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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o tratamento que vem sendo 

conferido pelo Direito Societário brasileiro ao voto proferido em conflito de interesses nas 
assembleias de acionistas das Sociedades Anônimas. Nesse sentido, foi analisado o 

tratamento dado pela legislação vigente e a interpretação tanto da jurisprudência como da 
doutrina relacionada. Duas correntes interpretativas predominam, quais sejam a do conflito 
formal e substancial de interesses. Elas propõem consequências práticas distintas: a primeira 

prevê a vedação ex ante do exercício de voto e a segunda o controle ex post do voto. Observa-
se predominância na doutrina da interpretação materialista do conflito de interesses, e na 

jurisprudência da Comissão de Valores Mobiliários por interpretações formalistas. Diante 
desse panorama, será feito uma análise crítica dos principais argumentos trazidos pelas duas 
correntes que se destacam na doutrina e nas decisões da Comissão de Valores Mobiliários.   

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Societário. Voto de Acionistas em Conflito de Interesses. 
Artigo 115, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. Teoria Formal e Substancial do Conflito de 
Interesses. 

 
 

 
ABSTRACT: The scope of this assignment resumes the analysis of the Brazilian Corporate 
Law approach towards a shareholder vote under conflict of interests within the shareholders 

meetings. It was taken in consideration legislation, doctrine and jurisprudence on the matter. 
There are two major approaches: formal and substantial/material.  The prior forbids the vote 

to be taken place, while the latter intends to analyze its content in order to cognize the merit. 
The theories propose different applicability since formalists state that under a conflict of 
interests scenario the vote must be forbidden ex ante, as the materialists assert vote´s validity 

should occur ex post. Doctrine mainly adopts the position that the conflict of interests 
established in the Brazilian Law is substantial. In the other hand, the regulator jurisprudence, 

represented by the Brazilian Security Exchange Commission, understands that it is a case of 
formal conflict of interests. In this context, it was developed a critical analysis between both 
approaches regarding the subject.  

 
 

KEY WORDS: Corporate Law. Shareholders vote in Conflict of Interests. Article 115, 
paragraph 1st of the Law 6.404/76. Formal and Substantial Theory of the Conflict of Interests.  
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Introdução  

 

 

 O Brasil experimentou, entre 2005 e 2011, um pujante crescimento econômico que 

veio acompanhado de uma sofisticação das práticas de mercado. Nesse contexto, o estudo do 

Direito Societário ganha importância, especialmente no que se refere ao fortalecimento das 

práticas de governança corporativa. Procura-se, em última instância, criar um ambiente 

propício para o investimento com o desenvolvimento da regulação das companhias abertas 

como um instrumento de desenvolvimento econômico e social.  

 O tema do voto proferido em conflito de interesses é particularmente especial, tendo 

em vista que um consenso sobre o assunto parece estar longe, isso se observa não somente no 

Brasil, como em outras jurisdições. Ademais, é um tema de relevo para o direito societário, 

vis-à-vis os bens que intenta proteger, quais sejam, o patrimônio social da companhia, os 

direitos dos minoritários e a própria governança das companhias. 

 Com o intuito de trazer um panorama atual da questão, buscou, nesse trabalho, expor 

as principais posições sobre o tema na doutrina e na jurisprudência da Comissão de Valores 

Mobiliários. A partir da construção desse panorama, cumpre analisar como a questão do 

conflito de interesses deve ser abordada, objetivando-se a criação de um ambiente regulatório 

que maximize a eficiência econômica das Sociedades Anônimas. Contudo, o objetivo deste 

trabalho não é explorar todas as discussões realizadas sobre o tema tanto pela doutrina, como 

pela jurisprudência. Ao contrário, procurou-se trazer as discussões mais atuais e relevantes 

sobre o assunto, com o fim de elaborar uma análise que vise responder às necessidades atuais 

das Sociedades Anônimas.  

 Esse trabalho foi dividido em quatro capítulos, no primeiro Capítulo intenta-se 

responder à pergunta por que o conflito de interesses é um problema e, nesse sentido, 

necessita de regulação. No capítulo seguinte, tem como escopo estabelecer como a Lei 

brasileira trata esse problema, que é o conflito de interesses, e como a doutrina interpreta esse 

tratamento. No Capítulo 3 foram expostos os principais casos apreciados pela CVM sobre 

voto em conflito de interesses nas assembleias de Sociedades Anônimas e suas respectivas 

decisões. Por fim, no Capítulo 4, buscou-se tecer uma análise sobre qual seria a melhor 

interpretação a ser dada para os casos de voto em benefício particular e em conflito de 

interesses stricto senso.  
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1. Conflito de Interesses 

 
 

Na presente seção procurar-se-á debater o conceito de conflito de interesses lato 

sensu, e subsequentemente a oportunidade do tema sob uma análise jurídica estrita no âmbito 

dos normativos legais aplicáveis - cerne do desenvolvimento deste trabalho. 

Nesse sentido, cabe trazer a conceituação sobre conflito de interesses lato senso que 

Erasmo Valladão traz em sua obras “Conflito de Interesses nas Assémbleias de S.A.”. 

 

“Diz-se, assim, primeiramente, que os interesses podem ter uma relação de 

relevância ou de indiferença. Há indiferença entre os interesses quando não 

há qualquer relação ou interferência entre a satisfação de uma necessidade e 

a de uma outra do mesmo indivíduo. Há relevância quando existe essa 

relação ou interferência, que pode ser de solidariedade (ou 

instrumentalidade) ou de conflito (ou incompatibilidade).  

Carnelutti dá exemplos expressivos. Pode acontecer, diz ele, que a satisfação 

de uma necessidade facilite a de outras: se um homem não comeu e, assim, 

não restaurou suas forças, não consegue construir a sua casa. Há 

necessidade, outrossim, diz ele, cuja satisfação não ocorre senão através da 

conquista de posições sucessivas: para comer, o homem deve primeiro 

procurar o alimento, e para construir a casa deve procurar os materiais. 

Sucede, assim, a relação de instrumentalidade entre os interesses da mesma 

pessoa, de maneira que um possibilite atingir o outro, podendo-se falar 

também, nesse caso, em interesses mediatos e imediatos.  

Quando, porém, a satisfação de uma necessidade exclui a de outras, dá-se, 

então, o conflito, que é a consequência da limitação dos bens, em confronto 

com as necessidades do homem. Por essa razão, diz Carnelutti, 

frequentemente o homem se coloca num dilema: qual necessidade deve ser 

satisfeita e qual sacrificada? Assim se delineia o conflito entre dois 

interesses da mesma pessoa.”1   

 

O conflito de interesses surge, conceitualmente, quando se tem um agente exercendo o 

papel decisório pela companhia e, ao mesmo tempo, figura como agente no outro polo, ou 

seja, seu interesse é objeto da decisão a ser tomada pela companhia, pela qual decidirá. Nessas 

situações é como se o agente negociasse consigo, tendo, portanto, um incentivo a favorecer 

                                                 
1
 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São  Paulo : Ed. 

Malheiros, 1993. p. 17. 
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um dos lados, no qual ele possa auferir benefício diferenciado. No diapasão do Direito 

Societário, e de sua aplicação no âmbito das operações de fusões e aquisições, dentre outros, 

vale destacar um exemplo típico e recorrente que ilustra o cenário cerne deste texto: o 

acionista controlador de determinada companhia manifesta vontade, solene e deliberativa, 

sobre aquisição de empresa do mesmo grupo econômico. Há, nesse caso, a possibilidade da 

referida manifestação de vontade estar viciada, comprometendo a legitimidade da 

incorporação, haja vista tratar de contrato firmado em condições não equitativas, como, por 

exemplo, preço pago acima do mercado pelas ações do controlador na empresa a ser 

incorporada.  

O Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 35, 

publicado em 2008 trata dos deveres legais dos administradores nas incorporações de 

controladas. A orientação endereça o entrave conceitual que permeia as operações de fusão, 

incorporação e incorporação de ações envolvendo sociedades controladoras e suas 

controladas, no sentido de não haver duas maiorias acionárias decidindo e defendendo os 

interesses de cada companhia de forma equitativa.  Nesse sentido, surge o risco dos termos e 

condições de eventual permuta de ações não seja comutativa, no âmbito de determinada 

operação dessa natureza.  

Visando combater esse tipo de situação protegendo tanto acionistas minoritários como 

a própria companhia, a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades Anônimas”) trouxe em seus artigos 115, 116 e 117 normas regulando o conflito 

de interesses entre acionistas e a companhia. O presente trabalho delimita-se às normas de 

conflito de interesses no exercício de voto nas assembleias gerais de acionistas, em específico, 

às hipóteses de impedimento de voto elencadas no parágrafo primeiro do artigo n.º 115 da Lei 

das Sociedades por Anônimas. 

 

 

2. Conflito de Interesses na legislação brasileira - artigo 115 da Lei das Sociedades 

Anônimas: 

 
 
        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.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 
2001) 
 

        § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-

geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a 
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formação do capital social e à aprovação de suas contas como 

administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de 

modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia. 
 
        § 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que 
concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem 
prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. 
 
        § 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo 
do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. 
 
        § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem 
interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá 
pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as 
vantagens que tiver auferido.”(grifo nosso) 

 

 
2.1 Teoria Formal e Substancial 

 

Existem duas correntes principais na interpretação e aplicação do dispositivo acima no 

âmbito do voto do acionista majoritário nas assembleias de acionistas, a formal e a 

substancial.  

Apesar da diferença de abordagem doutrinária ser significativa, ela não  é binária. 

Conforme precedentes que serão analisados no Capítulo 3 deste trabalho, verifica-se que o 

debate acaba por criar ferramentas, tanto para o regulador quanto para o mercado, a 

estabelecer parâmetros jurídicos que dão lastro à estruturação das operações dessa natureza, 

contribuindo com a insegurança jurídica do arcabouço das transações de fusões e aquisições 

do Brasil.  

A principal diferença entre as teorias formal e substancial reside nos critérios de 

apuração, utilizados por cada corrente, que caracterizam a inaptidão do acionista no exercício 

de seu direito de voto nas assembleias. Enquanto os formalistas entendem que a 

caracterização conceitual do conflito de interesse per se é suficiente para a proibição do voto, 

os materialistas entendem que a análise substancial deve ser feita caso a caso, uma vez que 

mesmo em posição conflituosa pode o acionista controlador votar alinhado com os interesses 

da companhia, e não o contrário, não devendo haver uma preponderância da presunção de má-

fé frente ao direito de voto do acionista no alcance da Lei das Sociedades Anônimas. 

Logo, para os formalistas a vedação de voto do acionista controlador nos casos de 

conflitos de interesse, é uma mera consequência lógica, e não o começo de um análise fática. 

O argumento mais recorrente que substancia esse entendimento está na própria leitura literal 

do dispositivo. A lei traz, nesse sentido, hipóteses de vedação absoluta do exercício de voto, 
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não importando se o acionista teria votado em conflito de interesses ou não, bastando que o 

acionista esteja em uma situação na qual haja a potencialidade de votar-se de forma 

conflituosa, podendo privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da companhia.  

 A corrente materialista ou substancial, por outro lado, acredita não ser possível 

averiguar o conflito de interesses antes do voto ser proferido, sendo necessário uma análise a 

posteriori, uma vez que não há como se provar abuso de poder de voto em um cenário de 

conflito, sem que tenha sido analisado o teor da deliberação do acionista controlador vis-à-vis 

caso concreto.. 

Em uma situação em que o acionista controlador possa votar e desse voto, 

eventualmente, privilegiar interesse particular em detrimento do interesse social, para a 

corrente formalista, o acionista não poderia se quer proferir seu voto, tendo em vista a 

potencialidade dele proferir um voto conflituoso. Já para corrente mater ialista, ele poderia 

proferir o voto e caso tivesse votado em conflito de interesses seu voto poderia ser anulado. 

De acordo com essa última corrente, o acionista teria a oportunidade de votar atendo-se ao 

interesse social, mesmo tendo a possibilidade de ter interesse particular beneficiado em 

prejuízo do interesse da companhia. 

Atualmente, na doutrina brasileira observa-se uma preponderância da corrente 

materialista. Para Erasmo Valladão “a noção de conflito de interesses constante da nossa lei 

de sociedade por ações vincula-se a um conceito muito mais amplo do que o de um simples 

conflito formal” 2, além disso, os autores entendem que as restrições formais ao exercício de 

voto devem ser restritas às hipóteses excepcionais, tendo em vista as necessidades do mundo 

moderno e a dinâmica da concentração empresarial.3  

Nelson Eizirk compartilha da mesma posição, afirmando que uma presunção absoluta 

de conflito de interesses iria de encontro com o disposto na Lei das Sociedades Anônimas em 

seu artigo 117, parágrafo 1º, alínea “f”4, que prevê a possibilidade do acionista contratar com 

a companhia de seu grupo econômico desde de que a operação se dê em condições 

equitativas. Além disso, o autor afirma que nada impede que o acionista em uma situação de 

                                                 
2
 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Paulo: Ed. 

Malheiros, 1993. p. 94. 
3
 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A.,  São  Paulo : Ed. 

Malheiros, 1993. p. 91-97. 
4
 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. 

        § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

f) contratar com a companhia, d iretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, 

em condições de favorecimento ou não equitativas; 
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conflito de interesses vote em prol da sociedade, ainda, só será possível afirmar se a 

deliberação prejudicou a sociedade ou não por meio de uma análise a posteriori.5 

De acordo com Leães, também um partidário da corrente materialista, o conflito de 

interesses deverá ser apurado diante do caso concreto conforme as circunstâncias, para o 

autor, não tem como pensar de forma diferente tendo em vista que a Lei das Sociedades 

Anônimas previu no parágrafo quarto de seu artigo 115 a possibilidade da anulação do voto 

proferido de forma conflituosa, prevendo, ainda, que o acionista será responsabilizado pelo s 

danos causados, e adicionalmente obrigado-o a transferir as vantagens obtidas para a 

companhia.6 

 Modesto Carvalhosa é um dos representantes da teoria formal do conflito de 

interesses, que se mostra minoritária entre os doutrinadores brasileiros. O mestre afirma que 

as hipóteses de impedimento de voto previstas no parágrafo primeiro do art. 115 da Lei das 

Sociedades Anônimas se dá ex-lege, independente de sanção, o voto proferido nessas 

situações é nulo, conforme o art. 166, VII do Código Civil7. Nesse sentido, não haveria a 

necessidade de apurar-se o dano, já que a lei estaria vedando uma conduta. 

Independentemente se o laudo de avaliação está correto ou o contrato no qual o acionista 

figure como parte seja equitativo, caso o acionista vote nessas deliberações o voto ainda é 

nulo.8  

 Norma Parente, em artigo “O Acionista em Conflito de Interesses”9, traz uma série de 

considerações a respeito das teorias formais e substanciais, defendendo a teoria formal. 

Segundo a autora e ex-diretora da CVM,  a análise de conflito interesses deve ser feita ex 

ante, essa foi a posição tomada pelo legislador, veja-se  in verbis: 

“É justamente nesta acepção, focada no potencial dano à companhia, que a 
expressão “conflito de interesses” adquire maior relevância, pois 
dificilmente o conflito se revela desde logo insuperável.” 
“(...) não é razoável exigir a demonstração de um dano posterior para 
justificar a proibição deste voto, mesmo porque a reparação deste dano é 
sempre mais difícil – quando não impossível -, sendo muito mais plausível, 
diante de um dano iminente, optar pela via da prevenção.” 

                                                 
5
 EIZIRIK, Nelson, Lei das S/A comentada, São Paulo: ed. Quartier Latin, 2011. p. 660-664. 

6
 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas; São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 1989. P. 24-26.  
7
 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
8
 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014. P. 535-

614. 
9
 PARENTE, Norma Jonssen; O acionista em conflito de interesses in Direito Empresarial Aspectos atuais de 

Direito Empresarial brasileiro e comparado ; São Paulo: ed. Método, São Paulo, 2005. 
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“Permitir o voto conflitante seria consentir com a possibilidade de dano a 
companhia, subvertendo assim a preferência que o legislador confere ao 
interesse social sobre o interesse particular do acionista.”

10
 

 

A autora afirma, ainda, que o diploma societário deixou expresso as situações nas quais 

permite o voto em conflito de interesses, que é o caso do art. 256 da Lei das Sociedades 

Anônimas. 11 

 

2.2 Hipóteses de impedimento de voto 

 

Conforme se observa da transcrição do art. 115 da Lei das Sociedades Anônimas feita 

no início deste Capítulo, o parágrafo primeiro deste dispositivo traz quatro hipóteses de 

impedimento do exercício do direito de voto quais são; deliberações da assembleia geral 

relativas (i) ao laudo de avaliação de bens que concorrer para a formação do capital social e 

(ii) à aprovação de suas contas como administrador, (iii) nem em quaisquer outras que 

puderem beneficiá-lo de modo particular, ou (iv) em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia. 

Nas duas primeiras hipóteses, (i) e (ii), resta entendimento pacífico na doutrina e na 

jurisprudência que se trata de conflito formal de interesses, os acionistas que se encontram 

nessas situações estariam impedidos ex ante de exercerem o direito de voto 12 . Conforme 

assevera Erasmo Valladão: 

“Antes de mais nada, soa perfeitamente claro que as duas primeiras 
hipóteses nele reguladas, são hipóteses de divieto di voto. Nas deliberações 
relativas ao laudo de avaliação dos bens que conferiu ao capital social e à 
aprovação das contas como administrador, o acionista está proibido de votar, 
(...)”

13
 

 

 Diante do exposto, o presente trabalho irá focar nas duas últimas hipóteses do 

parágrafo primeiro, que determinam o impedimento de voto do acionista em deliberações nas 

quais possa auferir benefício particular e nas quais esteja em conflito de interesses. Essas duas 

hipóteses não são tão claras quanto às duas primeiras, sendo alvo de divergência tanto na 

doutrina como na jurisprudência, necessitando, nesse sentido, uma análise aprofundada.  

                                                 
10

 PARENTE, Norma Jonssen; O acionista em conflito de interesses in Direito Empresarial Aspectos atuais de 

Direito Empresarial brasileiro e comparado ; São Paulo: ed. Método, São Paulo, 2005. p. 330-334. 
11

 PARENTE, Norma Jonssen; O acionista em conflito de interesses in Direito Empresarial Aspectos atuais de 

Direito Empresarial brasileiro e comparado; São Paulo: ed. Método, São Paulo, 2005. p. 330-334. 
12

 Nesse sentido, ver FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de 

S.A., São Paulo: Ed. Malheiros, 1993; EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier 

Latin: 2011; CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 

2014; e REGO, Marcelo Lamy; Direito das Companhias; Rio de Janeiro: ed. Forense, 2009. 
13

 FRANÇA, Eras mo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A.,  São Pau lo: 

Ed. Malheiros, 1993. p. 87. 
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2.2.1  Benefício Particular 

 

Duas questões principais envolvem a análise desse tópico, a primeira delas é trazer as 

definições que a doutrina propõe do que seria o “benefício particular” e, diante desse 

conceito, analisar se é o caso de um conflito formal, com proibição de voto, ou um conflito 

substancial, com análise a posteriori de eventual voto proferido em conflito de interesses.  

Modesto Carvalhosa, ao definir benefício particular, recorre ao direito penal 

invocando o artigo 177, §2º, do Código Penal, que seria o voto proferido com o fim de obter 

vantagem para si ou para outrem. Afirma, ainda, que essa hipótese se difere das demais, tendo 

em vista que a sua ocorrência, necessariamente, implica em um ilícito. Como exposto no 

Capítulo 1 do presente trabalho, o autor em tela acredita que todas as hipóteses do parágrafo 

primeirodo artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas tratam-se de conflito formal de 

interesses, sendo o voto proferido nessas condições nulo, nos termos do artigo 166, VII do 

Código Civil. 14 

Erasmo Valladão, por sua vez, entende que benefício particular do tipo legal em tela 

seriam os benefícios e vantagens lícitas que a lei permite que sejam atribuídos aos acionistas, 

não se tratando de benefícios e vantagens de caráter extra-social. Os  autores afirmam, ainda, 

que nesse caso o conflito de interesses se revela de forma formalística, não sendo necessário 

uma análise caso-a-caso para a sua configuração.15 

Nelson Eizirik segue o mesmo entendimento, acrescentando que benefício particular é 

aquele que rompe a igualdade entre os acionistas, ou seja, seriam vantagens atribuíveis a 

apenas um dos acionistas, deixando-o em situação privilegiada, diante desse rompimento do 

tratamento igualitário entre os acionistas, trata-se de conflito formal de interesses, restando 

proibido o exercício de voto.16 

 Marcelo Lamy Rego concorda que o benefício particular trata-se de vantagem lícita e 

ocorre em situações que, devido a concessão de uma determinada vantagem, rompe-se a 

igualdade entre os acionistas. No entanto, discorda dos autores mencionados ao afirmar que 

trata-se de uma hipótese de conflito substancial de interesses, tendo em vista que o conflito 

não resta “facilmente verificável” no momento da deliberação, devendo ser apurado em 

análise a posteriori. 17 

 

                                                 
14

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014. P. 541. 
15

 FRANÇA, Eras mo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Pau lo: 

Ed. Malheiros, 1993. p. 88-91. 
16

 EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier Latin: 2011, p. 658-660. 
17

 REGO, Marcelo Lamy; Direito das Companhias; Rio de Janeiro: ed. Forense, 2009, p. 412-414. 
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2.2.2 Acionista em Conflito de Interesses 

 
A quarta e mais polêmica das hipótese do parágrafo primeiro  do artigo 115 da Lei das 

Sociedade Anônimas. é a referente ao voto proferido em conflito de interesses. 

De acordo com Erasmo Valladão o conceito para o tipo legal em questão deve ser 

extraído do próprio caput do artigo 115, onde se define voto abusivo, logo:  

 
“(...) o acionista que vota com o fim de causar dano à companhia ou a outros 
acionistas, ou vota com o intuito de obter vantagem que não faz jus, 
assumindo o risco de prejudicar a companhia ou outros acionistas, está, em 
qualquer desses casos, votando contrariamente àquele interesse 
comum.”

18
(grifo dele) 

 

Os autores defendem, ainda, que a noção de conflito de interesses constante na Lei das 

Sociedades Anônimas está relacionada a um conceito amplo, não sendo possível, portanto, 

uma abordagem sob a ótica do conflito formal de interesses. Afirma, ainda, em uma realidade 

de concentração empresarial, que o legislador fez a opção pelo controle ex post, caso contrário 

“eliminaria a possibilidade da sociedade controladora votar nas assembleias da controlada, 

dado o potencial conflito de interesses”19.20 

Para Modesto Carvalhosa, por outro lado, “conflito de interesses”, conceito constante 

no caput do artigo 115, não se confunde com interesse conflitante previsto no parágrafo 

primeiro, que se refere, exclusivamente, aos negócios jurídicos, contratos unilaterais ou 

bilaterais que serão celebrados entre o acionista e a companhia. 21 O autor, como exposto no 

item 2.1 acima, afirma se tratar de um conflito formal de interesses, confira:   

“Impossível tratar a questão casuisticamente. Tão somente se pode 
configurar, na espécie, o interesse conflitante no sentido formal e no 
pressuposto da própria licitude do negócio jurídico.” 
“ (...) A nulidade decorre da situação em que o acionista – que é ou será 
parte contratual – não pode formar a vontade da outra parte, que é ou será 
companhia.”

22
 

 

 Nelson Eizirik afirma que o conflito de interesses se instala quando: 

“(...) o acionista é portador, diante de determinada deliberação, de 2 (dois) 
interesses inconciliáveis: um enquanto indivíduo, singularmente 
considerado; outro enquanto membro de determinada comunidade acionária. 

                                                 
18

 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Paulo: 

Ed. Malheiros, 1993. p. 93. 
19

 FRANÇA, Eras mo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Pau lo: 

Ed. Malheiros, 1993. p. 94. 
20

 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Paulo: 

Ed. Malheiros, 1993. p. 94. 
21

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014, p. 560. 
22

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014, p. 560. 
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Assim o seu interesse particular é incompatível com o interesse social, não 
podendo um deles ser atendido com o sacrifício do outro.”

23
 

 

Defende, ainda, que a hipótese em tela trata-se de conflito substancial de interesses, o 

voto do acionista só pode ser considerado abusivo para com o interesse social da companhia 

diante de uma análise do caso concreto. O autor reconhece a possibilidade do acionista, 

mesmo em situação de conflito de interesses, votar privilegiando o interesse da companhia, 

seja por razões altruísticas ou pelo fato do acionista ter uma grande participação na empresa, 

nesse sentido, um voto contra o interesse da companhia iria mais prejudicá- lo do que 

beneficiá-lo. 24 

 Para Marcelo Lamy Rego, seguindo a mesma linha, afirma que o conflito de interesses 

ocorre nas situações em que o voto é exercido para “satisfazer interesse particular ou de 

terceiros” em detrimento ao “interesse comum” da sociedade. Nesse sentido, o autor entende 

ser um conflito substancial de interesses, a lei não prescreve uma proibição de voto, tendo em 

vista que o próprio artigo 117, parágrafo primeiro, alínea f e artigo 156, parágrafo primeiro, 

do diploma societário reconhece a possibilidade do acionista contratar com a companhia. 

Conclui o autor que há “limitação e não proibição ao exercício do direito de voto”.25  

 

2.2.3 Benefício Particular x Conflito de Interesses  

 

Cabe, ainda, tecer breves considerações sobre o que o doutrina traz como as principais 

diferenças entre a hipótese de voto em benefício particular e em conflito de interesses. 

Delimitar a diferença entre esses dois tipos legais tem sido objeto de divergência tanto na 

jurisprudência, que será abordada no capítulo seguinte, como na doutrina. 

Nesse diapasão, Modesto Carvalhosa busca no Parecer de Orientação CVM nº 35 o 

critério para se definir benefício particular citando o seguinte trecho do Parecer: “O 

impedimento de voto, portanto, se dá pela (i) especificidade do benefício, pela (ii) 

particularidade de seus efeitos em relação a um acionista, comparando com os demais.”26 

Para o autor, o benefício particular ocorre quando, em uma operação envolvendo todos 

os acionistas da companhia, um deles aufere benefício maior que os demais. Presta como 

exemplo desses negócios jurídicos as operações de fusão, cisão, incorporação de sociedades e 

                                                 
23

 EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier Latin: 2011, p. 661-662. 
24

 EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier Latin: 2011, p. 663. 
25

 REGO, Marcelo Lamy; Direito das Companhias; Rio de Janeiro: ed. Forense, 2009, p. 421-427. 
26

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014, p. 564. 
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incorporação de ações. O auferimento do benefício particular causa prejuízo apenas aos 

outros acionistas, não prejudicando, ao menos diretamente, a companhia em si. 27  

 Nesse ponto, reside, para o autor, a diferença nodal entre os dois tipos legais. Na 

quarta hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 115, estão em embate os interesses da 

companhia e de um acionista. O autor salienta, ainda, que no tipo legal em tela não ocorre 

necessariamente prejuízo para a companhia, o que se quer evitar é que o acionista, ao celebrar 

contrato bilateral ou unilateral com a companhia, não esteja formando a vontade da outra 

parte contratante, no caso a companhia. 28 

 Essa opinião esboçada por Carvalhosa parece refletir, em termos, nas posições dos 

demais doutrinadores. Para Erasmo Valladão, por exemplo, benefício particular se trata 

daquelas vantagens que o acionista recebe na qualidade de acionista, são benefícios 

perfeitamente lícitos, previstos em lei ou no Estatuto Social da Companhia. Já a hipótese do 

acionista que vota em conflito de interesses é mais ampla e abrange uma gama de situações na 

qual o acionista vota em contrariedade aos interesses comuns, visando causar dano à 

Companhia, ou causar dano aos demais acionistas, ou com o intuito de obter vantagem para si 

ou para outrem. 29  

Nelson Eizirk e Marcelo Lamy Filho, também, parecem compartilhar das opiniões dos 

autores acima citados, nesse sentido, benefício particular são aqueles advindos de uma quebra 

de igualdade entre os acionistas em uma relação jurídica que envolva todos os acionistas. 

Ainda, quanto ao conflito de interesses, os autores entendem se tratar de um tipo legal mais 

amplo que abarca todas as situações na qual o acionista tem um interesse particular que não 

tem como ser satisfeito sem o sacrifício do interesse social.30 

As divergências se acentuam no que se refere à caracterização dos tipos legais em tela 

como conflito formal ou substancial de interesses, para a maioria dos autores, a hipótese  de 

benefício particular trata-se de um impedimento de voto e a hipótese de conflito de interesses 

de um conflito substancial, com análise ex post.   

As principais razões para essa diferença vêm da própria definição do que seria 

benefício particular e conflito de interesses. A maioria dos autores concorda que a terceira 

                                                 
27

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014. p. 535-

614. 
28

 CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. Saraiva: 2014. p. 535-

614. 
29

 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de S.A., São Paulo: 

Ed. Malheiros, 1993. 
30

 EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier Latin: 2011 e REGO, Marcelo Lamy; 

Direito das Companhias; Rio de Janeiro: ed. Forense, 2009. 
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hipótese do parágrafo primeiro do artigo 115 está alinhada com as duas primeiras hipóteses ali 

previstas; quais sejam, laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do 

capital social e a aprovação de suas contas como administrador; nesse sentido, o conflito de 

interesses se revela ex ante, havendo impedimento de voto.31 Quanto ao conflito substancial, a 

maioria dos autores concorda que se trata de um tipo legal que abarca uma variedade maior de 

situações, logo o abuso no poder de voto não pode ser aferido ex ante, podendo ser verificado 

somente em uma análise a posteriori. Nas situações enquadradas nesse tipo legal, apesar do 

potencial voto conflituoso, o acionista poderia votar conforme o interesse social não cabendo, 

nesse sentido, uma presunção do voto em conflito, logo não caberia o impedimento de voto.32 

 

 

3. Decisões da Comissão de Valores Mobiliários  

 

 

Nesta seção será analisado a abordagem que vem sendo conferida na jurisprudência à 

questão do impedimento de voto nas hipóteses de benefício particular e conflito de interesses 

do parágrafo primeiro do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas. Por ter uma  ampla 

atribuição legal de poderes para apuração, julgamento e aplicação de sanções às lides 

envolvendo voto proferido em conflito de interesses no âmbito societário, estes acabam sendo 

resolvidos no âmbito da CVM, raras são as ocasiões que as disputas são  levadas ao judiciário, 

portanto, a interpretação mais relevante sobre o tema é conferida por esta Autarquia Federal.  

A CVM é entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda 

e foi criada pela Lei 6.385 de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, e, em conjunto, 

com a Lei das Sociedades Anônimas disciplina a atividade das companhias abertas e do 

mercado de capitais, incluindo, mas não se limitando às instituições financeiras, 

administradores de carteira de investimentos, auditores independentes e demais participantes 

do sistema de distribuição de valores mobiliários.  Ademais, a CVM tem poderes de aplicar as 

regras previstas na Lei das Sociedades Anônimas às companhias abertas.  

                                                 
31

 Nesse sentido, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de 

S.A., São Paulo: Ed. Malheiros, 1993., EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier 

Latin: 2011, p. 663 e CARVALHOSA, Modesto; Comentários à Lei de Sociedades Anônimas; São Paulo: ed. 

Saraiva: 2014. 
32

 Nesse sentido, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; Conflito de Interesses nas Assmbléias de 

S.A., São Paulo: Ed. Malheiros, 1993, EIZIRIK, Nelson; A Lei das S/A Comentada; São Paulo: ed. Quartier 

Latin: 2011, p. 663 e REGO, Marcelo Lamy; Direito das Companhias; Rio de Janeiro: ed. Forense, 2009. 
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As responsabilidades da CVM não se limitam à fiscalização e registro das operações 

societárias e de mercado de capitais, vis-à-vis poderes instituídos pela referida Lei para 

apurar, julgar e punir – administrativamente – as partes que venham a descumprir o 

estabelecido nos normativos aplicáveis, conforme o caso. Seja por meio de consultas formais 

à autarquia ou colegiadas, a CVM costuma firmar entendimento ao mercado, no que diz 

respeito aos temas de sua competência, e no caso de conflito de interesses não tem sido 

diferente.  

A CVM, portanto, já teve a oportunidade de analisar a temática em diversas ocasiões, 

no entanto, a questão está longe de ser pacífica. A discussão doutrinária que circunda em 

torno das correntes formalista e materialista do conflito de interesses transparece, também, 

nas decisões da CVM. Conforme a composição de seu colegiado, ora a aplicação da corrente 

formalista se mostra mais evidente, ora a corrente materialista prepondera.  

Nesse sentido, cabe uma análise dos seguintes julgados da CVM: (i) Inquérito 

Administrativo nº TA/RJ2001/4977 (“Caso Tim”); (ii) Inquérito Administrativo nº 

TA/RJ2002/1153 (“Caso Previ”); (iii) Processo Administrativo Sancionador nº RJ2004/5494 

(“Caso Ambev”); (iv) Processo Administrativo nº RJ2009/13179 (“Caso Tractebel”); e (v) 

Processo Administrativo nº RJ2013/10913 (“Caso Oi”). 

Desde o julgado do Caso Tim, em 2001, até aquele do Caso Oi, julgado recentemente, 

em 2014, pode-se observar mudança significativa no viés da abordagem do regulador, 

variando entre uma leitura formal da aplicação do art. 115 da Lei das Sociedades Anônimas e 

uma postura mais flexível, com a adoção da análise substancial do conflito de interesses, a 

depender do caso concreto e da composição do colegiado.  

Com isso, vale analisar brevemente alguns julgados sobre o tema, para ilustrar a 

evolução do racional desenvolvida pela CVM, que via de regra, estabelece por meio da 

minuta de seus votos colegiados um paralelo com a doutrina jurídica.   

 

 

 
3.1 Caso TIM 

 

 
No Caso Tim, discutiu se o voto proferido pela Tele Celular Sul Participações S.A. 

(“Tele Sul”), controlada indiretamente pela Telecom Italia Mobile, na assembleia geral 

extraordinária de 25.04.2000 da CTMR Celular S.A.(“CTMR”), que deliberou se o 

pagamento de royalties no valor de 1% da receita líquida pelo uso da marca TIM à Telecom 
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Italia Mobile, foi proferido de forma abusiva e em conflito de interesses. Diante disso, a 

Superintendência de Relações com Empresas entendeu que a Tele Sul não poderia ter 

participado desta deliberação e que seu voto foi, nesse sentido, proferido de forma abusiva e 

em conflito de interesses.  

Nessa ocasião, o colegiado da CVM se filiou à corrente formalista do conflito de 

interesses, o voto condutor foi o da Diretora Norma Parente que entendeu que a Tele Sul não 

deveria ter proferido seu voto pois tinha interesse ou se beneficiava de modo particular com a 

deliberação. A Relatora entendeu que, mesmo em deliberações unânimes, como foi o caso, a 

abstenção de voto do acionista controlador na assembleia mostra-se necessária, tendo em vista 

que sua ausência abriria espaço para uma maior discussão sobre o tema entre os acionistas 

minoritários. O fato do acionista controlador não votar implica que a decisão sobre o tema já 

não está previamente decidida, incentivando os acionistas minoritários a analisarem o tema 

mais profundamente.  

Afirmou, ainda, que não cabe o argumento de que a minoria não tem capacidade de 

tomar decisões pela companhia, o voto proferido de forma abusiva tanto pela minoria como 

pela maioria é repreendido pela legislação societária, não podendo se presumir que o voto a 

ser proferido pela minoria será abusivo. 

Ademais, entendeu que o conflito de interesses não se instala somente nos casos em 

que há um efetivo sacrifício do interesse da companhia em benefício de interesses dos 

acionistas, com auferimento de benefício particular. De acordo com a Relatora, a lei quer 

garantir que o contrato seja celebrado em bases equitativas e de forma benéfica para a 

empresa, impede, portanto, que o acionista que figure em ambos os lados do contrato decida. 

Nesse sentido, afirmou em seu voto que: “o conflito de interesses não pressupõe que os 

interesses sejam opostos mas que o acionista tenha duplo interesse”33, ainda, “A lei emprega a 

palavra conflito em sentido lato abrangendo qualquer situação em que o acionista estiver 

negociando com a sociedade”34.  

O Diretor Marcelo Trindade, também, votou pelo impedimento da Tele Sul de votar 

nas deliberações acerca do contrato de royalties com a Telecom Italia Mobile, no entanto, 

entendeu que se tratava, apenas, da hipótese de voto em benefício particular. No entender do 

Diretor, essa é uma hipótese de conflito formal de interesses, havendo impedimento de voto 

ex ante do acionista a ser beneficiado. Trouxe, primeiramente, a divergência na doutrina 

                                                 
33

 Voto proferido pela Diretora Norma Parente no Inquérito Administrativo CVM n TA/RJ2001/4977, julgado 

em 19.12.2001. 
34

 Voto proferido pela Diretora Norma Parente no Inquérito Administrativo CVM n TA/RJ2001/4977, julgado 

em 19.12.2001. 
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quanto aos conceitos de voto em conflito de interesses e voto em benefício particular, 

afirmando que:  

 

“Na verdade, embora a doutrina sempre considere o benefício particular a 
que se refere o §1º do art. 115 como um benefício na qualidade de acionista, 
tal assertiva parece irrealística, dado que a própria lei, dentre os direitos 
essenciais dos acionistas, inclui o de serem tratados de maneira idêntica, 
quando detentores da mesma espécie e classe de ações. Tal regra levaria 
quase sempre à nulidade da deliberação assemblear que pretendesse conferir 
direitos especiais a certos acionistas, independente da discussão sobre o 
impedimento de voto.  
A mim me parece que, embora tratando de benefício particular, quis a lei 
extremar uma hipóteses mais ampla que as anteriores, porém ainda 
previamente perceptível, de conflito de interesses, a qual ocorre sempre que 
se possa atestar prévia e induvidosamente que a deliberação trará benefício 
ao acionista, não extensível aos demais, ou à companhia. 
Por isso entendo que na deliberação sobre a celebração de um contrato 
bilateral entre a companhia e o acionista está previamente impedido o voto 
deste último, não por que enxergue necessariamente no contrato um conflito 
de interesses  - interesses que, aliás, normalmente convergem -, mas porque 
nele vejo um benefício particular (a contraprestação), benefício este que, 
concedido ao acionista contratante, não é estendido aos demais acionistas, 
por razões óbvias.” 

35
 

 

 Em conclusão, o Diretor afirmou que a terceira hipótese do parágrafo 1º do art. 115 da 

Lei das Sociedades Anônimas, voto em benefício particular, trata-se de um impedimento de 

voto ex ante do exercício de voto, “Não fosse assim, a lei enunciaria a norma de modo 

distinto, isto é, sem proibir o voto – como faz - , mas sim limitando-se a determinar a 

composição dos prejuízos na hipótese deles virem ocorrer”36.  

 O Diretor Luiz Antônio Sampaio divergiu do posicionamento adotado pela Diretora 

Norma Parente e pelo Diretor Marcelo Trindade. Primeiramente, analisou a quarta hipótese do 

parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, ou seja, voto em conflito de 

interesses, concluindo que “o conflito de interesses se instala de maneira substancial, não 

formal, efetiva e inconciliável”37. Portanto, hipóteses em que há convergência de interesses, 

tanto acionista como companhia estão se beneficiando da operação, não cabe falar em uma 

situação de conflito de interesses. O Diretor acrescentou que a vedação a priori, pressupondo-

se que o acionista votante vai privilegiar interesse particular em detrimento do interesse 

                                                 
35

 Voto proferido pelo Diretor Marcelo Trindade no Inquérito Administrativo CVM n TA/RJ2001/4977, julgado 

em 19.12.2001. 
36

 Voto proferido pelo Diretor Marcelo Trindade no Inquérito Administrativo CVM nº TA/RJ2001/4977, julgado 

em 19.12.2001. 
37

  Voto proferido pelo Diretor Luiz Antônio Sampaio no Inquérito Administrativo CVM nº TA/RJ2001/4977, 

julgado em 19.12.2001. 
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social, vai de encontro com os princípios da presunção de boa-fé e da confiança que está no 

cerne das relações entre acionistas. Defendeu, ainda, que o voto só deve ser restrito e m 

situações especialíssimas, tendo em vista que é um direito fundamental do acionista devendo, 

portanto, sua restrição ser apreciada diante de um caso concreto e a posteriori.  

Quanto ao fato de se impedir aprioristicamente o controlador de votar, o Diretor teceu 

algumas considerações em relação ao Princípio Majoritário consagrado na Lei das Sociedades 

Anônimas, o controlador é quem está mais exposto ao risco de uma eventual perda para a 

empresa, além disso, o mais próximo da condução dos negócios sociais da companhia, logo o 

mais apto a tomar decisões pela empresa, não cabendo uma vedação ex ante ao seu exercício 

do direito de voto.  

 O Diretor, também, divergiu do Diretor Marcelo Trindade e da Diretora Norma 

Parente quanto à terceira hipótese do impedimento de voto do parágrafo 1º do artigo 115 da 

Lei das Sociedades Anônimas, qual seja, voto em benefício particular. Nesse sentido, afirmou 

que não haveria preenchimento do tipo legal em tela tendo em vista que quem estaria 

auferindo suposto benefício seria a Telecom Italia e não a Tele Sul, que sequer figura em um 

dos polos do contrato de royalties que se discute. A concepção trazida pelo Diretor para 

benefício particular seriam os benefícios que criassem uma situação de desigualdade entre os 

acionistas em consonância com o entendimento de Erasmo Valladão e Novaes França, 

exposto no item 2.2.1 deste trabalho. Nesse sentido, contratos do acionista com a companhia 

não se enquadrariam nessa hipótese, o acionista tanto celebra o contrato, bem como recebe 

sua contraprestação não pelo fato de ser acionistas. O benefício particular estaria restrito aos 

benefícios recebidos na qualidade de acionista suscetíveis de romper com uma situação de 

igualdade entre os sócios.  

O Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho acompanhou o voto proferido pela 

Relatora Norma Parente não tecendo maiores considerações sobre as hipóteses de voto em 

conflito de interesses ou em benefício particular. 

 

 

3.2 Caso Previ-Sistel  

 

 

 No Caso Previ-Sistel, o colegiado apreciou o voto proferido pela Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil (“Previ”) e pela Fundação Sistel de Seguridade Social 

(“Sistel”), na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.11.1999 da Tele Norte Leste 
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Participações S.A. (“Tele Norte”), que deliberou sobre contrato entre a Telemar Participações 

S.A. (“Telemar”), controladora da Tele Norte, e companhias concessionárias da Tele Norte. 

Previ e Sistel possuem uma participação indireta na Telemar maior do que na Tele Norte, 

colocando o voto proferido na Assembleia mencionada em situação peculiar. 

 A Diretora Relatora do caso, Norma Jossen Parente, em seu voto, trouxe, 

primeiramente, a diferença entre voto abusivo do artigo 115, caput38 da Lei das Sociedades 

Anônimas e o voto conflituoso do artigo 115, parágrafo 1º do diploma societário. Para a 

Diretora, o voto exercido de forma abusiva é verificado a posteriori pela própria natureza do 

tipo legal, isto é, necessário que haja o voto para que possa haver o abuso. Já o voto 

conflituoso, no entender da Relatora, trata-se de uma proibição de votar, tendo em vista a 

clara disposição gramatical do texto do parágrafo primeiro do artigo 115, veja-se: “O 

acionista não poderá votar”.  

Ademais, a Diretora afirmou que a lei societária traz duas exceções à regra da 

proibição de voto em situações de conflito de interesses que são os artigos 26439, que prevê a 

possibilidade do acionista controlador votar na incorporação de empresa do mesmo grupo, e o 

artigo 265, pelo qual o acionista controlador não está impedido de votar em deliberações 

lastreadas na convenção de grupo40. Em ambos os casos, é conferido ao acionista dissidente o 

direito de recesso como remédio, acrescentou ainda afirmando que: “No sistema de proteção 

estabelecido pela Lei n 6.404/76, resta claro que sempre que o controlador puder votar nas 

deliberações em que tiver interesse conflitante será garantido ao dissidente o direito de 

recesso”41. 

                                                 
38

 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. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001). 
39

  Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à 

assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das 

relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do 

patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos 

critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores 

Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001). 

§ 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, previstas no protoc olo da 

incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas 

dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que aprovar a operação, observado o disposto nos 

arts. 137, II, e 230, poderão optar entre o valor de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do 

patrimônio líquido a preços de mercado. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 
40

 Direito de recesso previsto no parágrafo único do artigo 270 da Lei das sociedades anônimas: Parág rafo único. 

Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, 

ao reembolso de suas ações ou quotas. 
41

 Voto proferido pela Diretora Norma  Jonssen Parente no no Inquérito Administrativo CVM n TA -

RJ2002/1153, julgado em 06.11.2002. 
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 Quanto ao conceito de benefício particular, a Relatora entendeu que seriam aqueles 

benefícios que o acionista recebe na condição de acionista e que não recebem seus pares, 

quebrando, assim, a isonomia entre os acionistas proprietários de ações da mesma espécie e 

classe.  

Ao definir conflito de interesses, a Relatora trouxe o conceito exarado pelo 

doutrinador Rodrigo Uria, afirmando que deve haver uma situação de contraposição de 

interesses entre os interesses do sócio e da companhia, é necessário, portanto, que haja um 

“nexo de causalidade” entre a realização do interesse do acionista, ou de terceiros que queira 

beneficiar, em detrimento dos interesses da companhia. Ressaltou, ainda, que o tipo legal 

previsto na Lei das Sociedades Anônimas não comporta análise do elemento psicológico, 

sendo irrelevante a intenção do acionista em causar prejuízo ou não. Defendendo, ainda, que a 

lei prevê o conflito de interesses como um conflito formal a Relatora afirmou:  

“Segundo, porque como dito, a lei brasileira é clara e proíbe liminarmente o 
voto ao acionista que estiver em conflito de interesse. A lei sequer permite 
que se discuta a significância do conflito. Simplesmente, havendo conflito, 
proíbe o voto. A lei tampouco excepciona a regra para permitir o voto em 
conflito desde que exercido no interesse da companhia. A lei é taxativa, seu 
teor não comporta exceções. A lei optou por liminarmente proibir o voto. 
Permitir o voto, para depois questionar-se sobre a existência de dano ou 
mesmo se havia ou não conflito de interesses só tumultuaria a vida da 
sociedade, com as incertezas que podem advir de discussões judiciais, que 
dependem de provas complexas e que terminam gerando incertezas quanto 
aos seus rumos. Portanto, a preservação da harmonia e segurança da 
atividade empresarial, também, impunham a medida preventiva.”

42
 

 

Argumentou que é necessário interpretar o conflito de interesses à luz do Princípio da 

Moralidade e, nesse sentido, a complexidade das estruturas societárias não pode servir de 

escusa para que o voto seja proferido de maneira conflituosa. Nesse diapasão, a lei presume 

que o acionista, diante de uma situação em que esteja em jogo interesse particular e interesse 

social, tende a privilegiar seu interesse, a lei atua, nesse sentido, de forma preventiva, 

proibindo aprioristicamente que o voto seja proferido.  

Por fim, concluiu, em seu voto, que a Previ e a S istel não poderiam ter proferido seus 

votos na Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.1999 da Tele Norte, tendo em vista que 

estavam decidindo sobre um acordo no qual figuravam em ambos os lados, logo em conflito 

de interesses, “(...) em última análise, um negócio consigo próprio” 43 , nas palavras da 

                                                 
42

 Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente no Inquérito Administrativo CVM n TA -RJ2002/1153, 

julgado em 06.11.2002. 
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 Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente no Inquérito Administrativo CVM n TA -RJ2002/1153, 

julgado em 06.11.2002. 
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Relatora. Afirmou, ainda, a desnecessidade de se apurar o fato de Previ e Sistel terem ou não 

auferido ganhos com a operação, já que o tipo legal veda a mera conduta de votar em situação 

de conflito de interesses, não se exigindo a comprovação de qualquer dano.     

O Diretor Wladimir Castelo Branco Castro divergiu da Relatora, entendeu que o 

conflito de interesses comporta análise a posteriori, tendo em vista que não se pode presumir 

que o acionistas em potencial conflito de interesses vá votar contra o interesse da companhia. 

Discordou da Relatora afirmando, ainda, que o voto conflituoso, para ser caracterizado como 

tal, deve ser demonstrada a vontade do acionista de obter vantagem com aquele ato. 

Divergiu, também, da Relatora Norma Parente o Diretor Luiz Antônio de Sampaio 

Campos na conceituação proposta de conflito de interesses. O Diretor reforçou sua posição 

proferida no Caso Tim de que se trata de “conflito substancial, estridente, colide nte; um 

interesse inconciliável (...)”44. Refutou, ainda, a conceituação trazida pela Relatora afirmando 

que para a caracterização do tipo legal do parágrafo primeiro do artigo 115 é necessário que 

haja interesses divergentes ou opostos, não bastando apenas o “duplo interesse”. Elimina-se, 

dessa forma, as situações nas quais, apesar da empresa e acionista estarem em lados opostos 

de uma relação jurídica, haja uma convergência de interesses. O Diretor afirmou que essa é a 

definição dada nas demais jurisdições que preveem o conflito de interesses de forma genérica, 

entendimento, também, majoritário na doutrina. Diante dessa abordagem, o Diretor entendeu 

que não se deve adotar a teoria do conflito formal de interesses, tendo em vista que a efetiva 

ocorrência do conflito só pode ser apurada após que o voto fora proferido.  

Quanto ao argumento apresentado pela Relatora que nas situações em que a lei 

permitiu o voto em conflito de interesses ela prevê o direito de recesso como instrumento de 

proteção dos demais acionistas, o Diretor entendeu que o tipo legal do voto proferido em 

conflito de interesses não está direcionado apenas ao voto do controlador, mas ao voto de 

qualquer acionista. O direito de recesso é, nesse sentido, um mecanismo que visa equilibrar as 

relações entre acionistas majoritários e minoritários. Além disso, o conflito de interesses é um 

mecanismos que visa proteger os interesses da sociedade e não dos acionistas.  

O Diretor trouxe a possibilidade do voto poder ser desconsiderado caso seja proferido 

em conflito de interesses, conforme prevê o parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.  

Nesse sentido, observa:  

“A pergunta que se faz é relativamente óbvia: se há uma fórmula que 
permite o voto e se permite a desconstituição deste voto se viciado, se 
violador do interesse social, por que razão não adotá-la, vez que esta tese 
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 Voto proferido pelo Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM n TA -

RJ2002/1153, julgado em 06.11.2002. 
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conciliaria todos os interesses daqueles que pretendessem votar e da 
sociedade que não pode se ver espoliada de seus interesses? Só encontro a 
resposta no capricho ou no preconceito, argumentos que jamais me 
convenceram.” 

45
 

 
 Por fim, o Diretor votou pela não condenação da Previ e da Sistel, tendo em vista que 

não ficou comprovado que houve efetivo dano aos interesses das companhias envolvidas.  

 O Presidente Luiz Leonardo Cantidiano acompanhou o voto do Diretor Luiz Antônio 

Sampaio, absolvendo todos os acusados, entendeu que a operação em tela não beneficiou 

Previ ou Sistel de modo particular e que o voto proferido pelas acusadas estava em 

consonância com interesse social das companhias.  

 

 

3.3 Caso AMBEV 

 

  

 No Caso AMBEV, a CVM apurou se os acionistas controladores da Companhia de 

Bebidas das Américas – AMBEV (“AMBEV”), dentre outras acusações, agiram em abuso do 

poder de controle e em conflito de interesses na operação de incorporação (“Incorporação”) 

da Labatt Brewing Canadá Holding Ltd. (“Labatt”) pela AMBEV. Uma permuta de ações da 

AMBEV detida por seus controladores por ações de emissão da Interbrew S.A. (“Interbrew”), 

proprietária da Labatt, antecedeu e teria sido um dos pré-requisito para a operação de 

Incorporação (“Permuta”). Nesse sentido, os controladores da AMBEV não poderiam ter 

votado na deliberação assemblear que aprovou a Incorporação, tendo em vista que a AMBEV 

teria se comprometido junto à Interbrew a votar favoravelmente. Os acionistas controladores 

da AMBEV teriam, portanto, sido beneficiados na operação de Permuta e, em troca, 

aprovariam a Incorporação em condições vantajosas para a Interbrew, logo toda a companhia 

teria que arcar os custos dos benefícios havido na Permuta.  

 O Diretor Relator do caso, Wladimir Castelo Branco Castro, afirmou em seu voto que 

a hipótese de voto em benefício particular, assim como as duas primeiras hipóteses do 

parágrafo primeiro do art. 115 da Lei das Sociedades Anônimas, tra ta-se de conflito formal de 

interesses, ou seja, a lei proíbe taxativamente que o voto seja proferido. Quanto à quarta 

hipótese, o Relator afirmou se tratar de conflito substancial de interesses, com controle ex post 

do direito de voto. Entretanto, afastou a aplicação do art. 115 da Lei das Sociedades 
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Anônimas, tendo em vista que o caso em tela trata-se de incorporação de companhia sob 

controle comum se submetendo à legislação societária específica, quais sejam art. 264, 

caput46 e parágrafo 4º47 da Lei das Sociedades Anônimas, afirmou, nesse sentido, “(...) a lei 

das sociedades anônimas reconhece a submissão do interesse da companhia ao interesse do 

grupo, afastando, por conseguinte, a aplicação da regra sobre conflito de interesses nas 

deliberações assembleares”48.  

 Nesse ponto, o Relator foi acompanhado pelo Diretor Marcelo Trindade que afirmou 

que a Lei das Sociedades Anônimas permite que o controlador vote em incorporação de 

companhia sob o mesmo controle; “(...) mesmo reconhecendo que não há duas maiorias 

distintas que deliberem de forma separada sobre a operação – admite o voto do 

controlador”49, conforme dispõe o art. 264 da Lei das Sociedades Anônimas. 

 Divergiu, no entanto, a Diretora Norma Parente que entendeu que a operação de 

Permuta e Incorporação não devem ser tratadas como operações em si, mas como parte de 

uma mesma operação. Nesse diapasão, não caberia um afastamento da aplicação do art. 115 

da Lei das Sociedades Anônimas para a aplicação do art. 264 do diploma societário. A 

Diretora entendeu, ainda, que a operação em questão se enquadraria tanto na hipótese de voto 

proferido em deliberação sobre laudo de avaliação de bens com que concorrer para a 

formação do capital social, bem como em que se aufira benefício particular, ou, ainda, em 

conflito de interesses, primeira, terceira e quarta hipótese, respectivamente, de impedimento 

de voto do parágrafo primeiro do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas.  

 Além disso, a Diretora contra argumentou o Relator reafirmando sua posição exarada 

no Caso Tim de que a hipótese de voto em conflito de interesses trata-se de um impedimento 

formal e apriorístico de voto. Nesse contexto, o voto proferido de forma abusiva se difere do 

voto em conflito de interesses, pelo fato do primeiro exigir o elemento subjetivo do dolo, ou 
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Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à 

assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o  cálculo  das 

relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do 

patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mes mos 

critérios e na mes ma data, a p reços de mercado, ou com base em outro critério  aceito pela Comissão de Valores 

Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001). 
47

 Art. 264  §4º Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por s ua controlada, à 

fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações de companhia controlada ou 

controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle comum. (Redação dada 

pela Lei nº 10.303, de 2001). 
48

 Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro no Processo CVM RJ 2004/5494, ju lgado em 

16.12.2004. 
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 Voto proferido pelo Diretor Marcelo Fernandez Trindade no Processo CVM RJ 2004/5494, julgado em 

16.12.2004. 
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seja, é necessário que se caracterize o animus do acionista de lesar a companhia para se 

auferir vantagem. Afirmou, ainda: 

“Já, no caso do voto conflitante, sobressai o elemento objetivo, em função da 
situação fática de conflito do acionista para com a companhia. Neste caso, a 
lei atua preventivamente, ao dispor que “o acionista não poderá votar”, 
sendo o voto, portanto, nesses casos, proibido. Ressalta-se, exemplificativo, 
admitindo outras possibilidades. ”

50
  

 
 Concluindo, restou vencida a Diretora Norma Parente prevalecendo o voto do Relator, 

que afastou a aplicação do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas ao caso.  
 

 

3.4 Caso Tractebel 

 

 

  No Caso Tractebel, julgado em 09.09.2010, o colegiado da CVM aprecio u a 

possibilidade da GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. (“GDF Suez”) votar na 

assembleia geral extraordinária da Tractebel Energia S.A. (“Tractebel”) que deliberasse sobre 

a aquisição da Suez Energia Renovável S.A. (“Suez Energia”). GDF Suez é controladora da 

Tractebel e detém a totalidade das ações da Suez Energia.  

 O Diretor Relator do caso, Alexsandro Broedel Lopes, trouxe em seu voto uma breve 

análise dos casos da CVM acima relatados sobre conflito de interesses, delineando um 

histórico do posicionamento adotado pela CVM acerca do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei 

das Sociedades Anônimas. Em seguida, abordou a discussão doutrinária sobre o conflito 

substancial e material de interesses afirmando que se filia a corrente formalista por entender 

que a Lei das Sociedades Anônimas prevê expressamente que o acionista estaria proibido de 

votar. Inovou, entretanto, na jurisprudência da CVM ao fazer uma análise econômica do 

conflito de interesses e qual seria, nesse parâmetro, a melhor interpretação a ser dada, conflito 

material ou substancial de interesses.  

 Afirmou, nesse sentido, que os contratos estão imersos em situações de assimetria 

informacional, o que claramente é o caso em tela, tendo em vista a assimetria de informações 

entre acionistas controlador e minoritário. Nesse sentido, argumentou que a lei deve trabalhar 

de maneira a estabelecer mecanismos que minimizem essas assimetrias. É importante, ainda, 

estabelecer um sistema de incentivos, o controlador em uma potencial situação de conflito de 

interesses poderá votar em conformidade com os interesses sociais ou poderá proferir voto 
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conflituoso no qual privilegie interesse particular em detrimento do interesse da companhia. 

Nessa situação, não tem como prever como votará o acionista, no entanto, tem-se uma 

situação de potencial conflito de interesses instalada ex ante. A proibição de voto é, nesse 

sentido, afirmou o Relator, a melhor forma de se alinhar os interesses de acionistas 

minoritários e do controlador. O controlador terá, nesse contexto, que informar os 

minoritários acerca das condições da contratação, diminuindo a assimetria informacional e 

evitando que a companhia incorra em eventuais prejuízos por um voto proferido em conflito 

de interesses, já que quem irá decidir sobre as operações são os minoritários. 

 Refutou, ainda, o argumento de que a proibição de voto vá contra a dinâmica 

empresarial, afirmando que os mecanismos de correção das assimetrias informacionais 

existem em todos os ramos da economia e, ao contrário, conferem uma maior eficiência à 

prática empresarial. Acrescentou que custos são inerentes a todos os mecanismos de redução 

de assimetria informacional, no entanto, inegáveis benefícios são gerados. O Relator, também, 

compartilhou da posição de Fábio Konder Comparato afirmando que o conflito de interesses 

pode transparecer de maneira apriorística nas situações claras de conflito de interesses, e 

também a posteriori onde não está tão claro o conflito. Afirmou, ainda, que práticas de 

governança corporativa que visam a diminuir o conflito são plenamente válidas, tanto a 

doutrina como a jurisprudência não devem fechar os olhos para essas alternativas.  

 Por fim, concluiu que o caso em tela trata-se de um conflito de interesses que se 

instala a priori, tendo em vista que se trata de contrato bilateral entre a companhia e o 

controlador, restando ameaçado os direitos dos acionistas minoritários.  

 O Diretor Marcos Pinto se posicionou a favor da corrente do conflito de formal de 

interesses. Para o Diretor, a lei, no parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades 

Anônimas, é clara em proibir o voto em conflito de interesses e em benefício particular, ela 

não está prescrevendo que o voto seja proferido em conformidade com o interesse social, mas 

ela proíbe que o voto seja sequer proferido. Quanto à hipótese de voto em benefício 

particular, a lei não está se referindo apenas às vantagens que o acionista recebe na qualidade 

de acionista, mas a qualquer vantagem decorrente daquela deliberação. Exemplo disso é 

quando o acionista vai celebrar um contrato com a companhia, ele estaria, nessas situações, 

impedido de participar dessa deliberação, pois daquela deliberação poderia auferir uma 

vantagem particular.  

 O Diretor afirmou, ainda, que esse exemplo, acionista contratando com a companhia, 

também se trata de uma hipótese de voto em conflito de interesses, o acionista estaria, 

portanto, proibido de votar nas deliberações relativas a este contrato nos termos do parágrafo 
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1º do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas. Diante disso, sempre ocorrerá o conflito de 

interesses quando o acionista não estiver na melhor posição para decidir por aqueles que ele 

representa. A hipótese de conflito de interesses não se restringe apenas aos casos quando os 

interesses são inconciliáveis, basta que haja o duplo interesse para estar configurado o conflito 

e, logo, a vedação do voto.  

 Quanto ao argumento de que o parágrafo 4º do artigo 115 da Lei das Sociedades 

Anônimas51 estaria a indicar que a lei entende que as hipóteses de voto proferido em conflito 

de interesses seria um conflito substancial de interesse com controle a posteriori, o Diretor 

observou que o dispositivo está a indicar um remédio em caso de descumprimento  do 

parágrafo 1º do mesmo artigo, e não um controle posterior de voto proferido em conflito de 

interesses. O objetivo da norma seria proteger a companhia de eventuais prejuízos, vedando 

que o acionista interessado participe de certas deliberações, na qual haja um risco de que a 

companhia e, por conseguinte, os demais acionistas sofram prejuízo. O controle posterior não 

teria esse intuito, de proteger os interesses da companhia, tendo em vista a morosidade do 

judiciário brasileiro. Caso a companhia fosse lesada por um eventual voto conflituoso recorrer 

ao judiciário não seria uma medida eficaz para a companhia reaver prejuízos. 

 Assim como o Relator, o Diretor Marcos Pinto analisou o conflito de interesses sob o 

aspecto econômico. Argumentou que as operações mais eficientes sob o ponto de vista 

econômico são aquelas realizadas sem causar prejuízos à companhia e aos acionistas 

minoritários. Nesse sentido, afirmou ser necessário um arcabouço de proteção aos acionistas 

minoritários para que se tenha um ambiente que gere proteção aos investidores e, como 

consequência, fomento ao mercado de capitais.  

 Nos casos de companhias com um pequeno free float, o Diretor entendeu que os 

minoritários, mesmo que pouco representativos, estariam em uma melhor posição para votar 

nas situações de conflito de interesses, tendo em vista que; “Na prática, o controlador sempre 

terá incentivos econômicos para favorecer a si próprio em detrimento da sociedade.” 52 

Refutou, portanto, o argumento de que deixar a decisão aos minoritários seria contra 

producente e violaria o Princípio Majoritário, consagrado pela legislação societária brasileira.  

 O Diretor Eli Loria votou reconhecendo que as três primeiras hipóteses do parágrafo 

primeiro do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, quais sejam voto na aprovação do 
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laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social, na aprovação 

de suas próprias contas como administrador e nas deliberações que puderem beneficiar o 

acionista de modo particular, tratam-se de uma presunção de conflito de interesses e nesses 

casos haveria vedação do voto.  

 Quanto à quarta hipótese do parágrafo primeiro do artigo 115, por não descrever uma 

conduta objetiva, deverá ser analisado a posteriori se o voto foi proferido em conflito de 

interesses ou não. No entender do Diretor, não tem como se afirmar ex ante se o voto será 

conflituoso ou não. Nesse sentido afirmou:  

“O entendimento pelo controle a priori do voto inverte a lógica da lei 
societária de prevalência da maioria e, conforme destacado em votos 
proferidos em casos anteriores, impede de votar aquele que sofrerá um 
impacto relevante da decisão (por sua participação expressiva no capital 
social da companhia) e que melhor conhece os negócios sociais, 
confrontando o princípio da boa-fé que rege as relações comerciais, sendo o 
exercício do voto regra geral que, aliás, constitui-se em um direito do 
acionista não-controlador e em um dever do acionista controlador.”

53
 

 

 A Presidente Maria Helena Santana acolheu em seu voto a posição adotada pelo 

Diretor Marcelo Trindade no Caso Tim, exposto no item 3.1 deste capítulo, afirmando que o 

acionista, em contrato bilateral com a companhia, estaria impedido de votar, nos termos do 

parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, tendo em vista que estaria, nessa 

situação, recebendo benefício particular. A Presidente entendeu que benefício particular não 

estaria restrito apenas aos benefícios que o acionista recebesse como tal, mas qualquer 

benefício que rompesse a igualdade com os demais acionistas. A Presidente adotou um 

conceito mais amplo para benefício particular com intuito de maximizar a eficácia do 

dispositivo legal. 

 Quanto à quarta hipótese do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades 

Anônimas, a Presidente entendeu que se trata de conflito formal de interesses, tendo em vista 

que a lei claramente dispôs nesse sentido. A Presidente argumentou, ainda, que a própria 

topografia do dispositivo prescreve essa interpretação, não poderia o legislador dispor em um 

mesmo dispositivo três hipóteses de conflito formal de interesses e uma hipótese de conflito 

substancial. Acrescentou que a lei já previu o abuso de voto no caput do artigo 115 que 

abarcaria as hipóteses em que o voto fosse proferido de forma conflituosa, logo uma 

interpretação do conflito de interesses sobre uma ótica materialista esvaziaria o conteúdo do 

parágrafo 1º da Lei das Sociedades Anônimas.  
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 Fez, ainda, considerações sobre o argumento de que uma interpretação do conflito de 

interesses como sendo uma vedação formal do exercício de voto iria de encontro com o 

Princípio Majoritário. De acordo com a Presidente, nas situações de conflito de interesses, não 

vigora o princípio majoritário tendo em vista que o acionista controlador, nessas situações, 

não está na melhor situação para decidir pela sociedade. Normalmente o controlador é o mais 

recomendado para tomar decisões pela sociedade, pois está mais expo sto a eventuais perdas, 

além disso, está na condução dos negócios sociais, logo, possuindo maiores conhecimentos 

para decidir. No entanto, nas situações de conflito de interesses esses incentivos são 

subvertidos, não cabendo a aplicação do Princípio Majoritário.  

O Diretor Otávio Yazbek, em seu voto, concordou com a Presidente afirmando que o 

voto exercido em conflito de interesses trata-se de conflito formal com vedação ex-ante do 

exercício de voto. Dentre os argumentos que levanta para sustentar sua posição, afirmou que o 

direito de voto, como todos os direito, não é absoluto e o mesmo é delineado pelas 

disposições da Lei das Sociedades Anônimas. Ademais, não crê que uma interpretação no 

sentido formal estaria a infringir a Presunção de Inocência e a Boa-fé, pois, assim como 

diversas normas do ordenamento jurídico, esta tem o caráter profilático. 

 No que tange às deliberações as quais o acionista possa auferir benefício particular, o 

Diretor discordou da Presidente adotando uma interpretação diferente do conceito de 

benefício particular. O Diretor entendeu que essa hipótese estaria restrita àquelas vantagens 

que o acionista recebe na condição de acionista, rompendo, dessa forma, a isonomia entre os 

acionistas. Nesse sentido, não se enquadraria nessa hipótese o caso em que acionista contrata 

com a companhia, tendo em vista que o beneficio que ali recebe não é na condição de 

acionista, mas um benefício contratual comum. É neste ponto que Otávio Yazbek viu a 

principal diferença entre a hipótese de voto em benefício particular e conflito de interesses, a 

diferença mora, portanto, na natureza do benefício a ser auferido pelo acionista. Por fim, 

afirmou que o benefício de que trata ambas as hipóteses, voto em benefício particular e 

conflito de interesses, são vantagens lícitas, deliberações das quais o acionista possa auferir 

eventual vantagem ilícita são coibidas por meio do tipo legal do voto abusivo do artigo 115 

caput da Lei das Sociedades Anônimas, hipótese que não se confunde com a de voto em 

conflito de interesses do parágrafo primeiro do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas.  
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3.5 Caso Oi 

 

 

 O mais recente caso que a CVM manifestou seu entendimento acerca do conflito de 

interesses foi no Caso Oi, que tem como objeto o voto proferido pela Telemar Participações 

S.A. (“Telemar”) na assembleia geral extraordinária de 27.03.2014, que: (i) deliberou sobre a 

proposta de alteração de seu limite de capital autorizado, com a consequente alteração do 

estatuto social da Oi S.A.; (ii) ratificou a contratação do Avaliador para a elaboração do 

Laudo de Avaliação; (iii) aprovou o Laudo de Avaliação; e (iv) aprovou a proposta da 

administração da Oi S.A. para o valor dos Ativos PT, com vistas à sua contribuição em 

integralização das ações subscritas pela Portugal Telecom SGSP S.A. (“Portugal Telecom”). 

Discutiu-se, no presente caso, se o voto dos acionistas da Telemar foi proferido de forma 

conflituosa ou com auferimento de benefício particular.  

A assembleia em tela está inserida dentro do processo de fusão entre Oi S.A. e 

Portugal Telecom. A Telemar é a controladora da Oi S.A. e tem como os dois maiores 

acionistas AG Telecom Participações S.A. (“AG Telecom”) e LF Tel S.A. (“LF Tel”).  A 

participação desses dois grupos na Telemar é feita através de uma complexa estrutura 

societária que possuía, em 07.11.2013, uma dívida na ordem de R$ 640 milhões de reais. 

Dentre as diversas etapas da operação de fusão, estabelecida em Memorando  de 

Entendimentos celebrado em 02.10.2013 entre Oi S.A., Portugal Telecom, Bratel Brasil, LF 

Tel, EDSP75, AG Telecom, Pasa e alguns acionistas da Portugal Telecom, a Portugal 

Telecom teria se comprometido a realizar um aporte nas holdings da AG Telecom e LF Tel 

por meio da subscrição de debêntures conversíveis em ação de empresas participantes da 

holding, equalizado, dessa forma, a dívida das empresas. Além disso, Portugal Telecom 

também havia se comprometido a realizar aportes na Telemar Participações por meio da 

subscrição de debêntures conversíveis em ação, também, equalizando as dívidas da Telemar. 

Esses dois aportes acima descritos estavam condicionados, dentre outros, à aprovação na 

assembleia geral extraordinária do dia 27.03.2014 do laudo de avaliação dos ativos da 

Portugal Telecom que seriam incorporados à Oi S.A..  

 Nesse sentido, AG Telecom, LF Tel e Telemar iriam se beneficiar dos aportes feitos 

por Portugal Telecom equalizando suas dívidas. A justificativa para o modus operandi da 

operação foi que os aportes a serem realizados por Portugal Telecom nas três empresas 

equalizariam as dívidas possibilitando, nesse sentido, uma simplificação da estrutura acionária 

das holdings controladoras da Telemar, facilitando, dessa forma, a conversão das ações da Oi 
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S.A. nas ações da nova empresa que viria a ser formada com a fusão da Oi S.A. com a 

Portugal Telecom. Os aportes também dariam à Portugal Telecom o controle da Telemar. O 

que se discutiu, no caso em tela, é se o critério utilizado para precificar as ações da Oi S.A. no 

aporte das holdings da Telemar foi o valor de mercado mais o bookbuilding e na incorporação 

dos ativos o valor utilizado foi, apenas, o valor de mercado das ações. Dessa forma, no aporte 

feito nas holdings da Telemar, Portugal Telecom estaria a pagar um prêmio pelas ações da Oi 

S.A. detidas por Telemar. 

 A Diretora Relatora do caso, Luciana Dias, analisou em seu voto, primeiramente, os 

aspectos econômicos do parágrafo primeiro do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas. 

Nesse sentido, afirmou que a norma em questão não viola o Princípio Majoritário ao vedar o 

voto proferido em conflito de interesses, nem em deliberações em que se possa auferir 

benefício particular. Acompanhou, portanto, o entendimento proferido pela Presidente Maria 

Helena Santana no Caso Tractebel, descrito no item 3.4 acima. No entender da Relatora, o 

Princípio Majoritário tem as premissas que o justificam invertidas em situações de conflito de 

interesses, ou seja, o acionista controlador teria incentivos para votar de forma a prejudicar os 

interesses da companhia em benefício de seu interesse particular. Logo, a sistemática 

implementada pela lei no parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, que 

confere aos minoritários a responsabilidade por decidir nos casos em que o acionista 

controlador esteja em situação de conflito de interesses, teria sido um mecanismo eficiente 

para alocar os incentivos corretamente. A Relatora acrescentou que os minoritários, como 

muito se argumenta, não teriam razão para votar de forma contrária a um bom negócio para 

companhia, pois não teriam, em regra, nenhum incentivo para deixar de angariar lucros. 

 Quanto à possíveis restrições que o parágrafo primeiro do artigo 115 da Lei das 

Sociedades Anônimas faria ao direito de voto, afirmou que:  

“(...) a lei brasileira usa o direito de voto como um mecanismo de 
governança e o atribui de acordo com a melhor forma de determinar o 
interesse social em dado momento. Na maior parte das vezes, quem melhor 
determina a vontade da companhia é o controlador, mas há situações 
especiais em que a lei atribui voto para quem não o tem ordinariamente e 
outras em que impede que vote aquele que ordinariamente detém esse 
direito. Esse é justamente o contexto em que se insere o art. 115, §1º, da Lei 
nº 6.404, de 1976.”

54
  

   

 Quanto ao benefício particular, a Relatora entendeu que nos casos em que o acionista 

possa auferir benefício particular da deliberação a ser tomada seria um caso de divieto di voto 
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e que esse entendimento seria pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência da CVM. 

Diferentemente, controvérsias surgiriam quanto ao conceito de benefício particular, bem 

como a diferença entre as hipóteses de voto em benefício particular e em conflito de 

interesses.  

 A Diretora entendeu que benefício particular não estaria a se referir apenas às 

vantagens concedidas aos acionistas pelo fato de serem acionistas, mas a qualquer vantagem 

que quebre a isonomia entre os sócios. Nesse sentido, observou:  

 
“Assim, a concessão de qualquer benefício particular a um acionista e não a 
outros detentores do mesmo tipo de ação já seria impossível. Em outras 
palavras, a regra do art. 109, § 1°, da Lei nº 6.404, de 1976, levaria à 
nulidade qualquer deliberação assemblear que pretendesse conferir direitos 
especiais a certos acionistas, na condição de acionista, independentemente 
da discussão sobre o impedimento de voto trazida pelo art. 115, § 1°, da Lei 
nº 6.404, de 1976. 
Dessa forma, a única interpretação que poderia dar sentido à letra da lei seria 
a de que o benefício particular lá referido é mais amplo e envolve qualquer 
situação em que um acionista se beneficie, de maneira particular, de uma 
deliberação tomada em assembleia. Por esse motivo, a CVM firmou 
entendimento de que o benefício particular de que trata a Lei nº 6.404, de 
1976, abrange qualquer benefício a ser concedido por conta da deliberação 
assemblear, independentemente de estar ou não relacionado à condição de 
acionista.”

55
   

 
 Outra questão trabalhada pela Relatora, que não foi suscitada nos outros precedentes 

da CVM deste Capítulo, foi a questão se há ou não a necessidade do benefício decorrer 

diretamente da deliberação. A Relatora entendeu que, no caso em tela, o benefício decorre 

diretamente da deliberação tendo em vista que os acionistas da Telemar só irão receber as 

vantagens caso as propostas da assembleia geral extraordinária de 27.03.2014 sejam 

aprovadas. Em outras palavras, a aprovação das propostas da assembleia eram condições 

precedentes e necessárias para que o aporte seja feito nas holdings da Telemar, apesar do 

benefício ocorrer em outra etapa, a operação é a mesma. Afastou, portanto, o argumento de 

que o benefício decorrente da deliberação que estava sendo analisada fosse dado 

casuisticamente e sem relação direta com a assembleia. 

 Foi abordado, também, a possibilidade dos acionistas da Telemar votarem com as 

ações que possuem diretamente na Oi S.A., participação direta que superava, em alguns casos, 

a indireta que possuíam por meio da Telemar. A Relatora entendeu não ser aplicado ao caso a 

conta que precifica os benefícios e os prejuízos decorridos da deliberação para se afirmar se 
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de fato houve percebimento de alguma vantagem por parte dos acionistas que detém 

participação na Oi S.A. e na Telemar. Primeiro, afirmou que essa quantificação se mostra 

desafiadora tendo em vista que não se sabe ao certo o quão diluídos estão os acionistas da Oi 

S.A. com o aumento de capital a ser deliberado na assembleia geral extraordinária de 

27.03.2014. Além disso, afirmou que:  

“(...) o custo desse acionista seria sempre menor do que o custo dos demais 
acionistas, porque o benefício compensaria uma parte desses custos ao 
menos em parte. Ainda que arcando com algum custo, esse acionista estaria 
sendo beneficiado de maneira particular se sua situação fosse comparada à 
dos demais.”

56
 

 
 A Relatora, em seu voto, acompanhou, ainda, o entendimento expressado pelo Diretor 

Marcos Pinto e pela então Presidente da CVM Maria Helena Santana no Caso Tractebel, 

exposto no item 3.4 acima, sobre a necessidade de se ter prejuízo para que haja a configuração 

do benefício particular ou do conflito de interesses stricto senso. No entender da Relatora, 

ficou consignado que a lei não prevê a necessidade da configuração do prejuízo no tipo legal 

do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, além disso, não poderia 

inferir que fosse essa a opção do legislador, tendo em vista que no caput do artigo 115 da Lei 

das Sociedades Anônimas está previsto o tipo legal do voto abusivo. Este seria, portanto, o 

tipo legal apropriado para o voto exercido com o fim de causar prejuízo à companhia.  

 Por fim, a Relatora rebateu o argumento de que não havia a configuração do benefício 

particular por se tratar de negociação entre partes independentes, tendo em vista que os 

termos da operação de fusão em tela foram negociados entre Oi S.A. e Portugal Telecom. A 

relatora entendeu que a negociação de fato ocorreu entre Portugal Telecom e Telemar, vis-á-

vis o Memorado de Entendimentos celebrado em 02.10.2013 no qual participaram as duas 

companhias e ficou estabelecido os termos nos quais se desenvolveria a fusão entre Oi S.A. e 

Portugal Telecom. A negociação não ocorreu entre partes independentes sob o ponto de vista 

da Oi S.A., logo não teria como se presumir que foi feita sob bases comutativas.  

 Finaliza, votando pelo impedimento de voto na assembleia geral extraordinária de 

27.03.2014 da Portugal Telecom e dos acionistas da Telemar. 

 O voto vencedor, entretanto, foi o da Diretora Ana Novaes. Neste, apenas, a questão 

do benefício particular foi analisada, a Diretora acompanhou a Relatora nas demais questões. 

Primeiramente, a Diretora trouxe algumas diferenças entre o voto exercido em benefício 

particular e em conflito de interesses, concluindo que, na primeira hipótese, estariam em jogo 
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apenas interesses particulares dos acionistas e, na segunda hipótese, estariam em choque 

interesses particulares do acionista com interesses sociais da companhia.  

 A Diretora, também, analisou o tratamento jurisprudencial da CVM no tocante ao 

conflito de interesses lato senso, endossou, nessa ocasião, o entendimento proferido pelo 

Diretor Otávio Yazbek no Caso Tractebel de que contratos bilaterais entre acionista e 

companhia se encaixariam mais adequadamente na hipótese de conflito de interesses. Nessas 

situações não haveria que se falar em benefício particular se o contrato for realizado em bases 

equitativas e comutativas. Ressaltou, ainda, que o conceito de benefício particular está longe 

de ser algo pacificado na autarquia, tendo sido interpretado de forma ampliativa desde o caso 

Tele Norte até o Caso Tractebel. 

 Quanto ao conceito de benefício particular, a Diretora entendeu que são vantagens 

econômicas concedidas pela companhia a certos acionistas que não são concedidas aos 

demais, rompendo, dessa forma, a situação de igualdade entre os sócios. Ademais, afirma que 

a hipótese de voto em benefício particular é um conflito formal de interesses havendo vedação 

de voto ex ante. Afirma que esse conceito foi modificado, em particular, com a edição do 

Parecer de Orientação da CVM nº 34 de 18.08.2006, bastando para que seja enquadrado no 

tipo legal de voto em benefício particular que a vantagem seja concedida a um acionista ou 

grupo de acionistas por critérios que não sejam a classe ou espécie de ações, não importando 

que esse benefício seja concedido pela companhia ou não.  

 A Diretora concluiu não haver benefício particular para os acionistas da Telemar, pois 

o aporte realizado pela Portugal Telecom não influenciará na diluição final dos demais 

acionistas com o aumento de capital realizado na Oi S.A.. Nesse sentido, também não caberia 

a aplicação do Parecer de Orientação da CVM nº 34 de 18.08.2006, nos casos em que esse 

Parecer foi utilizado afirmou que:  

“os diferentes valores atribuídos para as ações em razão de sua espécie, 
classe, ou titularidade, tinha como efeito direto uma diluição da participação 
total dos titulares das ações que não eram beneficiadas. No caso concreto, 
não há esta diferenciação.”

57
 

 

  Acrescentou, ainda, que as vantagens para serem qualificadas nos benefícios 

de modo particular de que tratam o parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades 

Anônimas devem ser provenientes diretamente da deliberação que venha a ser tomada, não 

cabendo, para a configuração do tipo legal, benefícios indiretos. Ademais, a operação em tela 
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foi negociada entre partes independentes, de uma lado AG Telecom e LF Telecom por uma 

menor diluição e de outro Portugal Telecom, por uma maior participação na Telemar.  

 Discordou da Relatora, ainda, quanto à necessidade de se averiguar a existência de 

prejuízo ou dano para acionista ou companhia na hipótese de voto em benefício particular. 

Entendeu, nesse sentido, que o propósito da norma em interditar o voto nessas situações é 

justamente a possibilidade de dano à companhia ou aos demais acionistas. Afirma, também, 

ao contrário da Relatora, que o Parecer de Orientação da CVM nº 34 de 18.08.2006 não 

estabeleceu hipóteses de incidência do voto em benefício particular de forma exemplificativa. 

Para a Diretora, o Parecer em questão foi editado para uma situação específica, não cabendo 

sua aplicação fora das hipóteses ali estabelecidas, caso não estejam previstas em lei.  

 A Diretora concordou com o argumento, exarado em alguns dos precedentes da CVM, 

de que o direito de voto dos acionistas é um direito essencial, logo a restrição ex ante prevista 

pela hipótese de voto em benefício particular deve ser interpretada da forma menos ampla 

possível. Por conseguinte afirmou, que deve prevalecer o Princípio Majoritário, colocar o 

minoritário para decidir o futuro da empresa é algo arriscado, os interesses são distintos 

especialmente em relação aos investimentos de curto e longo prazo, não, havendo, 

necessariamente um alinhamento de interesses. 

 Acompanharam a Diretora Ana Novaes o Diretor Roberto Tadeu e o Presidente 

Leonardo Pereira, permitindo que os acionistas da Telemar votassem na assembleia geral 

extraordinária da Oi S.A. de 27.03.2014. 

 A coletânea de casos acima exposta mostra que a CVM já teve a oportunidade de 

analisar a temática do conflito de interesses em situações diversas. Muitas das quais se 

mostram similares em diversos pontos, mas sendo essencialmente diferentes, variando em sua 

complexidade e natureza. Entende-se, entretanto, que o colegiado da CVM pode analisar 

questões importantes sobre o conflito de interesses, entendimentos que podem ser transpostos 

dos casos e aplicados em outras situações em que, eventualmente, o voto conflituoso venha a 

ser proferido. 

 O tema sobre o conflito de interesses não é simplório, nesse sentido, não é de se 

surpreender que o colegiado da CVM tenha proferido decisões tão díspares, variando 

conforme sua composição. Contudo, é válido observar que a falta de uma posição consolidada 

pela CVM é prejudicial para a segurança jurídica.  
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4.  Análise das posições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema 

 

Conforme observado dos casos relatados no Capítulo 2 e das posições doutrinárias 

expostas no Capítulo 3, a discussão sobre o conflito de interesses gira em torno das correntes 

formal e material, com a consequência prática imediata de se permitir ou não o voto do 

acionista que tenha duplo- interesse. Os formalistas afirmam que o acionista estaria impedido, 

nessas situações, de sequer proferir seu voto, já os materialistas afirmam que o acionista teria 

a oportunidade de proferir o voto e, posteriormente, seria analisado se esse voto estaria 

prejudicando os interesses da companhia ou não. Caso seja observado que o acionista tenha se 

beneficiado da deliberação, o voto, por ele proferido, será nulo e a companhia deverá ser 

ressarcida de eventuais prejuízos.  

Os doutrinadores majoritariamente se filiam  à corrente substancial do conflito de 

interesses, havendo opiniões isoladas, como a de Modesto Carvalhosa e Norma Parente, que 

entendem se tratar de um conflito formal. Na jurisprudência da CVM, no entanto, observa-se 

uma predominância pelo conflito formal de interesses, conforme se observa dos casos 

expostos no Capítulo 3.  

O tema como se observa não é pacífico. Tanto os que argumentam que a hipótese de 

voto em conflito de interesses trata-se de um vedação de voto, com impedimento a priori, 

como os que defendem se tratar de um conflito substancial de interesses, com necessidade de 

efetivo dano ao patrimônio social, apresentam argumentos razoáveis, apesar de excludentes 

entre si. Entretanto, entende-se, nessa análise, que deve prevalecer o conflito substancial de 

interesses. 

O acionista não pode exercer seu direito de voto como bem entende, a Lei das 

Sociedades Anônimas estabelece balizas para o seu exercício. A mais elementar delas, 

conforme disposto no caput do artigo 115, é que o acionista deve se ater ao interesse social ao 

votar, mesmo que tenha interesse particular conflitante com o interesse da companhia. A lei 

não pode ser interpretada de forma pressupor que o acionista há de votar de forma prejudicial 

à companhia, conforme entende a corrente do conflito formal. Nesse sentido vale citar os 

ensinamentos de Eizirik:  

“O direito de voto deve ser exercido no interesse da companhia. Prevalece o 
interesse social sobre o interesse individual dos acionistas. Embora os 
objetivos dos acionistas possam ser divergentes e mesmo conflitantes, o 
acionista vota na condição de membro de determinada comunidade 
acionária, não com vistas ao atendimento de interesses que a ela são 
estranhos. Havendo eventual conflito entre o interesse do acionista enquanto 
sócio e do acionista enquanto terceiro, o primeiro deve ser privilegiado. 
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O acionista não é obrigado a votar, nem a comparecer à assembleia geral; 
mas, se comparece e vota, tem o dever de fazê-lo visando ao interesse da 
companhia. Trata-se, assim, de um direito-função, limitado à consecução do 
objeto social”

58
 

 

 Entendimento, também, adotado pelo Diretor Luiz Antônio de Sampaio em seu voto 

no Caso Tim, no qual afirma:  

 

“Nada mais natural do que isso. E, assim, a liberdade do voto é a regra, 
talqualmente a liberdade de iniciativa e todas as demais liberdades. 
Todavia, em alguns casos – restritíssimos por definição e muito específicos – 
a Lei nº 6.404/76 permite que o direito de voto possa ser retirado do 
acionista. Noutros casos, porém, a Lei nº 6.404/76 permite que o acionista 
profira seu voto, mas se constatar que o acionista deixou de cumprir com o 
seu dever, impinge-lhe a coima de ilegalidade, permitindo a sua 
desconstituição. 
Há, portanto, uma espécie de recomendação expressa ao acionista que se 
atenha ao interesse social. Tal é, em minha opinião, a hipótese do voto por 
acionista interessado, em aparente conflito de interesse.”

59
 

 

Um outro argumento importante, que permeia as discussões sobre conflito de 

interesses nos casos apresentados no Capítulo 3, está relacionado à premissa de que a tomada 

de decisão estratégica da companhia, via de regra, cabe ao acionista majoritário, essa 

sistemática é conhecida como o “Princípio Majoritário”. Este, amplamente assegurado pela 

legislação societária brasileira, prevê, portanto, como responsável pela decisão em âmbito das 

assembleias gerais de acionistas, na grande maioria das vezes, o controlador. A lógica adotada 

pela lei societária é a de que o controlador está mais exposto a eventuais perdas e ganhos, 

logo tem maiores incentivos para acompanhar o cotidiano da empresa. Nesse sentido, tem 

mais expertise para decidir quais são as melhores decisões para a companhia.60 

Cumpre salientar, que não se está defendendo um Princípio Majoritário absoluto, essa 

não foi, de modo algum, a opção da legislação societária. É certo que a lei prevê situações nas 

quais o Princípio Majoritário não deve prevalecer em prol de outro bem, com vistas a 

equilibrar os diversos interesses. No entanto, observa-se que da flexibilização do Principio 

Majoritário decorre o  custo de se colocar a decisão sobre os negócios da companhia nas mãos 

dos minoritários, que, na maioria, têm, conceitualmente menor conhecimento sobre a 

condução dos negócios sociais. Nesse sentido, o Princípio Majoritário deve ser afastado, 
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apenas, nas situações extremas, em que o voto do acionista controlador traz prejuízo 

significativo, invertendo a lógica de alocação de eficiências estabelecida pelo próprio 

Princípio Majoritário61. Em outras palavras, diante daquele cenário de exceção específico, o 

Princípio Majoritário não é a forma mais eficiente para a condução dos negócios sociais. 

Os custos de uma vedação formal e apriorística do exercício de voto é justificada nas 

duas primeiras hipóteses do parágrafo primeiro do artigo 115, quais sejam; (i) deliberações da 

assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens que concorrer para a formação do 

capital social e (ii) à aprovação de suas contas como administrador. Nestas hipóteses, o 

acionista estaria proibido de votar ex ante, tendo em vista o princípio que não se deve julgar 

em causa própria, que seria suficiente para afastar a aplicação do Princípio Majoritário. 

Ademais, vale expor o entendimento de Leães que afirma que essas hipóteses são 

objetivamente observáveis, logo situações de conflito formal de interesses:  

“Nessas duas hipóteses, a suspensão do exercício do direito de voto depende 
de fatores objetivos, legalmente tipificados, e que dizem respeito a um 
controle ex ante de legitimidade, com base em precisos indícios formais, 
donde a consequência da nulidade. Haverá, por sua vez conflito de interesses 
em todas as demais hipóteses em que for apurada efetiva conflituosidade, 
expressa em uma vantagem experimentada pelo acionista de “modo 
particular””

62
  

 

No entanto, quanto à terceira e quarta hipótese do artigo 115, o Princípio Majoritário 

deve ser mantido, já que não existem riscos suficientes para justificar seu afastamento. A 

decisão sobre os negócios sociais deve continuar nas mãos do controlador nas situações em 

que não se prescreve uma  vedação formal de voto. Nas situações de potencial conflito de 

interesses, existe probabilidade relevante do voto ser proferido em conformidade com o 

interesse social, tendo em vista que o acionista controlador é quem mais está exposto a uma 

eventual decisão que seja danosa à companhia. Com isso, não se justifica retirar a decisão do 

acionista controlador e pagar o preço de se atribuir a condução dos negócios sociais aos 

minoritários.  

 Outra questão que deve ser levada em consideração é a realidade societária brasileira, 

que é marcada por baixa dispersão acionária nas Sociedades Anônimas, ou seja, por 

companhias com um acionista controlador com a quase totalidade das ações e um pequeno 

número de minoritários com pequenas participações. Isso acentua o problema de governança 

que é gerado ao atribuir a decisão dos negócios sociais para os minoritários, que, nesse 
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contexto, possuem baixo know how sobre a empresa. Proibir o acionista controlador de votar 

pode gerar perda de oportunidades comerciais, que, muitas vezes, não podem ser 

compreendidas pelos minoritários. A vedação de voto ex ante é algo agressivo na medida em 

que altera a dinâmica empresarial. 

 Ademais, a própria Lei das Sociedades Anônimas estabeleceu mecanismos de controle 

para o voto exercido em conflito de interesses que é o parágrafo quarto do artigo 115 63, que 

prevê a anulabilidade do voto proferido com interesses conflitantes. Esse dispositivo fornece 

um arcabouço para um controle ex post, assegura, ainda, que votos em prejuízo do interesse 

social não prevaleçam. A anulabilidade do voto corrobora com a ideia de que a opção do 

legislador foi por uma hipótese de conflito substancial de interesses 64, tendo em vista que o 

controle ex ante se torna um opção mais custosa do ponto de vista regulatório, já o controle 

posterior se mostra uma alternativa mais viável, no qual a intervenção na autonomia privada 

ocorre realmente quando necessário, ou seja, em situações que a companhia tenha sido lesada. 

Nesse diapasão, Luiz Antônio Sampaio no Caso Tim afirma que o parágrafo 4º da Lei 

das Sociedades Anônimas é um indicativo da opção do legislador por um controle ex post do 

voto exercido em situações de conflito de interesses, tendo em vista que prevê a anulabilidade 

e não a nulidade da deliberação que tenha sido proferida com voto conflituoso. Ademais, o 

dispositivo legal em tela prevê que a companhia seja ressarcida pelo acionista que tenha 

proferido voto em conflito de interesses, que será responsabilizado pelos danos causados e 

terá que devolver qualquer vantagem que tenha auferido.65 

Outra questão abordada nos casos julgados na CVM é que o controle ex ante estaria 

ameaçando o direito ao voto previsto aos acionistas de ações ordinárias pela Lei das 

Sociedades Anônimas.  

O principal argumento trazido pelos que defenderam se tratar de um conflito formal de 

interesses argumentaram que a vedação ex ante era plenamente cabível de acordo com o 

direito de voto estabelecido na Lei das Sociedades Anônimas, pois esse direito não é absoluto. 

Nesse sentido, a legislação societária estabelece limites para o seu exercício, além de 
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estabelecer parâmetros para serem seguidos pelo acionista ao proferir seu voto nas 

assembleias.66  

 Observa-se, no entanto, que a restrição ao direito de voto deve ser restrita a situações 

excepcionais. O direito de voto é um dos direitos principais dos acionistas portadores de ações 

ordinárias, tendo em vista, conforme assevera João Pedro Nascimento, “ (...) justamente pelo 

fato de ser o voto o elemento determinante na definição da vontade social e, 

consequentemente, direcionador dos rumos dos negócios da companhia”, logo sua restrição 

deve ser a exceção e não a regra. Logo, mostra-se incorreto limitar tal direito com base em um 

conceito legal indeterminado. A lei não prevê expressamente em quais situações ocorreria o 

voto em conflito de interesses stricto senso. Nesse sentido, o controle ex post se mostra mais 

alinhado com a legislação societária.  O voto proferido em conflito de interesses pode ser 

anulado e os prejuízos correlatos ressarcidos. Os prejuízos de um voto não proferido, contudo, 

não podem ser reavidos.  

 Vale, nesse sentido, transcrever o trecho do voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio no 

Caso Tim:  

“A presunção a priori é algo, a meu ver, muito violento e assistemático 
dentro do regime do anonimato, pois afasta a presunção de boa-fé, que me 
parece ser a presunção geral e mais tolhe um direito fundamental do 
acionista ordinário que é o direito de voto, no pressuposto de que ele não 
teria como resistir à tentação. Dito de outra forma, estar-se-ia a expropriar o 
direito de voto do acionista no pressuposto de que ele poderia vir a 
prejudicar a companhia mediante o seu exercício, em virtude de um aparente 
conflito de interesse. (...)” 

67
 
68

. 

É importante, ainda, para uma análise mais precisa da Lei das Sociedades Anônimas, 

que se empreenda uma leitura global de seus dispositivos. Nesse sentido, o artigo 117, 

parágrafo 1º, letra “f” 69  prevê a possibilidade do acionista controlador contratar com a 

companhia, desde de que em condições equitativas. Essa é uma situação tipicamente de 

conflito formal de interesses e, no entanto, o legislador prevê a possibilidade que operações 
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dessa natureza ocorram. Conclui-se, portanto, que a opção feita pelo legislador foi pelo 

conflito substancial de interesses.70 

Outro exemplo que corrobora com essa conclusão, é a previsão do art. 245 71 da Lei 

das Sociedades Anônimas que prevê a possibilidade de operações  entre sociedades 

controladoras e controladas, desde que haja pagamento compensatório adequado. Operações 

dessa natureza se dão entre partes relacionadas e tem-se o controlador ocupando as duas 

posições decisórias com duplo-interesse, uma situação, novamente, clara de conflito formal.72  

Logo, o acionista não deve ser impedido de votar em situações nas quais haja interesse 

particular em potencial conflito com o interesse social, prevalecendo o entendimento do 

Diretor Luiz Antônio de Sampaio no Caso Tim que o conflito deve ser “substancial, não 

formal, efetivo e inconciliável”73. Cumpre adotar, ainda, as considerações de Eizirik  que 

prevê requisitos para a configuração do tipo legal em tela, e a consequente anulação da 

deliberação: “(i) conflito de interesses; (ii) prova do dano, atual ou potencial, sofrido pela 

companhia; e (iii) de que o voto do acionista com interesse conflitante tenha sido 

determinante para a formação da maioria”74 

 É relevante, ainda, o conceito exposto por João Pedro Nascimento para a hipótese de 

voto em conflito de interesses stricto senso:  

 

“Ocorre o conflito de interesses quando determinado acionista, imbuído de 
um interesse particular, de natureza extra-social, contrário e antagônico ao 
interesse da companhia, exerce seu direito de voto em determinada 
deliberação da assembleia no sentido de contentar este interesse particular, 
ainda que a satisfação deste interesse represente o sacrifício do interesse da 
companhia.”

75
  

 

 As considerações feitas até então sobre o conflito de interesses lato senso, como sendo 

um conflito substancial de interesses, devem ser aplicadas, ainda, à hipótese de voto em 

benefício particular. Conforme leciona João Pedro Nascimento, as duas hipóteses estão 
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necessariamente relacionadas, tendo em vista que o acionista que vota privilegiando interesse 

particular em detrimento do interesse social, está se beneficiando daquela votação de modo 

particular.76 

Nesse diapasão, vale trazer a discussão empreendida pela doutrina sobre o que seria 

benefício particular. Conforme observado no item 2.2.1, a doutrina opina majoritariamente no 

sentido que o benefício particular é uma hipótese na qual há uma quebra da isonomia entre os 

acionistas, são concedido benefícios a um acionista que não são concedidos aos demais, 

seriam, nesse sentido, benefícios oriundos da própria condição de acionista, logo, benefícios 

estabelecidos no estatuto social da companhia ou na própria Lei.77 

 Outro entendimento, no entanto, ganhou bastante força nos precedentes da CVM que 

entende o conceito de benefício particular como algo mais abrangente, seria, nesse sentido, 

qualquer vantagem que o acionista recebesse de maneira particular com aquela deliberação, 

não apenas vantagens que receberia na condição de acionista.  

O Diretor Marcelo Trindade, no Caso Tim, foi quem primeiro expressou esse 

entendimento afirmando que, como a lei veda a diferenciação entre acionistas da mesma 

classe ou espécie, seria incabível interpretar o tipo legal de voto em benefício particular de 

maneira distinta. 78  A Diretora Norma Parente, que entendia que a hipótese de benefício 

particular se referia apenas aos benefícios que os sócios recebessem na qualidade de acionista, 

em seu voto no Caso AMBEV mudou de opinião, endossando o entendimento do Diretor 

Marcelo Trindade. No caso Tractebel, esse argumento, também, ganhou força nos votos do 

Relator, Diretor Alexsandro Broedel, da Presidente Maria Helena Santana e do Diretor 

Marcos Pinto. No Caso Oi, também foi adotado pela Diretora Luciana Dias. 

 No meu sentir, a interpretação que reflete a Lei das Sociedades Anônimas, conforme 

alterada, e que de fato responde as necessidades de regulação das companhias abertas é a que 

aborda o conceito de benefício particular de maneira extensiva.  

 Interpretar esse dispositivo como benefícios que o acionista recebe apenas na 

qualidade de acionista é tornar a letra da lei morta e sem utilidade. Conforme expôs a Diretora 

Luciana Dias em seu voto no Caso Oi, o art. 109, parágrafo 1º da Lei das Sociedades 

Anônimas veda que seja estabelecido qualquer benefício que diferencie acionistas da mesma 
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espécie e classe de ações. 79  Portanto, benefícios dessa natureza não são permitidos pela 

legislação societária. Entender que as vantagens previstas no tipo legal do voto em benefício 

particular são vantagens atribuídas pela lei ou pelo Estatuto social é tornar o dispositivo vazio, 

desprovido de utilidade prática, já que essas vantagens não são permitidas.80 

 Os que defendem que os benefícios da hipótese legal em tela seriam restritos aos 

benefícios sociais se apoiam, principalmente, na legislação societária que vigorava 

anteriormente e na legislação societária alemã e francesa. 81 Vale salientar que as legislações 

societárias brasileiras anteriores possibilitavam a concessão de benefíc ios que diferenciassem 

acionistas de mesma classe e espécie, Erasmo Valladão traz o exemplo exposto por Valverde, 

“que os referidos benefícios representavam, quase sempre, uma recompensa pelos trabalhos 

ou serviços prestados pelo acionista à companhia”82.  

Observa-se, entretanto, que esses benefícios não foram acolhidos pela atual legislação 

societária da forma como estava previsto, logo não cabe replicar as interpretações que vinham 

sendo dadas aos dispositivos que tratavam de benefício particular, em espec ial, no que se 

refere às companhias abertas. Da mesma forma, não cabe inspiração nos dispositivos das 

legislações estrangeiras, tendo em vista serem incompatíveis com uma visão global da atual 

Lei das Sociedades Anônimas.  

 

 

Conclusão 

 

A análise aqui exposta teve como objetivo criar uma solução interpretativa para as 

hipóteses de voto em benefício particular e em conflito de interesses do parágrafo 1º do artigo 

115 da Lei das Sociedades Anônimas, que possam de um ponto de vista macro corresponder à 

realidade e as necessidades das Sociedades Anônimas. No entanto, entende-se que o debate 
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deve permanecer, não se procurou esgotar a questão, vis-à-vis  a complexidade do tema. 

Dúvidas quanto à vedação do voto dos acionistas em conflito de interesses lato senso não é 

uma exclusividade brasileira, podendo ser observado em outras jurisdições. Nesse sentido, é 

importante manter o diálogo com a doutrina e a jurisprudência de outros países, com vistas à 

maximizar as eficiências regulatórias com as experiências estrangeiras. 
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