das próprias contas (Art. 115, §1º, primeira parte):

o

Aprovação de laudo de avaliação de bens pelo subscritor (Art. 115, §1º, segunda parte):

o

Benefício particular: “quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular” (Art.
115, §1º, terceira parte).

●

Conflito de Interesses:
o

Quaisquer outras (...) em que tiver interesse conflitante com o da companhia (Art. 115, §1º,
quarta parte). Exemplo:

o

▪

Aprovação de partes beneficiárias em favor de acionistas;

▪

Aprovação de contrato com acionista ou com controladora de acionistas;

▪

Aquisição de ações detidas pela controladora;

▪

Incorporação de controlada com minoritários e de relação de substituição.

Conflito de Interesses x Benefício Particular: Para VALLADÃO, benefício particular
corresponde a uma vantagem lícita, que, entretanto, rompe o princípio de igualdade entre
acionistas. O conflito de interesses, por outro lado, corresponde a uma vantagem ilícita,
abusiva, em detrimento atual ou potencial da companhia ou de outros acionistas.

●

Conflito formal: Entendimento no sentido de que havendo conflito de interesses o acionista não
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pode votar.
o

Crítica: impedir o voto de acionistas pode levar a uma “ditadura da minoria”, em que apenas
uma parcela pequena dos acionistas pode deliberar matérias de elevada relevância.

COMPARATO: “A lei brasileira, como a italiana, proíbe seja dado em assembleia geral um voto conflitante com o interesse
da companhia. Indaga-se, portanto, se a mesa diretora dos trabalhos da assembleia estaria autorizada a não computar esse voto
na deliberação. Parece evidente que sim, quando se trata de uma das situações de conflito aberto de interesses, relacionadas no §
1º do art. 115: deliberações relativas ao laudo de avaliação dos bens com que o votante concorrer para a formação do capital,
aprovação de contas do votante como administrador ou concessão de vantagens pessoais. Trata-se, afinal, de mera aplicação do
princípio nemo iudex in causa própria. Tirante esses casos expressamente indicados na norma, para que haja impedimento do
voto é mister que o conflito de interesses transpareça a priori da própria relação ou negócio sobre que se vai deliberar, por exemplo,
um contrato bilateral entre a companhia e o acionista. Não transparecendo preliminarmente o conflito de interesses, nem por isso
deixa de valer a proibição do voto, a qual continua a se dirigir ao votante e que pode, em qualquer hipótese, ser invocada por
outros acionistas presentes na assembleia”.
●

Conflito material: Entendimento no sentido de que não há proibição de voto para caso de conflito
de interesses. O acionista deve votar normalmente, e identificando-se que o voto foi exercido em
prejuízo ao interesse da companhia, este será anulável, assim como a deliberação
o

BULHOES PEDREIRA: “Se o acionista tem interesse conflitante com a companhia, mas vota
efetivamente no interesse desta, e não em outro interesse extra social, o exercício do voto é regular e válido.
Esse regime de lei explica-se porque a existência de interesse potencial autoriza a suspeita, mas não a certeza,
da violação da norma legal que prescreve ao acionista o dever de votar no interesse da companhia, e não em
interesse extra social oposto ao da companhia. O ato ilícito consiste em votar em interesse contrário ao da
companhia, e não em votar tendo um interesse extra social”.

o

Crítica: a condução dos negócios sociais dificulta a anulação a posteriori dos votos exercidos
em conflito. Além disso, mesmo que anulado, o voto proferido em conflito interfere na
manifestação dos demais acionistas e na deliberação como um todo.

●

SALOMÃO FILHO: conflito entre os vários interesses envolvidos no dia-a-dia da sociedade (sócios,
administradores, credores, trabalhadores, comunidade, etc.). Crítica: a regra de conflito não oferece
uma solução “estrutural” para a compatibilização desses vários interesses – o “interesse da
companhia” continua, de maneira geral, a ser identificado com o interesse daqueles que a controlam.

●

Posicionamento da CVM: altera-se durante os anos
o

Caso Tim: decisão pelo conflito formal.
▪

Processo Administrativo Sancionador CVM nº TA/RJ2001/4977. Deliberação
sobre contrato com sociedade controlada indiretamente por acionistas. Decisão
no sentido de que não é necessário verificar se o contrato firmado em conflito de
interesses é negociado de forma equitativa (ou seja, se prejudica ou não a
companhia). O conflito é verificado a priori, e portanto o acionista não deve votar.

o

Caso Previ: decisão pelo conflito material.
▪

CVM TARJ 2002/1153. Celebração de contrato pela Tele Norte com companhia
controlada por dois acionistas. O Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
também apresentou sua declaração de voto, para reafirmar a posição de que o
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conflito de interesses, na sua acepção técnica, deve ser substancial, efetivo e
inconciliável. Levou-se em consideração, no caso, o princípio da presunção de
boa-fé, no sentido de que não seria possível, antecipadamente, concluir-se pela
intenção de um acionista votar, em situação de aparente conflito, contra os
interesses da companhia.
o

Caso Tractebel: decisão pelo conflito formal.
▪

Processo Administrativo nº RJ 2009-13179. Aquisição de outra companhia,
também controlada por seu controlador. “Resumindo tudo que foi dito até o
momento, o conflito de interesses, em maior ou menor grau, será inerente a uma situação
que envolva contrato bilateral entre a companhia e o acionista. Portanto, nessas situações,
presume-se que os acionistas contratantes não podem votar na assembléia geral que vá deliberar
sobre o contrato de que são parte. 69. Por outro lado, eventuais soluções que visem à solução do
problema do confliyo não devem ser rechaçadas de plano. Admito, ao menos em tese, que é possível
o desenvolvimento de mecanismos estruturais que mitiguem ou resolvam, na prática, o conflito de
interesses. Em outras palavras, não acredito ser impossível a solução do problema do conflito, por
meio de mecanismos de controle e alinhamento de incentivos”

o

Outros casos: mais recente – JBS (estudo de caso).
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DATA
20

SOCIEDADES ANÔNIMAS

Sociedades Anônimas. Poder de Controle e Acionista Controlador. Acordo de

01/09/22

Acionistas e Bloco de Controle. Aquisição e Alienação de Controle.

#EP20: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Anna Binotto
#EP44: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ângelo Gamba de Carvalho
#EP45: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Eduardo Frade
#EP43: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Paulo Aragão
PODER DE CONTROLE
●

COMPARATO: “o controle não é um bem da empresa, e, sim, um poder sobre ela”. “O controle, é pois, o direito
de dispor dos bens alheios como proprietário. Controlar a empresa significa poder dispor dos bens que lhe são destinados,
de tal arte que o controlar se torna senhor de sua atividade econômica”.

●

Tipologia do poder de controle:
Controle nos EUA, por BERLE e MEANS162:

o
▪

Controle por intermédio de propriedade quase completa: casos em que a propriedade e o
controle coincidem. Em geral em sociedades fechadas com pequeno número de
acionistas.

▪

Controle majoritário: Segundo Berle e Means: “the ownership of a majority of the stock 1w a
single individual or small group gives to this group virtually all the legal powers of control which would be
held by a sole owner of the enterprise and in particular the power to select the board of directors” 163.
Segundo Tomazette: “quando existem vários acionistas, mas algum ou alguns conjuntamente possui a
maioria do capital votante, esse ou esses acionistas exercem o chamado controle majoritário”. 164

▪

Controle por intermédio de um mecanismo jurídico sem propriedade majoritária:
destacam controle “piramidal” (quando um acionista detém maioria do capital de uma
empresa, que por sua vez detém maioria do capital de outra, e assim vai...); emissão de
ações preferenciais sem direito a voto.

▪

Controle minoritário: “In general, their control rests upon their ability to attract from scattered owners
proxies sufficient when combined with their substantial minority interest to control a majority of the votes
at the annual elections. Conversely, this means that no other stockholding is sufficiently

large to act as

a nucleus around which to gather a majority of the votes”. Para Tomazette, para que haja o controle
minoritário (exercido por titulares de menos da metade das ações com direito a voto), é necessário que haja

162

BERLE e MEANS. The modern Corporation and private property. Transaction Publishers, 1937.
GORGA, E. Berle e Means e a evolução da propriedade e do controle acionários no mercado de capitais
brasileiro. Estudos Avançados de Direito Empresarial. Campus Jurídico, 2012, p. 118.
164
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário – v. 1. 12. Ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 528.
163
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uma grande dispersão das ações no mercado, não se concentrando uma quantidade grande de ações nas
mãos de uma pessoa ou de um grupo. Nesse sentido, uma minoria que se organiza e comparece às
assembleias acaba assumindo o poder de controle da sociedade, pois nestas assembleias terá a maioria dos
votos.
▪

Controle administrativo/gerencial: diante de um contexto de dispersão acionária nos
EUA, indicam a possibilidade do conflito de agência entre administradores e acionistas,
diante da separação entre propriedade e controle. Segundo GORGA: “Disso decorre que os
acionistas estarão transferindo seu voto para indivíduos sobre quem não exercem nenhum controle ou
fiscalização. Como o comité de procurações é apontado pela própria administração, existe forte tendência
dos administradores se perpetuarem no controle tornando-se ‘‘a self-perpetuating bodv even though its share
in the ownership is negligible” Consequentemente, a separação entre propriedade e controle é virtualmente
completa (...)”.

o

Controle no Brasil, por COMPARATO165:

o

Totalitário: o controle totalitário se caracteriza pelas decisões tomadas em caráter
unânime, não estando a sua existência condicionada à detenção do poder de dominação por
um único agente – ou seja, ainda que por meio de acordo de acionistas
▪

Majoritário: exercido pelo controlador que tem a maioria das ações com direito de voto
– emissão de ações preferenciais sem direito a votos no Brasil e Novo Mercado

▪

Minoritário: exercido por acionistas que não detenham a maior parte das ações com direito
a voto

▪

Gerencial: ocorre quando, diante de grande dispersão acionária, os administradores
assumem o controle de fato

▪

Externo: não decorre de direitos de voto nas deliberações ou de direito de eleger a maioria
dos administradores da empresa. COMPARATO: distingue o controle interno (exercido
por quem detém participação societária) do controle externo (aquele exercido por quem
não sendo sócio ou acionista da sociedade empresarial, detém ingerência nas deliberações
sociais). É por isso que se fala de “poder de fato” quando se trata do controlador externo.

●

Estruturas de Capital: Para MUNHOZ, a estrutura de controle e propriedade acionária é a principal
matriz para determinar distinções na regulação societária entre os diversos sistemas existentes nos
diferentes países.
Capital concentrado: prevalece controle majoritário, acionista controlador, e propriedade

o

acionária concentrada em alguns poucos acionistas. Segundo MUNHOZ, “caracterizado pela
presença de um acionista controlador

(indivíduo, família, ou grupo de empresas), ausência de mercado de

capitais forte e timidez do mercado de controle acionário como instrumento moderador (dominante na maioria
dos países da Europa Ocidental e Japão)”.
▪

165

Brasil: historicamente, marcado pela elevada concentração acionária, e pela figura forte

COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade
Anônima. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1
do acionista controlador (especificamente reconhecido na LSA como titular do poder de
controle), exercendo controle majoritário. Forte presença de propriedade familiar de
grandes empresas.
o

Capital disperso: propriedade das ações é pulverizada, forte presença de investidores
institucionais (como fundos de pensão, fundos de investimento, bancos, etc.), permite a
existência de outras modalidades de controle (controle minoritário, gerencial, externo, etc.)
Segundo MUNHOZ, é “caracterizado pela presença de um mercado de capitais forte, exigência de
transparência nas informações, monitoramento dos administradores, e papel disciplinador de um mercado
ativo de disputa pelo poder de controle (dominante nos Estados Unidos e no Reino Unido)”.

ACIONISTA CONTROLADOR
●

Titular do poder de controle. Para COMPARATO, o poder de controle constitui um distinto órgão
societário, pois “Os poderes, propriamente ditos, comportam, diversamente dos direitos de gestão

ou

administração, a possibilidade de disposição dos bens alheios como prerrogativa própria e não, simplesmente derivada”.
●

Definição legal: Art. 116: “Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores
da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades”.
o

Art. 243 §2º “Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores”.

●

Segundo Tomazette, o acionista controlador deve ter a preponderância nas assembleiasgerais de modo permanente. Não é necessário ter mais de 50% das ações com direito a voto,
basta conseguir a maioria dos votos nas deliberações em três assembleias consecutivas para
que seja caracterizada a permanência - (Resolução 401 do Banco Central)166.

●

Deveres do Controlador:
o

Art. 116, parágrafo único: “O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses
deve lealmente respeitar e atender”.

ABUSO DO PODER DE CONTROLE:
●

Responsabilização do Controlador: responsabilidade civil e administrativa do controlador (quem
responsabiliza-se pelo pagamento de eventual indenização ou multa é o controlador, não a
companhia).

166

. TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário – v. 1. 12. Ed.
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o

Art. 246: “A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos
praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117.”. Podem propor ação de reparação de
danos:
●

acionistas que representem 5% ou mais do capital social;

●

qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado
devidos no caso de a ação vir a ser julgada improcedente.

o

LAMY E BULHÕES: “O abuso do poder do controlador somente pode existir, ser conhecido e ter efeitos
jurídicos, quando se manifesta sob a forma de atos dos órgãos sociais: a Lei não dispõe sobre ilicitude de uma
política, considerada abstratamente, ou apenas formulada, mas de atos concretos que são ilícitos porque
orientados para fins extras sociais; o caput do artigo 117 é expresso em declarar que o acionista controlador
responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder, e não pela formulação e políticas
globais cuja execução ou adoção não se manifesta sob a forma de atos ilícitos. 167”

●

Rol exemplificativo: Art. 117, §1º + Instrução Normativa CVM 323/2000168.
o

orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou
levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

o

promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou
cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em
prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores
mobiliários emitidos pela companhia;

o

promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou
decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a
acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores
mobiliários emitidos pela companhia;

o

eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;

o

induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus
deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua
ratificação pela assembleia-geral;

o

contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha
interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;

o

aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal,
ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique
fundada suspeita de irregularidade.

o

subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos
ao objeto social da companhia.
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PEDREIRA, José Luiz Bulhões; e FILHO, Alfredo Lamy (Coordenadores). Direito das Companhias. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2009, Vol. I. P. 834.
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●

STJ REsp 556.265— RJ “A Lei das Sociedades Anônimas adotou padrões amplos no que tange aos atos
caracterizadores de exercício abusivo de poder pelos acionistas controladores, porquanto esse critério normativo permite
ao juiz e às autoridades administrativas, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluir outros atos lesivos
efetivamente praticados pelos controladores. — Para a caracterização do abuso de poder de que trata o art. 117 da
Lei das Sociedades por ações, ainda que desnecessária a prova da intenção subjetiva do acionista controlador em
prejudicar a companhia ou os minoritários, é indispensável a prova do dano. Precedente. — Se, não obstante, a
iniciativa probatória do acionista prejudicado, não for possível fixar, já no processo de conhecimento, o montante do
dano causado pelo abuso de poder do acionista controlador, esta fixação deverá ser deixada para a liquidação de
sentença”

●

Alguns casos:
o

PAS CVM nº RJ2015/10677: instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas
(SEP) para apurar a responsabilidade da União Federal, controladora da Petróleo Brasileiro
S.A., a quem teria imposto custos de subsidiar a geração de energia elétrica no norte do País,
por meio da omissão diante da reiterada inadimplência da Amazonas Distribuidora de
Energia S.A. e da posterior novação da dívida resultante dessa inadimplência, em termos
desvantajosos para a Petrobras.
▪

O Diretor Relator Henrique Machado “apontou que compete à administração, e
em particular à diretoria, conduzir o processo de negociação que precede a
contratação, em nome da companhia, com terceiros. Assim, sendo identificadas
falhas nesse processo, cumpriria aos administradores, nos limites de suas
atribuições, responder pelas consequências de seus atos comissivos ou omissivos
em face de seus deveres estabelecidos nos artigos 153 a 157 da Lei 6.404/76. (...)
Segundo o Relator, admitir tal ingerência do controlador no processo de decisão
negocial, em verdade, seria pressupor uma influência sobre os administradores,
que, por sua vez, têm o dever de atuar de forma a lograr os fins e no interesse da
companhia, não podendo, ainda que para a defesa de quem o elegeu, faltar a esses
deveres. Machado consignou, assim, que a consequência da ingerência indevida
do acionista controlador na administração de uma companhia seria a
responsabilização dos administradores por desvio de finalidade, o que não foi
objeto da Acusação”.

o

STJ REsp 1679154 / SP: ação de reparação de danos materiais, pleiteada por acionistas
minoritários da companhia de capital aberto M&G Poliéster S.A. decorrente da injustificada
diluição de sua participação na companhia após sucessivas operações de incorporação e
aumento de capital promovidas pelo acionista controlador.
▪

Ministra Relatora Nancy Andrighi: “Esse conjunto de atos e condutas,
pormenorizadamente descrito no acórdão local, aponta firmemente para a efetiva violação do dever
de lealdade previsto no artigo 116, parágrafo único, da Lei das S.A. por parte do grupo M&G,
que obteve benefícios econômicos substanciais em detrimento dos direitos dos acionistas
minoritários”.
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PAS CVM nº 18/2010: Processo apurou a responsabilidade dos administradores e

o

controladores da Gazola S.A. Indústria Metalúrgica, após uma série de operações de trocas
de ativos e direitos de crédito que causaram prejuízo de mais de R$40milhões à companhia.
▪

Diretora Relatora: “Portanto, tratou-se de alienação de bem para atender o interesse
preponderante dos acionistas que integravam o Acordo de Acionista. De um lado, a
ALVORAN, que queria reaver o bem integralizado, de outro, os Gazola, que queriam reaver
sua posição na Companhia. Daí a acusação de abuso de poder de controle em violação aos artigos
116, parágrafo único, e 117 da Lei 6.404/76 (...). Sobre os argumentos de ausência de má-fé
ou dolo, entendo descabidos, pois o parágrafo único do art. 116 da Lei da S.A. prevê que o poder
de controle deve ser utilizado para orientar a Companhia para a realização de seu objeto social.
Logo, quando se perquire sobre dolo no abuso de poder de controle, o que se busca identificar é se
a intenção na execução do ato considerado abusivo contrariava o interesse social para privilegiar
aqueles do controlador”.

PAS 5390/2017: Superintendência da CVM abriu processo contra a FB Participações S.A.

o

controladora da JBS para apurar – entre outros ilícitos – a ocorrência de abuso do poder de
controle por ter negociado ações da JBS em posse de informação privilegiada, de forma a
beneficiar a si próprio enquanto acionista, em detrimento do interesse da companhia. O
processo ainda está correndo.
ACORDO DE ACIONISTAS
●

Acordo Parassocial
SZTAJN: acordos de acionistas como “mecanismo de organização de interesses intra-

o

societários”, voltado a “alterar o regime de relações entre os sócios contratualmente definido
na constituição da sociedade”.
▪

Para a autora, os acordos de acionistas não teriam natureza contratual: estariam em uma
zona cinzenta, pois não preenchem o requisito de patrimonialidade exigida desses
negócios jurídicos – “Pacto Parassocial”.
COMPARATO: diversidade de objetos e diversidade de naturezas jurídicas: há acordos

o

unilaterais, bilaterais, plurilaterais.
▪

Fonte de obrigação propter rem – “obrigações cuja única razão de existência é a posse ou propriedade
de certas coisas, e que se transferem, por conseguinte, com a alienação dessas mesmas (...). No caso qualquer
adquirente de ações ligadas a acordos de acionistas (...) assume de pleno direito, os deveres, ônus, e
responsabilidades estipulados no acordo”.

o

Conflito entre acordo de acionistas e estatuto: SALOMÂO FILHO: “De sua característica
parassocial decorre a impossibilidade destes modificar a relação social. Podem apenas modificar as relações
entre as partes, em certos casos com força vinculantes para a sociedade. Para entender quais os efeitos do
acordo é preciso, portanto, entender seu modo de ligação à estrutura societária. Isso porque é através da
estrutura societária que esses acordos de acionistas ganham relevância para o mundo exterior, pois seu objetivo
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é produzir efeitos na sociedade. Por outro lado, é exatamente no relacionamento com a estrutura societária
que o acordo de acionistas, como contrato parassocial, tem maior potencial de conflito”
●

Art. 118 - Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do
direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede
Disposições do acordo de acionistas não excluem eventual responsabilidade dos acionistas

o

para com seus deveres legais, previstos nos Arts. 115 e 116 (Art. 118, §2º).
●

Proposta de classificação:
o

Acordos de Voto: disciplinam direitos políticos, o exercício do direito de voto.

o

Acordos de Controle: disciplinam a atuação de um conjunto de acionistas para exercício do
poder de controle, formando um bloco de controle.
Acordos de Bloqueio: em geral para não controladores disciplinam a restrição à circulação

o

de ações.
●

Na prática, acordos podem mesclar estas disposições típicas. Conteúdo típico:
Direitos políticos: por exemplo, (i) exercício do direito de voto, (iii) quóruns especiais para

o

deliberar determinadas matérias em assembleia, (iii) disciplina de reunião prévia entre os
acionistas para decidir o direcionamento do voto em assembleia geral e reunião do conselho,
(iv) indicações para cargos de administração, (v) orientação e vinculação do voto de
conselheiros de administração, (vi) tratamento de casos de impasse em votações, (vii) direitos
de veto, etc.
Direitos econômicos: por exemplo, (i) restrições à circulação de ações (lock-up), (ii) direito de

o

preferência para aquisição de ações. Algumas cláusulas típicas
▪

Direito de primeira recusa

(right of first refusal) – se um acionista receber proposta de

terceiro para aquisição de suas ações, deve primeiro oferecê-las

aos demais signatários

do acordo.
▪

Direito de venda conjunta (tag along) – se um acionista decidir vender suas ações a terceiro,
os demais acionistas têm direito a também vender suas ações nos mesmos termos e
condições oferecidos.

▪

Direito de venda forçada (drag along) – se um acionista decidir vender suas ações a terceiro,
ele tem direito de obrigar os demais acionistas signatários a também vender suas ações.

▪

Opção de compra (call option) – prerrogativa dada a determinado acionista de comprar
ações de outros acionistas signatários em determinadas circunstâncias disciplinadas no
acordo.

▪

Opção de venda (put option) - prerrogativa dada a determinado acionista de vender suas
ações a outros acionistas signatários em determinadas circunstâncias disciplinadas no
acordo.

▪

Resolução de impasses (shotgun ou buy or sell) – no evento de um impasse entre os
acionistas, um deles pode oferecer um preço para que o outro acionista compre suas ações,
ou, pelo mesmo preço, venda suas ações ao acionista que iniciou o procedimento.

●

Requisitos de eficácia/vinculação e oponibilidade dos efeitos do acordo:
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Dupla publicidade: arquivamento na sede da companhia e averbação das estipulações

o

contratuais nos livros sociais de registro (Art. 118, §1º)
▪

SZTAJN: “os acordos de acionistas embora estranhos ao estatuto, podem modificar algumas das regras
ali predispostas quanto a sua aplicação às partes acordantes, o que não os transforma em ilegais ou
contrário às normas. O resultado nesses casos é apenas a não-produção de efeitos contra terceiros, podendo
ser invocado entre as partes e entre

estas e a companhia quando devidamente arquivado na sede social”.

o

Entre os acionistas signatários, decorrente das obrigações contraídas.

o

Companhia: mediante o arquivamento do acordo na sede social (Art. 118, caput).
▪

COMPARATO: “o arquivamento do acordo na sede da sociedade anônima constitui a conditio juris
para que as estipulações sobre direitos de voto tenham eficácia em relação à companhia, (...). A companhia
terá o direito de ignorar os termos do pactuado e por conseguinte de considerar válido – quanto ao
funcionamento da assembleia – o que tiver sido feito contrariamente ao estipulado no acordo”.
Terceiros: averbação nos livros sociais ou certificados de emissão de ações.

o
▪

COMPARATO: “Com esse registro, as estipulações dos acordos acionários aderem aos valores
mobiliários constituindo parte do complexo de deveres, ônus e responsabilidades que compõem o lado
passivo da situação jurídica do acionista”.

●

Consequências:
o

Não negociação das ações vinculadas ao acordo em mercado (Art. 118, §4º);

o

Execução específica judicial ou arbitral (Art. 118, §3º);

o

Desconsideração de voto proferido, em assembleia geral, confrontando as disposições de
acordo (Art. 118, §8º);
Possibilidade de “autotutela” pelos acionistas signatários (Art. 118, §9º).

o
▪

O não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como
as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração
eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações
pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo
conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada.

o

Prazo: regra geral – prazo determinado. Possibilidade de fixação de prazo por termo ou
condição resolutiva (Art. 118, §6º).

BLOCO DE CONTROLE E ACORDOS DE CONTROLE
●

Acordo de Acionistas: indício para identificação de acionista controlador:
o

GORGA169: Autora desenvolveu estudos sobre a mudança na estrutura de controle em
companhias brasileiras – indicando uma existência maior de companhias com capital
disperso, em um cenário tradicionalmente marcado por companhias com controlador
definido no acionista majoritário. Principal indutor dessas mudanças teria sido a introdução

169

GORGA, E. Changing the Paradigm of Stock Ownership from Concentrated Towards Dispersed
Ownership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries, p. 470-477
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do Novo Mercado, um segmento especial de listagem da Bolsa de Valores de São Paulo, que
proíbe a emissão de ações preferenciais sem direito a voto.
▪

Principal consequência da maior dispersão acionária é a proliferação de acordos de
acionistas para estruturar o poder de controle dessas companhias.

▪

“As ownership has become more dispersed in the market, shareholders‘ agreements have increasingly been
used to coordinate control. The Brazilian Corporate Law provides that shareholders‘ agreements can
regulate the purchase and sale of shares, preference to acquire shares, the exercise of voting rights, or the
exercise of control”.

▪

“Shareholders‘ agreements are used by companies with a larger degree of ownership dispersion to coordinate
joint control and voting rights. In this sense, shareholders‘ agreements serve as substitutes for share
ownership. Furthermore, this analysis makes it clear that control comes in forms other than direct or
indirect equity ownership (e.g., pyramids). Alternative forms of control may arise from contract and, in the
case of shareholders‘ agreements, can determine how directors can vote, binding them to shareholders‘
interests and undermining their”

●

CARVALHOSA: “Temos assim que o acordo de controle, na conformidade do caput e dos parágrafos do art. 118,
tem por objeto o exercício do poder-dever de controle, que é exercido, primeiro nos órgãos da administração da companhia
para, depois, exprimir-se na assembleia geral. Em consequência, estão vinculados ao acordo, no que respeita a seus votos
sobre matérias relevantes e extraordinárias, os membros do conselho de administração eleitos pela comunhão dos
controladores e também os diretores, em reunião regular da diretoria (art. 143, §2º, da Lei nº 6.404, de 1976).”

●

Art. 118, §9º - vinculação dos membros dos órgãos de administração da companhia eleitos nos termos
do acordo de acionistas.
BULHÕES PEDREIRA: Cabe ao controlador dirigir as atividades sociais e orientar o

o

funcionamento dos órgãos da companhia. “A lei procura tornar o acordo de acionistas instrumento
eficiente de organização de grupos controladores porque não há empresa que sobreviva sem estabilidade de
direção, e é a existência do controlador que cria essa estabilidade na companhia de mercado que não atingiu
o estágio da macroempresa institucionalizada”
▪

Uniformidade dentro do grupo de acionistas controladores “A estipulação essencial do acordo
de acionistas que organiza grupo de controle é a que cria para todos os membros do grupo a obrigação de
exercer seus direitos de voto de modo uniforme, pois é o fato desses votos serem exercidos no mesmo sentido
que cria e mantém o poder de controle”.

▪

Cada administrador da companhia “é "autônomo" no exercício de suas funções, no sentido de que
ao exercer suas atribuições está submetido exclusivamente às normas da Lei, e não tem o dever de observar
a orientação recebida dos ocupantes dos cargos a que está subordinado na estrutura hierárquica da
companhia”. Mas, o exercício do poder de controle da companhia depende da uniformidade
dos votos dos conselheiros, “por isso, é requisito usual do acordo de grupo controlador que seus
membros se obriguem a fazer com que as pessoas por eles indicadas para o Conselho votem em bloco,
segundo as decisões do grupo. (...). Se o controlador, no exercício do poder político na companhia, delibera
que determinado ato de competência do Conselho de Administração é do interesse da companhia, e seu
poder de controle compreende o de orientar o funcionamento dos órgãos sociais, pode legitimamente instruir
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os membros do Conselho de Administração por ele eleitos a votarem, na reunião do Conselho, segundo a
deliberação do grupo controlador, e a relação hierárquica entre o grupo controlador e os membros do
Conselho impõe a estes a observância da instrução recebida.”
NEGÓCIOS SOBRE CONTROLE ACIONÁRIO
Diferença entre bloco de controle e poder de controle. Para BULHÕES PEDREIRA170: “A aquisição

o

do poder de controle pressupõem a do bloco de controle a mas os dois conceitos não se confundem; adquirir o poder de
controle é obter, assumir, ou passar a ter o 'poder de fato' de controlar a companhia; adquirir o “bloco de controle” é
tornar-se proprietário das ações que o compõem (ou. ao menos, sujeito ativo do direito de voto por elas conferido). A
aquisição do poder de controle pode ser originária ou derivada, e pode inclusive ocorrer sem a aquisição de ações”.
o Valor do bloco de controle. Prêmio de controle.
▪

A existência de um “prêmio” funciona como um indicativo de que houve alienação de controle.
Embora haja outras vendas de participação societária com valor superior ao de mercado
(participações minoritárias relevantes, por exemplo).

▪

Segundo MUNHOZ171, há quem defenda que “o prêmio

do controle deve ser atribuído exclusivamente

ao controlador, porque remunera os custos extraordinários incorridos por ele ao liderar a condição da atividade
empresarial”. Mas uma segunda corrente acredita que “o prêmio

do controle é considerado um bem que

pertence a todos os acionistas, pois relacionado ao valor intangível da companhia, devendo ser partilhado entre
todos. Nessa linha, em sistemas ineficientes de controle concentrado, que permitem a obtenção de benefícios privados
pelo controlador, a divisão do prêmio

de controle nas operações de sua alienação contribui para compensar os

prejuízos sofridos pelos não-controladores, evitando, ademais, uma nova oportunidade de lesão aos

seus

interesses”.
AQUISIÇÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO
▪

Originária (tomada de controle). Aquisição de ações que antes não permitiam o exercício do
poder de controle.
●

Por exemplo: para companhias abertas, escalada em Bolsa de Valores. PRADO 172: “A escalada
em Bolsa de Valores e um mecanismo de aquisição de controle societário que consiste na aquisição progressiva,
em Bolsa de Valores (Mercado Secundário) e, eventualmente, em contratações privadas com acionistas
minoritários, de participações acionarias votantes de emissão da companhia aberta cujo controle se pretende
adquirir, pela pessoa, ou grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, até

que esta(s) adquira(m) número suficiente

de ações com direito a voto para efetivamente exercer o controle desta companhia aberta.”
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BULHÕES PEDREIRA. Alienação de controle de companhia aberta, 1992. p. 702-703
E. S. Munhoz, Transferência de controle nas companhias sem controlador majoritário, in R. M. Castro, L.
A. Moura Azevedo (coord.), Poder de Controle e Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais,
São Paulo, Quartier Latin, 2010, pp. 285-324
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PRADO, Roberta Nioac. Oferta pública de ações obrigatórias nas S.A. - Tag Along. São Paulo:
Quartier Latin, 2005, p. 70.
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●

MUNHOZ173 “para efeito dele, são consideradas originárias - as aquisições de controle que não importam
na aquisição de nenhuma ação de titularidade do acionista controlador anterior, ou seja, que não envolvem a
transferência onerosa de nenhuma ação integrante do bloco de controle”.

●

Não enseja oferta pública. Processo CVM nº. RJ-2008/4156 Diretor Marcos Pinto: "Nesse
sentido, o colegiado da CVM já deixou claro que a existência de um novo acionista controlador não é suficiente
para disparar a obrigação de oferta pública. Para que a oferta seja obrigatória, é preciso que o controle passe
das mãos de um controlador para outro. Por isso, não há oferta pública nas aquisições originárias de controle".

▪

Derivada (alienação de controle). Aquisição de ações integrantes do bloco de controle, isto é,
pertencentes ao antigo controlador, que sejam suficientes para continuar a exercer o poder de
controle.
●

BULHÕES PEDREIRA174: "A aquisição derivada do poder de controle pressupõe sua transferência por
pessoa que o detinha; e como o poder de controle é poder de fato fundado no bloco de controle. sua transferência
entre pessoas pressupõe, por definição. a transmissão da propriedade do conjunto de ações que é a fonte desse
poder”.

▪

Aquisição Pública de Controle nas SAs (Art. 257 LSA175)
●

CARVALHOSA176: “constitui a oferta pública de aquisição de ações uma declaração unilateral de vontade
através da qual o proponente manifesta, por determinado prazo, seu compromisso de adquirir um valor
mobiliário específico a um preço determinado e segundo as cláusulas e condições também determinadas”.

●

Trata-se de hipótese de oferta pública voluntária para aquisição de controle. CANTIDIANO:
“Na oferta voluntária o ofertante absolutamente livre para estabelecer os procedimentos que entender
convenientes

e cabíveis na proposta de celebração de um contrato de aquisição de ações (...), ou seja, o

ofertante pode determinar livremente o preço a ser oferecido aos destinatários da oferta, segundo o critério que
entender conveniente.”
●

Caso: Em 2006 a Sadia realizou oferta pelo controle da Perdigão. Por duas vezes mais de 50%
dos acionistas da Perdigão (que à época tinha capital disperso) recusaram a oferta, o que levou
a CVM a declarar a ineficácia da oferta177.

▪

173

Mecanismos de defesa. Poison pills.

MUNHOZ, Eduardo. Aquisição de controle acionário: alienação e tomada. Tese de livre docência.
Faculdade de Direito da USP, 2012. p. 292
174
BULHÕES PEDREIRA. Alienação de controle de companhia aberta, 1992. p. 702-703
175
Art. 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser feita com a
participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante. § 1º
Se a oferta contiver permuta, total ou parcial, dos valores mobiliários, somente poderá ser efetuada após prévio
registro na Comissão de Valores Mobiliários. § 2º A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em
número suficiente para assegurar o controle da companhia e será irrevogável. § 3º Se o ofertante já for titular
de ações votantes do capital da companhia, a oferta poderá ter por objeto o número de ações necessário para
completar o controle, mas o ofertante deverá fazer prova, perante a Comissão de Valores Mobiliários, das ações
de sua propriedade. § 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre oferta pública de
aquisição de controle.
176
CARVALHOSA, Modesto. Oferta Pública de Aquisição de Ações, 1979, p. 24.
177
CANTIDIANO, Luis Leonardo. Análise do caso Sadia versus Perdigão: uma tentativa de takeover. In:
CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Sociedade anônima: 30 anos da
Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
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●

Poison Pills são mecanismos de defesa contra a tomada hostil de controle de uma companhia.
São previsões nos estatutos das companhias que exigem que qualquer acionista que atinja
determinada porcentagem de participação no capital social deva lançar uma oferta pública
para aquisição das ações de todos os demais acionistas da companhia. Servem, especialmente,
para companhias com capital disperso ou pulverizado.

●

Realidade brasileira: predomínio de companhias com capital concentrado -TOLEDO178:
“Note-se, a propósito, que as sociedades anônimas brasileiras com capital pulverizado ainda são uma raridade.
Assim, os beneficiários das medidas são, na realidade, (...) os próprios controladores”. Isso porque, em
companhias com controle definido a existência de uma poison pill serve apenas para dificultar
e tornar mais caro, que um terceiro adquira participação relevante na companhia, o que,
indiretamente protege o controlador.

ALIENAÇÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO
▪

Oferta Pública de Controle nas SAs (Art. 254-A179 LSA).
●

Instrução CVM nº. 361/2002 – Art. 29, §4º: “Para os efeitos desta instrução, entende-se por alienação
de controle a operação, ou o conjunto de operações, de alienação de valores mobiliários com direito a voto, ou
neles conversíveis, ou de cessão onerosa de direitos de subscrição desses valores mobiliários, realizada pelo
acionista controlador ou por pessoas integrantes do grupo de controle, pelas quais um terceiro, ou um conjunto
de terceiros representando o mesmo interesse, adquira o poder de controle da companhia, como definido no art.
116 da Lei 6.404/76”.

(i) a alienação pode-se dar por operação isolada ou por um conjunto de operações, dificultando a fraude
à lei pelo fracionamento do negócio de aquisição; (ii) a alienação tem que ser realizada por
quem já seja, então, acionista controlador ou por pessoa integrante do grupo de controle ; e
(iii) a alienação tem que ser feita a um terceiro.
●

Caso COPESUL (Processo CVM nº. RJ 2007/7230) Consolidação de controle (por exemplo,
acionista que detinha controle compartilhado aumenta sua participação societária e passa a
deter controle unitário) enseja OPA pelo 254-A?

178

TOLEDO, Paulo F. Campos Salles, Poison Pill: Modismo ou Solução? In Direito Societário: Desafios
Atuais, pp. 158 e ss.
179
Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada
sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das
ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço
no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de
controle. § 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações
integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários
conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle
acionário da sociedade. § 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata
o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. § 3o Compete
à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata
o caput. § 4o O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas
minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à
diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle.
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o

CVM entendeu que não! Voto Diretor Eli Loria: “as características da alienação do controle
acionário que obrigam a realização de oferta pública são duas: (i) que a titularidade do poder de controle
seja conferida a pessoa diversa do anterior detentor do controle e (ii) que a transferência de ações do bloco
de controle seja realizada a título oneroso, com ônus e bônus tanto para o alienante quanto para o
adquirente. (...) Daí decorre, no meu entender, que a venda de participação a uma pessoa já integrante do
bloco de controle não implica, em princípio, na obrigatoriedade de realização de oferta pública”. Voto
Diretor Marcelo Trindade: “estou de acordo com a conclusão do voto do Diretor Relator, pela
inexistência de alienação de controle, que só pode ser alienado por quem o detenha, o que, em casos de
acordo de acionistas, significa o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto , como diz o art. 116 da
Lei das S.A., e não um membro desse grupo que detenha menos que a maioria das ações com voto,
ressalvada a análise do acordo de acionistas, que revele a preponderância do subscritor alienante perante
os demais”.

o

Mesmo entendimento: (Processo CVM nº. RJ 2002/7888): “(...) numa operação em que um
controlador vende sua participação – total ou parcial – a outro controlador, não haveria, em princípio,
para efeitos do art. 256, compra do controle, pois o comprador já ocupava antes da operação a posição
jurídica de controlador, adquirindo apenas um reforço de controle”.

●

Caso Pão de Açúcar/Casino (Processo CVM nº. RJ 2005/4069). Acordo de Associação entre
a Família Diniz e o Casino, que levou à reestruturação societária da companhia Vieri
Participações que controlava a Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) – ou
seja, a discussão é sobre a alienação indireta de controle.
o

O Art. 254-A tem entre suas funções permitir a saída de minoritários de uma companhia
quando houver alteração do controle. Portanto, não seria necessário verificar se antes da
alienação do controle o alienante efetivamente exercesse o controle (conforme exigido
pelo Art. 116 para caracterização do controle), mas apenas se a propriedade dos valores
mobiliários objeto de alienação permite o exercício desse controle.

o

Voto Diretor Pedro Marcilio: “Se o alienante é titular de mais da metade das ações com direito a
voto da companhia aberta, mas não exerce seu direito de voto, ele não é considerado, para fins do art. 116,
como acionista controlador. Nada obstante, caso ele aliene essas ações e o terceiro adquirente tenha interesse
em exercer o controle da companhia, esse adquirente estará apto a exercê-lo e deveria estar disposto a pagar
o mesmo prêmio de controle que pagaria a um acionista controlador propriamente dito, dado que o bloco
de ações de um (acionista controlador) ou de outro (acionista com ações suficientes para ser considerado
acionista controlador, mas que não exerce o controle) concederá ao adquirente os mesmos direitos”.

▪

O tema é espinhoso. Mesmo a CVM não tem uma posição bem definida – A análise deve ser
feita caso a caso.

▪

Regras dos segmentos especiais de listagem da Bovespa.
●

Novo Mercado: No caso de alienação do controle, todos os acionistas têm direito a vender
suas ações pelo mesmo preço (tag along de 100%) atribuído às ações detidas pelo controlador
(lembrando, pela Lei das S.A. o tag along é de 80%).
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●

Proposta recente para reforma do Regulamento do Novo Mercado: companhias rejeitaram a
proposta da CVM para OPA por aquisição de participação relevante (30%) conhecida como
“OPA 30”.

OIOLI180: Previsão seria importante para companhias com capital disperso. Nelas a aquisição e participação
relevante (que não fosse anteriormente detida por um controlador, como exige o Art. 254-A) pode levar à
efetiva aquisição do controle – sem que

seja necessária a realização da OPA.

A EMPRESA PLURISSOCIETÁRIA NO MERCADO
o

Discussão: “Fragmentação do controle”?181
●
o

Participação no Capital ou Investimento Acionário

Participações societárias ativas: “Participações societárias que conferem ao detentor do capital o
poder de controle, isolado ou compartilhado, ou o poder de exercer influência relevante sobre o
comportamento da sociedade”. Distinguem-se das participações societárias passivas que
“conferirem ao sócio o poder de controlar ou de influenciar de modo minimamente relevante as
decisões da empresa, e que representarem, preponderantemente, apenas um meio de acesso aos
lucros da sociedade”182
●

Influência Significativa (Art. 243 §4º e 5º LSA)

o Art. 243 § 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar
nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
o Art. 243 § 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais
do capital votante da investida, sem controlá-la.
o Para VALLADÃO e ADAMEK183, influência significativa é conceito jurídico indeterminado e de
difícil definição: “Essa “influência significativa”, enquanto elemento constitutivo do conceito de sociedade coligada, ou
é presumida pelo legislador, na hipótese do § 5a do art. 243 da Lei das S/A, ou depende de aferição in concreto, para
se saber se está ou não caracterizada a hipótese prevista no § 4a do mesmo artigo. (...) A expressão “influência
significativa designa a situação em que a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida. Note-se, portanto, que não é qualquer poder que a investidora porventura tenha
sobre a investida que se mostrará apto a caracterizar a influência significativa: é preciso que esse poder se refira à

180

OIOLI, Erik F. A OPA 30 Proposta Pela BM & FBovespa é Necessária? Revista Capital Aberto: “O tema
interessa particularmente às companhias de controle diluído ou sem controlador. Nelas, a aquisição de participações relevantes no
capital social pode resultar na efetiva aquisição do poder de controle sobre a organização empresarial, sem a obrigatoriedade da
OPA prevista no artigo 254-A da Lei das S.As. Esse artigo limita-se a exigir OPA em casos de alienação de controle (pressupõese que haja previamente um controle que é transferido para um terceiro e até hoje é controversa sua aplicação mesmo nos casos de
transferência de controle diluído) e não de aquisição originária. Assim, por meio de negociações privadas de ações que não integram
o bloco de controle ou de escalada em bolsa, um terceiro pode adquirir o poder de orientar as atividades sociais sem pagar sobrepreço
aos demais acionistas ou dar-lhes o direito de se retirar da companhia ou até de se defender de uma aquisição indesejada do controle”.
181
RODRIGUES, Eduardo Frade. O direito societário e a estruturação do poder econômico. São Paulo: Ed.
Singular, 2016
182
Idem.
183
VALLADÃO, Erasmo, ADAMEK, Marcelo. O Novo Conceito de Sociedade Coligada na Lei Acionária
Brasileira. Revista de Direito Mercantil 159/160, julho-dezembro/2011.
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participação da investidora “nas decisões das políticas financeiras ou operacional da investida”. Mesmo com essa
especificação dos objetos sobre os quais a investidora há de deter poder, a expressão “influência significativa”.
o Influência relevante. Quando há influência apenas em algumas decisões da empresa – não
necessariamente idêntico a influência significativa. É uma questão de fato.
Ex. minoritário com poder de veto para algumas matérias importantes para a matéria. Ex. levar

▪

em conta fatores como a possibilidade de eleger membros do conselho de administração e da
diretoria, a dispersão das ações, o exercício real de influência nas assembleias gerais, a existência
de acordos de acionistas e as previsões estatutárias, dentre outros.
Ex. Ato de Concentração nº. 08012.010293/2004-48 (Ideiasnet/Flynet) Voto Conselheiro

▪

Ricardo Cuêva: “constata-se influência relevante do ponto de vista concorrencial sempre que, a partir da união
dos centros decisórios em áreas específicas e estratégicas, seja possível presumir um comportamento

cooperativo entre as empresas, o qual não pressupõe a titularidade da maioria das ações votantes”.
RAGAZZO184: “Embora tenha reconhecido inexistirem critérios estritamente objetivos para aferir o exercício de

▪

influência relevante por parte de um sócio, o conselheiro Ricardo Cueva, na ocasião, indicou que a identificação
dessa influência relevante poderia ser feita pelo exame, no caso concreto: (i) do interesse do sócio em intervir na
atuação da empresa no mercado e (ii) da possibilidade e efetividade dessa intervenção”.
●

Acesso a Informações. Mesmo diante de participações societárias passivas. Diferença entre

acionistas minoritários com assento e sem assento no Conselho de Administração.
FRADE185: “Visto que o acesso a informações sensíveis é uma variável competitiva altamente relevante, podendo

o

gerar e incrementar estratégias anticompetitivas, coordenadas ou unilaterais, cabe explicitar que laços societários tem
como resultado natural, em maior ou menor grau, o acesso a informações da sociedade por parte do agente que nela
detém uma participação acionária. (...) Em especial, cabe ressaltar que o acesso a informações estratégicas de um
concorrente ou empresa verticalmente relacionada, pela via de uma participação societária, normalmente configura um
modo de acesso privado, ou seja, não compartilhado com o mercado como um todo, na medida em que o dado só seja
acessado pelo acionista”.
●

Interesses Financeiros

Ex. Ato de Concentração nº. Ato de Concentração nº 53500.012487/2007 - Telefônica e TIM, depois

o

aquisição de participação minoritária da Telefônica na VIVO.
▪

MOTTA186: “Mesmo que uma firma não tivesse qualquer influência nas políticas de negócio da outra, mas
apenas detivesse uma participação na mesma sem representação no conselho, os incentivos competir no mercado

184

RAGAZZO, Carlos E. J. A proteção da ordem econômica no setor de telecomunicações: atuação da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.
257, p. 283-353, maio/ago. 2011
185
Eduardo Frade Rodrigues. O Direito Societário e a Estruturação do Poder Econômico.
186
MOTTA, Massimo. Competition policy: theory and practice. New York: Cambridge University Press, 2004,
P. 144 (apud RAGAZZO, C. Carlos E. J. A proteção da ordem econômica no setor de telecomunicações:
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, v. 257, p. 283-353, maio/ago. 2011)
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poderiam ser reduzidos. Isso porque os lucros da firma rival afetariam a performance financeira da própria empresa,
performance esta composta de lucros de mercado e retornos financeiros: uma estratégia de mercado agressiva (como
desviar de um preço colusivo) seria menos rentável do que ocorreria caso não houvesse interesse na firma rival, já
que seriam diminuídos os retornos em investimentos financeiros.”
▪

FRADE: “É inegável, porém, que junto com a aquisição de uma participação societária surge um interesse
financeiro do sócio sobre a empresa objeto. (...) Essa constatação gera repercussões concorrenciais significativas,
exacerbadas especialmente no caso de participações societárias entre empresas que concorram em um mesmo
mercado”

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO UnB
DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 1
TURNO: MATUTINO E NOTURNO - 2022.1

DATA
21

01/09/22

SOCIEDADES ANÔNIMAS
Sociedades Anônimas. Grupos de Sociedades. A Estrutura da Empresa Plurissocietária

#EP21: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ana Frazão

#EP24: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Ana Frazão
CONCEITO DE GRUPOS SOCIETÁRIOS
● COMPARATO187: O fenômeno dos grupos de empresa compõe o processo observado com o fenômeno
concentracionista e da aliança entre a diversidade jurídica e a unidade econômica. “As grandes massas
empresariais explodiram em múltiplos satélites, gravitando em torno de um núcleo inicial. Doravante, a macrocompanhia
passava a ser substituída pelo grupo de empresas, assegurando, como mistério da Santíssima trindade, a unidade na
diversidade”.
● Separação entre sociedade (conceito jurídico) e empresa (conceito econômico)
o Personalidade jurídica (autonomia patrimonial e multiplicação de centros de imputação)
o Participação acionária (comando sobre diferentes patrimônios)
o = Controle sem ônus da propriedade
● Alternativa para as tradicionais operações de incorporação, fusão, etc, que não garantem diversidade
jurídica, pois unificam centros de imputação, apesar de garantirem unidade econômica.
o LOBO188: Grupos são uma “técnica revolucionária de organização da empresa moderna”.
o MUNHOZ189: estruturas elásticas, maleáveis, flexíveis, permitindo constantes reajustamentos de
estratégias e ação empresarial, segundo os imperativos do mercado, especialmente os grupos não

187

COMPARATO, Fabio Konder. “ Os Grupos Societários na Nova Lei de Sociedade por ações” In: Ensaios
e pareceres de Direito Empresarial”, Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp 194-195.
188
LOBO, Jorge. Direito dos grupos de sociedades. In.: Direito Empresaria. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,
1988.
189
MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa Contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2002, pág. 133. , “as vantagens econômicas decorrem da possibilidade de reunir em um universo econômico mais vasto, com uma
política comercial, financeira e administrativa comum, diversas unidades, que permanecem patrimonial e administrativa comum,
diversas unidades que permanecem patrimonial e juridicamente autônomas, permitindo operações de integração vertical adquirentes
e de integração conglomerada, permitindo maior eficiência e redução dos riscos por meio da diversificação de atividades. Além disso,
ao permitirem a concentração econômica em estruturas patrimoniais e organizacionais que podem ser mais ou menos
descentralizadas, os grupos evitam os problemas decorrentes do gigantismo das sociedades.” (…)“os grupos permitem a adução de
estruturas elásticas, maleáveis, flexíveis, permitindo constantes reajustamentos de estratégias e ação empresarial, segundo os
imperativos do mercado, especialmente os grupos não baseados em propriedade do capital, como se teve oportunidade de assimilar,
permitem rápidas modificações da estrutura empresarial, com custos econômicos menores. É notório que a extinção de uma relação
contratual pode ser realizada de maneira muito mais rápida e a custos menores do que, por exemplo, uma operação de cisão, de
incorporação, de fusão, de venda de participação acionária ou de dissolução, como se faria necessário para a reorganização de grupos
baseados em participação do capital.”
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baseados em propriedade do capital, como se teve oportunidade de assimilar, permitem rápidas
modificações da estrutura empresarial, com custos econômicos menores.
o TOLEDO190: “Note-se, desde logo, que as sociedades componentes do grupo mantêm, como se apontou, sua personalidade
jurídica, e, pois, são responsáveis pelas suas próprias dívidas. (...) Há, conforme observam, a fragmentação do risco, de um
lado, pela diversificação das atividades, além de se diluir a responsabilidade por diferentes sociedades. Daí se percebe a
relevância da repartição da responsabilidade entre as integrantes do grupo, as quais preservam autonomia jurídica e
patrimonial, respondendo cada qual pelas obrigações por elas assumidas. ”
● White Paper on Corporate Governance in Latin America Conforme o “White Paper on Corporate Governance
in Latin America”191, OCDE 2003. Vantagens econômicas dos grupos vs. sociedades isoladas:
o Econômica: permite-se operações de integração vertical (integração dos fornecedores ou dos
adquirentes), operações de integração horizontal (integração dos concorrentes, aumentando o poder de
mercado e as economias de escala); e de integração conglomerada (integração de unidades empresariais
de setores diversos), permitindo maior eficiência e redução dos riscos por meio da diversificação de
atividades. Os grupos evitam o problema do gigantismo das sociedades, que gera uma rigidez
organizacional, com estruturas cada vez mais burocratizadas e, assim, ineficientes economicamente.
Além disso, os grupos permitem estruturas elásticas, maleáveis e flexíveis.
o Financeira: permite-se o controle de expressiva massa de capitais e de negócios por meio de um
investimento inicial relativamente reduzido. Isto ocorre nos grupos de participação piramidal, ou em
cascata, em que há no ápice uma sociedade que controla, direta e indiretamente, inúmeras outras que
possuem participação em ordem decrescente, como uma pirâmide
o Jurídica: é obtida a unidade de direção econômica, sem a perda da autonomia jurídica e patrimonial de
cada sociedade agrupada, dividindo-se assim os riscos da exploração empresarial. Evita-se, com isso,
que dificuldades enfrentadas por determinada área econômica afetem o grupo
o Política: a constituição, pela empresa transnacional, de subsidiárias sujeitas às leis de cada país. Com
isso, há uma relação de cunho intrinsecamente política entre o grupo societário e cada país, que faz com
que possa existir uma escolha politicamente mais favorável quanto à jurisdição para constituição de cada
subsidiária. As transnacionais são verdadeiros agentes da transformação, ao transpor os limites
geográficos e confundirem as jurisdições políticas, gerando disputas políticas pela recepção de grandes
grupos; e determinadas atividades, a depender do seu ramo de atividade
GRUPOS DE COORDENAÇÃO E DE SUBORDINAÇÃO.
●

Grupos de Subordinação: controle, hierarquia, dependência, sujeição. Para COMPARATO a existência de
controle é condição para existência de subordinação: “não há, é bem verdade uma exigência explícita

de que essa

comunhão de atividades ou de esforços vise unicamente a lograr fins comuns (...) [mas], num grupo de subordinação a atividade
das sociedades controladas é sempre orientada no interesse do grupo como um todo, ou no da controladora em particular”.
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●

Grupos de Coordenação/Igualitário: Gestão conjunta. LOBO192: “quando as empresas permanecem independentes
embora submetidas à direção de um super-órgão controlador--supervisor--diretor, formado por representantes das diversas
sociedades grupadas”. O que varia em ambos é apenas “o grau de subordinação”, já que mesmo nos grupos
de coordenação há subordinação e hierarquia (FRAZÃO).

● Direção Unitária: Elemento unificador dos grupos.
o COMPARATO: “único critério geral de identificação de todos os grupos econômicos”.
o MARGONI: “A direção unitária se concretiza com uma série de instruções emanadas pela sociedade dominante cujo
cumprimento pelas sociedades dominadas deve ser obrigatório, a fim de que as atividades desenvolvidas pelas sociedades
integrantes do grupo sejam coordenadas objetivando uma finalidade comum. Não obstante esta distinção com relação à
efetividade do exercício, a direção unitária, assim como a influência dominante, deve possuir um caráter estável”.
GRUPOS DE DIREITO E DE FATO
●

Grupos de Direito: São aqueles constituídos por meio de instrumentos taxativamente previstos em lei,
ficando sujeitos a um regramento jurídico específico, excepcional em relação ao direito geral das
sociedades. Trata-se da convenção de grupo, análoga, em certa medida, ao contrato de subordinação, da
lei portuguesa, e ao Beherrschungsvertrag (acordo de controle), da lei alemã.
o Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades,
mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou
a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve
ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular
de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2º A participação recíproca das
sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244
o Esse grupo poderá ser tanto de subordinação (com características do controle) ou de coordenação
(com características de direção), mas cada sociedade conservará sua personalidade e patrimônios
distintos. Para FRAZÃO, normalmente estes são grupos de subordinação. Um exemplo de grupo
econômico de direito por coordenação é o dos consórcios (Arts. 278 e 279).
▪

LOBO: “o consórcio (...) nada mais é senão a reunião de companhias com vistas à execução de um determinado
empreendimento. Caracteriza-se o consórcio por não ter personalidade jurídica, constituindo-se por um contrato,
que deve, obrigatoriamente, conter a natureza do empreendimento ao qual se destina, o seu objeto, a sua duração,
as regras que basilarão a sua administração e representação e a definição das obrigações e responsabilidades de
cada consorciado”

o COMPARATO: “é lícito obrigar as empresas dependentes a atuar em benefício das dominantes, desde que mantidas
certas garantias de constituição de reservas e pago o ressarcimento compensatório pelos prejuízos causados”
o PRADO: “A disciplina dos grupos de direito rompe com o pressuposto de independência da sociedade, assumindo a
existência de influências econômicas externas e a unidade de um grupo empresarial. (...) em última análise, há a
negociação do poder de direção interna das sociedades e a distribuição de competência de uma sociedade para os órgãos
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do grupo. Origina uma nova organização, passando a controladora a ter o direito de estabelecer as diretrizes sobre a
condução dos negócios das filiadas. Nesta organização, o interesse do grupo, isto é, o interesse da própria organização
plurissocietária tem relevância e recebe a proteção do direito.”
o GUERREIRO193: “A posição adotada pela lei brasileira – de disciplinar os grupos de direito, distinguindo-os dos
grupos de fato – representa, nesse contexto, a adoção de um modelo grupal assemelhado ao alemão (...). A base do
modelo brasileiro é convencional, exigindo-se a celebração da convenção de grupo, e pressupondo o controle das sociedades
agrupadas por uma sociedade controladora (ou comando do grupo). Muito embora desprovido de personalidade jurídica
e de patrimônio próprio, o grupo de sociedades, ou grupo de direito, é verdadeira sociedade (...)”.
●

Grupos de Fato: regime societário clássico, autonomia jurídica e patrimonial.
o TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR194: “reporta-se ao fenômeno concentracionista da moderna economia de mercado
(concentração econômica) quer de natureza vertical quer de natureza horizontal. Tais fenômenos dão azo a uma entidade
econômica de relevância jurídica ainda que não constitua uma entidade jurídica”. Importância da noção de
influência dominante, para configuração do grupo econômico por subordinação: “o poder de um agente
econômico de influir sobre o planejamento econômico de outro agente econômico (...) é preciso que o poder de influir tenha
bases estáveis, de forma a fazer que perdurará no tempo (...) pode constituir-se também mediante acordo de acionistas”.
Diferente é a hipótese de influência relevante, mais relacionada a grupos econômicos por coordenação
que “implica não a direção unitária das empresas, mas sim a coordenação ou a harmonização de suas políticas
mercadológicas e comerciais por força de relações contratuais efetivas e regulares”.
o Emerge como o conjunto de controladora, controladas e coligadas que não estejam sujeitos às
disposições relativas ao grupo de direito, por não haver os vínculos formalizados por meio de
convenção (VALLADÃO). O grupo de fato é aquele integrado por sociedades relacionadas tão
somente por meio de participação acionária, sem que haja entre elas uma organização formal
ou obrigacional. As relações jurídicas mantidas entre as sociedades que integram o grupo devem ser
fundamentadas nos princípios e nas regras que regem as relações entre as companhias isoladas
(EIZIRIK). Estes grupos não possuem disciplina específica na legislação brasileira.
o Vínculos criadores de grupos de fato:
Controle (direto e indireto)

▪

●

Art. 243, §2°. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de
outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Art. 246. A sociedade
controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos praticados com infração
ao disposto nos artigos 116 e 117.

o

Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem
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condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a
companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
▪

Coligação
●

Art. 243, §1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.

o Lembrando! Para VALLADÃO e ADAMEK195, “A expressão “influência significativa designa a situação em
que a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida.
Note-se, portanto, que não é qualquer poder que a investidora porventura tenha sobre a investida que se mostrará apto
a caracterizar a influência significativa: é preciso que esse poder se refira à participação da investidora “nas decisões das
políticas financeiras ou operacional da investida”. Mesmo com essa especificação dos objetos sobre os quais a investidora
há de deter poder, a expressão “influência significativa”.
▪

Acordo de acionistas

o Para FRAZÃO, qualquer controle exercido pelos sócios é idôneo para constituir grupo de fato, desde
que tenha a finalidade de impor hierarquia – “controle qualificado”. Neste caso, o grupo pode ser de
subordinação ou de coordenação.
o PRADO: “Apesar desta possibilidade de participação de uma pessoa no capital de inúmeras sociedades, direta ou
indiretamente, o nosso sistema não permite propriamente uma direção econômica unificada, na medida em que exige a
manutenção da autonomia jurídica da sociedade, que está expressa de forma bastante abrangente com a obrigação de
controladores, acionistas e administradores de agirem sempre no interesse da companhia. Nos grupos de fato, então, o
interesse da sociedade isolada deve ser respeitado, sob pena de configurar abuso do poder de controle e conflito de interesses
(arts. 246 e 115)”
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES
●

LOBO196: Grupos de Base Societária e Base Contratual
o Grupos de Base Societária: calcados em participações societárias, levando a controle ou influência
dominante (subordinação) ou a influência relevante (coordenação).
o Grupos de Base Contratual: “O contrato que leva ao controle externo apenas torna estável e visível a relação econômica
entre os agentes envolvidos. (...) O controle externo contratual pode advir de dois ou mais contratos celebrados de forma
simultânea ou sucessiva entre as partes envolvidas”. O autor afirma ainda que “a sociedade original delegará, pela via
contratual, funções, etapas ou atribuições a outrem que, de outra maneira, seria levado a cabo internamente”.
o

Segundo MUNHOZ197, ocorre controle externo por meio de relações contratuais que
assumem diversas formas, uma vez que as empresas buscam aliar as vantagens da
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concentração do poder de decisão empresarial aos benefícios de uma estrutura mais
flexível, que implique menos risco do que aquela segunda baseada na participação no
capital.
o

Lei Acionária Alemã e espécies contratos (Ex. contrato de transferência global de lucros).

o

Em um contexto de desagregação, terceirização e especialização da produção (vide
RICHARDSON, WILLIAMSON198)199, as empresas passam a desenvolver técnicas
contratuais que substituem as técnicas societárias, mas mantendo ainda a relação de
subordinação entre elas. Essa configuração pode resultar, nos termos de FORGIONI 200,
em dependência econômica das empresas, com possíveis repercussões contratuais e
concorrenciais.

o

Contratos Relacionais (PORTO MACEDO201): servem “não apenas para o cumprimento do que
foi firmado, mas também para o planejamento extensivo de atividades substantivas da relação”.
GIUDIGLI exemplifica com a sociedade distribuidora que “assume o papel de intermediação e
comercialização dos produtos concebidos, fabricados, ou comercializados pelo controlador”.

o

BERTOLDI202: “A doutrina aponta várias hipóteses em que se dá o controle externo. É o caso da
existência de contratos firmados entre a companhia e terceiros que acabem por reduzir significativamente o
seu âmbito de atuação, conforme ocorre nos contratos de "Franchising", em que os franqueados são
compelidos a aderirem a cláusulas rígidas quanto a sua atuação. O mesmo ocorre em relação ao contrato
de "know-how", onde se verifica em muitos casos a grande dependência entre o fornecedor da tecnologia e a
sociedade”. Outros exemplos são contratos de distribuição, licença, transferência de
tecnologia, etc. (MUNHOZ203).

▪

Contratos de empresa (“que sujeitam uma ou mais empresas ao domínio total de outra, com a
perda de sua autonomia patrimonial”) – por exemplo, grupos de direito previstos na sociedade
anônima.

▪

Contratos de direito comum (“contratos de direito comum, civil ou comercial, como, v.g., de
fornecimento, de empréstimo, de exclusividade de uso de marca”). “No Brasil, é, também, possível,
em decorrência do princípio da liberdade contratual, a formação de agrupamentos de empresas através de contratos
atípicos ou inominados, com o objetivo de unificar a administração superior das sociedades membros, devendo o
contrato estipular, de forma muito clara, as obrigações e deveres das associadas e as sanções aplicáveis nas hipóteses
de eventuais transgressões, não apenas nas de violações a cláusulas e condições de contrato atípico de agrupamento,
mas, também, sanções nas hipóteses de descumprimento de eventuais decisões emanadas do conselho de gestão,
que venha a ser criado para ditar as políticas gerais do agrupamento e supervisionar a sua execução"
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▪

Contratos de base pessoal (são aqueles instituídos pela coincidência das administrações, que
agem de forma coordenada, com controle gerencial compartilhado.), por exemplo, interlocking
directorates. Nestes casos, para FRAZÃO, tende a existir um grupo de coordenação.

●

ENGRÁCIA ANTUNES: Grupos de Participação Radial, Piramidal ou Circular.
▪

Grupos de participação radial, quando uma sociedade-mãe detém participações junto a várias
outras sociedades-filhas;

▪

Grupos de participação piramidal, quando uma sociedade participa de outras, que por sua vez
participam de outras e assim sucessivamente,

▪

Grupos de participação circular, em que a sociedade mãe e algumas sociedades filhas
entrecruzam participações.

RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES ECONÔMICOS NOS GRUPOS SOCIETÁRIOS
o FRAZÃO204: No contexto dos grupos societários, há importante discussão sobre a atribuição de
consequências jurídicas para as empresas que exercem “direção unitária” por meio de controle ou por
influência significativa. Segundo FRAZÃO, há a necessidade de se calibrar a responsabilização dos
agentes econômicos a fim de imputar responsabilidades proporcionais – “equilíbrio entre poder e
responsabilidade”. Assim, a autora defende que a mera participação societária minoritária não seria
idônea para configurar grupo de fato nem grupo de direito, se houvesse mero investimento, sem
controle ou influência significativa. Ademais, aponta preocupação com a possibilidade de a sociedadefilha ter que ser responsabilizada pelos atos da sociedade-mãe em um grupo de subordinação. Conclui,
ao final, que se deve privilegiar a realidade sobre a forma, responsabilizando todos que exercem
efetivamente o poder empresarial traduzido na direção unitária.
o PRADO205: “Para a caracterização dos grupos, portanto, mais do que as diversas formas de configuração do controle,
importa conhecer os interesses do controlador no exercício do seu poder, isto é, se se trata de um sócio privado ou um sócio
empreendedor com outros interesses empresariais que não simplesmente o de sócio na sociedade dependente. De fato, nos
grupos de sociedades, o poder de controle é exercido em vista de interesses econômicos diversos da simples obtenção de lucros
auferidos com o desenvolvimento da atividade empresarial distribuídos a todos os acionistas, O controlador não pretende
apenas exercer os direitos decorrentes de sua posição de sócio, mas também coordenar a atividade da sociedade isolada, de
acordo com uma esfera maior que representa o conjunto de todas as sociedades sob o seu domínio”.
o COMPARATO206: “A nosso ver, o grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade. Os três elementos
fundamentais de toda relação societária, a saber, a contribuição individual com esforços ou recursos, a atividade para
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lograr fins comuns e a participação em lucros ou prejuízos encontram-se em todo o grupo. Ainda que o legislador não
reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade de segundo grau, como propuseram os elaboradores do projeto de
regulamento unitário da sociedade anônima europeia, que é um grupo personalizado, a relação societária que se estabelece
entre as empresas implica, necessariamente, uma unidade de direção e uma intercomunicação patrimonial. O
reconhecimento legal do grupo, mesmo não personalizado, demanda, pois, o estabelecimento de mecanismos jurídicos de
adequada compensação dos interesses particulares, que essa intercomunicação patrimonial, sob direção unitária, é suscetível
de lesar: os dos sócios ou acionistas não controladores de cada uma das sociedades do grupo, os de terceiros credores e o da
coletividade nacional como um todo. É esta de resto, a nosso ver, a melhor maneira de se tratar juridicamente o fenômeno
das sociedades multinacionais, pois elas constituem um grupo econômico, perseguindo um interesse empresarial comum”
207

.

o Enunciado 22 da I Jornada de Direito Comercial: “Não se presume solidariedade passiva (art. 265 CC) pelo
simples fato de duas ou mais PJs integrarem o mesmo grupo econômico”
DESCONSIDERAÇÃO DA PJ NOS GRUPOS DE SOCIEDADES
● O fenômeno dos grupos possui implicações em distintas áreas do direito.
o CLT, Art. 2º, § 2º: Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
o Lei n°. 12.529/2011, Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo
econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica; Art. 36, § 2° Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou
coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante,
podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.
o CDC, Art. 28, § 2°: As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
o Lei 8.212/91 (seguridade social), Art. 30, IX: IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
o MARGONI208: Na prática, no exercício na unidade de direção (e principalmente em grupos de fato e
por subordinação), as sociedades controladoras muitas vezes direcionam as atividades do grupo em
benefício próprio (ou do grupo) e em detrimento das sociedades controladas/coligadas, e também dos
interesses dos credores e minoritários dessas últimas.
▪

Minoritários: “Os sistemas de transferência de ativos entre as sociedades integrantes do grupo podem ser de
tal forma complexos que um minoritário não atuante na condução dos negócios sociais pode ter imensa dificuldade
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1976. p. 302.
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de identificar de forma precisa como se dá a subordinação do interesse da controlada ao interesse da controladora
e/ou do grupo. (...) Em suma, para o caso dos minoritários, o sistema de proteção é baseado na figura do abuso
do poder de controle, estruturado segundo a premissa de que as sociedades grupadas preservam a sua
independência e interesse particular. Não é isso o que ocorre na prática, e é justamente por isso que o sistema é
falho”.
▪

Credores: “Embora a LSA determine que eventuais prejuízos causados às sociedades controladas devam ser
compensados, na prática essa compensação é difícil de apurar e mesmo de ser exigida. O resultado é uma
diminuição patrimonial na sociedade controlada, que prejudica diretamente o credor, visto ser o patrimônio da
controlada a garantia de seu crédito.”
●

Maior parte dos casos no STJ “versam sobre credores que, em dificuldade de reaver seus créditos (em
ações de execução ou em processos falimentares), tentam recorrer à desconsideração da personalidade
jurídica para arrecadar bens de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da
falida/executada, tudo na tentativa de satisfazer sua pretensão”.

▪

Consequência: jurisprudência passou a empregar a desconsideração da personalidade jurídica
como meio de “corrigir esta distorção jurídico-fática”

o STJ REsp nº 968.564/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima209: necessidade de identificar que a
estrutura grupal é meramente formal.
o STJ REsp nº REsp 744107 SP Rel. Min. Fernando Gonçalves210: necessidade de comprovar a
existência de atos fraudulentos, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
o STJ RMS nº 12.872/SP Rel. Min. Nancy Andrighi211: Extensão da falência às demais empresas do
grupo: “Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que

209

“Com efeito, a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações
excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral
e patrimonial, e, ainda, se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. Da
mesma forma, nos termos dos arts. 116, 117 e 246 da Lei das Sociedades Anônimas, somente imputa-se à empresa controladora
a obrigação de arcar com as dívidas contraídas pela empresa controlada quando decorrentes de danos causados por atos praticados
com abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos,
firmado a compreensão no sentido de que não restaria demonstrada a má administração ou prática de ato fraudulento pela
executada, rever tal entendimento importaria incursão na seara fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ”
210
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA ("disregard
doctrine"). HIPÓTESES.
1. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, imputando-se ao grupo controlador a
responsabilidade pela dívida, pressupõe - ainda que em juízo de superficialidade - a indicação comprovada de
atos fraudulentos, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. 2. No caso a desconsideração teve
fundamento no fato de ser a controlada (devedora) simples longa manus da controladora, sem que fosse
apontada uma das hipóteses previstas no art. 500 do Código Civil
de 2002.
3. Recurso especial conhecido.
211
Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. Grupo de sociedades. Estrutura
meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da
personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade.
Terceiros alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. – Pertencendo a falida a grupo de
sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas
jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legítima
a
desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais
sociedades do grupo. - Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar
a fraude à lei ou contra credores. - A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa
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ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial,
é legítima

a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as

demais sociedades do grupo”. Importante precedente sobre o assunto (citado em diversas decisões nos
TJs).
▪

Segundo MARGONI, a Ministra Relatora utiliza um conceito de grupo que não existe na LSA,
qual seja o de “o grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal ocorre quando
as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial”.

▪

Para MUNHOZ212, o sistema é falho - não é a desconsideração da personalidade jurídica que
protegerá credores e minoritários: “os grupos de sociedades não precisam da teoria clássica da
desconsideração da personalidade, aplicada de maneira casuística, com o objetivo de restabelecer justamente os
princípios e objetivos do ordenamento que se mostram incompatíveis com a estrutura sócio econômica das formas
atuais de organização da atividade empresarial. Na verdade, os grupos de sociedades precisam é de um direito
próprio, aderente à realidade empresarial, de tal forma que a doutrina da desconsideração, em vez de encontrar
nesse fenômeno um dos seus maiores focos de aplicação, volte ao leito da excepcionalidade, atuando como remédio
apto a enfrentar abusos de direito, fraudes e desvios de finalidade, identificados em casos específicos”. No mesmo
sentido, MARGONI, afirma que a “desconsideração da personalidade jurídica não parece ser o mecanismo
mais adequado para corrigir eventuais distorções existentes na legislação aplicável aos grupos e sociedades. Ela
deve ser aplicada em casos de abuso de direito, confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios ou fraude à
lei ou aos estatutos, pois a desconsideração visa superar o benefício da separação patrimonial quando este é mal
utilizado pelos sócios da sociedade. Isso porque a existência de um grupo, por si só, não representa utilização
abusiva da personalidade jurídica”.

a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz,
incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica
para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização de fraude à lei
ou contra terceiros. - Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da falida estão
legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de
seus direitos.
212
MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa Contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2002, p. 178.
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DATA

SOCIEDADES ANÔNIMAS

06/09/22

Sociedades anônimas. Operações societárias. Transformação, cisão, incorporação, fusão

#EP22: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Marco Antônio Fonseca
#EP47: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Fernando Meira
#EP46: Podcast Direito Empresarial Café com Leite – Francisco Müssnich
REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS
●

Processo de modificação da estrutura das empresas, podendo constituir movimentos de
concentração ou desconcentração entre suas estruturas.
o

Fusão e Incorporação: concentração empresarial.
▪

ASSIS GONÇALVES: “o motivo que leva as sociedades a realizarem qualquer dessas
operações é o mesmo: criação de monopólio, racionalização da produção, redução de custos,
aumento de clientela, eliminação de concorrentes etc...”.

▪

“Atos de concentração econômica” para fins de direito da concorrência. Art. 90,
I e III, Lei 12.529/2011

o
●

Cisão: desconcentração empresarial.

Justificativas das reorganizações.
o

SZTAJN – especial disciplina para as sociedades anônimas: “Dada a característica do tipo
societário em que, na maior parte das vezes, os recursos apontados pelos membros são mais importantes do
que suas contribuições pessoais, as operações de reorganização da estrutura societária parecem mais simples
de ser implementadas do que em sociedades nas quais a contribuição pessoal do sócio se sobrepuja à
patrimonial”. Instrumento de expansão da atividade econômica através da sociedade
anônima, e de estruturação de grupos de sociedades.

o

Justificação: necessidade de aprovação em Assembleia Geral, com exposição:
▪

dos motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;

▪

das ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação
dos seus direitos, se prevista;

▪

da composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital
das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão
extinguir;

▪
o

do valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes.

Protocolo: documento firmado pelos órgãos de administração ou acionistas das sociedades
envolvidas na operação, contendo detalhes sobre (a) número e direitos de ações atribuídas
nas relações de substituição, (b) elementos que compõe ativos e passivos das sociedades,
(c) valor do capital, inclusive mediante redução ou aumento, (d) projetos de estatuto ou
alterações estatutárias (Art. 224).

●

Tutela de terceiros – principalmente credores.
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o

Sucessão: Art. 233 - Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da
companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu
patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

o

Direito de Pleitear Anulação: Art. 232 - Até 60 dias depois de publicados os atos relativos
à incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear
judicialmente a anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o credor que não o
tiver exercido.

o

Debenturistas: Art. 231 - A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de
debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em
assembleia especialmente convocada com esse fim.

●

Tutela de acionistas – principalmente não controladores.
o

Competência privativa da Assembleia Geral (Art. 122, VIII), com quórum qualificado de
votação (Art. 136, IV e IX).

o

Necessidade de prévia manifestação do Conselho Fiscal (Art. 163, III).

o

Promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou
cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em
prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia (Art. 117, §1º, b).

o

Possibilidade de exercício do direito de recesso (Art. 137, II, e III)
▪

Para fusão e incorporação: não terá direito de retirada o titular de ação de espécie
ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver:
a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente,
integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à
negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido
pela Comissão de Valores Mobiliários; e
b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras
sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de
ação.

▪

Para cisão: somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: a) mudança do
objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja
atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade
cindida; b) redução do dividendo obrigatório; ou c) participação em grupo de
sociedades;

●

Características comuns. “Características comuns a todas as operações de reorganização societária são: seu conteúdo
patrimonial, a emissão e o cancelamento de ações decorrentes de aumento ou redução do capital social, sendo as ações
emitidas entregues diretamente aos sócios das sociedades extintas ou cindidas, sem que haja liquidação e, por último, a
exigência de que tais operações sejam resultado de deliberação dos membros das sociedades e não de seus administradores.
Além disso, as sociedades surgidas ou supérstites em casa das operações de absorção patrimonial são sucessoras da
sociedade extinta ou parcialmente liquidada em todos os direitos e obrigações, sejam de que natureza forem”
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(SZTAJN).
TRANSFORMAÇÃO
●

Art. 220 – Mudança de tipo societário (por exemplo, de Ltda. Para S.A. - ou vice-versa), sem
dissolução ou liquidação.

●

Tutela dos acionistas – deliberação por unanimidade (Art. 221).
o

FRANÇA: parecer possibilidade de alteração do quórum de deliberação para aprovar a
transformação.

●

Tutela dos credores (Art. 222): A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos
credores, que continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que
o tipo anterior de sociedade lhes oferecia.

●

Não havendo dissolução, nem liquidação, as operações da sociedade continuam normalmente,
inclusive no que tange aos débitos. Sua personalidade jurídica permanece a mesma 213.

CISÃO
●

Art. 229 – Separação patrimonial da sociedade, com ou sem extinção da sociedade cindida.
o

ASSIS: “a cisão propriamente dita é uma operação que se apresenta como uma fusão às avessas. Com
efeito, enquanto na fusão há a reunião de duas ou mais sociedades que extinguem para formar uma nova,
na cisão propriamente dita, há o esquartejamento de uma sociedade que desaparece para dar nascimento a
duas ou mais. É sem dúvidas, uma forma de desconcentração de empresas. Na fissão da sociedade os seus
sócios tanto podem passar a ser sócios de todas as sociedades resultantes, domo podem se distribuir entre elas,
observada, em qualquer caso,”.

o

SZTAJN: “parece que se trata de operação de desconcentração, já que retira parcela(s) do patrimônio da
sociedade cindida que pode até mesmo desaparecer. Mas, ao revés, é um processo complementar de
concentração econômica quando há fusão ou incorporação a sociedade já existente, ou ainda por constituição
da(s) parcela(s) cindida(s) em sociedade já existentes”.

o

TOMAZETTE: “A cisão é o desmembramento total ou parcial da sociedade, que transfere seu patrimônio
para uma ou várias sociedades já existentes ou constituídas para este fim. Se a versão do patrimônio for
para uma sociedade nova, a absorção do patrimônio é feita pela assembleia de sua constituição. De outro
lado, se a sociedade que recebe o patrimônio já existe, a absorção do patrimônio obedece às regras da
incorporação”.

●

Modalidades:
o

Cisão parcial: importa a extinção da sociedade cindida que resultará em duas ou mais
sociedades.

o

Cisão total: preserva-se a sociedade cindida e será reduzida na proporção da parcela cindida,
que será utilizada na formação de uma nova sociedade (Art. 229, §2º) ou incorporada em
sociedade já existente (Art. 229, §3º).
▪

213

TOMAZETTE: Dentro da cisão total, pode-se distinguir a cisão pura (a

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário – v. 1. 12. Ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 641
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sociedade transfere seu patrimônio para duas ou mais sociedades novas) e a cisão
absorção (a sociedade transfere seu patrimônio para duas ou mais sociedades
existentes). Não confundir a última com incorporação, que é a transferência para
uma sociedade.
o

Cisão proporcional: participação dos sócios na parcela cindida é igual a sua participação na
sociedade original.

o

Cisão desproporcional: participação dos sócios na parcela cindida em proporção distinta
(pode ser usada, por exemplo, para retirar determinados sócios do quadro social, ou reduzir
sua participação no capital social).

●

Versão de parcela patrimonial:
o

Possibilidade de integralizar ações com parcelas de patrimônio de sociedade cindida (Art.
229, §5º): As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a
atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto.

o

Para sociedade nova (Art. 229, §2º).

o

Para sociedade já existente (Art. 229, §3º): aplicação das regras sobre incorporação.

o

SZTAJN: cisão como divisão patrimonial “(...) Com a cisão, uma unidade legal é dividida em tantas
partes quanto forem as parcelas cindidas. Assemelhando-se à venda ou cessão de ativos, a cisão delas se
aparta por ser divisão patrimonial e não eventual transferência de parte da atividade pela cessão ou alienação
de ativos produtivos. No primeiro caso, há separação patrimonial ativa, mas não modificação de associação
entre os antigos membros da sociedade (...). Essa participação passa a integra o ativo da cedente e sua
atribuição aos seus sócios implicará redução do patrimônio líquido podendo ser tomada como liquidação
parcial da sociedade”.

●

Regras e procedimentos:
o

Sucessão: A sociedade que absorve a parcela patrimonial cindida sucede em todos os
direitos e obrigações (Art. 229, §1º).

●

TOMAZETTE: “A sociedade que recebe o patrimônio deve realizar um aumento de capital social, na proporção do
patrimônio recebido. O patrimônio transferido é, pois, moeda de pagamento da subscrição das novas ações e não objeto
de uma compra e venda pura e simples”.

FUSÃO
●

Combinação de duas sociedades, e criação de uma sociedade nova (Art. 22), com subsequente
extinção das duas sociedades fundidas (Art. 219).
o

SZTAJN: “Essa nova sociedade resulta de pacto associativo celebrado entre os sócios das sociedades
fusionadas que rompem o vínculo associativo anterior para estabelecer um novo, diferentes. Com isso,
alteram-se as relações internas entre sócios e sociedade, que, em geral, passam a ser membros de sociedade
com maior patrimônio ativo, mas na qual detêm participação percentual menor, o que provoca o
enfraquecimento de suas posições individuais em relação à sociedade e demais sócios”.

o

TOMAZETTE: “A fusão é a aglutinação de duas ou mais sociedades formando uma nova que lhes
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sucede em todos os direitos e obrigações. Nesta operação, surge uma nova pessoa jurídica, e todas as envolvidas
deixam de existir”.
●

Sucessão total pela nova sociedade, em todos os direitos e obrigações das sociedades fundidas.

●

Fusão e incorporação:
o

Aspectos comuns (GONÇALVES NETO): união de duas ou mais sociedades, resultando
em uma só, congeminação dos sócios de todas em uma sociedade resultante, posterior
extinção das sociedades independente de liquidação, e sucessão universal da sociedade
resultante nos direitos e obrigações das sociedades originais.

o

Principal distinção: permanência da personalidade jurídica da sociedade incorporadora.

INCORPORAÇÃO
●

Art. 227 – União de patrimônios entre sociedade incorporadora e sociedade incorporada, com
subsequente extinção da incorporada (Art. 219).

●

TOMAZETTE: “a incorporação é a operação pela qual uma sociedade absorve outra, que desaparece. A sociedade
incorporada deixa de operar, sendo sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela incorporadora, que tem um
aumento no seu capital social”.

●

SZTAJN: incorporação como espécie do gênero fusão – “Aplicam-se a essa figura as mesmas observações
feitas quando à fusão no que concerne às relações intra-societárias. Quanto ao conteúdo da operação, aponta-se apenas
o extintivo, já que uma das sociedades permanece, enquanto as outras se extinguem sem liquidação. Há transferência
patrimonial de uma ou mais sociedades a uma outra, anteriormente existente, extinguindo-se as primeiras, razão pela
qual seus sócios passam a ser membros da última, que permanece”.

●

Regras e procedimentos:
o

Aprovação pela Assembleia Geral da incorporadora do Protocolo de Incorporação e do
aumento de capital a ser subscrito e realizado pelos sócios da sociedade incorporada (Art.
227, §1º).

o

Necessária aprovação pela incorporadora de Laudo de Avaliação da incorporada (para
definir a relação de substituição entre as ações da incorporada e as ações da incorporadora
que serão entregues aos sócios da primeira) (Art. 227, §3º).

●

Tutela dos não controladores.
o

ASSIS GONÇALVES: “O patrimônio líquido da incorporadora não é avaliado em consideração a sua
personalidade jurídica que, posta em destaque, não concebe como a incorporação possa determinar o mesmo
tratamento legal para as incorporadas (moribundas, fadadas à extinção), como para a sobrevivente e
sucessora delas”.

o

Relação de substituição: conflito de interesses na aprovação, e tutela dos não controladores
(sobretudo em reorganizações intra-grupo)
▪

Parecer de Orientação CVM nº. 34.
●

“A avaliação das ações, para efeito de relação de troca, tem sido feita do
seguinte modo: em primeiro lugar, define-se o valor da Companhia,
normalmente por valor econômico baseado em fluxo de caixa descontado.
Em um segundo momento, atribui-se um valor para as ações de titularidade
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dos acionistas da Companhia (por cotação de mercado ou outro critério, e por
vezes com valores diversos para espécies diversas de ações), sem considerar
as ações de titularidade da Sociedade Holding, apurando-se o valor do
conjunto de tais ações. Por fim, atribui-se às ações remanescentes, de
titularidade da Sociedade Holding, valor equivalente à diferença entre o valor
do conjunto das ações dos demais acionistas, apurado na forma antes descrita,
e o valor de avaliação total da Companhia, apurado em primeiro lugar”.
●

“Têm sido adotados mecanismos visando a permitir que uma parcela
expressiva dos acionistas não-controladores da Companhia, mesmo titulares
de ações sem direito a voto, tenham a possibilidade de vetar a operação, desde
que compareçam à assembleia em número expressivo (normalmente 50%
mais uma ação emitida, excluídas as ações da Sociedade Holding), e votem
contra a incorporação. A CVM entende, entretanto, que tais mecanismos
somente seriam eficazes para afastar a discussão sobre o impedimento de voto
da Sociedade Holding nas operações descritas caso a incorporação, ou a
incorporação de ações, somente fosse aprovada pelo voto afirmativo de
acionistas não beneficiados que completassem isoladamente o quórum legal,
pois nessa hipótese o voto do acionista beneficiado de maneira particular seria
irrelevante, e um terceiro (o conjunto dos demais acionistas) teria confirmado
o sobre-preço concedido às ações de titularidade da Sociedade Holding.”

▪

Parecer de Orientação nº 35.
●

Deveres fiduciários dos administradores nas operações de fusão,
incorporação e incorporação de ações envolvendo a sociedade controladora
e suas controladas ou sociedades sob controle comum.

●

Incorporação x Incorporação de Ações.
o

Incorporação de Ações: incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de
outra companhia. Procedimento de criação de uma subsidiária integral (Art. 251 e 252) –
sociedade cujas ações são detidas em sua totalidade por uma única sociedade (exceção ao
princípio da pluralidade acionária).

