
1 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO CURY 

 

 

 

 

A ATUAL PERSPECTIVA DOS GRUPOS DE DIREITO NO BRASIL : 

Um estudo empírico sobre os grupos de direito no Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



2 

 

FELIPE AUGUSTO CURY 

 

 

 

A ATUAL PERSPECTIVA DOS GRUPOS DE DIREITO NO BRASIL : 

Um estudo empírico sobre os grupos de direito no Estado de São Paulo 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas como requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Direito e Desenvolvimento. 

Orientador: Prof. Dr. Danilo Borges dos Santos 

Gomes de Araújo 

 

Área de Concentração: Direito dos Negócios e 

Desenvolvimento Econômico e Social 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cury, Felipe Augusto. 
     A atual perspectiva dos grupos de direito no Brasil : um estudo empírico 
sobre os grupos de direito no Estado de São Paulo / Felipe Augusto Cury. - 
2016. 
     152 f. 
 
     Orientador: Danilo Borges dos Santos Gomes de Araújo 
     Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas. 
 
     1. Sociedades comerciais – São Paulo (Estado). 2. Grupo de interesse 
econômico. 3. Direito societário. 4. Direito por ações. I. Araújo, Danilo Borges 
dos Santos de. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas. III. Título. 
 
 

CDU 347.72(816.1) 
 

 
  



4 

 

FELIPE AUGUSTO CURY 

 

 

A ATUAL PERSPECTIVA DOS GRUPOS DE DIREITO NO BRASIL : 

Um estudo empírico sobre os grupos de direito no Estado de São Paulo 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas como requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Direito e Desenvolvimento. 

 

Data aprovação: ___ / ___ / _______ 

 

Banca Examinadora: 

 

__________________________________________
Prof. Dr. Danilo Borges dos Santos Gomes de 
Araújo (Orientador) 

FGV/Escola de Direito de São Paulo 

 

__________________________________________
Profª. Viviane Muller Prado 

FGV/Escola de Direito de São Paulo 

 

__________________________________________
Prof. Rodrigo Octávio Broglia Mendes 

USP/Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First and above all, an explanation must do justice 

to the thing that is to be explained, must not 

devaluate it, interpret it away, belittle it, or garble 

it, in order to make it easier to understand. The 

question is not “At what view of the phenomenon 

must we arrive in order to explain it in accordance 

with another philosophy?” but precisely the 

reverse: “What philosophy is requisite if we are to 

live up to the subject, be on a level with it?” The 

question is not how the phenomenon must turned, 

twisted, narrowed, cripples so as to be explicable, 

at all costs, upon principles that we have once and 

for all resolved not to go beyond. The question is: 

“To what point must we enlarge our thought so that 

it shall be in proportion to the phenomenon…” 

(SCHELLING, Philosophie der Mythologie) 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é identificar os grupos de direito constituídos no Estado de São Paulo, a 
fim de conhecer e analisar as razões pelas quais tais grupos foram constituídos, por meio da análise 
de suas respectivas convenções. A importância de tal estudo visa a contribuir para a reflexão acerca 
do tema, por conta da inexistência de uma abordagem empírica quanto aos grupos de direito 
existentes. Com frequência, a doutrina sentencia a disciplina jurídica contida no Capítulo XXI da 
Lei de Sociedades Anônimas como letra morta, sem trazer dados empíricos que corroborem esta 
valoração. No entanto, em pesquisa exploratória, pode-se constatar a existência de 15 grupos de 
direito constituídos no Estado de São Paulo, o que denota que referida disciplina não está em 
completo desuso. Logo, um questionamento apresenta-se: por que tais grupos de direito existem, 
não obstante seu aparente fracasso? Para se tentar responder esta pergunta, se pretendeu através da 
análise de dados, seja dos documentos societários, seja pela realização de entrevistas, buscar 
elementos que pudessem oferecer à doutrina novos elementos para reflexão. Como resultado da 
pesquisa merecem destaque:  (i) quanto a sua forma, as convenções, em sua maioria, ainda que a 
Lei n.º 6.404/76, em seu artigo 269 e incisos, disponha de seus elementos obrigatórios, verifica-se 
que não há efetivo cumprimento de alguns desses elementos, bastando que se especifique no geral 
a denominação, o objetivo, a atribuição do órgão administrativo e quem será a sociedade 
controladora e quem será(ão) a(s) controlada(s); (ii) quanto ao seu conteúdo, as convenções buscam 
legitimar a subordinação de interesses, através da atuação do órgão de administração, o qual, 
conduz os negócios do grupo em benefício das sociedades convenentes. Isto é realizado sem que 
haja algum possível conflito de interesse, visto que a propriedade acionária entre sociedade 
controladora, controladas e órgão de administração estarem concentrados nas mãos dos mesmos 
sócios; (iii) a ausência da subordinação dos interesses das sociedades convenentes demonstra que 
nos grupos de direito importa para sua constituição alcançar o objetivo principal, o qual nem 
sempre é explicitado de forma clara pelas convenções; (iv) o perfil típico dos grupos de direito é o 
do grupo formado por sociedades de tipo societário da limitada, cujo perfil típico cujo controle é 
exercido ou por 1 sócio majoritário ou por 2 sócios com participações idênticas, e que também 
exerce(m) a administração tanto das sociedades convenentes quanto do grupo. 

PALAVRAS-CHAVE: Grupos de sociedades; Grupos de direito; Direito Societário. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the contract groups established in São Paulo state in 
order to understand and analyze the reasons why such groups were established, through the 
analyzes of their conventions. The importance of such research it to contribute with the reflection 
regarding the subject, because of the inexistence of an empirical approach concerning the existing 
contract groups. Frequently, scholars sentences the legal discipline enclosed in Chapter XXI of the 
Brazilian Corporation Law as a “dead letter”, without bringing empirical data that supports such 
valoration. However, in an exploratory research, it is possible to identify the existence of fifteen 
(15) contract groups established in São Paulo state, which indicates that such discipline is not 
completely unused. So, one question is presented: why such contract groups exists, regardless of 
their apparent failure? As a result of the research should be highlighted: (i) as its form, conventions, 
mostly, although the Law 6,404 / 76, article 269 and items, dispose of its required elements, it 
appears that there is no effective implementation of some of these elements, provided they specify 
in general the name, purpose, the award of the administrative body and who will be the parent 
company and who is (are) to (s) controlled (s); (ii) as to their content, conventions seek to legitimize 
the subordination of interests, through the action of the administrative body, which leads the 
business of the group for the benefit of societies. This is accomplished without any possible conflict 
of interest, since the stock ownership of the parent company, subsidiaries and management body 
are concentrated in the hands of the same shareholders; (iii) the absence of subordination of the 
interests of societies shows that the right groups matter to its constitution to achieve the main 
objective, which is not always explained clearly by the conventions; (iv) the typical profile of the 
groups is the group of corporate type of limited liability companies, whose typical profile which 
control is exercised or 1 partner or two partners with similar interests, and also exercises (m) the 
management of both companies as a group. 

KEYWORDS:  Groups of Companies; Contractual Groups; Corporate Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho estuda os chamados grupos societários no Brasil, mas tão somente os 

grupos regulados segundo a disciplina jurídica contida no Capítulo XXI da Lei n.º 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas). O objetivo é identificar os grupos de direito 

constituídos no Estado de São Paulo, a fim de conhecer e analisar as razões pelas quais tais grupos 

foram constituídos, por meio da análise de suas respectivas convenções. 

O surgimento de uma disciplina jurídica de grupos de direito no Brasil visava apreender 

a tendência econômica do fenômeno concentracionista das grandes empresas que já despontava em 

meados do século XX.  

Este processo de concentração econômica, possibilitou a transformação das estruturas 

da grande empresa moderna1. Diante desse crescimento, despontaram algumas características que 

proporcionaram à grande empresa o devido protagonismo no desenvolvimento econômico 

mundial, nas quais destacam-se a internacionalização e interdependência dos mercados nacionais; 

a universalização do modelo de mercado livre; a revolução tecnológica e das comunicações; o 

aumento exponencial do volume de transações comerciais e financeiras; e a progressiva eliminação 

das barreiras de comércio internacional. 

A partir dessa dimensão econômica, despontaram novas formas de organização 

empresarial. Assim, a antiga caracterização da empresa como a atividade de uma pessoa ou a união 

delas em busca de um objetivo econômico comum, deixava de ser a única ou principal forma de 

organização empresarial2. Surgiu, como nova forma de organização empresarial a possibilidade da 

                                                           
1 “[...] in modern times, the corporate group – and not the single Corporation – is the prevailing form of the modern 
enterprise. Since the middle of the last century, enterprises have increasingly chosen to organize and to conduct their 
business activities in the form of a cluster individual separate corporations rather than as a single corporate entity. As 
a result, the major enterprises has typically evolved as a complex large-scale business network, where the different 
parts of a unitary business are allocated to a set of affiliated corporations (subsidiary corporations) submitted to a 
common economic strategy and management exercised by headquarters parent Corporation”. ENGRÁCIA 
ANTUNES, José Augusto. The Governance of the corporate groups. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; 
WARDE JR., Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 24. 

2 Identificada com uma economia concorrencial, a qual precedeu o capitalismo industrial dos séculos XVII e XIX, a 
empresa individual retratava a imagem de um universo econômico concorrencial e atomístico, refletindo a atuação de 
agentes econômicos individuais, dispersos em dimensão similar, baseadas em um mercado de livre concorrência. A 
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união de uma pluralidade de entes jurídicos organizados com um objetivo econômico em comum 

específico. 

Essa forma de organização, explicado de maneira simples, é o que se denomina grupo 

de sociedades, isto é, a pluralidade de entes jurídicos organizados sob uma direção econômica 

única, e que representam a estrutura de organização das grandes empresas. Nesse sentido, Engrácia 

Antunes, defende que é possível designar grupo de sociedades como “todo conjunto mais ou menos 

vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas personalidades jurídicas 

próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direção económica unitária comum” 

(ENGRÁCIA ANTUNES, 2012, p. 52). 

A definição anterior, entretanto, não esgota a complexidade do tema, mas permite 

extrair uma generalização do objeto tratado nesta pesquisa. Apesar da simplicidade com a qual 

está-se apresentando o “grupo de sociedades”, há na realidade um amplo leque de discussões que 

está longe de ser alcançado, muito por conta da variedade com a qual esses grupos podem se 

estruturar e pelas consequências jurídicas que cada uma implica.  

Essa transformação nas estruturas organizacionais econômico-empresarial gerou a 

necessidade de uma nova abordagem do direito societário, que tivera até então paradigmas 

aparentemente consolidados3. Assim, em alguns países houve necessidade de um tratamento 

regulatório específico que pudesse preencher as lacunas abertas por este novo paradigma de 

organização empresarial. 

No Brasil, houve um tratamento específico para o grupo de sociedades, que buscou 

estabelecer um modelo legal para esse fenômeno, novidade que à época surgia como forma 

organizacional de médias e grandes empresas brasileiras.  

                                                           
empresa individual, portanto, era o personagem central desse sistema econômico, representada pelo comerciante 
singular. Já a partir do final do século XVIII, com a passagem de uma economia de tipo artesanal e mercantil para uma 
economia baseada na produção industrial em massa, tal modelo econômico-atomístico deu lugar progressivamente a 
um modelo caracterizado pela concentração, cujo protagonismo ocupou a empresa coletiva, ou seja, pela sociedade 
comercial ou empresa societária. Essas transformações vieram acompanhadas de importantes transformações nas 
estruturas jurídicas, seja no surgimento de um direito comercial e, posteriormente, no direito das sociedades. Cf. 
ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades. Estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária. 
pp. 31-38. 

3 Engrácia Antunes destaca que o direito societário sendo fundado pelo paradigma da sociedade comercial autônoma, 
ao passar a admitir em seu próprio seio a existência do fenômeno do controle intersocietário, passou a viver num 
paradoxo ou síndrome regulatório, denominado por ele de “Síndrome do Cavalo de Tróia”. Cf. Ibidem, p. 110. 
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Ainda que o legislador brasileiro tenha optado por uma disciplina específica sobre o 

grupo de sociedades, estabelecendo um critério contratual para a sua constituição, através do 

instrumento de convenção de grupo, por outro lado, não deixou de vislumbrar outra espécie de 

relacionamento entre as sociedades, seja pela participação acionária entre sociedades. Dessa 

distinção, surgiu, na doutrina, o tratamento dessa dualidade em grupo “de direito”, tratado no 

Capítulo XXI da Lei n.º 6.404/76, e grupo de “fato”, com tratamento no Capítulo XX da mesma 

Lei. 

No entanto, passados 40 anos do surgimento dessa disciplina, poucos grupos 

societários aderiram ao modelo proposto pelo legislador4. As médias e grandes empresas5 não se 

organizam sob a estrutura legal do grupo de direito. Optam, desta forma, por se organizarem como 

grupos considerados “de fato”. 

É corrente, no tratamento doutrinário brasileiro sobre o tema, a afirmação de que o 

grupo de direito não atendeu às finalidades objetivadas pelo legislador. A doutrina, entretanto, traz 

poucos exemplos do número exato de grupos constituídos e das razões empiricamente 

fundamentadas para sua baixa adesão. 

Neste sentido, a presente pesquisa visa contribuir para a reflexão doutrinária sobre o 

tema. A mera propagação da informação sobre a baixa adesão ao modelo do grupo de direito pode 

deixar uma lacuna, diminuindo sua compreensão como um aspecto que é presente na atividade 

empresarial brasileira. Acredita-se que esta lacuna pode ser preenchida através do estudo empírico 

dos grupos de direito constituídos. 

A importância desse tipo de estudo empírico consiste em poder verificar que, não 

obstante a doutrina indicar a baixa adesão ao modelo do grupo de direito, pode-se constatar a 

existência de alguns grupos em atividade. Diante disso, algumas questões começam a surgir, tais 

                                                           
4 Cf. PRADO, Viviane Muller, Conflito de Interesses nos Grupos Societários, p. 69; Cf. CARVALHOSA, Modesto. 
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. 2, p. 311; Calixto Salomão Filho chega a afirmar que “os grupos 
de direito no Brasil são letra absolutamente morta na realidade empresarial brasileira”. Cf. SALOMÃO, Calixto. O 
Novo Direito Societário, p. 169. 

5 Ao adotar os termos média e grande empresa, tem-se em vista a classificação de porte de empresa adotada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e aplicável a todos os setores, na qual a média empresa tem receita 
operacional bruta anual maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; a média-grande empresa tem 
receita operacional bruta anual maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões; e a grande empresa, 
maior que R$ 300 milhões, conforme definida por suas circulares n.º 11/2010 e n.º 34/2011. 
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quais: por que tais empresas seguiram rumos diferentes das demais? É possível falar, então, que 

essa opção não está em desuso? Se a disciplina jurídica brasileira dos grupos de sociedades não 

possui adesão na prática empresarial das médias e grandes empresas, por que ainda existem grupos 

“de direito” constituídos como tal? 

Para tanto, esta pesquisa utiliza-se como população os grupos constituídos no Estado 

de São Paulo. Tal escolha foi motivada principalmente pela facilidade no acesso aos documentos 

societários dos grupos e das sociedades que deles fazem parte, proporcionada pelo sitio da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo6, a qual disponibiliza cópia online desses documentos, o que 

em outros Estados brasileiros não é possível. Ademais, considera-se o Estado de São Paulo o 

principal centro econômico e empresarial do país, onde se localizam parcela economicamente 

considerável das médias e grandes empresas7. 

A partir da população utilizada foi possível constatar que até o momento foram 

constituídos 15 grupos de direito, os quais terão suas convenções analisadas, bem como os atos 

societários decorrentes de sua constituição e dos efeitos para as sociedades que integram tais 

grupos, a fim de trazer novos elementos que possam fomentar a discussão sobre o tema. 

Para tentar aprofundar a reflexão sobre a atividade empresarial desses grupos de direito 

existentes, primeiro esta pesquisa busca trazer o estado da questão na doutrina de Direito 

Societário8 e as motivações sobre a escolha do modelo regulatório dual pelo legislador brasileiro. 

Segundo, a pesquisa busca contribuir para essa discussão trazendo novos dados empíricos sobre a 

existência de grupos de direito, a fim de que se possa melhor compreender por que tais grupos se 

                                                           
6 Como se verá adiante, a Lei de Sociedades Anônimas de 1976, determina em seu artigo 271, que o grupo estará 
constituído a partir da data do arquivamento, no registro do comércio da sede da sociedade de comando, ou seja, na 
respectiva Junta Comercial do Estado. 

7 Como exemplo, ver o periódico Revista Valor Grandes Grupos de 2013, onde listam-se as 200 maiores empresas no 
Brasil, classificados segundo sua Receita Bruta. 

8 P. ex. Cf. CARVALHOSA, Modesto. A nova Lei das Sociedades Anônimas. Seu modelo econômico. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1976; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: arts. 243 a 
300, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003a. v. 4, t. 2; COMPARATO, Fábio Konder. Os grupos societários na nova Lei de 
Sociedades por Ações. Revista de Direito Mercantil 23/106, 1976; IRUJO, José Miguel Embid. El derecho de los 
grupos de sociedades em Brasil – su significacion y repercusion em el ordenamento jurídico español. Revista de 
Direito Mercantil . Ano XXVII (Nova série), n.º 71. Julho-Setembro/1988; LOBO, Jorge. Direito dos grupos de 
sociedades. PRADO, Viviane Muller. Conflitos de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 
2006. 
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organizam sob uma estrutura grupal de direito e não a de fato. Neste sentido, a pesquisa busca 

contribuir para a doutrina trazendo dados concretos sobre os grupos de direito. 

Para tanto, após este primeiro capítulo introdutório, dividiu-se a pesquisa da seguinte 

forma, tratando os capítulos dos seguintes pontos: 

• Segundo capítulo: das estratégias regulatórias dos grupos societários em geral, 

destacando os elementos essenciais para sua constituição, bem como os modelos 

de regulação advindos dessa realidade empresarial; 

• Terceiro capítulo: de que forma foi regulado o fenômeno do grupo de sociedades 

pelo direito brasileiro, as motivações da escolha de uma regulação dual e os motivos 

pelos quais esta estratégia “falhou”; 

• Quarto capítulo: apresentação da metodologia de pesquisa, destacando o objetivo, 

a pergunta e hipótese levantada, bem como a forma de coleta de dados; 

• Quinto capítulo: realização da descrição das convenções e demais documentos 

societários, a partir dos resultados obtidos no capítulo anterior; 

• Sexto capítulo: apresentação dos resultados obtidos através das entrevistas 

realizadas; 

• Sétimo capítulo: análise das convenções e documentos societários, a partir do 

estudo empírico realizado no capítulo anterior, bem como as contribuições ao 

direito societário 

• Por fim, as conclusões alcançadas pela pesquisa. 
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2. AS ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS DOS GRUPOS SOCIETÁRIOS 

 

 

No presente capítulo, pretende-se expor de forma geral o fenômeno do grupo de 

sociedades, bem como os elementos essenciais à sua estrutura jurídico-organizativa, e os modelos 

de regulação conhecidos.  

 

2.1. Elementos essenciais do grupo de sociedades 

 

 

Como introduzido, o fenômeno do grupo de sociedades representa a realidade da 

organização empresarial da grande empresa. Trata-se de um fenômeno que apresenta tanto aspectos 

econômicos quanto jurídicos e cujas linhas limítrofes não são bem definidas a ponto de se distinguir 

onde começa um e termina o outro9, o que faz surgir uma tensão entre esses dois aspectos.  

Isso ocorre porque se reconhece que sob uma pluralidade de pessoas jurídicas há uma 

direção econômica única, a qual determina orientações econômicas, administrativas, financeiras e 

políticas da empresa. Essa orientação, usualmente, não é reconhecida pelo direito societário, o qual 

oferece uma disciplina jurídica para as sociedades consideradas isoladamente10. 

Do ponto de vista econômico, o grupo de sociedades constitui uma unidade econômica 

plurissocietária, em que se identifica uma relação de coordenação ou subordinação entre pessoas 

jurídicas (sociedades) com um objetivo econômico em comum. Do ponto de vista jurídico, o grupo 

                                                           
9 “[…] a noção econômica de grupo não é facilmente reconduzida a uma definição jurídica que, ao mesmo tempo, seja 
clara e precisa, atendendo ao valor da certeza, e suficientemente ampla, de modo a abranger as múltiplas formas pelas 
quais se organiza na realidade empresarial”. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito 
societário: poder de controle e grupos de sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 119; Cf. 
COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 291. 

10 A figura que melhor representa o grupo de sociedades é a empresa multinacional, caracterizada por uma sociedade 
que estabelece uma matriz em determinado país, atuando através de outras sociedades em diversos países, seja em 
busca de um mercado consumidor, matéria prima, mão de obra e etc. 
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de sociedades apresenta uma tensão latente entre a autonomia da pluralidade jurídica dos entes 

societários e a unidade de ação econômica e centralização do poder de direção11. 

Para se melhor compreender o grupo de sociedades é preciso ter em vista quais 

elementos compõem sua estrutura como forma de organização jurídica. De forma geral, a estrutura 

do grupo de sociedades é baseada no conceito de direção econômica unitária (unified 

management)12 e no conceito de controle13-14. 

A palavra estrutura, neste trabalho, busca ressaltar o caráter sistemático de um objeto 

e de como suas características interdependentes se relacionam, identificando as relações entre os 

elementos que o compõem e que garantem a sua própria conservação. Assim, concebe-se a 

estrutura como um plano hierarquicamente ordenado, dotado de uma ordem finalista intrínseca, 

destinado a conservar o próprio plano, ou seja, a própria noção de estrutura é concebida para 

sustentar a sua própria organização, a fim de realizar sua função e sua conservação15. 

                                                           
11 Para Engrácia Antunes, a especificidade do grupo de sociedades é dupla: do ponto de vista econômico o grupo é 
uma nova forma de organização da atividade econômica da empresa moderna, o que contrasta com o ponto de vista 
jurídico, a de uma pluralidade de entes societários autônomos submetidos a uma unidade econômica, ou melhor, a uma 
direção econômica unitária. Cf. ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades. Estrutura e organização jurídica 
da empresa plurissocietária, pp. 52 e ss. 

12 One notion of group is based on the concept of unified management (“einheilichtr Leitung”, direction économique 
unitaire”, “unidad de dirección”): a group is said to exist whenever a set of legally independent companies (subsidiaries, 
“Tochtergesellschaft”, ‘filiales”, “filiali”, “sociedade filial”) is submitted to a unitary sconomic direction exercised by 
a parent Corporation (“Muttergesellshaft”, “société-mère”, cappo-gruppo”, “sociedade matriz”). This notion is adopted 
in those legal orders which enacted a general law of corporate groups (§18 of German “Aktiengesetz”, art. 503 of 
Portuguese “Código das Sociedades Comerciais”), but it is also the prevailing one in majority of other countries, being 
adopted also by some sectorial legal norms. ENGRÁCIA ANTUNES, José Augusto. The Governance of the corporate 
groups. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades: 
organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 27.  

13 “As a matter of fact, control is a corporate phenomenon which can be created by a diversity of mechanisms, ranging 
from the legal ones (e.g., majority of the voting rights) to contractual ones (e.g., contract of domination), organizational 
ones (e.g., right to appoint or remove the majority of the members of the board of directors, articles of association, 
shareholders’ agreements) or even factual ones (e.g. interpersonal unions, strategic Market positions)”. ENGRÁCIA 
ANTUNES, José Augusto. The Governance of the corporate groups. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; 
WARDE JR., Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 27, nota 12. 

14 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 1983; 
COMPARATO, Fábio Konder. Grupo societário fundado em controle contratual e abuso de poder do controlador. 
Direito Empresarial – Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990; ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de 
sociedades. Estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002. 

15 Cf. BATISDE, Roger. Introdução ao Estudo do Termo “Estrutura”, in Id. (coordenador), Usos e Sentidos do Termo 
“Estrutura" nas Ciências Humanas e Sociais. São Paulo, 1971; BOUDON, Raymond. Para Que Serve a Noção de 
Estrutura? Ensaio sobre a Significação da Noção de Estrutura nas Ciências Humanas. Rio de Janeiro, 1974. 
ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos Gomes. Empresa e Desenvolvimento: importam as estruturas jurídico-
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Desta forma, dotada a estrutura do caráter organizativo, destaca-se que quando se fala 

de uma estrutura jurídica, identifica-se um conjunto de elementos e das relações entre esses 

elementos – reconhecidos pelo Direito –, organizados segundo uma finalidade. 

A finalidade dessas estruturas jurídico-organizativas no desenvolvimento de atividades 

empresariais se relaciona com o grau de desenvolvimento da atividade econômica em um 

determinado contexto, isto é, a existência de determinada estrutura jurídica-organizativa está 

relacionada com o grau de desenvolvimento econômico de determinado país, oferecendo ao 

empresariado mais formas de atuação empresarial. 

Se reconhece, pois, que o elemento determinante para se identificar um grupo de 

sociedades é a direção econômica unitária, realizada através de mecanismos de controle societário, 

que permitem o estabelecimento de uma complexa rede de laços intersocietários, estruturando uma 

pluralidade jurídica sob o signo da unidade. São os mecanismos de controle intersocietário que 

fornecem a possibilidade e a consistência jurídica para a forma de organização do grupo societário. 

Mas a direção econômica unitária não implica necessariamente do poder de comandar a atividade 

empresarial de outra sociedade, podendo decorrer de uma harmonização da política geral do grupo 

das sociedades agrupadas. 

Ainda que exista uma dificuldade na definição jurídica do que seja “direção unitária”, 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de maneira geral, é possível extrair que o grupo de 

sociedades pressupõe o exercício de um poder, mais ou menos centralizado, capaz de definir a 

orientação de seus membros e de assegurar a política do grupo em geral (MUNHOZ, 2002, p. 111). 

A ideia de direção unitária surge para designar o processo de transferência da soberania 

decisória individual das várias sociedades agrupadas para a respectiva sociedade-mãe, e a 

consequente centralização do poder último de direção sobre a atividade empresarial dessas mesmas 

sociedades. 

Em breve síntese, pode-se extrair dois aspectos fundamentais referentes à direção 

econômica unitária: 

                                                           
organizativas à disposição dos agentes para o exercício de atividades empresariais. In RODRIGUEZ, José Rodrigo 
(organizador). Fragmentos para um Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011 
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• Do ponto de vista econômico, a direção unitária traduz-se 

fundamentalmente na existência de uma política econômico-empresarial geral e 

comum para o conjunto de sociedades agrupadas. Essa política destinada aos setores 

de funcionamento do grupo assegura a coordenação das atividades das várias 

sociedades componentes e a coesão econômica do conjunto através da submissão das 

respectivas políticas individuais a uma política econômica geral emanada do núcleo 

dirigente do grupo (ENGRÁCIA ANTUNES, 2002, pp. 114-119); 

 

• Do ponto de vista jurídico, apontando-se a dificuldade em se definir o 

que seja direção unitária, a doutrina se concentra em uma definição do que seria o 

conteúdo mínimo fundamental de uma direção unitária para poder comprovar sua 

existência; isto é, identificar o limiar mínimo de centralização das competências 

decisórias empresariais, existindo uma simples relação de domínio intersocietário 

(ENGRÁCIA ANTUNES, 2002, pp. 114-119). 

 

Ou seja, o grupo de sociedade é um fenômeno complexo, conjugando variados motivos 

-para sua constituição, sejam de ordem econômica, administrativa, financeira, tecnológica etc. 

Logo, não é de se estranhar que em uma economia globalizada, seja o grupo de sociedades uma 

realidade presente em diversos países e, portanto, objeto de cada legislação nacional. Este fator, 

em si, dificulta a existência de um modelo legal de regulação dos grupos 16-17. 

                                                           
16 “O instituto do grupo de sociedades deve ser compreendido, inicialmente, sob o prisma econômico, e não jurídico, 
para que, então, se possa regulamentá-lo, com propriedade, em âmbito legal”. CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. 
Controle gerencial e o grupo de sociedades. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido 
Jorge. Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012. 

17 Engrácia Antunes questiona se não seria útil em prover a estrutura do grupo de sociedades de uma organização 
jurídica própria e específica, em que consistisse na atribuição ao grupo uma personalidade jurídica própria e separada 
de todas as sociedades componentes, mas destaca, de pronto, sua inadequação, seja porque a personificação legal do 
grupo representa um contrassenso total com a especificidade deste fenômeno, pois sua personificação, ao contrário de 
organizar sua existência, a eliminaria pois isto seria uma espécie de fusão operada “ex lege”; e também inadequada 
porque inconsistente com a prática organizativa do grupo, tornando-se uma espécie de “super-sociedade” ou sociedade 
de segundo grau. Op. cit., p. 123 e ss. 
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Basicamente – e sem esgotar o tema que em si mereceria um trabalho à parte –, a 

regulação dos grupos de sociedades oscila entre três modelos18. O primeiro modelo busca a 

regulação através de uma legislação societária geral ou civil; o segundo, busca regular por uma lei 

específica destinada aos grupos societários; o terceiro, busca regular os grupos por diferentes áreas 

do direito, podendo, com frequência, ser combinada com os dois primeiros modelos (HOPT, 2015). 

No próximo item, se abordará de forma breve os modelos de regulação propostos para 

lidar com os grupos de sociedades. 

 

 

2.2. Os modelos de regulação dos grupos de sociedades 

 

 

Como afirmado no início do capítulo, o grupo de sociedades é um tema complexo e 

pela sua atualidade apresentou verdadeiro desafio cada legislação nacional a qual teve que tratar 

dessa eminente realidade empresarial. De tal forma cada legislação tratou do tema das mais 

variadas formas, não havendo um modelo legal único para a regulação dos grupos. 

De forma breve, será apresentado os principais modelos de regulação dos grupos de 

sociedades19, a fim de que se possa destacar o modelo que influenciou a legislação brasileira a 

tratar do tema.  

O fenômeno do controle intersocietário expôs uma lacuna regulatória na qual os 

legisladores modernos oscilam entre duas vias fundamentais e alternativas de solução, quais sejam, 

os modelos de regulação parcial e os modelos de regulação global. 

                                                           
18 Engrácia Antunes divide os sistemas de regulação em três grandes grupos: o sistema norte-americano (entity law 
approach); o sistema europeu; e o sistema alemão (dualist approach). Cf. ANTUNES, José Engrácia. Liability of 
Corporate Groups: Autonomy and Control in Parent-Subsidiary Relationships in US, German and EU Law: 
an international and Comparative Perspective. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994. 

19 Para uma exposição mais detalhada, cf. ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades. Estrutura e 
organização jurídica da empresa plurissocietária, pp 165-183. 
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De um lado, nos modelos de regulação parcial, utiliza-se um tipo de estratégia 

regulatória em que se considera desnecessária a criação de uma disciplina legal sistemática ou 

global, procurando disciplinar juridicamente os vários problemas levantados pelo fenômeno das 

coligações e grupos societários, seja através do recurso dos institutos clássicos do direito societário. 

Apresenta, assim, uma flexibilidade regulatória, mas que é problemática em razão desses institutos 

terem sidos moldados para a sociedade individual e não para os grupos de sociedades. 

Do outro lado, os modelos de regulação global designam a estratégia regulatória 

consistente na criação de uma disciplina normativa própria e específica para a problemática dos 

grupos no quadro geral do direito societário, tal como a Lei de Sociedades Anônimas brasileira de 

1976. 

Neste escopo, dispõe-se de três modelos fundamentais quanto ao sentido e 

conformação concretos a atribuir uma disciplina aos grupos: a de conceber a disciplina dos grupos 

como um direito das sociedades-filhas, como um direito da sociedade-mãe, ou como um direito do 

grupo em si mesmo, optando os legisladores para o primeiro modelo, ou seja, uma regulamentação 

jurídica como um direito protetor da sociedade-filha, dos respectivos sócios e credores sociais 

(ENGRÁCIA ANTUNES, 2002, pp. 165 e ss.). 

Desta forma, orientam-se as regulações jurídicas deste fenômeno por duas coordenadas 

fundamentais: no reconhecimento jurídico da constituição e organização do grupo de sociedades, 

consistindo na legitimação do exercício de um poder de direção da sociedade-mãe sobre as 

sociedades integrantes do grupo e a primazia dos interesses do grupo enquanto unidade econômica 

e, como contrapartida a coordenada anterior, estaria o estabelecimento de um regime jurídico 

destinado à proteção das sociedades-filhas, bem como dos respectivos sócios e credores sociais, 

cuja posição jurídica tenha sido afetada como consequência das distorções originadas pela 

legitimação de uma tal situação de dependência intersocietária. 

De forma geral, todas as disciplinas jurídicas destinadas aos grupos de sociedades 

comungam dessas coordenadas, divergindo quanto à articulação e o conteúdo jurídico positivo 

dessas coordenadas regulatórias (ENGRÁCIA ANTUNES, 2002, p. 168). 

O “modelo contratual” caracteriza-se por regular o fenômeno dos grupos societários a 

partir da natureza do instrumento jurídico utilizado para a sua respectiva constituição, procedendo 

a uma separação dos agrupamentos societários em dois tipos de grupos, os “de direito” e os “de 
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fato”. Os grupos contratuais (ou grupos de direito) são aqueles cuja constituição e organização 

resulta da utilização de um instrumento jurídico específico expressamente previsto na lei para esse 

efeito. 

Somente os grupos assim constituídos seriam considerados como verdadeiros grupos 

para efeitos legais, visto ser um regime jurídico excepcional, especificamente concebido para os 

grupos societários, legitimando a subordinação da vontade e interesses sociais individuais das 

sociedades-filhas à vontade e interesse da sociedade-mãe. 

Os grupos de fato abrangem todas àquelas situações de agrupamento entre sociedades 

cuja a unidade de direção econômica ou cujo o controle intersocietário não tenham sido criados e 

organizados na base de um instrumento legal, tendo o poder de direção origem em mecanismos de 

natureza diversa. Tais agrupamentos não constituem verdadeiros grupos para efeitos da aplicação 

do regime jurídico excepcional, sendo abrangidos por normas relativas às chamadas relações de 

domínio e dependência. São relações intersocietárias que caem sob a alçada das regras gerais do 

direito comum das sociedades (ENGRÁCIA ANTUNES, 2002, pp. 170-171). 

O modelo contratual constitui um modelo de natureza dualista e dispositiva. É um 

modelo dualista pois acaba por disciplinar a realidade do controle intersocietário à luz de uma 

separação mais ou menos tangente entre dois setores dessa mesma realidade. 

De um lado as situações de domínio-dependência, nos casos em que uma sociedade 

detém a possibilidade de exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante sobre outra 

sociedade, e aos quais são aplicáveis, quer regras gerais do direito societário, que regras especiais 

que visam garantir a eficácia destas na tutela da sociedade dependente, seus sócios e credores 

sociais. 

De outro lado, a situação de “grupo”, propriamente dita, abrangendo aqueles casos em 

que um conjunto de sociedades se encontra submetido a uma direção econômica comum exercida 

por uma delas em virtude da conclusão de contrato de domínio ou de uma integração intersocietária, 

sendo aplicável um regime jurídico excepcional e derrogador de regras gerais societárias. 

É um modelo dispositivo e flexível visto que as sociedades que visem operar entre si 

movimentos de agrupamento intersocietário não estão obrigadas a subordinar a respectiva estrutura 

ao respectivo quadro jurídico organizativo predisposto pela lei, isto é, não está obrigada a 
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“legalizar” seu poder fático de direção sobre a sociedade dependente mediante um contrato de 

domínio, por exemplo. 

A aplicação desse regime está condicionada por um ato de prévia e voluntária adesão 

aos referidos mecanismos jurídicos. 

O “modelo orgânico” disciplina o fenômeno dos grupos societários a partir da mera 

constatação da existência de um conjunto de sociedades subordinadas a uma direção econômica 

unitária e comum, independentemente da origem dessa direção. Para que o regime jurídico seja 

aplicável aos grupos societários é necessário, e suficiente, a mera existência do grupo como unidade 

econômico-empresarial, sendo indiferente a natureza dos instrumentos utilizados na respectiva 

constituição e organização. Privilegia-se, desta forma, a existência de um poder de direção. 

Prevê, assim como no “modelo contratual”, um regime jurídico constituído por normas 

que, em derrogação dos cânones clássicos do direito societário vêm legitimar o exercício de um 

poder de direção por uma sociedade-mãe sobre as sociedades filhas agrupadas e estabelecer a 

correspondente tutela para essas sociedades, os respectivos sócios minoritários e credores. 

A diferença fundamental entre ambos consiste no plano dos critérios subjacentes à 

respectiva aplicação, em que o modelo contratual encontra o respectivo eixo regulatório em um 

princípio contratual e o modelo orgânico encontra seu eixo em um princípio de facticidade. 

A eficácia de semelhante modelo regulatório fica inteiramente dependente da 

operacionalidade do próprio conceito normativo de grupo, estando previsto um sistema de 

presunções legais que revelam como índices reveladores de sua existência, e ainda um processo 

judicial especial de declaração da existência do grupo, que pode ser intentado pelos sócios, credores 

sociais e trabalhadores da sociedade dependente. 

Em oposição ao caráter dualista e flexível do modelo contratual, o modelo orgânico 

reveste uma natureza tendencialmente unitária e imperativa. De um lado, unitário porque acaba por 

reconduzir toda a fenomenologia do controle e agrupamento intersocietários a uma categoria única, 

não havendo lugar para a distinção entre grupos de direito e grupos de fato. Por outro lado, 

imperativo pois que a aplicação do regime jurídico não fica dependente da formalização jurídica 

por parte da sociedade-mãe, mas antes da própria realidade econômica verificada na situação 

concreta. 
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Dentre os diversos modelos de regulação apresentados, destaca-se o modelo alemão20, 

o qual serviu de modelo para a regulação dos grupos de sociedades no Brasil21, cuja noção de 

direção unitária é a que determina a existência ou não de grupos, seja numa relação de subordinação 

quanto de coordenação entre as sociedades. 

A doutrina classifica essa “dualidade” em “grupos “de fato” e “grupos de direito”. 

Denominam-se grupos de fato quando há o reconhecimento das relações entre sociedades 

controladora, controladas e coligadas, aplicando-se regras próprias às sociedades individuais. 

Denominam-se “grupos de direito” a instituição de regras específicas que regulam a constituição e 

funcionamento de grupos propriamente ditos, cujas normas têm caráter voluntário e, se adotadas, 

afastam quase que totalmente a aplicação do regime jurídico societário geral 22-23-24. 

No caso dos grupos contratuais a direção econômica única e o poder de direção da 

sociedade controladora são legitimados pelo contrato de dominação (convenção), no qual dá à 

                                                           
20 “Embora a lei acionaria alemã, de 1937, já contivesse algumas disposições sobre grupos de sociedades, foi a lei 
acionaria, de 1965, que estabeleceu uma disciplina sistemática sobre a matéria. Trata-se do diploma legal que, pela 
primeira vez, o direito comparado, preocupou-se em estabelecer um regime próprio para os grupos, tendo influenciado 
decisivamente a legislação de outros países, como a do Brasil (Lei m. 6.404/1976) e a de Portugal (Código das 
Sociedades Comerciais , de 1986), que adotaram o mesmo modelo de regulação (contratual), e o próprio projeto de 
sociedade anônima europeia, que se inspirou na lei alemã para estabelecer os conceitos de influência dominante e 
direção unitária”. MUNHOZ, Empresa contemporânea e direito societário, pp. 272-273. 

21 “A lei brasileira, embora seguindo a estrutura básica da lei alemã, foi muito menos rigorosa do que esta na proteção 
dos minoritários e dos credores em relação aos ditos grupos de direito [...]”. Idem, p. 275. 

22 “A característica principal do modelo contratual é a de estabelecer uma clara divisão entre duas espécies de grupos 
de sociedades, às quais dispensa tratamentos jurídicos distintos, derivados dos vetores unidade empresarial e autonomia 
das sociedades, antes referidos. A primeira espécie – ligada ao vetor unidade empresarial – é a dos chamados grupos 
contratuais, ou grupos de direito que se formam por meio da celebração de um dos instrumentos contratuais previstos 
na lei, legitimando a subordinação de interesses da sociedade dominante ou do grupo. Em contrapartida, são previstas 
normas especiais de proteção aos minoritários das sociedades dependentes (direito de retirada – com pagamento tanto 
em ações ou quotas da dominante como em dinheiro – ou garantia de distribuição dos lucros), bem como aos credores 
(responsabilidade da sociedade dominante pelas obrigações das dependentes ou compensação pelas perdas anuais 
sofridas – a lei alemã, § 302, prevê apenas a segunda garantia). De outro lado, situam-se os grupos de fato – ligados 
ao vetor autonomia das sociedades –, ou seja, aqueles que não se baseiam em um dos instrumentos contratuais previstos 
na lei societária, em relação aos quais é vedada a subordinação de interesses das sociedades, devendo o controle ser 
exercido sempre no melhor interesse das dependentes. Nos grupos de fato, prevalecem, portanto, os princípios do 
modelo societário clássico, como se se cuidasse de um mero conjunto de sociedades isoladas, representando unidades 
jurídicas econômicas distintas”. Ibidem, p. 273. 

23 Cf. AZEVEDO, Luis André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de direito no Brasil sob uma 
perspectiva de direito e economia. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Os grupos de sociedades: 
organização e exercício da empresa. São Paulo. Saraiva, 2012, pp. 177-178.  

24 A Exposição de Motivos da Lei 6.404/1976 evidencia esta diferenciação ao distinguir duas espécies de 
relacionamento entre as sociedades, reservando para cada uma delas um capítulo específico na lei.  
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sociedade controladora o poder legal de direção sobre os negócios das controladas, inclusive, o 

direito de dar instruções contrárias aos interesses de cada sociedade, desde que estipulado em 

convenção. 

A distinção entre grupos “de fato” e “de direito” decorre do modelo alemão, o qual 

prevê diferentes formas de agrupamentos de empresa, os chamados Konzern. De fato, tal fenômeno 

na história da prática empresarial alemã, apesar de ter sido reconhecido, sempre foi objeto de 

normas sancionadoras, sendo admitido a partir de 1965, quando se instituiu o Konzernrecht, 

admitindo a permanência dos Konzerne de fato, criando-se normas sancionadoras, mas criando os 

Konzerne convencionais, para qual a lei societária criou normas reguladoras e de publicidade, 

segundo o princípio do full and fair disclosure (CARVALHOSA, 2003ª, p. 368). 

Para a lei acionária alemã, é importante frisar que nem todas as vinculações de 

empresas constituem um konzern. O requisito fundamental para sua constituição é a direção 

unitária, que se faz presente tanto em uma relação de subordinação quanto de coordenação entre 

sociedades (OLIVEIRA, 1979, p. 574) 25. 

No primeiro caso (subordinação), a direção unitária representaria a forma de 
comando conjunto de empresas mediante a orientação da empresa dominadora. 
Na relação empresarial igualitária (coordenação), mesmo ausente a relação de 
dependência entre as participantes, a direção unitária se faria presente pela 
coordenação das participantes a um fim econômico comum. Esses, porém, são os 
gêneros a que podem se submeter os Konzern alemães, sendo que suas espécies 
são tripartidas em Konzern contratuais (Vertragskonzerne), sociedades 
encadeadas (eingegliederte Gesellschaften) e Konzern fáticos (faktische 
Konzerne) (HOLANDA, 2008, pp. 87-88). 

 

Ainda que explicado de forma breve, pode-se perceber que a Lei n.º 6.404/76 ainda que 

tenha se baseado no modelo alemão, o faz de modo simplista, visto que a lei acionária alemã de 

                                                           
25 “Nos grupos de fato, a sociedade controladora e os administradores de cada sociedade devem zelar para que uma 
não favoreça outra com prejuízo próprio; e (b) nos grupos de direito, a lei admite cooperação mais intensa, inclusive 
com subordinação do interesse de uma sociedade ao de outra, ou do grupo, assim como a participação em custos, 
receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos, desde que essas modalidades de cooperação observem regras 
estipuladas em convenção de grupo”. PEDREIRA, José Luiz Bulhões Pedreira. Sociedades coligadas, controladoras e 
controladas. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões Pedreira (coords.). Direito das Companhias, 
vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 
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1965 (Aktiengesetz) trata de uma realidade mais complexa que a da brasileira, visto a maior 

variedade na definição das diferentes formas de Konzern26. 

No capítulo seguinte será exposto o contexto econômico que levou à reforma da lei 

societária brasileira e os motivos pelos quais o legislador brasileiro optou por adotar uma estratégia 

dual de regulação dos grupos de sociedades no Brasil. 

  

                                                           
26 Cf. COMPARATO, Fábio Konder, O Poder de Controle na Sociedade Anônima, p. 353: “tem-se afirmado que o 
direito grupal da República Federal Alemã foi a fonte imediata das normas sobre os grupos de sociedades em nossa 
Lei n. 6.404 de 1976. A afirmação é, sem dúvida, exata no tocante à orientação de se distinguirem os grupos de direito 
dos grupos de fato, fundando-se os primeiros num contrato ou convenção grupal e regulando-se os primeiros num 
contrato ou convenção grupal e regulando-se os segundos por normas legais de ordem pública. Mas essa aproximação 
entre ambos os sistemas jurídicos não deve levar o intérprete à conclusão apressada de que, também em matéria de 
abuso de controle no grupo societário, o legislador pátrio se teria inspirado na Aktiengesetz germânica de 1965. Nesse 
ponto, a divergência de orientação legislativa é marcante e deve ser ressaltada para melhor compreensão de nosso 
direito positivo”. 
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3. A REGULAÇÃO DO GRUPO DE SOCIEDADES NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Neste capítulo, far-se-á a explanação do contexto econômico à época da formulação da 

disciplina jurídica destinada ao grupo de sociedades, bem como a opção pelo legislador brasileiro 

na adoção de uma estratégia regulatória dual, e como esta estratégia não rendeu os frutos esperados. 

 

 

3.1. A opção brasileira pela estratégia regulatória dual 

 

 

A regulação das sociedades anônimas, promovida pela Lei n.º 6.404/76, representou 

um importante passo para a promoção do desenvolvimento econômico brasileiro, tendo sido 

precedida pela reforma estrutural das instituições do sistema financeiro, a partir da segunda metade 

da década de 1960. 

Os ideais de política pública adotados refletiram as políticas econômicas mundiais, 

então vigentes, as quais se pautavam pelo objetivo de criação de poucos e fortes conglomerados, 

pois denotavam ser a estrutura essencial para o desenvolvimento econômico empresarial. 

A Lei de Sociedades Anônimas foi concebida dentro do Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), o qual definia as principais estratégias de desenvolvimento econômico 

para os anos de 1975 a 1979. Entre as diversas metas do plano, estava o fortalecimento da empresa 

privada nacional e a formação de conglomerados econômicos brasileiros, para fazer frente às 

empresas estrangeiras e estatais. 

Para que a meta do II PND fosse alcançada, dependia-se da modernização da lei 

acionária, visto que, do ponto de vista jurídico, a grande empresa se revestia da forma de sociedade 

por ações27. Para tanto, a Lei buscou facilitar a concentração de empresas, estabelecendo uma 

                                                           
27 Esta orientação se fez clara na Exposição de Motivos da lei de sociedades anônimas: 

“4. O Projeto visa basicamente a criar a estrutura jurídica necessária ao fortalecimento do mercado de capitais de risco 
no País, imprescindível à sobrevivência da empresa privada na fase atual da economia brasileira. A mobilização da 
poupança popular e o seu encaminhamento voluntário para o setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de 
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disciplina específica sobre a participação de sociedade no capital de outra e sobre grupos societários 

convencionais28. 

Na década de 70, o economista e então Ministro da Fazenda do Brasil, Mario Henrique 

Simonsen (1974), apontava que um dos aspectos do desenvolvimento econômico brasileiro que 

mais preocupava analistas e empresários era a concentração das grandes empresas nas mãos do 

governo e de capitais estrangeiros. 

O Estado controlava os setores vitais do desenvolvimento nacional e as indústrias de 

grande porte (automobilístico, mecânica pesada e material elétrico) estavam sob controle de 

capitais estrangeiros. A exceção era o sistema financeiro que estava sob o domínio da grande 

empresa nacional (Bancos Privados).  

O fenômeno de concentração das grandes empresas nas mãos do governo e de capitais 

estrangeiros significava, para alguns analistas, uma tendência à marginalização da empresa privada 

nacional, visto que o crescente progresso tecnológico impunha uma economia de escala inacessível 

à pequena e à média empresa. Simonsen propunha, desta forma, uma alternativa, senão a 

“descoberta de uma terapêutica”, a fim de se evitar uma conclusão pessimista, que seria o 

“esmagamento” da empresa privada entre a empresa estatal e a de capital estrangeiro. 

                                                           
uma sistemática que assegure ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e eqüitativas, as quais, sem 
imobilizar o empresário em suas iniciativas, ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade”. 

28 Modesto Carvalhosa sintetiza as claras referências ao projeto de formação desses conglomerados: “Os projetos de 
formação desses conglomerados globais encontravam-se referidos em quase todo II PND, que assim propunha, no 
capítulo que tratava da ‘consolidação, no país, de uma economia moderna’, ‘o uso de soluções gerenciais modernas, 
em vários campos, a exemplo da formação de conglomerados’. No capítulo referente à ‘estratégia econômica’, adotava, 
como uma das opções básicas, ‘a utilização, para aceleração do desenvolvimento, de estruturas empresariais poderosas, 
com a criação de grandes empresas, através da formação de conglomerados financeiros, ou industriais-financeiros’. E 
ainda no capítulo denominado ‘Fusões e conglomerados’, propunha expressamente a institucionalização no Brasil do 
regime de oligopólio. Declara esse documento oficial não ser aplicável ao nosso país a legislação antimonopolística 
adotada em outros, cabendo-nos, portanto, promover o ‘regime de conglomerados financeiros, comerciais e industriais 
e demais foras de concentração econômico-empresarial’. No capítulo do ‘fortalecimento da empresa nacional’, o II 
PND estabelecia a política de equilíbrio entre a empresa privada nacional e a empresa estrangeira, propondo, para 
tanto, ‘emergência de Forte Expressão da Capacidade Empresarial Nacional, para formação de número significativo 
de grupos nacionais sólidos e, não raro, grandes, no Centro-Sul, no Nordeste e nas demais áreas. Para esse objetivo 
serão acionadas as seguintes linhas de operação: (...) 4) Formação de conglomerados nacionais, realizando a integração 
financeira, financeiro-industrial, financeiro-serviços, assim como outras fórmulas, de maneira flexível, em alternativas 
de liderança financeira, liderança industrial ou supervisão por empresa controladora (holding). O objetivo central deve 
ser a maior produtividade no uso dos recursos, pela fluidez intersetorial das aplicações, e a garantia da estrutura 
financeira sólida’”. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo, Saraiva: 
2009, volume 4, tomo II, p. 306. Ver, ainda, BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/anexo/ANL6151-74.PDF>. Acesso em: 7 Jun. 2014. 
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Concomitantemente, e na esteira da questão premente do desenvolvimento econômico, 

seria necessária a modernização da lei acionária brasileira. A então legislação brasileira sobre as 

organizações societárias estavam no Decreto-Lei n.º 2.627 de 1940, que fora editado em conjuntura 

econômica diversa do momento histórico da Lei de Sociedades Anônimas. Assim, era inevitável 

para que se pensassem e objetivassem as reformas necessárias, que tal decreto fosse revisado e 

atualizado.  

Em outubro de 1971, Alfredo Lamy Filho (1972) elaborou um trabalho, a fim de 

atender a iniciativa do Instituto de Planejamento Econômico (IPEA) de fixar, numa visão 

panorâmica, as novas características das sociedades anônimas e sua íntima relação com o processo 

de desenvolvimento econômico. Buscava-se o entendimento sobre como a matéria vinha sendo 

disciplinada pelo legislador estrangeiro, com o objetivo, ainda, de recensear as soluções que 

pareceriam ser as mais acertadas e que precisariam ser prioritariamente consideradas pelo 

legislador brasileiro na reforma da lei de sociedades anônimas29. 

O ponto de partida de seu trabalho destacava o predomínio da grande empresa na vida 

econômica moderna, visto a necessidade das empresas fazerem frente às exigências da revolução 

tecnológica e às necessidades de uma economia de escala, adquirindo uma autonomia própria de 

caráter coletivo30. 

Em busca de maior eficiência no desempenho de suas atividades, a grande empresa 

encontrava na sociedade anônima sua formulação natural. A sociedade anônima, admitindo a 

limitação da responsabilidade de todos os seus sócios, tornava possível a mobilização de recursos 

em montante ilimitado, através da reunião de capitais dos mais diversos investidores na busca de 

                                                           
29 Alfredo Lamy Filho (1976, p. 123), ao transcrever as lições de Emilio Ferri, destaca que nem sempre a organização 
econômica gera o direito, mas é com frequência que é a ordem jurídica que condiciona e promove a estrutura da 
economia; assim a sociedade anônima não poderia se cristalizar em uma estrutura imutável, alheia ao mundo 
econômico, sempre em contínua transformação, recebendo a sociedade anônima sugestões e impulsos que oferecem 
contribuição ao fortalecimento do sistema. 

Esta questão colocava a reforma das sociedades anônimas no âmago de um problema: o da relação entre direito e 
desenvolvimento, em que o rendimento do processo econômico deve ser buscado através de sucessivos ajustes das 
normas às necessidades de uma economia em transformação, sendo que esses ajustes poderiam disciplinar e acelerar 
esta transformação em um sentido desejado. LAMY FILHO, Alfredo. A reforma da lei de sociedades anônimas. 
Revista de Direito Mercantil. Ano X. Nova série, n.º 7, 1972, p. 123. 

30 Ibidem, p. 125. 
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lucros e, também, pela livre transferibilidade do papel que incorporava essa participação, 

possibilitando sua liquidez imediata.  

Com base nesse estudo e nas reformas estruturais previstas no II PND, o Brasil optou 

por regular, à semelhança do modelo alemão, a chamada regulação dual, em que se prevê duas 

espécies de relacionamento entre sociedades, e que conforme explicado no subitem 1.2., foram 

chamados pela doutrina de grupos “de fato” e “de direito”. 

O grupo “de fato”, ainda que pese o reconhecimento dessa denominação pela legislação 

brasileira, decorre de interpretação do artigo 24331 e parágrafos da Lei n.º 6.404/76 que trata das 

hipóteses de participação e de controle entre sociedades, conceituando as sociedades coligadas, 

controladas e controladoras. 

O grupo de direito está previsto no artigos 265 e seguintes da Lei n.º 6.404/76. O grupo 

de direito é constituído mediante a celebração de um contrato em que são disciplinadas as formas 

de participação de cada uma das empresas em empreendimentos comuns, buscando, na 

conveniência de uma unidade econômica e numa diversidade jurídica, o atingimento de objetivos 

comuns entre as participantes do grupo ou daqueles objetivos que não seriam por elas 

individualmente alcançados. 

A distinção dos grupos societários no Brasil entre grupos “de fato” e “de direito”, 

representa o tratamento do tema perante o direito societário brasileiro. Há, no direito nacional 

diversos tratamentos, nos quais não se destacam esta separação, mas que definem regras de 

responsabilidade quando verificada a atuação empresarial dos grupos32.  

                                                           
31 Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas 
e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. § 1º  São coligadas as sociedades nas quais 
a investidora tenha influência significativa. § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. § 3º A companhia aberta 
divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários. § 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de 
participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. § 5o  É presumida 
influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, 
sem controlá-la.  

32 “a) a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei 5.452/1943) que, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelece, para 
efeitos da relação de emprego, a responsabilidade solidária de empresas que ‘estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica’; 
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Logo, no Brasil, optou-se pela adoção de uma disciplina específica sobre o grupo de 

sociedades, estabelecendo um critério contratual para a formação desses grupos. Isto é, para a lei 

acionária brasileira, apenas constitui um “grupo de sociedades” aqueles que se convencionam 

conforme o disposto no Capítulo XXI da Lei n.º 6.404/7633. A lei acionária brasileira, no entanto, 

não deixou de vislumbrar o relacionamento intersocietário, compreendidos no Capítulo XX34. 

Sob esta ótica, o grupo de sociedades representaria, para o legislador de 1976, um 

instrumento essencial da grande empresa, a evolução para qual tenderiam grandes estruturas 

plurissocietárias, cuja formalização do domínio sobre as sociedades controladas decorreria da 

Lei35. Ainda para o legislador, o grupo de direito deveria representar uma forma intermediária entre 

as sociedades independentes e a empresa integrada e organizada em torno de uma única sociedade, 

por meio da incorporação ou fusão36. 

                                                           
b) a Lei 8.884/1994, em seu art. 17, prevê a responsabilidade solidária de ‘empresa ou entidades integrantes de grupo 
econômico, de fato ou de direito, que praticarem infrações da ordem econômica’. Nesta lei, grupo de empresas também 
é considerado como agente econômico (art. 20); 

c) o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), em seu art. 28, prevê responsabilidade subsidiária para as 
‘sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas’; 

d) por sua vez, a Lei 9.605/1998, sobre crimes ambientais, não menciona o termo grupo, mas, após afirmar a 
responsabilidade de pessoas jurídicas no âmbito administrativo, penal e civil, determina a desconsideração da 
personalidade jurídica sempre que esta ‘for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos à qualificação do meio ambiente’, 
possibilitando tratamento unitário de uma empresa plurissocietária”. PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses 
nos Grupos Societário, p. 46 

33 “O regime legal compreende apenas as normas básicas para viabilizar a regulação dos grupos mediante convenção. 
A inclusão na lei desse novo regime foi considerada conveniente porque àquela época havia a perspectiva de aumento 
do número e dimensão dos conglomerados e era tradição do direito comercial a enumeração taxativa dos tipos de 
sociedades comerciais, criadas por instrumento que, sujeitos a arquivamento no Registro de Comércio e publicação, 
regulam os direitos dos sócios e dos credores sociais”. VARGAS, Manoel. Grupo de sociedades. LAMY FILHO, 
Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 2055. 

34 “A LSA adotou a orientação de enunciar apenas algumas normas fundamentais sobre grupos de fato e criar um 
quadro institucional – o mais flexível possível – que pudesse ser utilizado pelos empresários (desde os pequenos grupos 
até os grandes conglomerados) que pretendessem reduzir o risco de sua responsabilidade nos grupos de fato”. Cf. 
VARGAS, Manoel. Grupo de sociedades. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Direito 
das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 2054 

35 “O grupo de sociedades é uma forma evoluída de inter-relacionamento de sociedades”. Exposição de Motivos n.º 
196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda. 

36 “Em suma: o grupo são sociedades associadas a caminho da integração, que se opera mediante incorporação ou 
fusão; até lá, as sociedades grupadas conservam a sua personalidade jurídica, e podem voltar à plenitude da vida 
societária, desligando-se do grupo”. Exposição de Motivos n.º 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda, 
Capítulo XXI, Seção I. 
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Contudo, quando se constata na realidade empresarial brasileira a adoção desse 

modelo, percebe-se que este não foi aceito desde a sua implementação, conforme a seguir será 

apresentado. 

 

 

3.2. A constatação de que a estratégia falhou 

 

 

A Lei n.º 6.404/76 optando pelo sistema dual de regulação dos grupos de sociedades, 

ofereceu ao empresariado brasileiro duas vias de atuação empresarial através de agrupamentos 

societários. 

Por um lado, o chamado grupo de fato, trata de sociedades coligadas, controladoras e 

controladas, nas quais não se admite a subordinação de interesses de uma sociedade aos de outra37 

(Capítulo XX). Neste caso, a proteção dos sócios minoritários baseia-se na figura do poder de 

controle, conferindo a eles ação de reparação de danos contra sociedade controladora em relação 

aos atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117 combinados com o artigo 246 

da Lei n.º 6.404/7638. 

                                                           
37 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou 
controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições 
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas 
e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo. 

38 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por 
acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu 
objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São 
modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao 
interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos 
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação de 
companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou 
para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores 
em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou 
adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas 
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Por outro lado, no Capítulo XXI da Lei, trata dos grupos de direito em que é admitida 

a relação de subordinação entre sociedade controladora e controlada, nos limites da convenção de 

grupo, a qual a legitima. 

No entanto, constata-se que a realidade empresarial brasileira de médias e grandes 

empresas se organiza sob uma estrutura grupal de fato. Isto é, são raros os grupos que se constituem 

através da celebração de uma convenção, tal como previsto no artigo 265 da Lei n.º 6.404/7639-40-

41. 

                                                           
minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) 
eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou 
fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse 
da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, 
ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) aprovar ou fazer aprovar 
contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse 
saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade; h) subscrever ações, para os fins do disposto 
no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. § 2º No caso da alínea e do § 1º, o 
administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. § 3º O acionista 
controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo. 

Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos praticados com 
infração ao disposto nos artigos 116 e 117. § 1º A ação para haver reparação cabe: a) a acionistas que representem 5% 
(cinco por cento) ou mais do capital social; b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários 
de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente. § 2º A sociedade controladora, se condenada, 
além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 
5% (cinco por cento) ao autor da ação, calculados sobre o valor da indenização. 

39 Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de 
sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos 
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns; § 1º A sociedade controladora, ou de 
comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das 
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas; 
§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. 

40 “Embora os grupos de fato existam em grande número, praticamente não há, em nossa prática de negócios, grupos 
de direito, cuja disciplina legal é raramente utilizada; pode-se dizer que as disposições legais que tratam do grupo de 
direito, na realidade, ‘não pegaram’ [...]”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, vol. II, p. 519/520. 

41 “A realidade, porém, tem mostrado a pouca efetividade desse sistema, suja causa determinante parece constituir o 
fato de deixar à vontade dos próprios destinatários a aplicação do regime especial dos grupos de direito. Se não são 
celebrados os contratos tipificados na lei, aplicam-se as normas relativas aos grupos de fato, que estabelecem um 
sistema menos rigoroso de proteção aos minoritários e aos credores. Imaginava o legislador, provavelmente, que a aos 
grupos centralizados conviria legitimar juridicamente a subordinação de interesses das sociedades que os compõem 
pela celebração dos contratos previstos em lei. Contudo, passados mais de 35 anos desde a edição da lei alemã. Está 
mais do que comprovado que o objetivo do legislador não foi alcançado, preferindo os agentes econômicos a aplicação 
das normas próprias dos grupos de fato, ainda que sob o risco de serem considerados ilícitos os atos que importem na 
submissão das sociedades dependentes. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário. 
Poder de controle e grupos de sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 276.  
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Na doutrina brasileira encontram-se poucos dados sobre a quantidade de grupos de 

direitos constituídos no Brasil42-43, não obstante haja variadas justificativas para a sua não adoção.  

Para uma parte da doutrina, os grupos de direito teriam fracassado no Brasil por 

consistirem em direito sem fato, seja por tentar implementar um instituto que não correspondia à 

tradição jurídica brasileira, conforme destacado pela própria Exposição de Motivos da Lei n.º 

6.404/76, onde se reconhece que a disciplina fora estabelecida “em forma tentativa a ser corrigida 

pelas necessidades que a prática vier a evidenciar 44-45-46-47” 

E ainda se destacam na doutrina brasileira outros motivos que buscam destacar o 

fracasso do modelo do grupo de direito: 

 

(i) ausência de flexibilidade e dinamismo da disciplina de organização de 

grupos48; 

                                                           
42 “No Brasil, infelizmente, a pobreza dos dados estatísticos, que assola os mais variados campos, em prejuízo da 
compreensão de sua realidade social e econômica, não deixa de se verificar em matéria de grupos de sociedades. 
MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário: poder de controle e grupos de 
sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 119.  

43 Prado indica, com base nas informações de Fábio Konder Comparato, o conhecimento do registro de menos de 30 
grupos de direito no Departamento Nacional de Registro de Empresas. PRADO, Viviane Muller. Conflito de 
interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 69. 

44 Modesto Carvalhosa destaca a inspiração do modelo concentracionista nas estruturas do Zaibatsu japonês e dos 
Konzerne alemão. Para um breve desenvolvimento sobre estas duas estruturas, ver CARVALHOSA, Modesto. 
Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo, Saraiva: 2009, volume 4, tomo II, pp. 307-322. 

45 Idem, p. 358. 

46 Exposição de Motivos n.º 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda, notas ao Capítulo XX do Projeto. 
Ainda, com relação ao argumento de artificialidade, para Vio (2014), a experiência brasileira com o sistema dual de 
disciplina de grupos veio após a experiência alemã que, promulgada em 1965, ainda estava em estado de maturação, 
não sendo válido tal argumento de artificialidade. VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre os grupos de subordinação, 
de direito e de fato, no direito societário brasileiro . 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 274. 

47 Cf. CARVALHOSA, Modesto, Op. cit, p. 358; PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos 
societários. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71. 

48 PRADO, Conflito de interesses nos grupos societários, p. 74; AZEVEDO, Luis, O paradoxo da Disciplina Legal 
dos Grupos de Direito no Brasil: sob uma Perspectiva de Direito e Economia,. ARAUJO, Danilo Borges dos Santos 
Gomes de (org.). Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. São Paulo. Saraiva, 2012, p. 189 
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(ii)  a impossibilidade de direito de recesso concedida aos acionistas minoritários49; 

(iii)   ausência de benefícios fiscais decorrentes da celebração de convenção de 

grupo50; 

(iv)  suposta facultatividade dessa modalidade de formalização do grupo51 52. 

 

No mais recente trabalho doutrinário sobre o tema dos grupos societários brasileiros, 

Daniel Vio (2014) conclui que a baixa difusão dos grupos de direito residiria na crise de 

inefetividade dos mecanismos de conflitos de interesses nos grupos de fato, isto é, se a 

responsabilização pela violação ao disposto nos artigos 245 e 246 da Lei n.º 6.404/76 fosse efetiva, 

talvez tornar-se-ia necessário ou desejável a estrutura do grupo de direito53. 

De tal forma, para Vio (2014), a principal razão para a constituição de um grupo de 

direito seria a busca da exclusão da responsabilidade da sociedade controladora e dos 

administradores pela subordinação de interesses, na forma de operações intragrupo e que não 

tivessem caráter comutativo54. Logo, para ele, seria impossível não identificar na falência do grupo 

                                                           
49 COMPARATO, Fábio. Os Grupos Societários na Nova Lei de Sociedades por Ação, p. 100; PENTEADO, Mauro 
Rodrigues. Eleição de administradores em sociedades filiadas a grupos societários. Revista de Direito Mercantil 
Industrial Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 40, 1980, p. 164. 

50 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo, Saraiva: 2009, volume 4, tomo 
II, p. 359; CASTRO, Controle Gerencial e o Grupo de Sociedades, p. 163. 

51 MUNHOZ, Empresa contemporânea e direito societário: poder de controle e grupos de sociedades, p. 119; 
PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71. 

52 Daniel de Avila Vio busca “derrubar” cada argumento, explicando porque eles não poderiam ser uma resposta 
adequada à baixa difusão dos grupos de direito. Cf. VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre os grupos de subordinação, 
de direito e de fato, no direito societário brasileiro . 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 267-287. 

53 Cf. VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre os grupos de subordinação, de direito e de fato, no direito societário 
brasileiro. 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, pp.. 267-289. Essa tese de doutorado foi recentemente publicada como: VIO, Daniel de Ávila. Grupos 
Societários. Ensaios sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, no Direito Societário Brasileiro. 
São Paulo: Quartier Latin, 2016. As referências, no entanto, correspondem à tese de doutorado. 

54 “A principal razão para a constituição do grupo de direito [...] é a busca da exclusão de responsabilidade da sociedade 
controladora e dos administradores pela subordinação de interesses, notadamente na forma da realização intragrupo 
que não tenham caráter comutativo. O grupo de direito é um instrumento da atividade empresarial capitaneada pela 
sociedade de comando, permitindo que suas políticas e instruções seja mais amplas, profundas e gravosas do que 
seriam nos estreitos limites fixados pelos artigos 245 e 246 da lei 6.404/1796”. VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre 
os grupos de subordinação, de direito e de fato, no direito societário brasileiro. 2014. Tese (Doutorado em Direito 
Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 286. 
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de direito também uma derrocada dos grupos de fato, sendo que, falar somente na crise do grupo 

de direito no Brasil significaria analisar, de forma artificial e ilógica, apenas uma face de um 

problema mais amplo e mais profundo55. 

Esta conclusão oferece a esta pesquisa um ponto de partida, qual seja a de verificar se 

realmente a opção pelo grupo de direito seria a busca da exclusão da responsabilidade da sociedade 

controladora e de seus administradores pela subordinação de interesses, advindas das relações 

intragrupais. 

De fato, em pesquisa exploratória, como se verá adiante no capítulo metodológico, 

constatou-se a existência de apenas 15 grupos de direito constituídos no Estado de São Paulo. O 

baixo número de grupos de direito poderia oferecer elementos que contribuíssem para as reflexões 

feitas por Daniel Vio, contribuindo, desta forma, ao estado da arte sobre o tema dos grupos de 

direito. 

Esta baixa difusão de grupos de direito pode ser evidenciada pelo conhecimento de 

diversos grupos empresariais estabelecidos no Brasil e mais especificamente no Estado de São 

Paulo. No periódico Revista Valor Grandes Grupos de 2013, listam-se os 200 maiores grupos, 

classificados segundo sua Receita Bruta56, sendo que nenhum deles se encontra um grupo de 

direito. 

 

                                                           
55 VIO, Daniel de Avila. Ensaio sobre os grupos de subordinação, de direito e de fato, no direito societário 
brasileiro. 2014. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 287. 

56 VALOR ECONÔMICO. Grandes Grupos. Dezembro de 2013. Ano 12, Número 12. Disponível em: 
<http://www.revistavalor.com.br/home.aspx?pub=19&edicao=9>. Acesso em: 8 Dez. 2014 
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Tabela 1 – Os 200 maiores grupos brasileiros de 2013 

Adaptado de VALOR ECONÔMICO. Grandes Grupos. Dezembro de 2013. Ano 12, Número 12. Disponível em: 
<http://www.revistavalor.com.br/home.aspx?pub=19&edicao=9>. Acesso em: 8 Dez. 201457. 

 

Abordando outra perspectiva, a do número de empresas, a quantidade de empresas 

constituídas no Brasil nos últimos cinco anos apresenta um constante movimento (seja de 

constituição, extinção e alteração) e que, se contraposto ao ínfimo número de grupos de direito 

constituídos, poder-se-ia ratificar os comentários sobre a sua baixíssima difusão. Principalmente 

                                                           
57 A publicação oferece, além da receita bruta, os valores do patrimônio líquido, lucro líquido e número de empregados 
das 200 empresas listadas segundo seu segmento empresarial. 

Classificação Grupo Sede Origem do capital
Área da atividade 

principal

 Receita bruta (em 

milhões de reais) 

1 Petrobras RJ Brasil Indústria 344.976,00                     

2 Bradesco SP Brasil Finanças 166.892,50                     

3 Itaú Unibanco SP Brasil Finanças 146.432,30                     

4 Banco do Brasil DF Brasil Finanças 139.180,60                     

5 Vale RJ Brasil Indústria 93.511,00                       

6 Odebretch BA Brasil Indústria 84.430,80                       

7 Caixa DF Brasil Finanças 81.024,70                       

8 JBS SP Brasil Indústria 78.297,70                       

9 Santander SP Espanha Finanças 64.749,90                       

10 AmBev SP Bélgica/Brasil Indústria 6.135,90                          

11 GPA SP Brasil/França Comércio 59.016,60                       

12 Ultra SP Brasil Comércio 55.498,80                       

13 Raízen SP Inglaterra/Holanda/Brasil Indústria 53.594,20                       

14 Fiat MG Itália Indústria 53.330,60                       

15 Telefônica SP Espanha/Brasil Serviços 50.278,80                       

16 Gerdau RS Brasil Indústria 43.055,90                       

17 Oi Rj Brasil Serviços 39.910,40                       

18 Eletrobras RJ Brasil Serviços 39.538,90                       

19 Votorantim SP Brasil Indústria 38.651,00                       

20 Volkswagen do Brasil SP Alemanha Indústria 34.442,80                       

21 Bunge SP Holanda Indústria 33.749,60                       

22 Cosan SP Brasil Indústria 32.370,10                       

23 BRF SP Brasil Indústria 32.135,60                       

24 TIM Brasil RJ Brasil Serviços 27.755,80                       

25 Cemig MG Brasil Serviços 26.078,30                       

26 Cargill SP EUA Comércio 25.660,10                       

27 Marfrig SP Brasil Indústria 25.296,80                       

28 Camargo Correa SP Brasil Serviços 24.869,00                       

29 Embratel RJ México/Brasil Serviços 24.835,70                       

30 CPFL Energia SP Brasil Serviços 21.422,30                       
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se se considerar o Estado de São Paulo, responsável, ao menos, por um terço da movimentação de 

empresas no Brasil: 

 

Ano / Empresas 

constituídas 

Brasil São Paulo 

2010 617.923 196.615 

2011 625.471 201.798 

2012 576.650 188.671 

2013 582.194 181.527 

2014 531.042 173.736 

2015 453.372 158.443 

Tabela 2 – Empresas constituídas entre os anos de 2010 e 201558 

 

Como se verá adiante no capítulo metodológico, apenas três grupos de direito foram 

constituídos entre os anos de 2010 e 2015, número este que, se comparado ao número de empresas 

constituídas no Estado de São Paulo, poderia ser considerado irrelevante se considerado apenas 

economicamente. 

No entanto, apesar da existência de, ainda que poucos, grupos de direito constituídos, 

face às diversas razões apontadas pela doutrina para a sua não adoção e pela baixíssima difusão 

quando comparado ao número de empresas constituídas, pode-se ponderar acerca das motivações 

para sua constituição. Tais motivações, a despeito do elemento econômico, fornecem um 

importante dado jurídico a ser explorado. 

A existência de tais grupos implicaria que a disciplina jurídica contida no Capítulo XXI 

da Lei n. º 6.404/76 oferece uma flexibilidade que não poderia ser aproveitada por grupos de fatos?  

                                                           
58 Tabela elaborada a partir dos dados obtidos no Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa. Disponível em: http://drei.smpe.gov.br/assuntos/estatisticas/ranking-das-
juntas-comerciais-constituicao-alteracao-e-extincao-de-empresas. Acesso em: Fev. 2016 
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Como se verá adiante no capítulo metodológico os grupos de direito oferecem um 

relevante documento – a convenção grupal –, o qual disciplina as relações intersocietárias de tais 

grupos e a forma como eles se organizam e que pode oferecer alguns elementos para reflexão sobre 

sua adoção 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste item será apresentada a metodologia de pesquisa, ou seja, os caminhos escolhidos 

para conduzir a pesquisa, a forma de coleta e tratamento de dados e a técnica de análise dos 

documentos.  

 

 

4.1. Objetivo, perguntas e hipóteses de pesquisa 

 

 

O objetivo da pesquisa é identificar os grupos de direito constituídos no Estado de São 

Paulo, a fim de conhecer e analisar as razões pelas quais tais grupos foram constituídos, por meio 

da análise de suas respectivas convenções e documentos societários. Visa contribuir, portanto, para 

a reflexão doutrinária acerca do tema, que, é pouco explorado pela pesquisa empírica. 

Conforme explanado no item anterior, ainda que grandes empresas optem pelo modelo 

do grupo de fato, constata-se a existência de poucos grupos de direito constituídos. Logo, a 

existência de grupos de direito representa que a disciplina jurídica contida no Capítulo XXI da Lei 

n.º 6.404/76 não está em completo desuso, conforme afirma a doutrina, proporciona a esses grupos 

uma forma de organização que a estrutura de grupos de fato não poderia proporcionar. 

Considerando-se o estado da arte em legislação e doutrina, e reconhecendo que a 

grande empresa brasileira se organiza como grupo de fato, mas reconhecendo-se a existência de 

poucos grupos de direito, buscar-se-á responder a seguinte pergunta: 

 

• Por que, não obstante o suposto fracasso da disciplina dos grupos de direito, há 

ainda no Brasil e, mais especificamente no Estado de São Paulo, grupos de 

direito constituídos?  
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Para esta pergunta lança-se a seguinte hipótese: 

 

• O grupo de direito foi uma escolha dos sócios das sociedades convenentes a fim 

de oferecer uma flexibilidade nas relações intersocietárias entre as sociedades 

controladora e suas controladas, de modo que a independência e autonomia 

dessas sociedades possam atender o interesse do grupo, isto é, especificamente 

do sócio/administrador, permanecendo a subordinação de interesses legitimada 

pela convenção. 

 

 

4.2. Método de pesquisa: análise de dados 

 

 

Para se tentar responder a pergunta formulada no subitem anterior, bem como verificar 

a hipótese aventada, apresenta-se o método de pesquisa adotado. 

Pretende-se, desenvolver uma pesquisa descritiva, trabalhando-se com a descrição das 

características de determinada população, a fim de proporcionar novas visões sobre uma realidade 

já conhecida. 

A presente pesquisa está compreendida em uma estrutura aberta (ou paradoxal). Tal 

escolha decorre de que a estrutura aberta permite ao pesquisador analisar toda a sua população do 

ponto de vista que lhe interesse (PIRES, 2010, p. 160). Ainda de acordo com Pires (2010, p. 161), 

uma pesquisa de estrutura aberta caracteriza-se “por pesquisas que analisam, de certa forma, uma 

população na totalidade, e que passam diretamente de seu corpus empírico a um nível teórico 

global”. 
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Não há, portanto, dois patamares empíricos distintos, de uma amostra para uma 

população. Apenas há uma população, em que pode se obter informações sobre todas as pessoas 

de um grupo59. 

Desta forma, compreende-se como população todos os grupos de direito constituídos 

no Estado de São Paulo, cujas convenções podem ser obtidas na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (JUCESP).  

Assim, cumpre-se destacar que a análise documental tem um importante papel para a 

pesquisa, pois a definição do documento a ser analisado é auxiliada pela exigência legal de que os 

grupos de sociedades que assim se constituírem, o façam somente através de um instrumento 

denominado convenção60, o qual deverá ser obrigatoriamente registrado na respectiva Junta 

Comercial do Estado onde se localizar o grupo.  

Para Cellard (2010, p. 295), o documento escrito constitui uma fonte preciosa para todo 

pesquisador em ciências sociais, sendo insubstituível em qualquer reconstituição a um passado 

relativamente distante, e não raro, representando a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. 

A análise documental é  

[...] um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, a 
eventualidade de qualquer influência – a ser exercida pela presença ou intervenção 
do pesquisador – do conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos 

                                                           
59 O universo de análise corresponde à noção clássica de população (ao nível empírico); e universo geral, ao universo 
do fenômeno ao qual a teoria se aplica ou se refere, ou seja, às outras “populações”, ao nível teórico. Neste sentido: 
“A pesquisa qualitativa está obrigada “a tornar mais flexível sua ligação com o universo de análise, para produzir um 
conhecimento heurístico”. [A] generalização empírica é apenas uma etapa intermediária do processo global de 
generalização. Cada vez que se ultrapassa o nível empírico, passa-se de uma amostra a uma população (universo de 
análise), e depois, desta população a outras (universos variáveis gerais). Este segundo passo, o mais pertinente para a 
teoria, apresenta uma particularidade: de um lado, ele depende da boa qualidade da construção empírica, mas, de outro 
lado, ele é necessariamente menos protegido pelo corpus empírico. [...] Obtemos, por meio desse conhecimento teórico 
empiricamente fundamentado, um conhecimento empírico virtual relativamente a outros universos de análise. (PIRES, 
2010, p.159). 

60 Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a 
qual deverá conter: I - a designação do grupo; II - a indicação da sociedade de comando e das filiadas; III - as condições 
de participação das diversas sociedades; IV - o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção; V - as 
condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham; VI - os órgãos e cargos da 
administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades 
que o componham; VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII - as condições para alteração da 
convenção (Lei n.º 6.404/1976).  
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pesquisados, anulando a possibilidade de reação do sujeito à operação de medida 
(CELLARD, 2010, p. 295). 

 

Destaca-se que dentre as convenções obtidas, estão distribuídas entre os anos de 1977 

a 2014, isto é, a partir da lei de sociedades anônimas de 1976. No entanto, a análise se estenderá 

apenas a esses grupos constituídos, excluindo-se da pesquisa, os grupos que já se organizaram pela 

disciplina legal, mas que deixaram de sê-lo. Isto porque interessa ao objetivo da pesquisa, os grupos 

que perpetuaram o modelo escolhido, e dos efeitos consequentes à atividade empresarial das 

empresas que constituem o grupo.  

A partir, então, das convenções de grupo, será feita a análise documental. A convenção 

de grupo representa uma fotografia do momento exato da constituição do grupo. 

Definir o documento representa em si um desafio. [...] De fato, tudo o que é 
vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é considerado como 
documento ou “fonte”[...]. O “documento” em questão [...] consiste em todo texto 
escrito, manuscrito ou impresso, registrado em papel (CELLARD, 2010, pp. 296-
297). 

 

É preciso aceitar o documento “como ele se apresenta, tão incompleto, parcial ou 

impreciso que seja”.  

Torna-se, assim, essencial saber compor com algumas fontes documentais, 
mesmo as mais pobres, pois elas são geralmente as únicas que podem nos 
esclarecer, por pouco que seja, sobre uma situação determinada. Entretanto, 
continua sendo capital usar de prudência e avaliar adequadamente, com um olhar 
crítico, a documentação que se pretende analisar. Essa avaliação crítica constitui, 
aliás, a primeira etapa de toda análise documental (CELLARD, 2010, p. 299). 

 

Outros documentos importantes que auxiliem na análise das convenções grupais serão 

utilizados, tais como a Ficha de Breve Relato, a qual disponibiliza os sócios das sociedades 

integrantes do grupo, e também a Ficha Cadastral, que apresentam os documentos societários 

arquivados durante o período de constituição do grupo.  

Neste sentido, destaca-se a importância da inferência. A inferência é o processo de 

utilizar os fatos que conhecemos para aprender sobre os fatos que desconhecemos. Inferências 
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descritivas não são apenas resumos de dados; são resumos de dados que se faz utilizando os fatos 

conhecidos para aprender fatos não conhecidos.  

 

(1) Usar os resumos de dados obtidos pelas convenções grupais arquivadas 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo para aprender sobre os grupos de 

direito localizados no Estado de São Paulo; 

(2) Usar o que foi apreendido sobre os grupos de direito no Estado de São 

Paulo para aprender sobre o resto dos grupos localizados no Brasil em geral. 

 

O primeiro passo para traçar uma inferência descritiva é identificar o alvo de inferência, 

ou seja, o fato que se quer conhecer (EPSTEIN, 2013, p. 58). Desta forma, busca-se conhecer o 

que levou à constituição dos grupos de direito. 

 

De outra forma, seria preciso esclarecer as obscuridades que a análise documental não 

possa derramar sua luz. Em alguns casos, deliberou-se pela realização de entrevistas 

semiestruturadas. 

Desta forma, a adequação da entrevista semiestruturada seria em razão de sua 

característica, onde se pode formular questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Tais questionamentos podem dar origem a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos entrevistados. A entrevista semiestruturada favorece 

não somente o a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e compreensão de 

sua totalidade. 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual se elabora um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Ainda para o autor, esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas, limitando, desta forma, informações que 

possam surgir. 
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Tais perguntas foram dirigidas aos sócios e administradores dos grupos que à época de 

sua constituição tiveram papel preponderante na tomada de decisões de constituição do grupo. 

De tal forma, como roteiro básico de entrevista, estabeleceu-se as seguintes perguntas: 

 

a. Quais motivos levaram as empresas do grupo constituírem entre si um grupo? 

b. Tal escolha decorreu de assessoramento/consulta a um profissional do direito? 

c. Já existia uma relação intersocietária entre as empresas do grupo, ou ela 

decorreu da convenção de grupo? 

d. Houve a modificação no modo de administração das empresas do grupo, ou a 

convenção apenas ratificou a forma como era exercida na prática empresarial? 

e. Houve algum conflito de interesses entre os sócios/acionistas das sociedades 

controladas com os interesses promovidos pela política do grupo, resultando em 

algum prejuízo para o grupo? 

f. Atualmente, a convenção é invocada para a tomada de decisões para uma, por 

exemplo, política grupal, ou ela está em desuso? 

 

Logo, obteve-se sucesso na realização de 3 entrevistas, as quais serviram para dirimir 

algumas dúvidas surgidas na análise documental: 

• Grupo Pro Food, com o sócio e administrador do grupo, Eduardo Francisco 

Gomes; 

• Grupo Pro Vita, com o sócio e administrador do grupo, Leonardo Faustino 

Serrano; 

• Grupo Wittlich, com o sócio e administrador do grupo José Teodoro de Castro. 

 

 

4.3. Coleta de dados 
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A coleta dos dados foi realizada em duas partes, simultaneamente: a revisão 

bibliográfica e a empírica. 

Quanto à revisão bibliográfica, pretende-se se aproveitar das reflexões e dados 

empíricos trazidos por Vio (2014), o qual em recente trabalho trouxe novas informações acerca dos 

grupos societários, em especial dos grupos de direito, oferecendo à doutrina em direito societário 

um número inédito da quantidade de grupos de direito constituídos no Brasil. Esta contribuição é 

importante, visto seus resultados terem sido apresentados durante o andamento da presente 

pesquisa, enriquecendo-o a luz de novos dados empíricos e oferecendo um desafio ao pesquisador: 

confirmar os dados apresentados. 

Concomitantemente, houve a contribuição de Castro (2012, pp. 161-162) que também 

explorou, ainda que de forma breve, o número de grupos de direito constituídos, desta vez, no 

Estado de São Paulo. 

O sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) disponibiliza, através de 

seu “Serviço online”, cópia digitalizada dos documentos arquivados61. 

                                                           
61 O registro público de interesse para os empresários é disciplinado pela Lei n.º 8.934/94 e regulamentada pelo Decreto 
n.º 1.800/96, o qual dispõe o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelecendo, para tanto, a 
existência de uma Junta Comercial e cada unidade federativa. 

Ou seja, qualquer sociedade com finalidade econômica, independentemente de seu objeto, pode se registrar na Junta 
Comercial. Após a promulgação do Código Civil de 2002 apenas as sociedades empresárias devem ser registradas nas 
Juntas. 

O registro de sociedades empresárias encontra-se a cargo do Departamento de Registro Empresarial e Integração – 
DREI (atual Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC) e das Juntas Comerciais. O DREI é órgão 
federal, integrante da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 

O DNRC foi criado pela Lei nº 4.048/61, sendo extinto pelo Decreto nº 8.001/2013. Por meio da Lei n.º 12.792/2013, 
o Registro Público de Empresas Mercantis - RPEM ganhou nova estrutura administrativa, pela extinção do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC e a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa – 
SMPE. Esta Lei determinou a transferência à SMPE das “competências referentes à microempresa, empresa de 
pequeno porte e artesanato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior”, e fixou que compete à 
SMPE “assessorar direta e imediatamente o Presidente da República, especialmente, nas políticas de apoio às MEs e 
EPPs, para supostamente aumentar seu grau de legalização, redução dos custos de constituição e extinção, diminuição 
de exigências estatais – restando a dúvida de quais seriam essas exigências reduzidas –, para proporcionar aumento da 
taxa de sobrevivência das MEs e EPPs.  

Com a extinção do DNRC, toda sua competência passou a ser do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
- DREI, que passou a ser o órgão central do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM. 
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Não obstante a JUCESP oferecer diversos critérios de pesquisa das empresas 

registradas, esses critérios não oferecem a exatidão que se espera de um mecanismo de busca. Desta 

forma, procedeu-se uma pesquisa por etapas, a fim de que se pudesse obter o número exato dos 

grupos existentes no Estado de São Paulo. 

Em recente trabalho, Daniel Vio (2014) buscou trazer novos dados empíricos que 

corroborassem as impressões da doutrina quanto ao estado do regramento dos grupos de sociedades 

no direito societário brasileiro, especialmente quanto aos grupos de direito 

Para realizá-lo, Vio (2014) utilizou-se da obrigatoriedade do registro dos grupos de 

direito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica62 e da Resolução da Comissão Nacional de 

Classificação – CONCLA n.º 2/2011, a qual dispõe de um banco de dados onde são inseridas 

informações sobre o registro de sociedades no Brasil. 

Logo, realizou um pedido de informação dirigido à Receita Federal do Brasil, 

amparado pelas disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), verificando-se 

a existência, nos bancos de dados de tal órgão (outubro de 2012), de 428 inscrições ativas, 2 

inscrições suspensas e 330 inscrições baixadas (VIO, 2014, pp 268-269). 

Pedido de acesso à informação protocolado sob o nº 16853.007164/2012-17, 
atendido por meio de mensagem eletrônica de 09 de outubro de 2012, cujo teor é 
parcialmente transcrito a seguir: ‘Em atenção a solicitação SIC do presente 
processo, informo os totais de Consórcios de Sociedades e Grupos de Sociedades, 
naturezas jurídicas respectivamente 215-1 e 216-0, por situação cadastral, 
conforme abaixo: Consórcio de Sociedades (Ativas: 6.365; Suspensas: 82; 
baixadas: 948; nulas: 3); Grupo de Sociedades: (Ativas: 428; Suspensas: 2; 
Baixadas: 330). As informações foram extraídas do banco de dados DW/CNPJ no 
dia 2/10/12’ (VIO, 2014, p. 269, nota de rodapé n.º 628). 

 

No entanto, os dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil têm característica 

quantitativa, isto é, tem-se apenas o registro de quantos grupos foram inscritos nesse banco de 

dados, sem que fossem especificados quais são esses grupos e sua distribuição dentre os Estados 

brasileiros. Logo, não haveria a possibilidade de confrontar esses dados com os dados obtidos na 

presente pesquisa. 

                                                           
62 Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1.183/2011, artigo 5º, inciso III 
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À primeira vista, a contraposição do número apresentado por Vio (2014), ainda que 

represente a totalidade dos grupos de direito registrados no Brasil, com os grupos de direito 

localizados no Estado de São Paulo, provoca certa curiosidade. A importância do Estado de São 

Paulo no cenário econômico brasileiro permitiria desconfiar do baixo número de grupos de direito 

no Estado, que chegam ao número de 15 grupos. 

Realmente, a dificuldade em se obter dados oficiais sobre os grupos de direito 

existentes no Brasil é também ressaltada por Vio (2014). Não obstante os dados fornecidos pela 

Receita Federal do Brasil, eles não permitem uma certeza quanto a veracidade dos dados. Isto 

porque a própria Resolução da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA n.º 2/2011 assim 

estabelece em sua catalogação sobre o grupo de sociedades 

216-0 Grupo de Sociedades 

Esta Natureza Jurídica compreende: 

- as sociedades que se encontram sob controle comum, a partir de ato formal de 
constituição (grupo de direito) ou não (grupo de fato), às quais são reservadas as 
designações “grupo de sociedades” ou “grupo”. Do grupo apenas participam a 
controladora e as sociedades que estejam sob seu controle direto ou indireto. O 
grupo se constitui mediante uma convenção ou contrato, registrado na Junta 
Comercial, no qual são declinados os fins almejados, os recursos que serão 
combinados, as atividades a serem empreendidas em comum, as relações entre as 
sociedades, a estrutura administrativa do grupo e as condições de coordenação ou 
de subordinação dos administradores das filiadas à administração geral. A 
formação do grupo não conduz à constituição de uma nova sociedade, tanto que 
não se cria uma pessoa jurídica, não se estabelece um capital comum, não se tem 
um patrimônio distinto. 

Base legal: Lei n.º 6.404, de 1976, art. 265 a 277.63. 

 

Da mesma forma, tal natureza jurídica não se confunde com a dos Consórcios, 

catalogada sob o código 215-1:  

215-1 Consórcio de Sociedades 

Esta Natureza Jurídica compreende: 

- os consórcios constituídos por companhias ou quaisquer outras sociedades, sob 
o mesmo controle ou não, para a execução de determinado empreendimento, 
observado o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404, de 1976. Os 
consórcios não têm personalidade jurídica própria (as empresas que o constituem, 

                                                           
63 COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO. Disponível em: 
<http://concla.ibge.gov.br/images/concla/documentacao/NE_Nat_Juridica_2014.pdf>. Acesso em: Dez. 2015. 
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sim). O contrato de consórcios e suas alterações são arquivados na Junta 
Comercial. 

Base legal: Lei n.º 6.404, de 1976, art. 278 e 279. 

Esta Natureza Jurídica não compreende: - os consórcios simples (ver código 229-
1); - os consórcios de empregadores (ver código 228-3); - os consórcios públicos 
(ver códigos 121-0, 306-9 e 399-9). 

 

Ou seja, para a natureza jurídica catalogada sob o código 216-0 são considerados tanto 

os grupos de direito quanto os grupos de fato. Diante desse fato, não há como precisar o número 

de 428 inscrições ativas, conforme os dados fornecidos pelo banco de dados da Receita Federal do 

Brasil. 

Castro (2012, pp. 161-162) indica em pesquisa realizada no sítio eletrônico da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, em 27 de maio de 2011, 10 registros de grupos de direito 

localizados em São Paulo: Rialan & Rialan Composição Empresarial; Grupo UAB Motors (Grupo 

United Auto); Master Participações S.A. – Grupo Master Comunicação; Grupo Master 

Comunicação; Grupo Pro Food; Grupo Wittlich Administração de Bens Ltda.; Capel Marques & 

Marques Ltda. – Me; Grupo Control; Consórcio Engepasa-Lix-Center. 

Castro não indica como foi realizada tal coleta de dados. Não obstante os resultados 

obtidos por referido autor, ressalta-se que “Capel Marques & Marques Ltda. – Me” trata-se de uma 

sociedade limitada, conforme consulta no sítio da JUCESP de seu estatuto social; o “Consórcio 

Engepasa-Lix-Center” trata-se de um consórcio (o Autor não conseguiu na época acesso aos 

documentos societários para a confirmação do tipo societário); o único registro que não aparece 

nas pesquisas realizadas é do grupo “Rialan & Rialan Composição Empresarial” que se trata 

realmente de grupo convencional, mas que no entanto não apresenta em sua denominação a palavra 

“grupo”. 

Quanto a análise empírica, ela se baseia nos documentos societários, quais sejam: as 

convenções de grupo, as fichas cadastrais das sociedades integrantes do grupo, a qual contém o 

registro de todos os atos societários realizados pelas sociedades desde sua formação, e que 

fornecem dados para que possa ser realizada uma análise detalhada, a partir desses documentos, 

sobre os grupos de direito. 
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Em alguns casos, optou-se por realizar uma entrevista com os principais atores na 

formação da convenção de grupo, quais sejam os sócios das sociedades que optaram por adotar 

esse modelo para a condução de seus negócios. 

O sítio da JUCESP possibilita a pesquisa em seus bancos de dados, os dados de todas 

as empresas que ali devem registrar seus atos societários. Diante deste amplo banco de dados, 

poderá se precisar concretamente quantos grupos de direito arquivaram sua convenção, tal como 

disposto na Lei n.º 6.404/76. Possibilita, assim, uma pesquisa simples, seja pelo nome da empresa, 

razão social e Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE). 

Oferece, também, uma pesquisa avançada, cujas opções disponíveis são: Razão Social, 

Objeto, Tipo de Empresa, Faixa de Capital, Data de Abertura, Data de Dissolução, Nome de Titular 

/ Sócios / Diretoria, Endereço da Empresa, e também pelos seus Arquivamentos, seja pelo Número 

do documento, Data de Sessão, Tipo de documento e Descrição do documento. Possibilita, ainda, 

que os resultados obtidos mostrem somente empresas ativas. 

A fim de facilitar a compreensão das opções de pesquisa e refinamento de pesquisa 

possíveis, apresenta-se aqui a página de pesquisa avançada oferecida pela JUCESP: 
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Figura 1 - Imagem da tela de pesquisa avançada do sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Disponível em: https://www.jucesponline.sp.gov.br/BuscaAvancada.aspx?IDProduto=. 
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Diante dos recursos de pesquisa oferecidos pelo sítio da JUCESP, procedeu-se à 

pesquisa dos grupos – durante o período de fevereiro de 2014 a março de 2015 – da seguinte forma. 

Em uma primeira etapa, pesquisou-se a palavra “grupo” no campo “Razão Social”. Esta 

primeira etapa levou em consideração o Artigo 267 da Lei das Sociedades Anônimas, o qual dispõe: 

“Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras "grupo de 

sociedades" ou "grupo"”. A lei, no entanto, não proíbe que outras empresas se utilizem da palavra 

“grupo” na composição de sua razão social. Neste sentido, apontam Wald e Eizirik (1997, p. 66): 

Mesmo analisando a literalidade das expressões usadas pelo texto legal, nele não 
se vislumbra uma vedação total do uso da expressão “grupo” ou “grupo de 
sociedades” pelos conglomerados que não tenham constituído, mediante 
convenção, um grupo em sentido formal. Efetivamente, o que a lei proíbe e a 
utilização dessa expressão – por aqueles que não organizaram um grupo em 
termos jurídicos – na sua designação. Ora, a designação comercial referida no art. 
267, parágrafo único e, em seguida, no art. 269, I da Lei das Sociedades Anônimas 
equivale, na terminologia jurídica própria, à denominação comercial das 
sociedades anônimas. 

 

Logo, como primeiro resultado, obteve-se 982 registros de empresas que continham a 

palavra “grupo” em sua razão social, dentre os mais diversos tipos societários. Desta forma, 

utilizou-se a opção de refinar a pesquisa pelo tipo das empresas, ou seja, pela opção fornecida pelo 

próprio mecanismo de pesquisa: “Grupo”. Desta vez, o resultado foi de 8 registros, todos grupos 

de direito.  

 

GRUPO PRO-VITA 

MASTER PARTICIPAÇÕES S.A. - GRUPO MASTER 

COMUNICAÇÃO 

GRUPO MASTER COMUNICAÇÃO 

GRUPO UAB MOTORS 

GRUPO ENGRA 

GRUPO PRO FOOD 
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GRUPO WITTLICH ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA. 

GRUPO CONTROL 

 

Em uma segunda etapa, utilizou-se o campo “Tipo de Empresa”, selecionando a opção 

“Grupo”. Como resultado, obteve-se 532 registros, também de diversos tipos societários. 

Em uma terceira etapa, procedeu-se à outra pesquisa, desta vez, utilizando o campo 

“Tipo de Empresa” e selecionando a opção “Outros” e acrescentando-se à pesquisa a palavra 

“Grupo” no campo “Razão Social”. Como resultado, mais 3 registros: 

 

GRUPO KSL 

GRUPO EMPRESARIAL MUELLER 

GRUPO REAL 

 

Ainda buscando outros critérios para o refinamento da pesquisa, procedeu-se à outra 

etapa, desta feita, utilizando o campo “Tipo de Empresa” e selecionando a opção “Consórcio” e 

acrescentando-se à pesquisa a palavra “Grupo” no campo “Razão Social”. Como resultado, obteve-

se 13 registros, dentre os quais identificou-se mais 5 registros de grupos de direito: 

 

GRUPO RGB-GRAF 

GRUPO FRANTEC COMERCIO SERVIÇOS TÉCNICOS 

LTDA. 

GRUPO LION 

GRUPO NUTRITASTE 

GRUPO EMPRESARIAL CANOAS-GECAN 
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Observando que os critérios de pesquisa dentro do sistema de “Serviço Online” da 

JUCESP podiam ser combinados de diversas formas, não oferecendo um resultado preliminar que 

se pudesse aferir o número exato de grupos de direito convencionados no Estado de São Paulo, 

optou-se, por prudência, utilizar outras combinações possíveis. 

Desta forma, retomou-se a pesquisa da mesma forma que na primeira etapa, 

pesquisando a palavra “grupo” no campo “Razão Social” e tendo como resultado 982 registros. Em 

sequência, verificou-se no resultado, a fim de encontrar algum registro que apenas apontasse na 

sua Razão Social a palavra “Grupo”, sem qualquer outra expressão no nome (p.ex. ME – Micro 

Empresa; Ltda. – Limitada; S.A. – Sociedade Anônima; EIRELI – Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada). 

Deste resultado, extraiu-se 2 registros: 

 

GRUPO PÃO DE AÇUCAR 

GRUPO ITAUTEC 

 

 

De forma resumida, apresenta-se tabela com as respectivas etapas de pesquisa e dos 

resultados obtidos através dela: 

 

Termo utilizado para 

busca 

Campo de pesquisa Tipo de empresa Resultado obtido 

Grupo Razão Social  982 registros 

  Grupo 532 registros 

Grupo Razão Social Grupo 8 registros 

Grupo  Razão Social Outros 3 registros 

Grupo Razão Social Consórcio 5 registros 
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Grupo Razão Social  2 registros64 

Tabela 3 – Resultados de pesquisa obtidos 

 

Passada a primeira fase da pesquisa, procedeu-se à próxima fase, isto é, a fase de 

verificação da existência de uma convenção de grupo devidamente arquivada na JUCESP dos 19 

registros encontrados. 

Dos resultados obtidos, algumas observações que alteram o número prévio obtido: 

(i) dois registros, Grupo Master Comunicação e Master Comunicação S.A. – 

Grupo Master Comunicação, se referem ao mesmo grupo; 

(ii)  os Grupos RGB-Graf e Frantec Comércio Serviços Técnicos Ltda. não possuem 

Convenção de grupo ou mesmo algum aditamento arquivado na JUCESP, 

constando na Ficha Cadastral Completa o registro como tipo de empresa 

Consórcio; 

(iii)  o Grupo Empresarial Canoas-Gecan trata-se, na verdade, de um consórcio. 

 

Ademais, destaca-se algumas observações gerais: 

(i) dois registros, o do Grupo Frantec Comércio Serviços Técnicos Ltda. e do 

Grupo Wittlich Administração de Bens Ltda., apresentam em sua razão social, 

não obstante a denominação “Grupo”, a denominação “Ltda.”; 

(ii)  o Grupo Lion, apesar de aparecer com o registro ativo no sítio da JUCESP, 

trata-se de um grupo formado por prazo determinado, mas que não consta o 

aditamento respectivo confirmando sua extinção; 

(iii)  o registro do Grupo UAB “Motors está com a denominação incorreta, 

apontando a convenção “Grupo United Auto”; 

                                                           
64 Como destacado acima, foi realizada a verificação dos 928 registros apresentados na primeira etapa de pesquisa, 
constatando-se o registro de 2 grupos de direito. 
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(iv) o Grupo Engra não possui uma Convenção de grupo registrada na JUCESP, 

mas há uma ata de Assembleia Geral Extraordinária que dispõe de alguns 

elementos da convenção. 

 

Logo, dos 19 registros encontrados na JUCESP, classificados no banco de dados do 

órgão como grupos, constatou-se que no Estado de São Paulo existem efetivamente 15 grupos de 

direito constituídos, considerados, portanto, como universo de análise da presente pesquisa: 

 

GRUPO ANO DE CONSTITUIÇÃO  

GRUPO REAL 1977 

GRUPO PÃO DE AÇUCAR 1982 

GRUPO ITAUTEC 1985 

GRUPO EMPRESARIAL MUELLER 1989 

GRUPO WITTLICH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 1994 

GRUPO CONTROL 1994 

GRUPO LION 1994 

GRUPO PRO FOOD 1996 

GRUPO NUTRITASTE 1997 

GRUPO ENGRA 2004 

GRUPO UAB MOTORS 2005 

GRUPO MASTER COMUNICAÇÃO  2007 

RIALAN & RIALAN COMPOSIÇÃO EMPRESARIAL 2010 

GRUPO PRO-VITA 2011 

GRUPO KSL 2011 

Tabela 4 – Universo de análise 
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5. DESCRIÇÃO DAS CONVENÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS 

 

 

Conforme exposto no capítulo metodológico, extraiu-se 15 convenções de grupo para 

a análise no presente capítulo. É preciso, no entanto, indicar os elementos da convenção de grupo, 

a fim de informar de que forma esse instrumento estrutura um grupo de direito65. Primeiro, far-se-

á a descrição do conteúdo de cada Convenção obtida e dos demais documentos societários das 

sociedades convenentes, a fim de se disponibilizar dados para a posterior análise.  

 

 

5.1. Estrutura da Convenção de Grupo 

 

 

A sociedade controladora exerce direta e permanentemente o controle das demais 

sociedades controladas, seja como titular de direitos de sócia ou acionista majoritária66. 

Assim, visando conjugar seus esforços e combinar recursos para a realização dos 

respectivos objetos sociais, e para participar de atividades ou empreendimentos comuns, a 

sociedade controladora e suas controladas, de comum acordo, constituem um grupo de sociedades, 

nos termos dos dispostos nos artigos 265 a 277 da Lei de Sociedades Anônimas67. 

                                                           
65 Uma análise mais extensa dos dispositivos legais que disciplinam o grupo de direito pode ser encontrada em VIO, 
Ensaio sobre os grupos de subordinação, de direito e de fato, no direito societário brasileiro. 

66 Artigo 265. § 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou 
indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, 
ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. 

67 Artigo 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de 
sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos 
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 
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A constituição do grupo é aprovada pelos acionistas ou quotistas de todas as sociedades 

que o integram68, em conformidade com as atas das assembleias gerais ou instrumentos de alteração 

contratual que podem fazer parte do instrumento de convenção, tendo sido aprovado com 

observância das normas legais aplicáveis, atendendo as formalidades legais previstas na Lei de 

Sociedades Anônimas. 

As sociedades integrantes do grupo mantem cada qual sua personalidade jurídica e 

patrimônio distintos combinando recursos para a realização dos respectivos objetos sociais, 

podendo prestar serviços umas às outras, reciprocamente, nas condições estipuladas pelo órgão de 

administração de cada sociedade69.  

As operações entre as sociedades filiadas efetuam-se com estrita observância das 

normas convencionais e legais, sem, no entanto, que existam a obrigatoriedade de condições 

estritamente comutativas, ou seja, de pagamento compensatório adequado para as mesmas. 

Nas negociações das sociedades componentes do grupo com terceiros, tais sociedades 

devem agir na conformidade da lei e dos respetivos estatutos ou contrato social, levando em conta, 

os interesses e objetivos do grupo, nos termos da Convenção. 

A sociedade de comando e suas filiadas podem participar de atividades ou 

empreendimentos comuns, definidos pelo órgão de administração do grupo, podendo envolver 

todas as sociedades do grupo ou apenas algumas delas. 

O prazo de duração do grupo pode ser determinado ou indeterminado70. 

O grupo pode ser extinto a qualquer tempo, sendo por deliberação da sociedade de 

comando ou do conselho de administração; pela perda do controle pela sociedade de comando 

sobre todas as sociedades filiadas; pela mudança de nacionalidade da sociedade de comando; pela 

redução do número de sociedades convenentes a uma única sociedade. 

                                                           
68 Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou 
do estatuto (art. 136, V). 

69 Artigo 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação 
dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará 
personalidade e patrimônios distintos. 

70 Cf. Artigo 269, inciso IV. 
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Por deliberação do órgão de administração podem ser admitidas outras sociedades ao 

grupo, desde que cumpridas as exigências legais. A admissão de nova sociedade está condicionada 

a sua expressa aceitação dos termos da Convenção, e da aprovação dos respectivos sócios ou 

acionistas, com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto71. 

Cada sociedade filiada poderá, a qualquer tempo, retirar-se do grupo, devendo 

encaminhar para o órgão de administração a ata da Assembleia Geral ou instrumento de contrato 

social que tiver aprovado a retirada. 

Da mesma forma, a qualquer tempo em que a sociedade de comando, seja por qualquer 

razão, deixar de exercer o controle de uma das sociedades, na forma da lei, esta sociedade será 

excluída do grupo, devendo o órgão de administração notificar a sociedade da exclusão, para as 

providências cabíveis. 

Tais alterações, seja por admissão, retirada ou exclusão de sociedade, devem ser 

formalizadas por ata de reunião do órgão de administração, arquivada na respectiva Junta 

Comercial e publicada. 

A administração do grupo será exercida por um Conselho de Administração, o qual é 

um órgão colegiado e tem poderes para tomar decisões relativas aos objetivos do grupo, fixando as 

políticas e diretrizes a serem adotadas e determinando medidas de execução e coordenação, e que 

são tomadas por meio de resoluções com efeitos vinculativos para as empresas participantes. 

Dentre as competências do Conselho de Administração estão: fixar a orientação geral 

do grupo para a combinação de recursos e esforços das sociedades participantes; representar o 

grupo perante as sociedades convenentes; expedir instruções para a coordenação e integração de 

atividades da sociedade de comando e das filiadas, reciprocamente, e das filiadas entre si; fixar 

normas de relações contratuais entre as sociedades integrantes do grupo, podendo, inclusive, 

implicar na subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo; fiscalizar o 

cumprimento das disposições da Convenção; deliberar sobre o ingresso, retirada ou exclusão de 

sociedades filiadas; decidir sobre a distribuição de custos, receitas e resultados de atividades ou 

empreendimentos e as compensações entre as sociedades, que devem ser registradas no balanço de 

cada exercício social das sociedades filiadas; alterar a Convenção, no todo ou em parte. 

                                                           
71 Cf. Artigo 269, V. 
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A representação das sociedades integrantes do grupo perante terceiros cabe 

exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos contratos ou 

estatutos sociais72. Não obstante, os administradores das sociedades filiadas devem seguir a 

orientação geral estabelecida e cumprir as instruções expedidas pelo Conselho de Administração, 

desde que não importem em violação da lei ou da Convenção, observadas as disposições legais 

com referência às respectivas atribuições e responsabilidades perante as sociedades que 

administram. 

Os membros do Conselho de Administração do grupo e os investidos em cargos de 

mais de uma sociedade podem ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades; a 

gratificação dos administradores, se houver, pode ser fixada com base nos resultados apurados nas 

demonstrações financeiras consolidadas do grupo. 

Deve ficar expressamente declarado que a sociedade de comando é uma sociedade 

brasileira73, estando sob o controle de pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil74. 

As alterações da Convenção devem ser deliberadas em reunião especial do Conselho 

de Administração, devendo ser aprovados por consenso unânime do Conselho. Tais alterações 

devem ser arquivadas na respectiva Junta Comercial e publicadas na forma da lei75. 

Embora o artigo 269 disponha dos elementos necessários da convenção grupal, na 

prática não há o preenchimento de todos eles, sintetizando-se ao máximo os objetivos do grupo, do 

órgão de administração e de sua relação com as outras estruturas administrativas das sociedades 

componentes do grupo. Logo, a análise descritiva que se faz neste primeiro momento, pretende 

expor o conteúdo da convenção grupal. 

                                                           
72 Artigo 272, Parágrafo único. A representação das sociedades perante terceiros, salvo disposição expressa na 
convenção do grupo, arquivada no registro do comércio e publicada, caberá exclusivamente aos administradores de 
cada sociedade, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais. 

73 Artigo 269. Parágrafo único. Para os efeitos do número VII, o grupo de sociedades considera-se sob controle 
brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no 
Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou 
indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. 

74 Cf. Artigo 265. § 1º. 

75 Artigo 271, § 4º. As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, 
observando-se o disposto no § 1º do artigo 135. 
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5.2. Descrição do conteúdo das convenções e demais documentos societários 

 

 

A partir deste ponto, far-se-á uma descrição do conteúdo das convenções, para assim 

se obter elementos que possam identificar similaridades na formação dos grupos de direito. 

Antes, uma pequena ressalva quanto a descrição dos dados: assim como o estatuto 

social de uma sociedade, a convenção de grupo representa uma fotografia do exato momento de 

sua constituição. Desta forma, não se pode afirmar conclusões a partir de um documento que 

representa um momento no tempo e que, em alguns casos, ultrapassam 20 anos de sua constituição. 

Como se verá, muitas das sociedades aqui descritas continuam sua atividade 

empresarial, outras foram extintas, implicando que a decisão de constituir um grupo teve 

consequências nas atividades de todas as sociedades do grupo. 

É preciso que a descrição, apoiada na análise documental, possa atualizar essa 

fotografia principal, seja com os diversos atos societários realizados no tempo. Principalmente 

porque, em alguns casos, houve admissão de outras sociedades no grupo, ou mesmo a sua retirada, 

implicando na dinâmica e flexibilização da convenção de grupo.  

Nos subitens seguintes, será feita a descrição das convenções grupo a grupo, bem como 

dos demais documentos societários adjacentes. 

 

 

5.2.1. Grupo Pro Food 

 

 

O Grupo Pro Food foi constituído em 04 de dezembro de 1996 e tem como sociedade 

controladora a Pro-Food – Comércio de Alimentos Ltda. e como sociedades controladas a Pro-Fast 
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– Comércio de Alimentos Ltda. e a Pro-Service – Comércio de Alimentos Ltda, essas duas 

constituídas em razão da cisão parcial da sociedade controladora, em 31 de julho de 1996. 

Destaca-se primeiramente, que a convenção de grupo reconhece que as sociedades 

convenentes formavam um grupo de sociedades de fato, tornando-se necessária uma reestruturação 

societária que refletisse as relações intersocietárias que que operavam dentro desse grupo, e 

principalmente por terem objetos sociais equivalentes quais sejam: 

(i) a exploração e operação de restaurantes e lanchonetes; 
(ii)  o comércio de produtos alimentícios em geral e de refeições, sorvetes e 
refrigerantes, e; 
(iii)  a importação, exportação, comercialização e distribuição de 
materiais, bens e produtos relacionados com os gêneros das atividades 
mencionadas em (i) e em (ii) acima, operando basicamente como franqueadas do 
restaurante da cadeia “Mc Donald’s”. 

 

Na Cláusula 2.1 fica estabelecido que as sociedades convenentes instituem a sociedade 

Pro-Food como a sociedade de comando, reconhecendo e concordando, desta forma, que a mesma 

deverá exercer as funções de Administração Geral do Grupo e a coordenação das relações entre as 

sociedades convenentes. 

No parágrafo 1º da Cláusula 2.3 se estabelece que: 

Parágrafo 1º Na hipótese dos sócios da Sociedade de Comando constituírem nova 
sociedade, da qual detenham a maioria do capital com direito a voto, ou 
adquirirem o controle de sociedade existente, essa nova sociedade será admitida 
a participar do GRUPO PRO-FOOD, mediante a assinatura pela sociedade 
admitida e a Sociedade de Comando, do respectivo termo de adesão e admissão e 
posterior registro na Junta Comercial competente. 

 

De mesmo procedimento, o parágrafo 2º prevê que ocorrendo a transferência do 

controle de qualquer uma das sociedades convenentes, tal sociedade será retirada automaticamente 

do Grupo, mediante assinatura de termo próprio. 

O grupo foi constituído com o objetivo principal de coordenar a atividade empresarial 

das Sociedades Convenentes de forma a permitir a unificação de serviços em comum, com a 

redução de custos administrativos e operacionais; regular a operação das atividades comuns e 

complementares, seja a de recursos humanos, recursos administrativos, coordenação financeira e 

administração de produtos e estoque (Cláusula 3.1).  
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A administração do Grupo fica sob a responsabilidade da estrutura administrativa da 

sociedade controladora, assumindo a coordenação administrativa, política e financeira das 

sociedades controladas (Cláusula 3.3 e Cláusula 4.2), nas quais se destacam: 

(i) a unificação, sob seu controle, do regime de administração de caixa, permitindo 
que as Sociedades Convenentes possam alocar e transferir recursos financeiros de 
uma para outra, mediante simples operações de contas-correntes mantidas em suas 
respectivas contabilidades; 

(ii) a prestação de serviços administrativos para as Sociedades Filiadas, utilizando 
seus próprios recursos administrativos e humanos, e colocando-os às Sociedades 
Filiadas; 

(iii) a coordenação e supervisão da administração em regime de grupo de 
mercadorias e estoques mantidas pelas Sociedades Convenentes, os quais poderão 
ser cedidos de uma Sociedade Convenente à outro, conforme as necessidades de 
cada Sociedade. 

 

À Administração Central do Grupo compete exercer todos os poderes necessários à 

execução da Convenção, à implantação e consecução dos objetivos buscados pelo Grupo e decidir 

sobre as condições de participação das sociedades convenentes, especialmente: 

(a) estabelecer os princípios gerais de operação do Grupo, deliberando sobre as 
políticas comercial, econômico-financeira e administrativa das Sociedades 
Convenentes; 
(b) deliberar sobre a coordenação geral e interesse do Grupo, expedindo 
instruções, as quais deverão ser observadas pelas Sociedades Convenentes; 
(c) obter das Sociedades Convenentes todas as informações e documentos que 
forem considerados do interesse do Grupo; 
(d) aprovar os orçamentos anuais de operação e de investimento e as 
demonstrações financeiras das Sociedades Filiadas, previamente analisadas pelas 
respectivas administrações das Sociedades Filiadas. 

 

A Cláusula 6.2 dispõe que cada sociedade convenente conservará sua própria 

administração e sua representação legal perante terceiros, de acordo com o estabelecido em seus 

respectivos contratos sociais. 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição era a seguinte: 
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Figura 2 – Organograma da estrutura do Grupo Pro Food no momento de sua constituição 

 

A sociedade Pro-Food Comércio de Alimentos Ltda., constituída em 17 de julho de 

1991, com capital social inicial de Cr$ 800.000,00, tem como sócios, Eduardo Francisco Gomes e 

Tânia Maria Murrer Gomes, com participação nas quotas sociais de 90% e 10%, respectivamente. 

A sociedade abriu filiais em 12 de fevereiro de 1993 (NIRE 35901500363), 18 de julho 

de 1994 (NIRE 35901629234) e em 03 de janeiro de 1996 (NIRE 35901790647). 

Em 31 de julho de 1996 houve redistribuição no capital social, passando para R$ 

130.646,00, em decorrência da cisão parcial, constituindo-se as sociedades Pro-Fast Comércio de 

Alimentos Ltda. e Pro Service Comércio de Alimentos Ltda. 

Em 27 de fevereiro de 2007 foi admitida outra sociedade, a Pro Trade Participações 

S/A no quadro societário da sociedade, com participação acionária de 1% sobre o capital social. 

Em 25 de outubro, a Pro Trade retirou-se do quadro societário, bem como a sócia Tania, entrando 

Carlos Eduardo Murrer Gomes. 

*** 

A sociedade Pro-Fast Comércio de Alimentos Ltda., constituída em 31 de julho de 

1996, em decorrência da cisão parcial da sociedade Pro Food, com capital social inicial de R$ 

2.565,00, tem como sócios, Eduardo Francisco Gomes e Tânia Maria Murrer Gomes, com 

participação nas quotas sociais de 90% e 10%, respectivamente. 

Em 14 de maio de 2004 admitiu no quadro societário a sociedade a Pro Trade 

Participações S/A, com participação acionária de 1% do capital social.  

Em 21 de maio de 2005 a sociedade estabeleceu uma filial (NIRE 35903787082). 

Houve alteração no capital e quadro social da sociedade, retirando-se a sócia Tania e admitindo 

Pro-Food - Comércio 
de Alimentos Ltda.

Pro-Trade - Comércio 
de Alimentos Ltda

Pro-Service -
Comércio de 

Alimentos Ltda



68 

 

Carlos Eduardo Murrer Gomes, com 10% de participação. Em 14 de agosto de 2013 a sociedade 

estabeleceu mais duas filiais (NIRE35904616648 e NIRE 35904616656). 

*** 

A sociedade Pro-Service Comércio de Alimentos Ltda., constituída em 31 de julho de 

1996, em decorrência da cisão parcial da sociedade Pro Food, com capital social inicial de R$ 

13.897,00, tem como sócios, Eduardo Francisco Gomes e Tânia Maria Murrer Gomes, com 

participação nas quotas sociais de 90% e 10%, respectivamente. 

Em 14 de maio de 2004 houve a admissão da sociedade Pro Trade no quadro societário, 

com participação de 1% no capital social, retirando-se, entretanto, em 15 de fevereiro de 2011. 

*** 

Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

Pro-Food Comércio de 

Alimentos Ltda. 

Eduardo Francisco Gomes 

Carlos Eduardo Murrer Gomes 

90% 

10% 

Pro-Fast Comércio de Alimentos 

Ltda. 

Eduardo Francisco Gomes 

Tânia Maria Murrer Gomes 

90% 

10% 

Pro-Service Comércio de 

Alimentos Ltda 

Eduardo Francisco Gomes 

Tânia Maria Murrer Gomes 

90% 

10% 

 

*** 

Comparando-se a estrutura inicial no momento da constituição do grupo, com as 

consequentes alterações societárias ocorridas, verifica-se que não houve mudanças em sua estrutura 

inicial. 
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A constituição do grupo se deu em razão da cisão parcial de uma sociedade, dando 

existência a outra, mas que permaneciam sob controle comum, isto é, dos dois únicos sócios das 

sociedades. A opção por se estruturar em grupo de direito, à primeira vista, parece decorrer do 

enquadramento legal. 

Em entrevista realizada com um dos sócios e administrador do grupo, a constituição do 

grupo proporcionou uma melhor administração de sociedades que possuíam, além da matriz, 

diversas filiais. 

O Grupo Pro Food administra uma rede de restaurantes Mc Donalds exercendo sua 

atividade empresarial em cidades diversas através do estabelecimento de uma matriz local, a qual 

administra suas filiais. À cada sociedade convenente também foi possibilitado a escolha do regime 

de tributação mais adequado, priorizando-se, desta forma, um planejamento tributário, reduzindo, 

eventual carga tributária.  

Com o surgimento de uma administração comum ao grupo possibilitou-se com mais 

facilidade a transferência de colaboradores entre as sociedades do grupo e o rateio de despesas 

comuns, tais como o treinamento desses colaboradores, a contratação de assistência médica, e 

demais despesas administrativas. 

 

 

5.2.2. Grupo Nutritaste 

 

 

O Grupo Nutritaste foi constituído em 04 de julho de 1997 e tem como sociedade 

controladora a Nutritaste Comércio de Alimentos Ltda. e como única sociedade controlada a 

Nutriflavor Comércio de Alimentos Ltda. 

Conforme a convenção grupal, sua constituição se deu em decorrência da cisão parcial 

da sociedade Nutritaste Comércio de Alimentos Ltda., a qual criou a Nutritaste Comércio de 

Alimentos Ltda. e a Nutriflavor Comércio de Alimentos Ltda., ambas com objetos sociais idênticos 
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e com os mesmos sócios. De tal forma, a administração da loja franqueada operada por Nutriflavor 

permaneceu a cargo da Nutritaste. 

O grupo tem como objetivo principal coordenar a atividade empresarial das sociedades 

convenentes, de forma a permitir a unificação de serviços em comum, reduzindo custo 

administrativos e operacionais, e regular a operação das atividades comuns e complementares entre 

si, especialmente a de recursos humanos, recursos administrativos, coordenação financeira e 

administração de produtos e estoque (Cláusula 3.1). 

A administração do grupo fica a cargo da sociedade controladora, centralizando em sua 

sede todas as operações de caráter administrativo:  

Dentre as funções atribuídas  à Sociedade de Comando, destacam-se as seguintes: 
(i) a unificação, sob seu controle, do regime de administração de caixa, permitindo 
que as Sociedades Convenentes possam alocar e transferir recursos financeiros de 
uma para outra, mediante simples operações de contas-correntes mantidas em suas 
respectivas contabilidades; (ii) a prestação de serviços administrativos para as 
Sociedades Filiadas, utilizando seus próprios recursos administrativos e humanos, 
e colocando-os às Sociedades Filiadas; (iii) a coordenação e supervisão da 
administração em regime de grupo de mercadorias e estoques mantidas pelas 
Sociedades Convenentes, os quais poderão ser cedidos de uma Sociedade 
Convenente à outro, conforme as necessidades de cada Sociedade” (Cláusula 3.3, 
Parágrafo Primeiro). 

 

A administração é composta de duas pessoas, especificamente, dos dois únicos sócios 

das sociedades controladora e controlada, e que representam a Administração Central do grupo, a 

qual compete exercer todos os poderes necessários à execução da convenção, implantação e 

consecução de objetivos, especialmente: 

(a) estabelecer os princípios gerais de operação do Grupo, deliberando sobre as 
políticas comercial, econômico-financeira e administrativa das Sociedades 
Convenentes; (b) deliberar sobre a orientação geral e interesse do Grupo, 
expedindo instruções nesse sentido, as quais deverão ser observadas pelas 
Sociedades Convenentes; (c) obter das Sociedades Convenentes todas as 
informações e documentos que forem considerados de interesse do Grupo; (d) 
aprovar os orçamentos anuais de operação e de investimento e as demonstrações 
financeiras das Sociedade Filiada, previamente analisados pelas respectivas 
administrações das Sociedades Filiadas. (Cláusula 4.2) 

 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição era a seguinte: 

 



71 

 

 

Figura 3 – Organograma da estrutura do Grupo Nutritaste no momento de sua constituição. 

 

*** 

A sociedade Nutritaste Comércio de Alimentos Ltda., constituída em 06 de agosto de 

1983, com sede na cidade de Sorocaba e capital social inicial de CR $ 100.000,00, tem como sócios, 

Claudio Alves da Costa e Regina de Araujo Costa, com participação das quotas sociais de 90% e 

10%, respectivamente. 

Em 22 de dezembro de de 1994 houve a alteração do capital social para R$ 10.000,00. 

Posteriormente a sociedade abriu filiais em 10 de novembro de 1995 (NIRE 3590177623), 26 de 

fevereiro de 1996 (NIRE 35901804591), 21 de outubro de 1996 (NIRE 35901877297 e NIRE 

35901877301). 

Em 21 de novembro de 1996 houve a cisão parcial da sociedade com transferência de 

parte de seu patrimônio para a Nutriflavor Comércio de Alimentos Ltda., tendo como capital social 

R$ 929,00, e participação societária alterada para 99% e 1%.  

Em 13 de maio de 1997 encerrou as atividades empresariais de uma de suas filiais 

(NIRE 35901877297). Em 27 de julho de 1998 houve alteração do capital social para R$ 82.000,00, 

com participação societária de 99,99% e 0,01%. Em 18 de agosto de 1988 houve nova abertura de 

filial (NIRE 35902126236). 

Em 27 de dezembro de 2000, foi incorporada pela sociedade Nutrisavour. Comércio de 

Alimentos Ltda. 

*** 

Nutritaste Comércio 
de Alimentos Ltda

Nutriflavor Comércio 
de Alimentos Ltda.
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A sociedade Nutriflavor Comércio de Alimentos Ltda, constituída em 21 de novembro 

de 1996, com capital social de R$ 36.065,00, tem como sócios, Claudio Alves da Costa e Regina 

de Araújo Costa, com participação das quotas sociais de 99% e 1%, respectivamente. 

Em 13 de maio de 1997 abriu filial (NIRE 35901970611), bem como em 08 de outubro 

de 1999 (NIRE 35902249516, NIRE 35902249494 e NIRE 35902249508), em 24 de fevereiro de 

2000 (NIRE 35902186158 e NIRE 35902186140), em 02 de maio de 2000 (NIRE 35902315225); 

esta última sendo encerrada em 23 de agosto de 2000, e por fim em 18 de setembro de 2000 (NIRE 

35902315900). 

Em 27 de dezembro de 2000 também foi incorporada pela sociedade Nutrisavour. 

Comércio de Alimentos Ltda., sendo que desta forma, as duas sociedades que constituíam o Grupo 

Nutritaste, bem como das filiais estabelecidas, tiveram seu patrimônio incorporado, sendo, assim, 

extintas, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.404/7676. 

*** 

Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % 

quotas sociais 

Nutritaste Comércio de 

Alimentos Ltda. 

Claudio Alves da Costa 

Regina de Araújo Costa 

90% 

10% 

Nutriflavor Comércio de 

Alimentos Ltda. 

Claudio Alves da Costa 

Regina de Araújo Costa 

99% 

1% 

 

*** 

                                                           
76 Art. 219. Extingue-se a companhia:  I - pelo encerramento da liquidação; II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão 
com versão de todo o patrimônio em outras sociedades. 
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Não há, entretanto, arquivamento de documentos ou deliberações após a constituição 

do grupo, desconhecendo-se, através dos documentos societários, se o grupo, com a incorporação 

das sociedades controladora e controlada, permaneceu em atividade. 

Nota-se que a constituição do grupo se deu em razão da cisão parcial de uma sociedade, 

dando existência a outra, mas que permaneciam sob controle comum, isto é, dos dois únicos sócios 

das sociedades. A opção por se estruturar em grupo de direito, à primeira vista, parece decorrer do 

enquadramento legal, isto é, adequação do reconhecimento de uma situação de fato para a de 

direito. 

Assim, como o Grupo Pro Food, as sociedades do Grupo Nutritaste dirigem a atividade 

empresária de restaurantes McDonald’s. A semelhança com o modus operandi do Grupo Pro Food 

poderia indicar a facilidade em se administrar um grupo de sociedades, através de sociedades 

interdependentes, estabelecendo-se matrizes e filiais, as quais atenderiam uma demanda, por 

exemplo, geográfica. 

Como dito acima, a incorporação das sociedades por uma terceira, extinguindo-as, pôs 

a termo a existência do grupo, indicando que o grau de flexibilidade existente ou não teria sido 

suficiente para se manter uma estrutura grupal de direito ou que tal flexibilização rompeu as 

barreiras determinadas pela convenção de grupo. 

Como destacado no capítulo 2, ao explicitar os elementos principais que constituem 

um grupo de sociedades, a incorporação ocorrida neste grupo foi suficiente para suprimir os 

elementos da direção econômica e do controle, extinguindo-se desta forma a estrutura que fazia o 

grupo ser um grupo. 

É possível questionar se a criação de um grupo e, consequentemente, de um órgão de 

administração grupal pudesse melhor refletir a administração individual de cada sociedade e se os 

custos envolvidos pudessem ser menores que o custo de um grupo de direito. 

 

 

5.2.3. Grupo KSL 
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O Grupo KSL foi constituído em 19 de maio de 2011 e tem como sociedade 

controladora a KSL Associados Ltda. e como controlada a KSL Contact Center Serviços de 

Telemarketing Ltda. Posteriormente, em 15 de agosto de 2013, houve a admissão da sociedade 

Kitech Solutions Informática Ltda. ao grupo, figurando, também, como controlada. 

O objetivo do grupo é facilitar a promoção dos objetos sociais de cada uma das 

sociedades convenentes, através da combinação de recursos e esforços e mediante a “conjugação 

de seus ativos, visando a melhora no desempenho das atribuições específicas de cada qual” 

(Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo). 

A Administração do grupo é exercida por uma diretoria composta por dois membros, 

ou seja, é exercida pelos dois sócios das sociedades convenentes. 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição é a seguinte: 

 

 

Figura 4 – Organograma da estrutura do Grupo KSL no momento de sua constituição 

 

A sociedade KSL Associados Ltda., constituída em 05 de novembro de 2010, com sede 

na cidade de São Paulo e capital social inicial de R$ 1.500,00, tem como sócios, Andrea Garcia 

Motoda e Edemilson Koji Motoda, com participação das quotas sociais de 50% cada. 

Abriu filiais nas cidades de Salvador (em 05 de novembro de 2010 - NIRE 

29999062993), Rio de Janeiro (em 22 de outubro de 2013 – NIRE 33999221211) e Belo Horizonte 

(em 22 de outubro de 2013 – NIRE 31999203717). 

*** 

KSL Associados Ltda.

KSL Contact Center 
Serviços de 

Telemarketing Ltda.
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A sociedade KSL Contact Center Serviços de Telemarketing Ltda., constituída em 13 

de novembro de 2007, com sede na cidade de São Paulo e capital social inicial de R$ 5.000,00, tem 

como sócios, Andrea Garcia Motoda e Edemilson Koji Motoda, com participação das quotas 

sociais de 50% cada. 

 

A sociedade Kitech Solutions Informática Ltda., constituída em 02 de julho de 2012, 

com sede na cidade de São Paulo e capital social inicial de R$ 10.000,00, tem como sócios, Andrea 

Garcia Motoda, Claudio Massaji Isibara e Edemilson Koji Motoda, com participação das quotas 

sociais de 35%, 30% e 35%, respectivamente. 

*** 

Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

KSL Associados Ltda. Andrea Garcia Motoda 

Edemilson Koji Motoda 

50% 

50% 

KSL Contact Center Serviços de 

Telemarketing Ltda. 

Andrea Garcia Motoda 

Edemilson Koji Motoda 

50% 

50% 

Kitech Solutions Informática 

Ltda. 

Andrea Garcia Motoda 

Edemilson Koji Motoda 

Claudio Massaji Isibara 

35% 

35% 

30% 

 

*** 

Após a constituição do grupo, observa-se uma mudança em sua estrutura inicial, sendo 

o grupo estruturado da seguinte forma a partir de então: 
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Figura 5 - Organograma da estrutura do Grupo KSL após alterações societárias 

 

 

 

5.2.4. Grupo Pro Vita 

 

 

O Grupo Pro-Vita foi constituído em 15 de julho de 2011 e tem como sociedade 

controladora a Drogaria Free Mais Ltda. e como suas controladas a Drogaria De Bellis Ltda., a 

Drogaria Pro Vita EPP, a Farmadroga Ltda. ME e a Farmaclima Ltda. 

O grupo foi constituído com o objetivo somente de fins trabalhistas, podendo transferir 

funcionários, sem efeitos rescisórios, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho77 (Cláusula 2ª). 

Sua administração é formada por dois membros cujas obrigações a convenção não 

especifica (Cláusula 3ª). De tal forma, explicita-se que a administração do grupo é exercida pela 

                                                           
77 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

[...] 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem 
sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e 
cada uma das subordinadas. 

KSL Associados Ltda.

KSL Contact Center 
Serviços de 

Telemarketing Ltda.

Kitech Solutions 
Informática Ltda.
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administração dos dois sócios majoritários, não havendo a aplicação no disposto no artigo 273 da 

Lei n.º 6.404/7678. 

Na cláusula 4ª fixa-se o prazo da duração do grupo por tempo indeterminado, podendo 

ser extinto caso haja acordo entre as sociedades convenentes. 

A Cláusula 5ª destaca que os sócios (das sociedades convenentes) declaram não estar 

impedidos de exercer a administração do Grupo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do 

Código Civil79. 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição era a seguinte:  

 

 

Figura 6 – Organograma do Grupo Pro Vita no momento de sua constituição 

 

*** 

A sociedade controladora Drogaria Free Mais Ltda. constituída em 24 de fevereiro de 

2010, com capital social inicial de R$ 50.000,00, tem como sócios Ronaldo Donizeti Serrano e 

Rosa Maria Faustino Serrano, com participação das quotas sociais de 50% cada. Consta apenas 

uma alteração societária, com a admissão de Leticia Faustino Serrano e Leonardo Faustino Serrano, 

                                                           
78 Art. 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e responsabilidades, 
de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, compete observar a orientação geral estabelecida e as 
instruções expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. 

79 Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo 
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. 
§ 1o Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da 
condenação. 

Drogaria Free Mais 
Ltda.

Drogaria De Bellis 
Ltda.

Drogaria Pro Vita EPP Farmadroga Ltda. ME Farmaclima Ltda.
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redistribuindo-se o capital social na proporção de 37,50% para os sócios remanescentes e 12,50% 

para os novos sócios. 

*** 

A sociedade Drogaria Pro-Vita EPP, constituída em 14 de julho de, com sede na cidade 

de São Paulo e capital social inicial de R$ 15.000,00, tinha como sócios, Idelfonso Henrique Knupp 

e Wellington José dos Santos. Com participação nas quotas sociais de 99% e 1%, respectivamente. 

Em 20 de julho de 2006, retirou-se da sociedade o sócio Wellington e admitiu-se os 

seguintes sócios: Manoel Henrique Knupp, Edison Henrique Quinup, Josefina Henrique Knupp, 

Roza Knup Garcia, Delza Henrique Knupp, Zulmira Kinuppe Abramoski, Luiza Henrique Knupp, 

com participação societária conjunta era de 1%. 

Em 12 de março de 2007, retiram-se os sócios Edison, Josefina, Rosa, Delza, Zulmira, 

Luiza, transferindo para o sócio Manoel suas respectivas quotas sociais. 

Em 28 de abril de 2008, retira-se o espólio do sócio Idelfonso, transferindo-se suas 

quotas sociais ao sócio Manoel, e admitindo-se o sócio Marcio Rogerio Quinup, com participação 

de 2% das quotas sociais. 

Em 03 de maio de 2011, houve alteração do nome empresarial, passando a se chamar 

Drogaria Pro Vita Ltda., retirando-se os dois sócios, Manoel e Marcio, para a admissão de Ronaldo 

Donizetti Serrano, Rosa Maria Faustino Serrano e Letícia Faustino Serrano, com participação nas 

quotas sociais de 1/3 cada. 

Em 06 de junho de 2012, houve a retirada da sócia Letícia, passando os sócios Ronaldo 

e Rosa, a ter participação de 50% cada. Por fim, em 06 de dezembro de 2013 a sociedade foi 

incorporada pela sociedade Drogaria Farmaclima Ltda. (NIRE 35212436383). 

*** 

A sociedade Farmadroga Ltda. ME foi constituída em 06 de novembro de 1984, com 

capital social de inicial de Cr$ 30.000,00, tinha como sócios José Sergio Serrano e Ronaldo 

Donizetti Serrano, com participação das quotas sociais de 90% e 10% respectivamente. 

Em 18 de outubro de 2007 foi admitido o sócio Venício José da Silva, com participação 

societária de 1%, e cuja retirada se deu em 07 de janeiro de 2008. 
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Em 28 de agosto de 2014 ocorreu a retirada do sócio José, admitindo-se a sócia Rosa 

Maria Faustino Serrano. Em 26 de maio de 2015, houve a admissão dos sócios Leticia Faustino 

Serrano e Leonardo Faustino Serrano, redistribuindo-se o capital social na proporção de 37,50% 

para os sócios remanescentes e 12,50% para os novos sócios. 

*** 

A sociedade Drogaria De Bellis Ltda., constituída em 23 de julho de 1998, com capital 

social inicial de Cr$ 500.000,00, tem como sócios Ronaldo Donizetti Serrano e Rosa Maria 

Faustino Serrano, com participação das quotas sociais de 99% e 1%, respectivamente. 

Em 17 de abril de 2000, retirou-se o sócio Ronaldo, admitindo-se em seu lugar Teresa 

Aparecida Peres da Silva Portela, com participação societária de 1% do capital social, 

redistribuindo-se as quotas remanescentes para a sócia Rosa. 

Em 11 de outubro de 2011, retirou-se Teresa e em seu lugar admitiu-se Letícia Faustino 

Serrano, com participação de 1% nas quotas sociais. Em 26 de junho de 2012, a sócia Letícia 

retirou-se da sociedade, admitindo-se novamente o sócio Ronaldo, para em 27 de maio de 2015, 

ocorrer novamente a admissão da sócia Letícia e admitindo-se Leonardo Faustino Serrano, 

redistribuindo-se o capital social na proporção de 37,50% para os sócios remanescentes e 12,50% 

para os novos sócios. 

*** 

A sociedade Farmaclima Ltda., constituída em 10 de agosto de 1994, com capital social 

inicial de R$ 5.0000.000,00, com sede na cidade de Guarulhos, tinha como sócios Joaquim Evandro 

Paulino Gondim e Rosa Maria Olin Muller, com participação das quotas sociais de 50% cada. 

Em 03 de dezembro de 1998, houve a alteração do capital social, passando para R$ 

7.000,00, bem como a retirada da sócia Rosa Maria, admitindo-se Edmundo Cavalcante Gondim. 

Em 17 de dezembro de 2002, retiraram-se da sociedade os sócios Joaquim e Edmundo, admitindo-

se Rodrigo Serrano Ribeiro e Wilson Silvestre dos Santos.com participação no capital social de 

95% e 5%, respectivamente. 

Em 29 de junho de 2004, houve a alteração do nome empresarial para Farmaclima Ltda. 

e a nomeação de Ronaldo Donizetti Serrano, como administrador e procurador da sociedade. Em 
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08 de novembro de 2004, admitiu-se novamente o sócio Edmundo Cavalcante Gondim, com 

participação de 1%. 

Em 03 de julho de 2007, retiraram-se da sociedade Rodrigo e Edmundo, permanecendo 

o sócio Wilson e admitindo-se Leonardo Faustino Serrano. Em 18 de setembro de 2008, houve 

alteração do capital social para R$ 50.000,00, para em 05 de dezembro de 2011, com a admissão 

de Ronaldo Donizetti Serrano e Rosa Maria Faustino Serrano. 

Em 18 de setembro de 2008, retiraram-se da sociedade Wilson e Leonardo, 

permanecendo os sócios Ronaldo e Rosa. Em 06 de dezembro de 2013 foi incorporada a sociedade 

Drogaria Pro Vita EPP, e abrindo uma filial (NIRE 35904695963). Em 14 de fevereiro de 2014, 

abriu-se nova filial (NIRE 35904705471). 

Em 18 de junho de 2015, houve as admissões Letícia Faustino Serrano e Leonardo 

Faustino Serrano, redistribuindo-se o capital social na proporção de 37,50% para os sócios 

remanescentes e 12,50% para os novos sócios. 

*** 

Conforme descrito, destaca-se uma mudança na estrutura inicial do grupo, podendo 

assim ser representado em sua forma atual: 

 

 

Figura 7 - Organograma da estrutura do Grupo Pro Vita após alterações societárias 

 

Drogaria Free Mais 
Ltda.

Drogaria De Bellis 
Ltda.

Farmadroga Ltda. ME Farmaclima Ltda.

Drogaria Pro Vita EPP

(Incorporada)



81 

 

De acordo com o objetivo da constituição de grupo, se busca formalizar o disposto na 

lei trabalhista. No entanto, questiona-se se haveria a necessidade de se enfrentar os custos de uma 

constituição de grupo em troca dos custos de rescisão de colaboradores das sociedades do grupo, 

visto a jurisprudência trabalhista reconhecer a responsabilidade solidária na relação de emprego 

em grupos econômicos, não havendo a necessidade de um documento que assim o dispusesse e 

legitimasse essa prática. 

No entanto, o objetivo explicitado na convenção de grupo não foi predominante. 

Conforme entrevista concedida por um dos sócios e administradores do grupo foi relatado que a 

finalidade da constituição de um grupo seria realizar sua atividade empresarial por meio de uma 

matriz e filiais, com vistas a expandir uma rede de drogarias, realizando a incorporação gradual das 

sociedades adquiridas.  

Com a expansão, e para melhor administrar uma rede de drogarias, optou-se pela 

constituição de um grupo, para que se objetivasse uma administração mais eficiente, enquanto não 

houvesse a incorporação de todas as sociedades pela sociedade matriz, neste caso a sociedade 

Drogaria Free Mais Ltda. 

Tal “transformação” das sociedades em um grupo, ou melhor, em um “grupo 

econômico”, bastaria para evitar problemas com a legislação trabalhista, em razão de diversas 

transferências de colaboradores realizadas entre as sociedades, até que fosse feita a incorporação 

de todas as sociedades do grupo em uma só sociedade, quando haveria a extinção do grupo. 

*** 

Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

Drogaria Free Mais Ltda. Ronaldo Donizeti Serrano 

Rosa Maria Faustino Serrano 

Leticia Faustino Serrano 

37.5% 

37,5% 

12,5% 
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Leonardo Faustino Serrano 12,5% 

Drogaria Pro-Vita EPP Ronaldo Donizeti Serrano 

Rosa Maria Faustino Serrano 

50% 

50% 

Farmadroga Ltda. ME Ronaldo Donizeti Serrano 

Rosa Maria Faustino Serrano 

Leticia Faustino Serrano 

Leonardo Faustino Serrano 

37.5% 

37,5% 

12,5% 

12,5% 

Drogaria De Bellis Ltda. Ronaldo Donizeti Serrano 

Rosa Maria Faustino Serrano 

Leticia Faustino Serrano 

Leonardo Faustino Serrano 

37.5% 

37,5% 

12,5% 

12,5% 

Farmaclima Ltda. Ronaldo Donizeti Serrano 

Rosa Maria Faustino Serrano 

Leticia Faustino Serrano 

Leonardo Faustino Serrano 

37.5% 

37,5% 

12,5% 

12,5% 

 

 

5.2.5. Grupo Empresarial Mueller 

 

 

O Grupo Empresarial Mueller foi constituído em 01 de março de 1989 e tem como 

sociedade de comando a Plásticos Mueller S/A – Indústria e Comércio, e como controladas as 

sociedades Plástico Mueller Mineira Ltda., sediada na cidade de Contagem, Estado de Minas 

Gerais, Mueller-Flex Indústria e Comércio de Plásticos e Metais Ltda., sediada na cidade de 
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Matozinhos, Estado de Minas Gerais e Manaus Componentes – Indústria e Comércio de Plásticos 

Ltda., sediada em Manaus, Estado do Amazonas. 

O grupo foi constituído em razão de as sociedades controladora e controladas 

representarem um grupo de sociedades de fato, sendo que a sociedade controladora detém, direta e 

indiretamente, o controle das sociedades controladas, exercendo, na prática, a função de holding 

administrativa, tornando-se necessária uma adequada instrumentalização legal a essas relações 

intersocietárias. 

Sua administração será exercida por um Conselho de Administração o qual deve ser 

constituído de no mínimo 3 e no máximo 8 administradores ou funcionários da sociedade 

controladora, que deverão ser escolhidos pelo presidente da sociedade controladora, sem que haja 

prejuízo do exercício da administração e representação de cada sociedade pelos respectivos 

administradores (Cláusula Terceira). Apresenta proibição ao direito de voto dos administradores 

ou funcionários das sociedades controladas nas reuniões do Conselho de Administração (Parágrafo 

5º da Cláusula Terceira). 

Dentre as atribuições ao Conselho de Administração está o estabelecimento dos 

serviços comuns prestados pela sociedade controladora às sociedades controladas, ficando 

incluídas as seguintes atividades: 

a) serviços de informática e processamento de dados; b) recursos humanos; c) 
engenharia de projetos e industrial; d) coordenação financeira; e) análise 
econômica; f) área de suprimentos; g) serviços jurídicos, contábeis e de auditoria; 
h) estudos e serviços de marketing; (Cláusula Quarta – Atribuições do Conselho 
de Administração). 

A convenção especifica as atribuições do Conselho de Administração em relação às 

sociedades controladas, devendo:  

a) estabelecer princípios gerais de operação das SOCIEDADES FILIADAS, 
decidindo sobre as políticas industrial, comercial, econômico-financeira, 
administrativa e de pessoal dessas SOCIEDADES FILIADAS; 
b) aprovar os orçamentos anuais de operação e de investimentos das 
SOCIEDADES FILIADAS, devidamente examinadas e recomendadas pela 
Administração das mesmas Sociedades; 
c) examinar as demonstrações econômico-financeiras das SOCIEDADES 
FILIADAS (Cláusula Quinta). 
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A Cláusula Sexta dispõe sobre o que se denomina “Atividades Complementares”, ou 

seja, sobre a participação recíproca entre as sociedades: 

No caso de uma ou mais SOCIEDADES FILIADAS desempenharem atividades 
complementares entre si, fornecendo insumos ou matérias primas para 
beneficiamento ou industrialização por outra SOCIEDADE FILIADA, poderão 
ser adotadas, na transferência desses insumos, critérios de remuneração tais como 
o pagamento do preço de custo mais um percentual, uma percentagem do preço 
final de venda ou critérios semelhantes. O Conselho de Administração 
estabelecerá dentre desses critérios o rateio de custos, visando a sua melhor 
redistribuição entre as sociedades envolvidas. Nessas operações entre as 
SOCIEDADES FILIADAS e/ou a SOCIEDADE DE COMANDO, os cálculos 
dos preços das mercadorias e dos impostos a serem recolhidos, prevalecerá 
sempre o fiel cumprimento de todas as obrigações fiscais, atinentes. 

 

Estabelece em sua Cláusula Sétima a coordenação da política financeira das sociedades 

controladas, podendo contrair empréstimos ou tomar financiamentos a fim de repassá-los para 

essas sociedades. 

§ 1º O Conselho de Administração da SOCIEDADE DE COMANDO fixará as 
condições pelas quais se ressarcirá do ônus e será reembolsada dos encargos na 
obtenção desses financiamentos, cabendo-lhe ainda atribuir uma margem de 
remuneração pela prestação de tais serviços, que não poderá exceder às taxas 
cobradas usualmente no mercado; § 2º Também, a SOCIEDADE DE 
COMANDO, ou qualquer SOCIEDADE FILIADA fará jús a uma remuneração 
nos casos em que tiver que prestar garantias para empréstimos e financiamentos 
que forem contraídos por SOCIEDADES FILIADAS que será fixada pelo 
Conselho de Administração, com base nas taxas usuais de mercado. 

 

A Cláusula Oitava dispõe que o Conselho de Administração poderá estabelecer a 

redistribuição de outros custos e serviços e atividades entre as sociedades filiadas, observando-se 

sempre uma correlação entre as despesas efetivas e as atividades específicas das sociedades 

filiadas. 

A Cláusula Nona dispõe sobre a alteração da convenção, a qual poderá ser feita por 

iniciativa do Conselho de Administração ou proposta pelas sociedades filiadas ao Conselho. Na 

Cláusula Décima se estabelece que poderá ingressar no grupo qualquer outra sociedade na qual a 

sociedade de comando exerça, direta ou indiretamente, o controle acionário, mediante termo de 

adesão assinado. Da mesma forma, quando a sociedade de comando deixar de exercer o controle 

acionário de qualquer sociedade filiada, esta automaticamente será “desligada” do grupo, mediante 

assinatura de termo competente. 



85 

 

Quanto à remuneração dos Administradores do Grupo esta poderá ser rateada entre as 

diversas sociedades, tendo como base as responsabilidades assumidas, o tempo empregado, a 

capacidade profissional, conforme for decidido pelo Presidente do Conselho de Administração 

(Cláusula Décima Primeira).  

As demonstrações financeiras consolidadas serão publicadas anualmente, podendo ser 

publicadas em períodos intermediários, segundo critério do Conselho de Administração, 

conjuntamente com as sociedades convenentes (Cláusula Décima Segunda). 

Estabelece em sua Cláusula Décima-Terceira o prazo de duração inicial de 20 anos, e 

que será renovado por proposta do Conselho de Administração. 

A estrutura societária das sociedades do grupo é a seguinte: 

 

 

Figura 8 – Organograma do Grupo Empresarial Mueller no momento de sua constituição 

 

Apresenta como último arquivamento na Junta Comercial a Assembleia Geral 

Extraordinário datada de 31 de maio de 1992, o qual discutiu-se o balanço consolidado e as demais 

demonstrações financeiras do grupo referente ao exercício social de 1991. 

 

 

5.2.6. Grupo United Auto 

 

 

Plásticos Mueller S/A 
– Indústria e 

Comércio

Plástico Mueller 
Mineira Ltda.

Mueller-Flex Indústria 
e Comércio de 

Plásticos e Metais 
Ltda.

Manaus 
Componentes –

Indústria e Comércio 
de Plásticos Ltda.
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O Grupo United Auto (Grupo UAB) foi constituído em 14 de fevereiro de 2005 e tem 

como sociedade controladora a United Auto do Brasil Ltda. Dentre suas sociedades controladas 

estão a Tiquatira Veículos Ltda., a United Auto Aricanduva Ltda., a United Auto Nagoya Ltda. e 

a United Auto São Paulo Ltda. 

O grupo foi constituído para que as sociedades que o compõem combinem esforços 

para a realização dos respectivos objetos sociais, havendo o rateio de despesas entre as sociedades 

componentes do grupo, mensal e proporcional ao lucro bruto gerado por cada uma das sociedades 

(Cláusula Segunda). 

Destaca-se, também, que a convenção ratifica o controle acionário da sociedade 

controladora, visto que essa 99,9% das cotas do capital social de cada uma das sociedades 

controladas. 

A Cláusula Terceira prevê a admissão das sociedades convenentes mediante a 

assinatura da Convenção e, concomitantemente, e de sua aprovação pela Reunião de Cotistas de 

cada uma das sociedades. A Cláusula Quarta especifica quais são essas sociedades. 

A Cláusula Quinta dispõe sobre o rateio de despesas mensais entre as sociedades: 

Cláusula Quinta, parágrafo 2º – Rateio de Despesas, estas despesas referem-se a: 
salários, encargos, provisões e benefícios; aluguel, condomínio, imposto predial e 
territorial urbano (IPTU), energia elétrica, telefone, manutenção elétrica, predial 
e ar condicionado; internet, material de escritório; consumo, viagens, 
entretenimento; água e café; serviços terceirizados de CPD, representações, 
depreciação, serviços prestados de diretoria terceirizada; auditoria interna e 
externa, e controles internos; correios; seguro predial, seguro de veículos; 
despesas com xerox, despesas bancárias e CPMF; propaganda institucional; 
despesas de veículos e manutenção de veículos; despesas com honorários de 
advogados e despesas legais e de cartório; assessoria de imprensa; despesas com 
serviço de atendimento ao cliente; rescisões de contrato de trabalho; material 
higiênico; combustíveis; despesas com aluguel e manutenção de equipamentos; 
serviços terceirizados de processamento de dados; despesas com treinamento, 
despesas de manutenção de telefone, despesas com rádios Nextel; despesas com 
assessorias e consultorias; despesas com “motoboy”; assinatura e publicações. 

 

A convenção especifica o rateio com despesas específicas (salários, comissões, 

encargos e provisões e benefícios) relacionadas aos gerentes gerais das sociedades United Auto 

São Paulo Ltda. e Tiquatira Veículos, rateadas entre essas duas, e o rateio desse mesmo tipo de 
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despesas entre as sociedades United Auto Nagoya Ltda. e United Auto Aricanduva Ltda (Cláusula 

Sexta). 

Com relação à administração do Grupo, a Cláusula Nona estabelece que essa caberá a 

uma diretoria formada por três membros, cuja função é preservar o interesse das sociedades 

convenentes, promovendo pela continuidade do grupo. A convenção consta de uma declaração de 

impedimentos, conforme parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil. 

A convenção especifica o prazo de duração do grupo (Cláusula Sétima) e a retirada das 

sociedades convenentes, a qual dependerá de instrumento específico e deve ser aprovado pelas 

demais integrantes e pela “Reunião de Cotistas” da sociedade retirante (Cláusula Oitava). Declara 

também a nacionalidade do grupo, bem como o controle exercido por sócios brasileiros e residentes 

no país (Cláusula Décima). 

Como destacado, a convenção busca ratificar o controle total que a sociedade United 

Auto do Brasil Ltda. detém sobre as demais sociedades filiadas (99,99% das quotas do capital 

social). Poder-se-ia questionar se seria necessária a constituição de um grupo de direito, visto a 

sociedade de comando já influir significativamente nos negócios das demais sociedades, não 

havendo necessidade de se legitimar a subordinação de interesses. 

No entanto, ao disciplinar as relações intersocietárias a convenção dá oportunidade de 

que ocorra o rateio de despesas comuns a todas as sociedades sem que isto se torne oneroso para 

uma só sociedade e centralizando o processo de administração das filiadas. Possibilita da mesma 

forma, que haja o rateio com despesas de salários relacionados aos gerentes das sociedades. 

A estrutura do grupo era a seguinte: 

 

 

Figura 9 – Organograma do Grupo UAB no momento de sua constituição 

United Auto do Brasil 
Ltda.

Tiquatira Veículos 
Ltda.

United Auto 
Aricanduva Ltda.

United Auto Nagoya 
Ltda.

United Auto São 
Paulo Ltda..
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Desde sua constituição houve a admissão de outras sociedades ao Grupo. Em 02 de 

fevereiro de 2006 ocorreu a retirada da sociedade Tiquatira Veículos Ltda. Em 02 de agosto do 

mesmo ano foi admitida a sociedade Toyodrive Comércio de Veículos Ltda. 

Em 23 de maio de 2007, houve a admissão das sociedades Euro Import Comércio e 

Serviços Ltda. e Euro Import Distribuidora de Veículos Ltda. Em 03 de junho de 2008, retirou-se 

do grupo a sociedade Toyodrive Comércio de Veículos Ltda., sendo admitidas as sociedades AR 

Sudeste Comércio de Veículos Ltda., AR Veículos e Participações Ltda., Autoplan Motors 

Veículos Ltda., CVK Auto Comércio de Veículos Ltda., Kawaii Veículos Ltda., UAO Motors 

Participações Ltda. e UAF Motors Participações Ltda. 

Em 09 de dezembro de 2009, retirou-se do grupo a sociedade Autoplan Motors 

Veículos Ltda. 

Em 13 de fevereiro de 2013, retiraram-se do grupo as sociedades Kawaii Veículos Ltda. 

e Euro Import Distribuidora de Veículos Ltda., sendo admitidas as sociedades Euro Import 

Comércio de Motocicletas Ltda., UAB Motors Corretora de Seguros Ltda., Euro Import Veículos 

e Serviços Ltda. e Sul Import Veículos e Serviços Ltda. 

De tal forma, a estrutura do grupo passou a ser representada da seguinte forma: 
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Figura 10 – Organograma da estrutura do Grupo UAB Motors após alterações societárias 

 

O Grupo UAB é uma rede de concessionárias de carros multimarcas, pertencente à 

família dos empresários Lincoln da Cunha Pereira Filho e André Ribeiro, originada de uma parceria 

com um grupo americano (United Auto). 
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Em 2013, o grupo americano Group 1 Automotive, quarto maior no ramo de revendas 

de automóveis nos Estados Unidos, anunciou a compra do grupo UAB Motors, formado por 21 

concessionárias de várias marcas80. 

O registro dos atos de arquivamento na Junta Comercial referente ao grupo vai até o 

mês de fevereiro de 2013, quando se teve notícia da compra do Grupo UAB pelo Group 1 

Automotive. 

 

 

5.2.7. Rialan & Rialan Composição Empresarial 

 

 

O grupo Rialan & Rialan Composição Empresarial foi constituído em 23 de junho de 

2010 e tem como sociedade controladora a Auto Peças Rialan Ltda. e como sociedade controlada 

a Rialan – Express, Atendimento ao consumidor Ltda-EPP. Ainda que não apresente a palavra 

“grupo” em sua denominação, há anotação dessa exigência por parte da Junta Comercial, sem que, 

no entanto, houvesse mudança no registro nos bancos de dados da JUCESP. 

O grupo foi constituído com o objetivo principal de combinar esforços na 

comercialização de peças e acessórios para automóveis (Cláusula Primeira). 

A convenção não apresenta a estrutura administrativa, mas no Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Segunda é designado um dos sócios como “representante e preposto”, autorizando-o a 

responder em nome do grupo. 

Consequentemente, a convenção “unifica” os fornecedores das sociedades 

convenentes, sendo que a aprovação de novos fornecedores deverá ser feita com a anuência do 

sócio representante do grupo (Cláusula Terceira); da mesma forma o pagamento a fornecedores 

será avalizado pelo sócio representante (Cláusula Quarta). 

                                                           
80 EXAME.COM. Group 1 compra brasileira UAB Motors por US$146 mi. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/group-1-compra-brasileira-uab-motors-por-us-146-mi>. Acesso em: Jul. 
2015; 
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A Cláusula Quinta, parágrafo único estabelece que as sociedades do grupo 

permanecem alocadas no mesmo espaço físico, usufruindo as mesmas máquinas e conteúdo de 

estoque, não obstante, a seguir, na Cláusula Sexta, declarar que as sociedades do grupo possuem 

personalidades jurídicas independentes, com faturamento e apuração de impostos individuais, bem 

como suas análises financeiras. 

Nas Cláusulas seguintes dispõe-se sobre o prazo de duração indeterminado do grupo 

(Cláusula Sétima); das condições de admissão ou retirada de sociedade no grupo, a qual se dará 

por escrito pelo representante do grupo (Cláusula Oitava); bem como a declaração de nacionalidade 

brasileira do grupo (Cláusula Nona). 

A estrutura do grupo é a seguinte: 

 

 

Figura 11 – Organograma da Estrutura do Grupo Rialan & Rialan Composição Empresarial no momento de sua 

constituição 

 

A sociedade Auto Peças Rialan Ltda., constituída em 16 de janeiro de 1962, com capital 

social inicial de Cr$ 29.000.000,00, tem como sócios, Zene Candido Menghini e Emerson Palamar 

Menghini, com participação nas quotas sociais de 50% cada. 

*** 

A sociedade Rialan – Express, Atendimento ao Consumidor Ltda. EPP, constituída em 

10 de maio de2010, com capital social de R$ 10.000,00, tem como sócios, Zene Candido Menghini 

e Emerson Palamar Menghini, com participação nas quotas sociais de 50% cada. 

*** 

Auto Peças Rialan 
Ltda.

Rialan Express, 
Atendimento ao 

Consumidor Ltda. EPP
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Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

Auto Peças Rialan Ltda. Zene Candido Menghini 

Emerson Palamar Menghini 

50% 

50% 

Rialan – Express, Atendimento 

ao Consumidor Ltda. EPP 

Zene Candido Menghini 

Emerson Palamar Menghini 

50% 

50% 

 

*** 

Comparando-se a estrutura inicial do grupo no momento de sua constituição, os 

documentos societários não indicam que houve alguma mudança em sua estrutura. 

No entanto, houve por parte da empresa controladora, um pedido de recuperação 

judicial. Em 17 de dezembro de 2014 foi deferido o pedido de recuperação judicial da empresa 

controladora. No pedido inicial realizado ao juízo se destaca:  

22. Não obstante, em 2010 a Requerente também enfrentou operações de 
modificação societária, com alterações em seu quadro social e uma cisão, com a 
perda da receita da filial de Cubatão/SP, implicando na necessidade da abertura 
das filiais de Guarulhos e São Bernardo do Campo, em busca de recuperação do 
faturamento. Aludidas operações societárias, pela necessidade de financiamento, 
acarretaram no aumento do endividamento bancário81. 

 

O pedido, no entanto, não destaca que a sociedade faz parte de um grupo e de que forma 

seu pedido de recuperação judicial poderia interferir na relação intragrupal. É um fato curioso, pois 

sendo controlada diretamente pela sociedade controladora haveria significativa alteração nas 

despesas gerais. É possível que a tentativa de as sociedades do grupo utilizarem o mesmo espaço 

físico, bem como usufruindo as mesmas máquinas e conteúdo de estoque (Cláusula Quinta, 

                                                           
81 Processo n.º 1008180-54.2014..26.0565 em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 
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parágrafo único) tenha sido determinante para a constituição do grupo, a fim de que ocorre 

recuperação econômica a partir de 2010, evitando, por fim o pedido de recuperação judicial feito 

em 2010. 

 

 

5.2.8. Grupo Wittlich 

 

 

O Grupo Wittlich foi constituído em 21 de novembro de 1994. Inicialmente, faz-se uma 

ressalva quanto a sua constituição: apesar de ter seu registro deferido na JUCESP como Grupo, seu 

instrumento contratual, ainda que possua também o título de “Instrumento Particular de 

Constituição de Grupo de Sociedades”, em sua Cláusula Primeira, assim dispõe: “A sociedade, que 

adotará a razão social de GRUPO WITTLICH – ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, será por 

quotas de responsabilidade limitada e terá duração por prazo limitado (...)”. 

Mais adiante, na Clausula 3ª, estabelece a divisão do “capital social” do grupo entre as 

sociedades participantes. Ou seja, apesar de ter seu registro efetivado na Junta Comercial como um 

grupo de direito, os termos da convenção grupal se destinam à criação de uma nova sociedade, 

embora não tenha personalidade jurídica. 

Assim estabelece a “divisão do capital social” do grupo: a sociedade Distribuidora 

Wittlich Rolamentos Ltda., Toldos Ideal Comércio e Industria Ltda., Bugatti Promoções e Eventos 

S/C Ltda. e São Cipriano Transportes Rodoviários de Cargas Ltda., com participações de R$ 

800,00, R$ 800,00, R$ 200,00 e R$ 200,00, respectivamente. 

A administração do grupo está sob a responsabilidade dos “sócios das empresas 

participantes do Capital Social”82. Da mesma forma, declara-se não haver impedimentos os sócios 

das sociedades convenentes.  

A estrutura do grupo era a seguinte: 

                                                           
82 Cláusula 11 
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Figura 12 – Organograma da estrutura do Grupo Wittlich no momento de sua constituição 

 

**** 

Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive sendo o 

sócio majoritário o qual representa o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

Distribuidora Wittlich 

Rolamentos Ltda. 

José Teodoro de Castro Galdino 

Miriam Chagas Fernandes da Silva 

Galdino 

90% 

10% 

Toldos Ideal Comércio e 

Industria Ltda. 

Leila de Castro Galdino 

Teodoro Galdino 

99% 

1% 

Bugatti Promoções e Eventos 

S/C Ltda. 

José Teodoro de Castro Galdino 

Miriam Chagas Fernandes da Silva 

Galdino 

 

São Cipriano Transportes 

Rodoviários de Cargas Ltda. 

José Teodoro de Castro Galdino 

Marco Antonio Curi 

50% 

50% 

 

Distribuidora Wittlich 
Rolamentos e Peças 

Ltda.

Toldos Ideal Comércio 
e Indústria Ltda.

Bugatti Promoções e 
Eventos S/C Ltda.

São Cipriano 
Transportes 

Rodoviários de Cargas 
Ltda.
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Tais informações, no entanto, dispostas nos documentos societários não apresentam o 

estado atual das sociedades do grupo. Ainda que nos documentos societários disponibilizados não 

se disponha sobre os atos de encerramento das sociedades convenentes e do grupo em si, em 

entrevista realizada com o sócio da Distribuidora Wittlich, atual Teocenter Rolamentos e Peças 

Ltda., José Teodoro de Castro Galdino, este informou que as sociedades que constituíam o grupo 

foram encerradas. 

De tal forma, não havendo mais uma pluralidade de entes jurídicos que formem uma 

estrutura, não há que se falar que o grupo exista, sendo sua constituição apenas um ato isolado. 

No entanto, ao analisar a convenção de grupo, talvez, tenha prevalecido a ideia de que 

o grupo de direito se trataria de uma sociedade de sociedades, uma sociedade de segundo grau, e 

que segundo a doutrina seria equivocada.  

Evidencia-se isto a partir da convenção, a qual ratifica a vontade dos sócios na 

finalidade de constituição de um grupo, a fim de se pôr em evidência o controle acionário do grupo 

sobre as outras sociedades filiadas. 

 

 

5.2.9. Grupo Lion 

 

 

O Grupo Lion foi constituído em 11 de fevereiro de 1994 e tem como sua sociedade 

controladora a Lion Empreendimentos S/A e como sua única controlada a Linosa Participações 

S/A. A Convenção grupal é sintética e, com frequência, repete o texto legal. Tem, no entanto, 

algumas peculiaridades a seguir relatadas. 

O grupo tem como objetivo a combinação de recursos e esforços para a realização dos 

respectivos objetos, bem como participar de atividades ou empreendimentos comuns (Cláusula 

Segunda). No entanto, o controle exercido pela sociedade controladora sobre a controlada terá a 

interveniência da sociedade Empreendimentos, Administração e Comércio ANNA S/A, a qual não 

figura como sociedade controladora nem como controlada. 
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Na Cláusula Terceira fica estabelecido que a coordenação e comando do Grupo caberá 

à sociedade controladora, a qual caberá “ditar” a orientação que o Grupo deve tomar para cumprir 

as obrigações decorrentes da convenção. E, consequentemente, na Cláusula Quarta, fica 

estabelecido que em decorrência da convenção uma sociedade poderá trabalhar para outra no 

interesse comum do grupo, podendo, desta forma, participar de empreendimentos ou atividades em 

comum. 

A administração do grupo compete a um Presidente, o qual é o Diretor Presidente da 

sociedade controladora, podendo fixar a orientação geral do grupo, administrando e gerindo seus 

negócios, praticando atos e operações que se relacionem com os objetivos da convenção. Da mesma 

forma, os administradores das sociedades integrantes do Grupo Lion ficam sujeitos às normas 

emanadas da administração do Grupo. 

Na Cláusula Oitava há a previsão da admissão de outras sociedades controladas, desde 

que haja concordância da sociedade controladora. Ainda prevê que: 

Não será admitida a retirada dos integrantes da presente Convenção, salvo a 
hipótese de a garantia flutuante do ativo, a ser outorgada pela CONTROLADORA 
às debêntures, a serem emitidas pela CONTROLADA, com a concordância dos 
debenturistas, vir a ser substituída por outra. Ocorrendo essa situação, as partes 
poderão avaliar a conveniência de resilir a presente convenção. 

 

A Cláusula Nona prevê a alteração da convenção desde que seja realizada em comum 

acordo entre as sociedades convenentes. 

De tal forma, na convenção a sociedade controladora e a sociedade Empreendimentos, 

Administração e Comércio ANNA S/A se obrigam a: manter o controle da sociedade controlada; 

impedir a sua extinção através de deliberação de seus acionistas; manter a nacionalidade brasileira; 

manter o número legal de acionistas, para não ensejar sua extinção (Cláusula Décima).  

A convenção de grupo determinou prazo de duração específico, ou seja, de cinco anos, 

extinguindo-se, de pleno direito em 01 de janeiro de 1999 (Cláusula Sétima). No entanto, o registro 

da JUCESP possui apenas este único arquivamento, não havendo outro documento societário para 

que se possa concluir pela interrupção das atividades do grupo. 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição era a seguinte: 
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Figura 13 – Organograma da estrutura do Grupo Lion no momento de sua constituição 

 

*** 

A sociedade controladora Lion Empreendimentos S/A foi transformada, em 14 de 

outubro de 2009, para Lion Empreendimentos Ltda., tendo como capital social R$ 50.473.000,00, 

e como sócios a sociedade Empreendimentos Anna Ltda e Plinio Antonio Lion Salles Souto. 

*** 

Quanto à sociedade Linosa Participações S/A, constituída em 23 de dezembro de 1993, 

esta teve sua liquidação efetivada em Assembleia Geral Extraordinária de 01 de agosto de 1994. 

De tal forma, houve em 05 de janeiro de 1995, a dissolução do Grupo Lion, conforme 

registrado na JUCESP na ficha cadastral da Linosa Partipações S/A. Não mais havendo os 

elementos necessários à estrutura de um grupo, ainda que não houvesse o registro de sua 

dissolução, não haveria mais razão para considerá-lo desta forma, assim como presenciado no 

Grupo Nutritaste. 

Por outro lado, tem-se que no momento de sua constituição, a convenção de grupo, ao 

legitimar a subordinação de interesses da sociedade Lion Empreendimentos S/A (Lion 

Empreendimentos Ltda.) sob a sociedade a Linosa Participações S/A, tenha querido explicitar o 

controle indireto da sociedade Empreendimentos, Administração e Comércio ANNA S/A, seja pela 

participação acionária. 

 

 

Lion 
Empreendimentos 

S/A 

Linosa Participações 
S/A
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5.2.10. Grupo Control 

 

 

O Grupo Control foi constituído em 24 de dezembro 1993 e tem como sociedade 

controladora a CAJ Participações e Publicidade Ltda., e sociedades controladas, a Control S.A. 

Industrial e a Control S.A. Industria e Comércio, esta última com sede em Manaus (AM). 

A administração do grupo fica sob a responsabilidade da sociedade controladora, na 

pessoa de seu sócio majoritário, sendo que as sociedades participantes e integrantes do Grupo se 

obrigam, mútua e reciprocamente a combinar recursos, sejam financeiros, tecnológicos e outros, 

bem como todos os esforços necessários para a realização dos respectivos objetos sociais. A 

convenção de grupo, entretanto, não dispõe de muitas informações que possam trazer elementos 

para uma análise mais específica. 

A estrutura do grupo é a seguinte: 

 

 

Figura 14 – Organograma da estrutura do Grupo Control no momento de sua constituição 

 

A CAJ Participações e Publicidade Ltda., constituída em 19 de dezembro de 1991, com 

capital social inicial de Cr$ 1.000.000,00, tem como sócios, Cid dos Santos Antão Junior e Denise 

Golombeck, com participação societária de 95% e 5%, respectivamente. 

*** 

CAJ Participações e 
Publicidade Ltda.

Control S.A. Industrial
Control S.A. Indústria 

e Comércio
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As sociedades Control S.A Industrial e Control S.A. Indústria e Comércio são 

sociedades anônimas fechadas, isto é, não possuem valores mobiliários de sua emissão não 

admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, datada de 07 de janeiro de 1994 , deliberou-se 

que todas as sociedades do grupo, objetivando a realização dos respectivos objetos sociais, 

participando de atividades e empreendimentos comuns, poderão utilizar de forma mista e recíproca 

todos os recursos que as sociedades isoladamente dispõem , consistentes em instalações físicas 

(laboratórios), equipamentos técnicos, capacidade técnica e financeira, pessoal técnico e 

administrativo, tecnologia, registro em entidades e órgãos públicos etc., os quais poderão ser 

utilizados com ou sem ônus a cada sociedade. 

No entanto, não há atos de arquivamento posteriores ao arquivamento da convenção 

do Grupo Control, ou mesmo atos de arquivamento na sociedade CAJ Participações e Publicidade 

Ltda., e que poderiam indicar se o grupo permanece constituído. 

 

 

5.2.11. Grupo Master 

 

 

O Grupo Master foi constituído em 15 de maio de 2007 e tem como sua sociedade 

controladora a Master Comunicação Ltda. e como controladas a Master Participações S/A., a Alf-

Administração de Bens e Participações Ltda. e a Master Publicidade S/A, localizada no Estado do 

Paraná. 

As sociedades possuem entre si uma relação de controle, sendo que a Master 

Comunicação Ltda. é controladora da Alf-Administração de Bens e Participações Ltda, a qual é 

controladora da Master Participações S/A que, por sua vez, é controladora da Master Publicidade 

S/A. Assim, visando facilitar a administração conjunta das sociedades, bem como permitir o 

intercâmbio de pessoal, estrutura, bens intangíveis e outros ativos, optaram pela criação de uma 

“estrutura única”, na forma do disposto nos artigos 265 e seguintes da Lei n.º 6.404./1976. 
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O objetivo do grupo é “facilitar a promoção dos objetos sociais de cada uma das 

sociedades participantes, na área de comunicação social e marketing, em todos os seus ramos”. 

Cláusula Segunda: “[...] tais como publicidade, propagando, promoção de vendas, 
pesquisa, planejamento, criação, redação, produção e veiculação de material de 
comunicação, mediante administração conjunta e intercâmbio de pessoal, 
estrutura, bens intangíveis e outros ativos [...]. 

 

A administração do grupo fica a cargo de um dos sócios, o qual poderá praticar 

isoladamente todos os atos e operações referentes ao objetivo do grupo (Cláusula Sexta). No 

entanto, e mais adiante (Parágrafo Primeiro, Cláusula Sexta), estabelece a administração como 

órgão executivo formado pela totalidade dos administradores das sociedades filiadas e presidido 

pelo administrador da sociedade de comando. 

A estrutura societária das sociedades do grupo era a seguinte: 

 

 

Figura 15 – Organograma da estrutura do Grupo Master no momento de sua constituição 

 

*** 

A sociedade Master Comunicação Ltda., constituída em 15 de dezembro de 1995, e 

com capital social inicial de R$ 100.000,00, tinha como sócios, Antonio Luiz de Freitas, Claudia 

Kalim, Ernani Lopes Buchman, Newton Sergio Carvalho Pacheco, Vera Nilse Andrigui, com 

participação de 35%, 10%, 35%, 10% e 10% do capital social, respectivamente. 

Em 29 de fevereiro de 1996, retiram-se da sociedade, Newton Sergio Carvalho Pacheco 

e Ernani Lopes Buchmann. Posteriormente, em 29 de setembro de 1997, retiram-se da sociedade 

os sócios Claudia, Vera, admitindo-se Niamar Ugolini. Em 05 de junho de 2003, houve mais uma 

Master Comunicação 
Ltda..

Alf Administração de 
Bens Ltda

Master Publicidade 
S/A

Master Participações 
S/A
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alteração nos quadros societários, retirando-se Niamar Ugolini e admitindo-se Fabiana Carboni de 

Freitas. 

Com a alteração do capital social para R$ 540.000,00, em 21 de dezembro de 2004, os 

sócios Antonio e Fabiana, passaram a ter participação de 99% e 1%, respectivamente. Em 25 de 

agosto de 2008, retirou-se da sociedade, Fabiana Carboni de Freitas, admitindo-se em seu lugar 

Isabelle Carboni de Freitas. 

Em 15 de maio de 2012, retirou-se da sociedade, Isabelle Carboni de Freitas, sendo 

admitida a sociedade Master Participações S.A., com 99,99% da participação no capital social. Em 

sua última alteração contratual, admitiu-se na sociedade, Flavio Waitemann, com participação de 

0,5% do capital social. 

*** 

A sociedade Master Participações S/A, constituída em 01 de agosto de 2006, tinha 

como capital social R$ 1.135.881,00.  

 

A sociedade Master Publicidade S.A., constituída em 26/06/2001, tinha como capital 

social R$ 994.506,00. Em, 27 de julho de 2012, foi transformada para Master Publicidade Ltda., 

tendo como sócios a Master Participações S.A. e J. Walter Thompson Publicidade Ltda., com 

participação nas quotas em 51% e 49%, respectivamente. 

*** 

A sociedade Alf - Administração de Bens e Participações Ltda., constituída em 15 de 

maio de 2004, com capital social inicial de R$ 10.586.804,00, tinha como sócios, Antonio Luiz de 

Freitas, Fabiana Carboni de Freitas e Isabelle Carboni de Freitas, com participação de 98%, 1% e 

1%, respectivamente. Posteriormente, em 15 de março de 2005, o capital social foi alterado para 

R$ 114.000,00. 

Em 03 de abril de 2007, houve a retirada das sócias Isabella e Fabiana, admitindo-se a 

participação da sociedade Master Comunicação Ltda., com participação de 99,9% no capital social, 

sendo, em 04 de junho de 2012, foi incorporada por esta sociedade. 

*** 
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Através dos dados obtidos destaca-se a participação societária em cada sociedade 

integrante do grupo, evidenciando o controle exercido pelos mesmos sócios, inclusive os quais 

representam o órgão de administração do grupo: 

 

Sociedade Sócios % quotas sociais 

Master Comunicação Ltda. Master Participações S.A  

Antonio Luiz de Freitas 

Flavio Waitemann 

99,9% 

10% 

Alf - Administração de Bens e 

Participações Ltda. 

Master Comunicação Ltda. 

Antonio Luiz de Freitas 

99,99% 

0,01% 

Master Publicidade Ltda. Master Participações S.A. 

J. Walter Thompson Publicidade 

Ltda. 

51% 

49% 

Master Participações S/A   

 

*** 

De um quadro inicial de sua constituição, as decorrentes alterações societárias 

inverteram o controle estabelecido na convenção de grupos, sendo que a sociedade Master 

Participações S/A, antes ora determinada como sociedade controlada, passasse a exercer o papel 

de sociedade controladora, seja pelo controle indireto exercido pela sua participação societária nas 

sociedades Master Comunicação Ltda. e Master Publicidade Ltda. 

A seguir, apresenta-se a estrutura atual do Grupo Master, a partir das alterações 

realizadas: 
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Figura 16 - Organograma da estrutura do Grupo Master após alterações societárias 

 

*** 

É importante frisar que neste caso há uma flexibilização proporcionada pela disciplina 

dos grupos, seja pelo próprio artigo 265, que confirma que a convenção pode atender determinado 

empreendimento, bem como do inciso V, do artigo 269, que indica as condições para admissão e 

retirada do grupo, podendo variar o grupo sua composição acionária. 

Vio (2014) questiona se seria possível a constituição de um grupo de direito caso uma 

das sociedades controladas indiretamente não fizesse parte do grupo:  

[..] se a sociedade de comando A controla diretamente B, que controla C, a qual 
por sua vez controla D, seria possível a constituição do grupo de direito tendo 

Master Participações S/A

(controle indireto)

Master Comunicação 
Ltda.

Master Participações S/A Master Publicidade Ltda.

J. Walter Thompson 
Publicidade Ltda.

Master Participações S/A

(51% das quotas sociais)

Master Participações S/A

(Estabelecida como 
sociedade controlada pela 

convenção)

Alf Administração de Bens 
Ltda.

(Incorporada)
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como membros A, C e D, mas não B, a despeito de a sociedade de comando não 
possuir qualquer participação direta no capital daquelas suas controladas 
indiretas? (VIO, 2014, pp. 239-240) 

 

Assim, a convenção de grupo firmada por A, C e D poderia incluir medidas de relevante 

impacto sobre a esfera patrimonial dessas últimas, afetando, também os interesses de B, como 

acionista majoritária de C. Haveria, portanto, que aos sócios de B não se daria a oportunidade de 

aprovar ou rejeitar assembleia a celebração da convenção de grupo, retirando-se dos sócios o direito 

de retirada nos termos do artigo 137 da Lei n.º 6.404/1976. E isto, pareceria inoportuna ou 

incompatível a formação de grupo de direito sem contiguidade nos vínculos diretos de controle 

(VIO, 2014, p. 240). 

 

 

5.2.12. Grupo Engra 

 

 

O Grupo Engra foi constituído em 12 de novembro de 2004 e tem como sociedade 

controladora a Engra Administração e Participações Societárias Ltda. As sociedades controladas 

são a Engratech São Bernardo Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A, a Engratech Suzano 

Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A, a Engranor Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A, 

todas com sede no Estado de São Paulo; em outros Estados estão a Engranor Abreu e Lima 

Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A, a Engranor Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A e 

a Engratech Uberaba Tecnologia em Embalagens Plástica S/A. 

A estrutura do grupo no momento de sua constituição era a seguinte: 
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Figura 17 – Organograma da estrutura do Grupo Engra no momento de sua constituição 

 

É, dentre todos os grupos analisados, o único que não possui arquivada a convenção de 

grupo. Ademais, não há informações sobre o registro de atos societários arquivados, além de uma 

Assembleia Geral Extraordinária. 

Em 01 de julho de 2005, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), decidiu o grupo 

procedes à nova reorganização societária, mediante incorporação e/ou fusão de empresas, a serem 

decididas nos noventa dias subsequentes à realização da assembleia, a fim de reduzir custos e 

maximizar resultados. Dentre as razões dessa reorganização societária estão a dispersão geográfica 

das empresas integrantes do grupo e do prejuízo apresentado por uma das sociedades do grupo: 

(I) as extremas onerosidade e burocracia decorrentes da dimensão e dispersão 
geográfica do Grupo, cujas 07 (sete) companhias integrantes, espalhadas por três 
Estados e diversas cidades diferentes, impõem altos custos e trabalho volumoso 

Engra Administração e Participações Societárias 

Ltda.

Engratech São Bernardo Tecnologia em 
Embalagens Pásticas S/A

Engratech Suzano Tecnologia em Embalagens 
Plásticas S/A

Engranor Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A

Engranor Abreu e Lima Tecnologia em Embalagens 
Plástiucas S/A

Engranor Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A

Engratech Uberaba Tecnologia em Embalagens 
Plásticas S/A
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na busca do permanente controle e cumprimento das disposições legais em vigor, 
sem prejuízo dos resultados positivos inerentes à atividade empresarial; (II) O 
vultoso prejuízo apresentado principalmente pela empresa ENGRTECH 
UBERABA TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A, decorrente 
da falência de seu maior cliente (LAYFF KOSMETIC LTDA), provocando-lhe 
uma perda de algo próximo a R$ 5 milhões; (III) a possibilidade concreta de 
retomada, ainda que contida, da economia 

 

Estando ausente o documento societário principal – a Convenção de Grupo – é possível, 

ainda que através da Assembleia Geral Extraordinária que a reestruturação societária não 

prosperou, quer seja, pelo prejuízo de uma das sociedades filiadas, quer pela dispersão geográfica 

dessas sociedades, evidenciando a dificuldade em dispor de uma administração grupal que na 

prática não reduza os custos de administração das sociedades. 

Por um lado, é possível perceber que a simples composição da empresa em um grupo 

de direito, permite que haja posterior reorganização societária, levando a cabo uma fusão ou 

incorporação por parte de algumas sociedades. Fica, no entanto, sem uma resposta conclusiva, visto 

não haver indícios sobre a realização dessa fusão ou incorporação. 

De outro, é possível averiguar que o grupo ainda exerce sua atividade empresarial, 

conforme se verifica no sítio eletrônica da empresa 

A história do Grupo Engra começa quando a Engratech surge em Jaguaríuna - SP 
como fabricante de embalagens plásticas sopradas com o objetivo de desenvolver, 
aprimorar e produzir embalagens plásticas com alta qualidade e pontualidade, das 
mais exigentes especificações do mercado. Ao longo dos anos a empresa se 
modernizou, adquiriu mais de 100 máquinas e representa uma grande realidade 
industrial no distrito industrial de Jaguaríuna. Desde então, o Grupo Engra vem 
mantendo a tradição de qualidade que tornou seus produtos conhecidos e 
respeitados em toda a América Latina.  As linhas de produção, com grande 
capacidade produtiva, englobam toda a parte de frascos para os seguintes 
segmentos: Cosméticos, Defensivos agrícolas, farmacêuticos, higiene e limpeza, 
automotivos e alimentício 83. 

 

 

5.2.13. Grupo Pão de Açúcar 

 

                                                           
83 Disponível em: http://www.grupoengra.com.br/index.htm. Acesso em: Fev. 2016 



107 

 

 

O Grupo Pão de Açúcar foi constituído em 29 de abril de 1982 e tem como sua 

sociedade controladora a Pão de Açúcar S/A Indústria e Comércio. As sociedades controladas são: 

Companhia Brasileira de Distribuição, Companhia Ibirapuera de Empreendimentos e 

Participações, Electra Serviços Ltda., Fazenda Toca Ltda., Fórmula G. Veículos Ltda., Intersul 

Turismo Ltda., Pão de Açúcar Publicidade Ltda., Pão de Açúcar Well’s Restaurante S/A, Porto 

Algarve Veículos e Peças Ltda., Transportadora Jumbo Ltda., Veículos e Acessórios Pão de Açúcar 

Ltda. e Wellcome Operadora Brasileira de Turismo Ltda. 

A estrutura do grupo é a seguinte: 
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Figura 18 – Organograma da estrutura do Grupo Pão de Açúcar após alterações societárias 

Pão de Açucar S/A Indústria e 
Comércio

Companhia Brasileira de 
Distribuição

Companhia Ibirapuera de 
Empreendimentos e 

Participações

Electra Serviços Ltda.

Fazenda Toca Ltda.

Fórmula G. Veículos Ltda.

Intersul Turismo Ltda.

Pão de Açúcar Publicidade Ltda.

Pão de Açúcar Well’s Restaurante 
S/A

Porto Algarve Veículos e Peças 
Ltda.

Transportadora Jumbo Ltda.

Veículos e Acessórios Pão de 
Açúcar Ltda.

Wellcome Operadora Brasileira 
de Turismo Ltda.
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Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 1981 propôs-se 

pela diretoria da Companhia Agroindustrial Pão de Açúcar a deliberação sobre a participação da 

empresa na criação do Grupo Pão de Açúcar pelos seguintes motivos:  

O grupo tem como objetivos: 

a) a otimização dos recursos financeiros, físicos e humanos entre as sociedades 
participantes, evitando a existência de apoio repetidas e paralelas; 

b) a mobilização racional dos recursos humanos entre as sociedades, para 
viabilizar o planejamento e a execução de uma política global de atuação 
empresarial;  

c) a racionalização das estruturas administrativas das filiadas, concentrando-as nas 
atribuições operacionais e deixando as tarefas globais a cargo de uma 
administração central84” . 

 

As condições de participação das diversas sociedades que constituem o Grupo Pão de 

Açúcar estão dispostas no Capítulo III da convenção: 

Artigo 4º - As sociedades integrantes do grupo, mantendo cada qual sua personalidade 

jurídica e patrimônio distinto, combinarão seus recursos para a realização dos respectivos objetos 

sociais, podendo prestar serviços umas às outras, reciprocamente, nas condições estipuladas em 

cada caso pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo 1º - As operações entre as sociedades componentes do GRUPO serão 
efetuadas com estrita observância das normas convencionais e legais, sem, no 
entanto, existir a obrigatoriedade de condições estritamente comutativas, ou seja, 
o pagamento compensatório adequado para as mesmas. 

Parágrafo 2º- Nas negociações das sociedades componentes do grupo com 
terceiros, as Sociedades Filiadas agirão na conformidade da lei e dos respectivos 
estatuto ou contrato social, levando em conta, entretanto, os interesses e objetivos 
do GRUPO, nos termos da presente convenção 

Artigo 5º - A Sociedade de Comando e as Filiadas poderão participar de atividades 
ou empreendimentos comuns, que serão definidos pela administração do GRUPO. 

 

                                                           
84 Capítulo I – Da designação do grupo, artigo 1º, Parágrafo Único. 
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No capítulo VI é definido o prazo de duração do Grupo, isto é indeterminado. As 

condições para a extinção do Grupo estão elencadas no Artigo 7º do mesmo Capítulo, podendo ser 

extinto: 

a) por deliberação da Sociedade de Comando ou do Conselho de Administração; 
b) pela perda do controle, pela Sociedade de Comando, sobre todas as filiadas ao 
GRUPO; 
c) pela mudança de nacionalidade da Sociedade de Comando; 
d) pela redução do número de Filiadas a uma única sociedade. 

 

No Capítulo V estão dispostas as condições para admissão e retirada de sociedade do 

Grupo: 

Artigo 8º - Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser admitidas 
outras sociedades ao GRUPO PÃO DE AÇUCAR, cumpridas as exigências legais 
aplicáveis. 

Artigo 9º - A admissão de nova sociedade estará condicionada a sua expressa 
aceitação dos termos da presente Convenção, e da aprovação dos respectivos 
sócios ou acionistas, com observância das normas para alteração do contrato 
social ou do estatuto. 

Artigo 10º - A sociedade Filiada poderá, a qualquer tempo, retirar-se do GRUPO, 
devendo para tanto encaminhar ao Conselho e administração a ata da Assembléia 
Geral ou instrumento de contrato social que tiver aprovado referida retirada. 

Artigo 11º - A qualquer tempo em que a Sociedade de Comando, por qualquer 
razão, deixe de exercer o controle de uma Sociedade Filiada, na forma da lei, esta 
sociedade será excluída do GRUPO, devendo o Conselho de Administração 
notifica-la da exclusão, para as providências cabíveis. 

Artigo 12º - As alterações na composição do GRUPO por admissão, retirada ou 
exclusão de Sociedade Filiada serão formalizadas por ata de reunião do Conselho 
de Administração, arquivada no Registro do Comércio e publica, nos termos da 
Lei. 

 

No Capítulo VI se estabelece a forma de administração do grupo e como ela é exercida. 

O Grupo Pão de Açúcar é administrado por um Conselho de Administração composto de 5 

membros, sendo um Presidente – o qual será sempre o Diretor Presidente da Sociedade de 

Comando do grupo (Artigo 13 - Parágrafo único) –, um Vice-Presidente e três Conselheiros, 

indicados pela sociedade de comando. Conforme Artigo 14º da Convenção, o Conselho de 

Administração é órgão colegiado e tem poderes para tomar decisões relativas aos objetivos do 

grupo, fixando políticas e diretrizes a serem adotadas e determinando medidas para sua execução 
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e coordenação, e cujas decisões serão tomadas pode meio de resoluções com efeitos vinculativos 

para as sociedades convenentes. 

Conforme Artigo 16 da Convenção, a competência do Conselho de Administração é:  

a) fixar a orientação geral do GRUPO para a combinação de recursos e esforços 
das sociedades participantes; 

b) representar o GRUPO perante as Sociedades Filiadas; 

c) expedir instruções para a coordenação e integração de atividades da Sociedade 
de Comando e das Filiadas,, reciprocamente, e das Filiadas, entre si; 

d) fixar as normas de relações contratuais entre as sociedades integrantes do 
grupo, que poderão inclusive implicar a subordinação dos interesses de uma 
sociedade aos de outra, ou do GRUPO; 

e) fiscalizar o cumprimento das disposições da presente Convenção; 

f) deliberar sobre o ingresso, retirada ou exclusão de Sociedades Filiadas; 

g) decidir sobre a distribuição de custos, receitas e resultados de atividades ou 
empreendimentos e as compensações entre sociedades que deverão ser registradas 
no balanço de cada exercício social das sociedades participantes; 

h) alterar a presente Convenção, no todo ou em parte. 

 

 

O artigo 17º dispõe sobre a representação das sociedades integrantes do Grupo perante 

terceiros, a qual caberá exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os 

respectivos contratos ou estatutos sociais. 

Por outro lado, o Artigo 18º sobre a representação do Grupo perante terceiros que será 

representado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente do Conselho 

de Administração, em conjunto com outro membro do mesmo Conselho. 

Como responsabilidades atribuídas aos administradores dispõe o Artigo 19º: 

Os administradores das Sociedades Filiadas deverão seguir a orientação geral 
estabelecida e cumprir as instruções expedidas pelo Conselho de Administração, 
que não importem em violação da lei ou da presente Convenção, observada as 
disposições legais aplicáveis com referência às respectivas atribuições e 
responsabilidades perante as sociedades que administram. 

 

O Artigo 20º estabelece a forma de remuneração dos membros do Conselho de 

Administração: 
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Artigo 20º - Os membros do Conselho de Administração do GRUPO e os 
investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração 
rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se 
houver, poderá ser fixada com base nos resultados apurados nas demonstrações 
financeiras consolidadas do GRUPO, observadas as limitações legais. 

 

Nos termos do artigo 268, inciso VIII da Lei n.º 6.404/76, o Artigo 21º declara 

expressamente a nacionalidade brasileira da sociedade de comando do Grupo, estando sob o 

controle de pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil. 

Por fim, no Capítulo VIII, nos artigos 22 e 23, a Convenção estabelece sobre o 

procedimento de alterações da convenção, a qual serão sempre deliberadas em reunião especial do 

Conselho de Administração, devendo ser aprovadas por consenso unânime dos Conselheiros, e que 

deverão ser arquivadas na Junta Comercial, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 271 da 

Lei n.º 6.404/76. 

A convenção do Grupo Pão de Açúcar, não obstante preencher todos os elementos do 

artigo 267 da Lei n.º 6.404/1976, retoma ponto por ponto do conteúdo de uma convenção. É a 

única, dentre as convenções analisadas, que apresenta uma estrutura – no sentido estrito do termo, 

ou seja, a de coordenação entre todos os elementos com vistas a um objetivo. 

*** 

Inicialmente, verifica-se que em 29 de agosto de 2007, a sociedade controladora Pão 

de Açúcar S/A Indústria e Comércio foi transformada para a sociedade PAIC Participações Ltda. 

Esta transformação, ao que parece, em vista do não arquivamento de atos societários, não interferiu 

na estrutura do grupo. 

 

 

5.2.14. Grupo Real 

 

 

O Grupo Real foi constituído em 19 de maio de 1977. Tem como sociedade 

controladora a Veracruz S/A Participações e Administração. As sociedades controladas são: 
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Celbras Indústrias Químicas e Texteis S/A, Cia. Real de Processamento de Dados, Real 

Planejamento e Consultoria, Real S/A Participações Internacionais, Turismo Real S/A. 

A Convenção destaca que antes mesmo da promulgação da Lei n.º 6.404/1976 as 

sociedades convenentes já vinham, de fato, combinando recursos ou esforços para a realização dos 

respectivos objetos, ou participando de atividades ou empreendimentos comuns, alcançando 

resultados satisfatórios para todas as sociedades, visto permitir a redução e custos operacionais e o 

aumento da eficiência e da produtividade. 

Destaca na Cláusula 3ª que, sempre que houver a necessidade de se adquirir, arrendar, 

lotear ou de qualquer outra forma utilizar bens ou serviços de terceiros, cada filiada deverá solicitá-

los a uma outra filiada, devendo esta se empenhar em atender quando houver disponibilidade. 

De tal forma, esse relacionamento entre as sociedades é disposto da seguinte forma: 

Parágrafo Primeiro – Esse relacionamento entre partes do “Grupo Real” será 
objeto de contratação específica, diretamente entre as partes interessadas, sempre 
que os bens ou serviços envolvidos implicarem em operação continuada. Nessas 
contratações observar-se-ão as cláusulas e condições de estilo, conforme a 
natureza dos bens ou serviços, particularmente com vistas ao pleno atendimento 
das exigências de natureza fiscal. O preço das contratações a que se refere esta 
cláusula será o de custo, acrescido do resultado de uma percentual a ser 
estabelecida em cada caso, quando das respectivas contratações 

Parágrafo Segundo – Quando uma parte tiver necessidade de adquirir, arrendar, 
locar ou de qualquer forma utilizar bens ou serviços de terceiros, o seu 
relacionamento com esse terceiro poderá ser estabelecido em termos de “Grupo 
Real”, a fim de viabilizar melhores condições nas negociações. 

Parágrafo Terceiro – Quando um terceiro procurar qualquer parte para adquirir, 
arrendar, locar, ou de qualquer forma utilizar os seus bens ou serviços, essa parte 
empenhar-se-á para que esse terceiro dê preferência ao “grupo Real” sempre que 
tiver necessidade de outros bens ou serviço. 

Parágrafo Quarto – O disposto nesta cláusula e seus parágrafos constitui condição 
de participação de cada uma das partes no “Grupo Real”. 

 

A convenção ressalta – veja-se o parágrafo primeiro da Cláusula 3ª – o caráter 

instrumental das sociedades filiadas. Desta forma, as sociedades filiadas ficam reduzidas a um 

instrumento da atividade empresarial da sociedade de comando, a fim de perseguir seu objetivo. 
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A admissão de nova sociedade ao grupo está condicionada à participação, direta ou 

indireta de 10% ou mais de seu capital por acionista de empresa. 

A administração do grupo será exercida pela própria diretoria da sociedade Veracruz 

S/A Participações, a qual terá a atribuição de estabelecer o relacionamento entre as sociedades 

filiadas, em caráter permanente, e de promover a unidade da estrutura administrativa do grupo. 

A Cláusula 6ª declara a nacionalidade brasileira do grupo, bem como o controle direto 

exercido por pessoas brasileiras, residentes e domiciliadas no Brasil. 

 

A estrutura societária das sociedades do grupo é a seguinte: 

 

 

Figura 19 – Organograma da estrutura do Grupo Real no momento de sua constituição 

 

Em 24 de maio de 1978, foi realizada uma alteração na convenção de grupo, 

expressando a concordância de se retirar do Grupo Real a sociedade Real Planejamento e 

Consultoria Ltda., na qual recebeu plena quitação dos membros remanescentes. 

Veracruz S/A Participações e 
Administração

Celbras Indústrias Químicas e 
Texteis S/A

Cia. Real de Processamento de 
Dados

Real Planejamento e Consultoria

Real S/A Participações 
Internacionais

Turismo Real S/A
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No entanto, constam, até o ano de 1998, arquivadas as Atas de Reunião de Diretoria, 

nas quais se discutiram e aprovaram os relatórios de diretoria, balanço e demais matérias. 

 

Assim, a estrutura do grupo passou a ser a seguinte: 

 

Figura 20 - Organograma da estrutura do Grupo Real após alterações societárias 

 

 

5.2.15. Grupo Itautec 

 

 

O Grupo Itautec foi constituído em 08 de novembro de 1985 e tem como sua sociedade 

controladora a Itaú Tecnologia S/A e controladas a Itautec Informática S/A, Itautec Componentes 

S/A, Equipamentos Comerciais do Amazonas S/A e Moplam Componentes do Amazonas S/A.  

Em seu 2º Aditamento, datado de 10 de outubro de 1986, ocorreu a inclusão da 

sociedade Copiadoras do Amazonas S/A. No 4º Aditamento, de 6 de janeiro de 1987, ocorreu a 

inclusão da Itautec Serviços Ltda. Em seu 5º Aditamento à Convenção, a sociedade Moplam 

Veracruz S/A Participações e Administração

Celbras Indústrias Químicas e Texteis S/A

Cia. Real de Processamento de Dados

Real S/A Participações Internacionais

Turismo Real S/A
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Componentes do Amazonas S/A deixou de integrar o Grupo Itautec, em virtude de sua 

incorporação pela sociedade Itautec Componentes da Amazonia S/A. 

A estrutura societária das sociedades do grupo é a seguinte: 

 

 

Figura 21 – Organograma da estrutura do Grupo Itautec no momento de sua constituição 

 

O objetivo do grupo é conjugar recursos e esforços para a consecução de atividades ou 

empreendimentos de qualquer uma das sociedades convenentes, a subordinar seus interesses aos 

de outra ou do grupo, sem observância necessária de condições comutativas ou de pagamento 

compensatório adequado, em especial, destacando as condições de participação das sociedades no 

grupo:  

3.1.1 - dar preferência a outra convenente no caso de quaisquer contratações, 
inclusive compra, venda, ou locação de bens ou serviços, ficando a critério do 
Conselho Administrativo a fixação do preço respectivo; 

3.1.2 - observar, no âmbito de suas atividades empresariais, a estrutura 
administrativa e as diretrizes de orientação geral dos negócios determinadas pelo 
Conselho Administrativo; 

3.1.3 - ceder direitos de subscrição, prestar garantias e ratear custos, receitas ou 
resultados, segundo defina o Conselho Administrativo” (CláusulaTerceira). 

Itaú Tecnologia S/A

Itautec Informática S/A

Itautec Componentes S/A

Equipamentos Comerciais do 
Amazonas S/A 

Moplam Componentes do Amazonas 
S/A
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A Cláusula Quarta define o prazo de duração do grupo, sendo este indeterminado, bem 

como os requisitos para a extinção da convenção, seja por consenso das convenentes, seja pela 

empresa controladora deixar de exercer o controle das sociedades filiadas. 

Assim, a Cláusula Quinta estabelece que qualquer sociedade que esteja sob o controle 

da sociedade controladora poderá ser admitida ao Grupo Itautec. Podem se retirar as sociedades 

que comunicarem à sociedade controladora sua exclusão do Grupo. 

A administração do grupo é exercida pelo Conselho Administrativo, constituído pelos 

mesmos membros da diretoria da sociedade Itaú Tecnologia S/A, cujas atribuições são:  

6.2.1 - fixar a orientação geral a ser observada pelas convenentes;  

6.2.2 - estabelecer formas de combinação de recursos e esforços, mecanismos de 
rateio de custos e de participação em resultados de atividades ou 
empreendimentos; 

6.2.3 -  aprovar as demonstrações financeiras consolidadas, compreendendo todas 
as sociedades do grupo, determinando sua publicação, juntamente com as da 
sociedade Itaú Tecnologia S/A; 

6.2.4 - designar auditores independentes; 

6.2.5 - deliberar a respeito da oportunidade, modo e condições, inclusive gratuitas, 
das inter-relações das sociedades do grupo (Cláusula Sexta - Da Administração). 

 

A Itautec S.A. é uma empresa brasileira com sede administrativa na cidade de São 

Paulo. Tem como principal atividade a participação em sociedades no Brasil e no exterior, em 

especial naquelas que atuam na fabricação e comercialização de equipamentos de automações 

bancária e comercial e na prestação de serviços. 

Controlada pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., um dos maiores conglomerados 

privados do Brasil, e que detém participação direta de 97,8% de seu capital, a Itautec possui ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) desde 1985. Seu capital social 

é integralmente constituído por ações ordinárias, que dão direito a voto a todos os acionistas85. 

                                                           
85 Disponível em: <http://www.itautec.com.br/pt-br/relacoes-com-investidores/governanca-corporativa>. Acesso em: 
Dez. 2015. 
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No exercício de 2014, a receita líquida consolidada de vendas e serviços do exercício 

foi de R$ 101,6 milhões. O lucro bruto acumulado do exercício foi negativo em R$ 8,6 milhões, 

resultado da queda da rentabilidade do segmento de Computação. As despesas operacionais 

(comerciais, administrativas e de pesquisa e desenvolvimento) atingiram R$ 44,0 milhões86. 

 

 

Figura 22 – Organograma da estrutura do Grupo Itautec após alterações societárias 

 

  

                                                           
86 Disponível em: 
<http://www.itautec.com.br/media/1306497/%2801%29%20relat%C3%B3rio%20da%20administra%C3%A7%C3%
A3o%204t14.pdf>. Acesso em: Dez. 2015. 
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Itautec Serviços Ltda
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6. ENTREVISTAS 

 

 

A descrição empírica dos documentos societários por vezes demonstra lacunas sobre 

as razões pelas quais os grupos escolheram tal disciplina jurídica para se organizarem e assim 

exercerem sua atividade empresarial. 

Desta forma, a realização de entrevistas, conforme destacado no capítulo 

metodológico, buscou ampliar a compreensão sobre os dados não revelados nas convenções 

grupais. 

Como também advertido em capítulo metodológico, a realização das entrevistas não 

buscou empreender uma exaustiva coleta de dados cuja essência se encontra nos documentos 

societários. Buscou-se, aqui, esclarecer as razões que deram origem à opção pela estrutura do grupo 

de direito em detrimento de outra forma de organização. 

No mais, não foi possível realizar entrevistas com os representantes de todos os grupos, 

seja pelo não interesse em contribuir para a pesquisa, ou mesmo a não manifestação diante da 

proposta apresentada pelo pesquisador. 

Dentre os entrevistados, a constituição de um grupo e, consequentemente, a um órgão 

de administração centralizado, proporcionou a flexibilização no processo de tomada de decisões, 

ainda que houvesse, nesses grupos, identidade entre os administradores de cada sociedade 

convenente.  

Isto também proporcionou a esses grupos uma melhor administração de sociedades que 

possuíam além da matriz, diversas filiais. É o caso, especificamente, do Grupo Pro Food, que 

administra uma rede de restaurantes Mc Donalds. Com atividade empresarial exercida em cidades 

diferentes através de uma matriz e diversas filiais, a principal razão apontada para a constituição 

de um grupo foi o planejamento tributário de cada sociedade convenente. De tal forma, 

independente da administração central, foi possível escolher o regime de tributação mais adequado 

a cada sociedade, reduzindo eventualmente a carga tributária do grupo. 

Em decorrência desta flexibilização, a constituição do grupo permitiu ao grupo a 

realização de despesas em benefício de outra, como, por exemplo, o treinamento de colaboradores 
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dos restaurantes Mc Donalds, a contratação de assistência médica, e demais despesas 

administrativas, sem as quais não seriam possíveis sem a constituição do grupo. 

Outra motivação para a constituição de um grupo foi a simplicidade no procedimento 

constitutivo, isto é, da formalização da convenção de grupo, a qual, após o ato constitutivo não foi 

necessário realizar demais atos para sua manutenção. 

Ademais, destaca também que, sendo uma rede de restaurantes, sempre há a 

necessidade de se transferir colaboradores de um restaurante a outro, e que, não fosse a existência 

do grupo, gerariam problemas trabalhistas diversos, aumentando os custos seja pela movimentação 

de colaboradores, seja em razão de processos trabalhistas. 

Seja também em razão dos mesmos sócios figurarem em todas as sociedades do grupo, 

o entrevistado destacou que não houve algum conflito de interesses entre os sócios/acionistas das 

sociedades controladas com os interesses promovidos pela política do grupo, que poderiam resultar 

em algum prejuízo para o grupo. A opção pela adoção do grupo convencional também decorreu de 

assessoramento jurídico, a fim de viabilizar algumas práticas das sociedades do grupo. 

Em outra entrevista realizada, pertinente ao Grupo Pro Vita, relatou-se que a finalidade 

da constituição de um grupo seria realizar sua atividade empresarial por meio de uma matriz e 

filiais. Isto é, ao longo da atividade empresarial da sociedade controladora, e da sua consequente 

expansão, esta foi adquirindo a propriedade de outras sociedades. Com essa expansão, e para 

melhor administrar uma rede de drogarias, optou-se pela constituição de um grupo, para que 

objetivasse uma administração mais eficiente enquanto não houvesse a incorporação de todas as 

sociedades pela sociedade filial, exercendo a atividade empresarial através de uma matriz e diversas 

filiais  

Em razão do processo gradual de incorporação de todas as sociedades do grupo, 

buscou-se uma solução para os problemas de transferência de funcionários e de mercadorias entre 

uma sociedade e outra, principalmente porque enfrentaram processos trabalhistas decorrentes do 

registro de funcionários que trabalhavam em uma sociedade, mas eram registrados por outra. 

A orientação, partindo da contabilidade da empresa, foi a de que transformar as 

sociedades em grupo, ou melhor, em um “grupo econômico”, bastaria para evitar esses problemas, 

até que fosse feita a incorporação de todas as sociedades em uma sociedade, quando haveria a 

extinção do grupo. 
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Percebe-se que a estrutura escolhida para exercer a atividade empresarial desses grupos 

ainda proporciona a flexibilização nas relações intersocietárias, não havendo óbices para seu 

exercício, seja em razão do tempo de sua constituição. 

Em outros casos, como do Grupo Wittlich, a constituição do grupo foi uma tentativa 

de se expandir os negócios de uma empresa familiar, mas que em razão, como apontada pelo 

entrevistado, da alta carga tributária, teve que ser interrompida, tornando-se a convenção de grupo 

obsoleta. 

Poder-se-ia questionar as obrigações decorrentes da convenção grupal. Como 

destacado no capítulo 5, a identidade entre os sócios das sociedades convenentes e de suas 

administrações não dão espaço para o surgimento de verdadeiros conflito de interesses. Seja em 

razão, também, de a propriedade dessas sociedades concentrarem uma empresa familiar. 
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7. ANÁLISE DAS CONVENÇÕES 

 

 

O presente capítulo tem como finalidade trazer elementos e informações para a 

discussão sobre a existência de grupos de direito, sendo dividido da seguinte forma: (i) os principais 

objetivos que nortearam a constituição do grupo e seus efeitos sobre as sociedades convenentes, 

(ii) identificação de elementos para reflexão acerca da opção pelo grupo de direito, e (iii) os grupos 

de direito como uma alternativa ou como uma disciplina aquém da realidade empresarial brasileira. 

 

 

7.1. Principais objetivos que nortearam a constituição do grupo e seus efeitos sobre as 

sociedades convenentes 

 

 

A partir da descrição das convenções apresentadas, é possível apontar as principais 

razões pela qual cada grupo foi constituído. Em resumo: 

 

1) GRUPO PRO FOOD: da reestruturação societária posterior à cisão de uma 

sociedade originando outra, e cuja administração sendo única para ambas, optando-

se pela adequada instrumentalização societária que refletisse tais relações 

intersocietárias, e na livre escolha do regime de tributação de cada sociedade do 

grupo, a fim de que sua administração através de filiais pudesse reduzir a carga 

tributária; 

2) GRUPO NUTRITASTE:  da reestruturação societária posterior à cisão de uma 

sociedade originando outra, e cuja administração sendo única para ambas, optando-

se pela adequada instrumentalização societária que refletisse tais relações 

intersocietárias; 
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3) GRUPO KSL:  na facilitação da administração conjunta das sociedades 

convenentes, bem como permitir o intercâmbio de pessoal, estrutura, bens 

intangíveis e outros ativos; 

4) GRUPO PRO-VITA:  na transferência de funcionários, sem que haja efeitos 

rescisórios, nos termos do artigo 2º, § 2º da CLT, e conforme entrevista realizada, 

com o objetivo de realizar uma incorporação gradual das sociedades controladas 

pela sociedade controladora; 

5) GRUPO EMPRESARIAL MUELLER:  em razão de as sociedades controladora 

e controladas representarem um grupo de sociedades de fato, sendo que a sociedade 

controladora exercia, na prática, a função de holding administrativa; 

6) GRUPO UNITED AUTO:  na legitimação do controle total da sociedade de 

comando sob as sociedades filiadas, visto ter a titularidade de 100% das quotas 

dessas sociedades; 

7) RIALAN & RIALAN COMPOSIÇÃO EMPRESARIAL:  na combinação de 

esforços para a realização do objetivo das sociedades convenentes; 

8) GRUPO WITTLICH:  na concepção equivocada do grupo de direito como uma 

sociedade de sociedades; 

9) GRUPO LION:  na combinação de recursos e esforços para a realização do 

respectivo objetivo da sociedade controladora e de uma sociedade fora da relação 

convencional, seja por controle indireto; 

10) GRUPO CONTROL:  na combinação de esforços para a realização do objetivo 

das sociedades convenentes; 

11) GRUPO MASTER: na legitimação de uma relação de controle vertical, visando a 

administração conjunta da sociedade; 

12) GRUPO ENGRA: Na tentativa de integração de sociedades cuja dispersão 

geográfica impunham altos custos e que, com a constituição do grupo poderiam ser 

reduzidos; 

13) GRUPO PÃO DE AÇUCAR: no estabelecimento de uma administração central a 

qual pudesse otimizar recursos financeiros, físicos e humanos entre as sociedades 

filiadas, e viabilizando o planejamento e a execução de uma política global de 
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atuação empresarial e a racionalização das estruturas administrativas das 

sociedades filiadas; 

14) GRUPO REAL:  na instrumentalização das sociedades filiadas a fim de se realizar 

o objetivo da sociedade controladora; 

15) GRUPO ITAUTEC: na conjugação recursos e esforços para a consecução de 

atividades ou empreendimentos de qualquer uma das sociedades convenentes, 

subordinando seus interesses aos de outra ou do grupo, sem observância necessária 

de condições comutativas ou de pagamento compensatório. 

 

Diante desses objetivos, presentes no momento da constituição de cada grupo, pode-se 

tentar verificar se do objetivo inicial pretendido atendeu-se a necessidade em se constituir tal grupo. 

Dos 15 grupos apresentados, em 4 deles houve mudanças na estrutura em si dos grupos, 

afastando-os de seus elementos constitutivos, portanto, podendo-se afirmar que ausentes os 

elementos primários, estes deixaram de se constituir como grupo: 

 

1) GRUPO NUTRITASTE:  Tanto a sociedade controladora, quanto controlada, 

foram incorporadas por uma terceira sociedade, não participante do grupo, mas 

cuja propriedade acionária pertencia aos mesmos sócios dessas sociedades. Ocorre 

que, não havendo mais a relação intersocietária e a consequente subordinação de 

interesses entre tais sociedades, a convenção de grupo perdeu sua eficácia 

obrigacional; 

2) GRUPO LION:  com a dissolução da sociedade Linosa Participações S/A, 

estabelecida como sociedade controlada no Grupo Lion, não havia mais como se 

falar em uma relação de subordinação entre a única sociedade restante, assim como 

presenciado no Grupo Nutritaste; 

3) GRUPO MASTER: neste grupo observou-se que da relação inicial estabelecida 

entre a sociedade controladora e suas controladas houve uma inversão de papéis, 

quando, através da participação acionária de uma das sociedades controladas, a 

Master Participações S/A, esta passou a ter o controle indireto da sociedade 

controladora e de outra sociedade controlada; 
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4) GRUPO WITTLICH:  a convenção estabelecida no ano de 1994 buscou atender 

a uma unificação das empresas do grupo, mas cujo projeto fora abandonado, por 

diversas razões, dentre as quais se destaca a alta carga tributária. 

 

Ainda, em 3 desses 15 grupos, em razão de não haver arquivados atos societários ou 

documentos posteriores, não se pode confirmar a continuidade da adoção da estrutura do grupo de 

direito:  

1) GRUPO REAL: o último arquivamento na Junta Comercial das Atas de Reunião 

de Diretoria foi no ano de 1998; 

2) GRUPO ENGRA: após a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de 

julho de 2005, na qual deliberou-se pela incorporação e/ou fusão de empresas, a 

serem decididas nos noventa dias subsequentes à realização da assembleia, a fim 

de reduzir custos e maximizar resultados, não houve outro arquivamento seja de 

alteração da convenção ou de nova Assembleia, que confirmasse a informação; 

3) GRUPO CONTROL : não há atos de arquivamento posteriores ao arquivamento 

da convenção do Grupo Control, ou mesmo atos de arquivamento na sociedade 

CAJ Participações e Publicidade Ltda., e que poderiam indicar se o grupo 

permanece ativo. 

 

Em sua maioria, as convenções proporcionaram um grau de integração entre as 

sociedades convenentes em que elas puderam subordinar seus interesses seja para atender o 

interesse do grupo como um todo, ou da sociedade controladora ou dos objetivos individuais das 

sociedades convenentes. 

Essa integração envolvia a atuação de um órgão de administração, a qual podia 

determinar livremente a atividade empresarial do grupo. Tal integração é plena quando se verifica 

que o controle societário desses grupos estava sob o controle de um ou dois sócios majoritários que 

também exerciam a função de administrador do grupo. 
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7.2. Identificação de elementos para reflexão acerca da opção pelo grupo de direito 

 

 

Do que se pode extrair das convenções de grupo, a disciplina jurídica do Capítulo XXI 

da Lei n.º 6.404/1976 proporcionou a esses poucos grupos uma forma de organização específica, 

uma estrutura jurídico-organizativa, seja para atender os mais variados objetivos, nos quais sempre 

se pautam pelo disposto no artigo 265: 

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos 
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se 
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos 
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e 
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades 
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com 
outros sócios ou acionistas. 

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no 
artigo 244. 

 

Nos artigos seguintes estão previstos que a convenção indicará: (i) a natureza 

(coordenação ou subordinação) dos grupos de direito; (ii) sua designação (necessariamente 

destacando-se as palavras “grupo” ou “grupo de sociedades”); (iii) sua constituição, registro e 

publicidade (indicando-se a sociedade de comando e as filiadas); (iv) as condições de participação 

de cada sociedades; (v) o prazo de duração e as condições de extinção; (vi) a condição de ingresso 

e retirada de sociedades; (vii) os órgãos de administração; (viii) a nacionalidade do grupo e as 

condições de alterações da convenção); (ix) a forma de aprovação da convenção pelos sócios das 

sociedades; (x) a possibilidade de reembolso dos acionistas dissidentes, não interessados na criação 

do grupo e (xi) as regras sobre a administração do grupo87. 

                                                           
87 Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a 
qual deverá conter: I - a designação do grupo; II - a indicação da sociedade de comando e das filiadas; III - as condições 
de participação das diversas sociedades; IV - o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção; V - as 
condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham; VI - os órgãos e cargos da 
administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades 
que o componham; VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII - as condições para alteração da 
convenção. Parágrafo único. Para os efeitos do número VII, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro 
se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) 
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De tal forma, o grupo de sociedades é constituído mediante a celebração de um contrato 

que disciplina as formas de participação de cada uma das sociedades convenentes, objetivando a 

realização de seus respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

A convenção é o estatuto do grupo (art. 270). E este constitui uma comunhão de 
interesses das sociedades participantes. Nessa comunhão, todas as sociedades 
integrantes têm voto e vez, deliberando sobre as matérias afetadas, pelo princípio 
majoritário, conforme os termos da convenção (CARVALHOSA, 2003a, p. 325). 

 

Para Carvalhosa, a convenção é um  

(...) negócio tipicamente obrigacional, de natureza plurilateral, que afeta tanto a 
empresa, enquanto organização dos fatores de produção visando a determinado 
fim, como a própria sociedade e seus acionistas, na medida em que institui a 
sujeição dos administradores às normas, regulamentos e circulares emanados da 
direção do grupo (CARVALHOSA, 2003a, p. 326). 

 

De tal forma, seriam dois os efeitos da convenção: o operacional ou empresarial pela 

imposição de normas à administração de cada uma delas; e o societário, pela partilha de custos e 

pela alocação dos resultados em favor do grupo ou de outra sociedade (CARVALHOSA, 2003a, 

p. 326). 

Ainda, para Carvalhosa, o grupo de sociedades não possuem a dicotomia que 

frequentemente se aponta, a de que é formado por sociedades juridicamente autônomas e 

economicamente unidas. 

A convenção afeta não apenas a atividade empresarial, mas o próprio patrimônio 
da companhia e, assim, os custos, receitas (art. 276) e seus resultados. Afeta 
também, substancialmente, o seu gerenciamento, pela sujeição dos 
administradores às normas do grupo. Ainda que se mantenha formalmente 
autônoma a sociedade participante, substancialmente é ela despersonificada. O 
grupo de sociedades, portanto, toca diretamente a pessoa jurídica das sociedades 
convenentes, não apenas quando esta delega à direção do grupo poderes de 
representação negocial (não orgânica) como também quando pode esse comando 
unificado (art. 272) dispor dos lucros de cada uma delas (art. 276). Não há, 

                                                           
pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, 
estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. 
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portanto, dicotomia entre empresa e sociedade. A convenção do grupo afeta tanto 
uma como outra esfera, não obstante a lei declarar a subsistência (formal) das 
pessoas jurídicas das sociedades convenentes (CARVALHOSA, 2003a, pp. 
326-327). 

 

Ao contrário dos grupos de fato, onde não pode haver submissão operacional ou 

patrimonial entre as sociedades controladores e suas controladas ou coligadas, nos grupos de direito 

estabelece-se uma relação de subordinação ou dependência, sob a direção única do grupo, exercida 

pela diretoria do grupo autônoma (CARVALHOSA, 2003a, p. 327). 

A convenção do grupo não somente regula os aspectos empresariais das sociedades, 

racionalizando e integrando os fatores de produção das sociedades convenentes, mas afeta 

substancialmente o próprio patrimônio dessas sociedades, na medida em que haja uma integração 

dos resultados de cada uma88-89, seja a favor da direção do grupo90, seja pela partição dos lucros 

entre elas-91. Para Lobo (1997, pp. 99-122), a Convenção:  

                                                           
88 “No caso do grupo de sociedades, a finalidade do mesmo e justamente fazer com que, dentro do interesse do grupo, 
seja permitido o favorecimento de uma sociedade a outra, podendo, até, a convenção estipular que as sociedades fiquem 
obrigadas a participar de atividades ou empreendimentos comuns”. MARTINS, Fran. Comentários à lei das 
sociedades anônimas (lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976). Rio de Janeiro: Forense, 1979, v. III, p. 432. 

89 Artigo 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou 
do grupo, e a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos, somente poderão ser 
opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos termos da convenção de grupo. § 1º Consideram-se 
minoritários, para os efeitos deste artigo, todos os sócios da filiada, com exceção da sociedade de comando e das 
demais filiadas do grupo. § 2º A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre sociedades, 
previstas na convenção do grupo, deverão ser determinadas e registradas no balanço de cada exercício social das 
sociedades interessadas. § 3º Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus administradores e contra a 
sociedade de comando do grupo para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com infração das 
normas deste artigo, observado o disposto nos parágrafos do art. 246. 

90 Artigo 272. A convenção deve definir a estrutura administrativa deve definir a estrutura administrativa do grupo de 
sociedades, podendo criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção-geral. Parágrafo único. A representação 
das sociedades perante terceiros, salvo disposição expressa na convenção do grupo, arquivada no Registro do Comércio 
e publicada, caberá exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos estatutos ou 
contratos sociais. 

91 “Rege-se as relações entre as sociedades integrantes do grupo pela respectiva convenção, a qual deve refletir a 
existência de interesses que transcendem a esfera específica de atuação de cada sociedade isoladamente considerada, 
bem como deve disciplinar o modo pelo qual se combinarão os recursos ou esforços de todos e a sua participação nas 
atividades ou empreendimentos comuns. É a convenção, em última análise, que justifica a subordinação dos interesses 
de uma sociedade aos de outra e que afasta, no âmbito do grupo de direito, a incidência da proibição de favorecimento 
de uma sociedade a outra, expressa no artigo 245, com aplicação restrita, portanto, aos grupos de fato. Pode-se então 
atribuir a determinadas sociedades a função econômica de centros de lucro (profit centers) ou de custo (cost centers), 
de acordo com a participação de cada uma em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos”. 
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[...] deverá, de forma minuciosa, completa, precisa e clara, prever as relações entre 
as sociedades grupadas, de modo a permitir a combinação de recursos e esforços, 
a subordinação de interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, e a 
participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos 
comuns. Assentando a convenção. As transferências de lucros ou prejuízos, sob 
as mais variadas formas, serão lícitas e oponíveis aos sócios ou acionistas 
minoritários das sociedades filiadas, devendo a convenção fixar se a sociedade de 
comando, em benefício do grupo, poderá favorecer a uma determinada sociedade 
em prejuízo de outra e dispor se à sociedade de comando será facultado impor 
qualquer tipo de contrato ou dar qualquer tipo de instrução às sociedades do grupo. 

 

Não obstante, há sempre a necessidade em se demonstrar a subordinação dos interesses 

das sociedades convenentes ao grupo, legitimando-a através da convenção, atuando, para tanto, o 

órgão de administração ou a subordinação das sociedades controladas à sociedade controladora. 

Isto é importante, pois o principal escopo da convenção é disciplinar a subordinação de 

interesses das sociedades convenentes a uma vontade única, do órgão de administração do grupo, 

evidenciando uma estrutura hierarquizada de centro decisório único. Sendo que esta vontade é 

determinante para os objetivos que se queira alcanças com o Grupo. 

Dentre todas as convenções, destaca-se, quanto à sua forma, que não há uniformidade 

na formação instrumento contratual, bastando que, no geral, se especifique a designação do grupo, 

as sociedades convenentes, o objetivo de sua constituição, a forma de sua administração e 

representação. Neste ponto, o seu registro JUCESP não apontou a existência de exigências de 

preenchimento dos elementos dispostos no artigo 269 da Lei n.º 6.404/76. 

Isso pode ocorrer em razão da baixa difusão dos grupos de direito, e o registro da 

convenção de grupo na JUCESP. Como destacado no subitem 5.2.7., no qual se descreveu 

convenção de grupo do (Grupo) Rialan & Rialan Composição Empresarial, não se atendeu ao 

disposto no artigo 267, o qual determina em o grupo de sociedades terá em sua designação as 

palavras “grupo de sociedades” ou “grupo”. Ainda, na mesma convenção apresenta-se uma 

exigência por parte da JUCESP: “erro na composição do nome empresarial; expressão “GRUPO” 

exclusivo p/ S/A92”. A apresentação dessa exigência, implica da compreensão errônea de referido 

                                                           
TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anônimas no direito 
brasileiro. São Paulo: José Bushatsky, vol. 2, p. 744. 

92 Convenção de Rialan & Rialan Composição Empresarial, p. 10. 
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instituto até mesmo pelo órgão responsável pelo seu registro. Importante, ainda, observar, que a 

data de constituição desse grupo foi o ano de 2010.  

Em outra convenção, descrita no subitem 5.2.8., referente ao Grupo Wittlich, apesar de 

sua constituição partir de uma convenção de grupo, os termos dessa convenção se destinam à 

criação de uma nova sociedade, embora não tenha personalidade jurídica, estabelecendo a divisão 

de um “capital social” do grupo entre as sociedades participante. Para a JUCESP, no entanto, não 

houve impedimentos que fosse registrado como um grupo, apesar de estar em descompasso com a 

disciplina jurídica. 

Com razão, a Lei n.º 6.404/76 aponta a obrigatoriedade dos elementos presentes em 

uma Convenção. Na prática, isto não ocorre, seja, como se aventou, pela baixa difusão dos grupos 

de direito, sendo a convenção de grupo, até mesmo para os profissionais que trabalham na área de 

direito societário, algo raríssimo. 

De qualquer forma, em que pese a ausência dos elementos obrigatórios de uma 

convenção, analisando-se as convenções dos grupos constituídos no Estado de São Paulo destaca-

se que tal instrumento busca, principalmente, legitimar a subordinação de interesses, seja através 

da atuação de uma administração central a qual dirige as políticas grupais e as relações 

intersocietárias advindas dessa legitimação., as quais tratar-se-ão nos subitens seguintes. 

Como apontado no capítulo segundo, ao contrário da vedação imposta pelo artigo 245 

da Lei n.º 6.404/1976, através da estrutura do grupo de direito se legitima a subordinação de 

interesses, bem como a integração econômica das sociedades convenentes. Tal subordinação não 

significaria a ausência de responsabilidade dos administradores das sociedades controladas, ainda 

que diante das instruções da sociedade controladora93-94. 

                                                           
93  É o que se depreende da parte final do Artigo. 266. “As relações entre as sociedades têm, necessariamente, por 
objetivo a produção e partilha de lucros entre os sócios, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou 
subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada 
sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos”. 

94 “É bem de ver, no entanto, que a convenção constitutiva do grupo não pode contrariar a lei, deformando a própria 
índole societária. Assim, se toda a sociedade mercantil tem, necessariamente, por objetivo a produção e partilha de 
lucros entre os sócios, a convenção grupal não pode estabelecer um pacto leonino, segundo qual uma sociedade filiada 
seria perpetuamente condenada a atuar sem lucros, ou obrigada a transferi-los integralmente à controladora”. 
COMPARATO, Fabio Konder. Os grupos societários na nova Lei de Sociedades por Ações. Revista de Direito 
Mercantil , 1976, p. 100. 
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A subordinação de interesses está diretamente vinculada ao relacionamento entre a 

Administração do grupo e administradores das sociedades convenentes. 

(...) [O] eventual conflito entre a direção do grupo (art. 272) e a administração das 
sociedades participantes não pode subsistir, em face do princípio da autonomia da 
pessoa jurídica das componentes (art. 265), da responsabilidade dos seus 
administradores e do direito de recusa que estes têm com respeito à tentativa de 
ingerência na administração ordinária da companhia. O conflito de interesses 
decorrerá, portanto, da violação da lei ou da convenção (...) (CARVALHOSA, 
2003a, p. 372). 

 

Calixto Salomão Filho reconhece que, seja nos grupos de direito ou nos grupos de fato, 

a sociedade controlada se submete aos interesses da sociedade controladora, fazendo desaplicar 

consequentemente a disciplina do conflito de interesses (SALOMÃO FILHO, 2002, p.46).  

A influência dos interesses da controladora na controlada demandaria uma adequada 

regra de compensação das perdas causadas aos acionistas minoritários, e que não é presente na 

legislação brasileira. 

(...) [O] eventual conflito entre a direção do grupo (art. 272) e a administração das 
sociedades participantes não pode subsistir, em face do princípio da autonomia da 
pessoa jurídica das componentes (art. 265), da responsabilidade dos seus 
administradores e do direito de recusa que estes têm com respeito à tentativa de 
ingerência na administração ordinária da companhia. O conflito de interesses 
decorrerá, portanto, da violação da lei ou da convenção (...) (CARVALHOSA, 
2003a, p. 372). 

 

O artigo 272 da Lei n.º 6404/76 determina que o grupo deve ter uma estrutura 

administrativa própria, independente das administrações da controladora e das controladas, 

podendo ser criados órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção-geral, semelhante à 

administração bipartida das sociedades anônimas. 

De tal forma, a lei observa a existência de dois centros de interesses: o das sociedades 

convenentes e o do grupo. Para Carvalhosa (2003a, p. 366), em razão de as sociedades organizadas 

sob a forma grupal não terem sido incorporadas ou fundidas, a convenção não pode abranger toda 

a gama de interesses das sociedades convenentes, existindo uma esfera relevante de interesse 

próprio de cada sociedade.  
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Há, entretanto, como se observou a partir das análises das convenções, que uma linha 

tênue separa tais esferas de interesses, visto a correspondência entre sócios das sociedades 

convenentes com seus administradores. 

O artigo 273 permite que a convenção de grupo estabeleça, com ampla liberdade, a 

estrutura administrativa do grupo e sua representação perante terceiros. Os administradores das 

sociedades filiadas podem ficar subordinados aos administradores do grupo, observados os 

preceitos da lei e da convenção do grupo (art. 274) (LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 258). 

Tal liberdade é, realmente, ampla, tanto que nem mesmo há subordinação dos administradores das 

sociedades filiadas para com os administradores do grupo. 

Este último dado é interessante, se se observar a radiografia das sociedades limitadas, 

que representam a grande maioria das sociedades, seja controladora, seja controlada, dos grupos. 

Em recente pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos 

da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP)95, de outubro de 

2014, cuja população de interesse foi a totalidade das sociedades empresárias constituídas sob o 

tipo Limitada no Estado de São Paulo, cerca de 85,70% das sociedades são formadas por apenas 

dois sócios, sendo 6,20% formadas por 3 sócios, 2,10 % formadas por 4 ou mais sócios. 

De tal forma, o poder de controle está – adotando-se o critério de 75% no capital social 

(conforme artigo 1.076, inciso I, do Código Civil96), em 46,80% das sociedades limitadas, nas mãos 

de um único cotista, enquanto que em 53.20% não apresentam esta figura. 

Para o primeiro caso, a pesquisa divide-o em dois grupos, o primeiro, contendo as 

sociedades nas quais o sócio controlador é titular de 99% ou mais das cotas, na qual a sociedade 

pode ser considerada meramente formal, e o segundo, no qual o controlador é titular entre 75% a 

98,99% de participação, o qual lhe garante o poder de controle com total estabilidade. 

                                                           
95 Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/radiografia_das_ltdas_v5.pdf>. 
Acesso em: Mar. 2016. 

96 Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1o do art. 1.063, as deliberações dos sócios serão tomadas: I 
- pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do 
art. 1.071. 
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Para o segundo caso, a pesquisa também o divide em dois grupos, o primeiro, no qual 

os sócios detêm participações idênticas entre si, o segundo, no qual não há um padrão identificável, 

tendo os sócios participações diferentemente distribuídas. 

Com relação a administração das sociedades, a pesquisa identifica que 98,34% são 

sociedades administradas pelos próprios sócios, enquanto que apenas 1,66% são sociedades cuja 

administração é exercida por terceiro não sócio, contratado para ocupar o cargo nos termos do 

artigo 1.061 do Código Civil97. 

Este perfil típico das sociedades limitadas determinam o perfil típico dos grupos que 

exercem sua atividade econômica sob este tipo societário, no qual combinam-se a administração 

do grupo exercida pelos sócios, sendo esses ou 1 sócio controlador e 1 minoritário, ou 2 sócios com 

idêntica participação nas cotas sociais. 

 

 

7.3. Perspectiva doutrinária atual sobre o grupo de direito 

 

 

Como descritos brevemente no capítulo introdutório, a doutrina brasileira em direito 

societário, especificamente aos grupos de direito debruçou-se sobre suas características, elementos, 

formalidades legais, bem como sobre sua não utilização, seja por motivos variados. 

Tornado um tema do qual volta e outra a doutrina lança os olhos, mas sem dedicar-se 

extensamente, havia uma lacuna na qual se identificou nesta pesquisa e que busca contribuir para 

o estado da questão dos grupos de direito brasileiro. 

Uma pesquisa empírica se impunha necessária haja vista não haver estudos que tenham 

se debruçado empiricamente sobre esses grupos. 

Conforme visto no capítulo 5, procedeu-se a descrição dos grupos de direito 

constituídos no Estado de São Paulo, buscando expor as motivações que levaram a esses grupos se 

                                                           
97 Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, 
enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. 
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constituírem como grupos de direito. O estudo empírico dos grupos de direito aqui empreendida 

busca contribuir para a doutrina, oferecendo novos elementos de análise. 

Concomitante ao desenvolvimento da presente pesquisa, destaca-se a tese de doutorado 

do Professor Daniel de Avila Vio, cujo tema “Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito 

e de Fato, no Direito Societário Brasileiro” (2014), cuja principal tese levantada é a de que o 

limitado uso dos grupos de direito na realidade brasileira se deve à inefetividade da tutela judicial 

do conflito de interesses no âmbito dos grupos de fato. 

Como hipóteses levantadas e confirmadas ao longo do trabalho, analisa questões como 

(i) a baixa difusão dos grupos de direito contraposta à ampla disseminação e à relevante função 

econômica dos grupos de fato na praxe empresarial brasileira, (ii) o alto nível de abuso do poder 

de controle na realidade do país e (iii) a inefetividade dos mecanismos judiciais de contraste ao 

abuso do poder de controle nas relações intersocietárias. 

Adjacentes ao resultado do objetivo primário também destaca Vio outros resultados e 

considerações relevantes da pesquisa, tais como: (i) a destacada função de fomento aos grupos e 

favorecimento da concentração econômica das normas brasileiras que tratam do fenômeno 

intersocietário, em contraposição ao objetivo de meramente proteger acionistas externos e credores; 

(ii) a rejeição da caracterização do grupo em si como uma sociedade de sociedades; (iii) a rejeição 

do conceito de interesse de grupo; (iv) a afirmação da natureza não apenas lícita, mas tipificada da 

organização da atividade empresarial na forma plurissocietária; (v) a obtenção de dados oficiais 

sobre a efetiva difusão dos grupos de direito, cujo número, apesar de baixo, excede as estimativas 

anteriores da doutrina; e (vi) a identificação da dificuldade de se comprovar em juízo o 

inadimplemento de deveres fiduciários de administradores e sociedades controladoras como 

elemento crítico por trás da inefetividade do sistema brasileiro de contraste ao abuso do poder de 

controle nas relações de grupo. 

Sendo um importante e recente trabalho doutrinário, busca-se através dele, contribuir 

ainda mais para o horizonte dos grupos de direito, ora corroborando as hipóteses acrescentando 

novos dados empíricos ao trabalho. 

Em sua tese, Vio analisa no Capítulo 8 (2014, pp. 236-266) a disciplina do grupo de 

direito, a qual ele considera por si uma disciplina que “representou, no momento de sua 



135 

 

promulgação, uma tentativa vanguardista e inovadora de lidar com um problema bastante 

complexo” (VIO, 2014, p. 236), merecendo a devida atenção. Conclui o capítulo da seguinte forma: 

A leitura brasileira do sistema dual – vale dizer, a divisão dos grupos nas 
categorias de fato e de direito – é, ao revés [do sistema alemão], marcada por (i) 
forte tendência concentracionista, privilegiando-se a propagação sem embaraços 
do poder da sociedade controladora e (ii) uma tentativa de construir a 
formalização à imagem e semelhança da sociedade personificada. Como 
consequência dessas escolhas, verifica-se um quase desconcertante contraste entre 
o detalhismo do legislador brasileiro no que se refere a questões relativamente 
secundárias, tais como a designação do grupo, e seu laconismo em relação a um 
ponto tão central quanto a responsabilidade da sociedade de comando e a 
compensação das perdas causadas (VIO, 2014, pp.265-266). 

 

No capítulo seguinte, Vio expõe aquilo que chama de “crises” das disciplinas dos 

grupos, tanto dos de direito, quanto dos de fato. Para os grupos de direito expõe os pontos já 

destacados aqui em capítulos anteriores, quais sejam, a baixa difusão dos grupos de direito no 

Brasil, o número de grupos de direito constituídos no Brasil e as possíveis causas da limitada 

difusão dos grupos de direito. Também expõe sobre a crise de efetividade da disciplina dos grupos 

de fato, a qual atribui-se mecanismos brasileiros de tutela de conflito de interesse no âmbito desses 

grupos, tendo como pressupostos: 

(i) A ampla difusão dos grupos de fato na realidade brasileira; (ii) a significativa 
disseminação do abuso de controle (notadamente da prática de tunnelling ou 
desvio de recursos da sociedade para o acionista controlador) e (iii) a tendência a 
que tais lesões aos direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários (a) 
não encontrem respostas adequadas no Judiciário ou (b) sequer sejam levadas aos 
tribunais (VIO, 2014, p. 277). 

 

De tal forma, destaca que tais crises são conexas, isto é, quando a Lei 6.404/76 buscou 

atribuir aos grupos de direito uma ausência de responsabilização da sociedade controladora e dos 

administradores pela subordinação de interesses, o mesmo resultado é alcançado nos grupos de 

fato, em termos práticos e pragmáticos, graças à inefetividade do sistema de contraste a abusos de 

poder (VIO, 2014, p. 286). 

Para ele, a celebração de uma convenção, na forma do artigo 265 a Lei 6.404/73, seria 

“quase inteiramente desprovida de sentido” (VIO, 2014, p. 286), pois a constituição de um grupo 

de direito representaria uma forma de proteção relativamente onerosa para um risco que na prática 



136 

 

é baixo ou praticamente nulo, seja para o acionista controlador, seja para os administradores da 

sociedade grupada. 

Assim, a efetiva responsabilização pela violação ao disposto nos artigos 245 e 246 

simplesmente não seria forte o suficiente para tornar necessária ou desejável a estrutura do grupo 

de direito, restando demonstrado a conexão entre as “crises” das disciplinas do grupo de direito de 

do grupo de fato. 

 

 

7.4. Grupos de direito: “letra morta” ou uma alternativa? 

 

 

Passados 40 anos do estabelecimento de uma disciplina para os grupos societários, 

através da presente pesquisa se pode verificar, no Estado de São Paulo, quantos grupos de direito 

foram constituídos desde o surgimento dessa disciplina. 

Ainda que pouco, poder-se-ia, apenas com base na quantidade de grupos existentes, 

imaginar que sua constituição se deu em razão da novidade da disciplina na Lei n.º 6.404/76. É, no 

entanto, surpreendente que sua constituição avance no tempo. 

Dos 15 grupos analisados, identificados no espaço temporal que vai de 1977 a 2011, 

ou seja, um pouco mais de trinta anos, para alguns grupos o modelo continua servindo aos objetivos 

declarados na constituição, enquanto para outros, mais recentes, tenha sido uma alternativa para a 

realização de sua atividade empresarial. 

Como exposto no capítulo introdutório quanto no capítulo metodológico, buscou-se 

encontrar elementos auxiliem na reflexão acerca da existência de grupos de direito no Estado de 

São Paulo, bem como a confirmação da hipótese de pesquisa à pergunta apresentada:   

 

• Por que, não obstante o fracasso da disciplina dos grupos de direito, há ainda 

no Brasil e, mais especificamente no Estado de São Paulo, grupos de direito 

constituídos? 



137 

 

 

Para tanto, lançou-se uma hipótese: 

• O grupo de direito foi uma escolha dos sócios das sociedades convenentes a fim 

de oferecer uma flexibilidade nas relações intersocietárias entre as sociedades 

controladora e suas controladas, de modo que a independência e autonomia 

dessas sociedades possam atender o interesse do grupo, isto é, especificamente 

do sócio/administrador, permanecendo a subordinação de interesses legitimada 

pela convenção. 

 

Apresenta-se a subordinação de interesses na concentração de poder nas mãos dos 

mesmos sócios ou acionistas que possuem o controle tanto das sociedades controladora quando das 

filiadas. 

A explicação para este fato pode estar na forte tendência concentracionista e na 

formalização do grupo à imagem e semelhança de uma sociedade personificada, uma sociedade de 

sociedades (VIO, 2014, p. 266), e cuja figura do grupo em si, bastaria para representar uma direção 

econômica única e que, em si, excluiria a responsabilização da sociedade controladora e dos 

administradores.   

Mas apenas esta legitimação seria suficiente para a celebração de convenção na forma 

do artigo 265 – como elucubra Vio (2014) – bastando que a ausência da responsabilização pela 

subordinação de interesses reduzisse as demais sociedades filiadas a instrumento de uma atividade 

empresarial, sendo elemento determinante para a escolha dessa estrutura98? 

Ou mesmo, como dito anteriormente, a responsabilização pela violação aos artigos 245 

e 246 da Lei n.º 6.404/76 não tendo a efetividade que se espera como instrumento de proteção dos 

                                                           
98 “Contudo, se o mesmo resultado que a lei pretendeu atribuir exclusivamente aos grupos de direito – ou seja, a 
ausência de responsabilização – é, em termos práticos e pragmáticos, corriqueiramente alcançado também nos grupos 
de fato, ainda que apenas graças à inefetividade do sistema de contraste a abusos do poder de controle, a celebração de 
convenção na forma do artigo 265 da Lei 6.404/1976resta quase que inteiramente desprovida de sentido. O grupo de 
direito representa, assim, uma forma de proteção relativamente onerosa para um risco que, na prática, é baixo ou 
praticamente nulo, seja para o acionista controlador, seja para os administradores da sociedade grupada. Em nossa 
realidade, a perspectiva de efetiva responsabilização pela violação ao disposto nos artigos 245 e 246 simplesmente não 
é forte o suficiente para tornar necessária ou desejável a estrutura do grupo de direito”. (VIO, 2014, pp. 286-287). 
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minoritários e credores, implicando na ineficácia da tutela judicial, também não serviria a esses 

poucos grupos uma alternativa menos onerosa do que os grupos de direito? 

Para Vio (2014, pp; 286-287), ainda na ideia das sociedades filiadas como instrumento 

da atividade empresarial da sociedade de comando, as políticas e instruções seriam mais amplas, 

profundas e gravosas do que nos estreitos limites fixados por tais artigos. 

Ou seja, encontra-se na prática empresarial diversos motivos que levaram tais grupos 

a escolherem a forma convencional e não a de fato, para disciplinar as relações intersocietárias 

entre as sociedades do grupo. 

Como ponto em comum a todos os grupos, destaca-se o grau elevado de concentração 

de poder, seja pela titularidade de poucos sócios nas quotas de participação das sociedades e no 

órgão de administração do grupo. Isto, por si, implica que a questão da responsabilização pela 

subordinação de interesses não existe em tais grupos de direito. O que se vê nesses grupos é que 

convenção de grupo buscou flexibilizar a atuação da administração das sociedades do grupo. 

Nos casos analisados, é possível identificar que a convenção de grupo tenha originado 

da relação intersocietária existente, visto haver, como dito, correspondência de propriedade das 

sociedades convenentes. 

A concentração de poder desses grupos também indica, e a partir dos documentos 

societários de cada sociedade em si, que tais sociedades apresentam um vínculo mais profundo, o 

familiar, e que não poderia ser ignorado completamente. Isto não significa que se conclui que 

grupos de direito oferecem a sociedades familiares, cuja concentração de poder sempre foi uma 

constante, uma estrutura jurídico-organizativa para atuação empresarial99.  

Nesta pesquisa, tentou-se responder à pergunta lançada com base nos documentos 

societários. A convenção é um documento societário alheio à pratica societária, seja pelo seu pouco 

                                                           
99 Destaca-se, desta forma, o estudo empreendido por Maurício Vinhas de Queiroz tendo como base um levantamento 
dos grupos econômicos existentes no ano de 1962, selecionando os 55 mais poderosos e importantes, isto é, com capital 
superior, à época, a 50 milhões de cruzeiros. A pesquisa não se restringiu somente aos grupos privados, mas também 
ás empresas estatais. Para ele, a concentração de capitais seria um produto do tipo de desenvolvimento em processo 
no Brasil que, ao invés de levar ao surgimento de grandes empresas, assumiria predominantemente a forma de reuniões 
de empresas diversas, mas integradas por iguais diretores e pela coparticipação acionária. Cf. QUEIROZ, Mauricio 
Vinhas de. Grupos econômicos e o modelo brasileiro. São Paulo, 1972. 
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uso ou mesmo seu desconhecimento, até mesmo quando de seu registro pela JUCESP, deixando 

de aplicar as regras contidas na Lei n.º 6.404/76, quanto aos elementos de sua constituição. 

Ademais, e ainda fato que não pode ser ignorado, a disciplina do grupo de direito 

apresenta particularidades que atenderam, na maioria das sociedades que optaram por essa forma 

de organização, o exercício de uma atividade empresarial específica. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Os grupos de sociedades são a forma predominante de organização empresarial de 

médias e grandes empresas. Reflexo de um sistema econômico globalizado, apresenta para o direito 

societário nuances que ultrapassam o escopo de uma regulação global, visto as particularidades de 

cada legislação nacional. 

Dada a dificuldade em se estabelecer uma regulação dos grupos societários que reflita 

os grupos também como fenômeno econômico, tais legislações buscam, da melhor forma, 

compreender o grupo em seu sistema jurídico, principalmente quanto aos problemas enfrentados 

no direito societário, sejam os de conflitos de interesse, ou de responsabilidade do grupo societário. 

Alguns países, dentre eles o Brasil, optaram por uma disciplina específica destinadas 

ao grupo de sociedades. O Brasil optou por uma estratégia dual de regulação. Por um lado, 

formalizou a subordinação de interesses de sociedades ao comando de uma outra, reconhecendo 

uma direção econômica unitária, mediante a constituição de uma convenção; por outro, observou 

o fenômeno do controle intersocietário, através da participação acionária, havendo uma 

coordenação entre empresas. Elegeu, portanto, o modelo contratual, para a aplicação da disciplina 

jurídica específica aos grupos de sociedades, considerando o grupo de direito, o modelo legal pelo 

qual as médias e grandes empresas deveriam se organizar. 

No entanto, a doutrina destaca que as médias e grandes empresas que se organizaram 

como grupos, não escolheram seguir tal modelo proposto na lei acionária. Apresentou-se diversas 

razões pelas quais não houve essa escolha, em que a inadequação desse modelo não atenderia as 

exigências da realidade empresarial brasileira. Quanto a este ponto é preciso destacar que, nem 

mesmo na Alemanha, primeiro país a estabelecer uma regulação dos grupos, houve adesão das 

empresas pelo modelo contratual. 

Assim, a doutrina, ao analisar o problema, buscando dar diversas justificativas e 

explicações sobre esta não adesão ao modelo legal, não oferecia dados empíricos que retratassem 

o estado atual dos grupos de direito constituídos no Brasil. 
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A presente pesquisa obteve dados empíricos sobre a quantidade de grupos de direto 

registrados no Estado de São Paulo. Como se viu, são 15 grupos, constituídos através de 

instrumento específico, a convenção. 

A análise das convenções desses 15 grupos trouxe diversas motivações, nas quais 

sempre se destaca a subordinação de interesses através da administração grupal em favor da 

sociedade controladora e das sociedades controladas, isto é, de um favorecimento do grupo em 

geral. 

Questionou-se se tal favorecimento não implicaria em conflito de tais interesses, 

observados os direitos dos acionistas minoritários. Tal favorecimento, no entanto, à primeira vista, 

parece inexistir, seja em razão da alta concentração de poder que os titulares dos direitos de sócio 

possuem quando observa-se a composição acionária de cada sociedade filiada. 

A perspectiva que se vislumbra é a de que na escolha pela estrutura do grupo de direito 

privilegia-se a formalização do vínculo de dominação da sociedade controladora com as filiadas, 

através da convenção. 

A análise que se pretendeu aqui destinou-se a contribuição para a doutrina de um 

instituto que em qualquer estudo, tornou-se alvo das mais severas críticas, sem que antes se 

buscasse uma análise detida de todos os documentos societários disponíveis. 

No mais, alguns pontos importantes podem ser destacados como resultado da análise 

das convenções: 

1) Quanto a sua forma, as convenções, em sua maioria, ainda que a Lei n.º 6.404/76, 

em seu artigo 269 e incisos, disponha de seus elementos obrigatórios, verifica-se 

que não há efetivo cumprimento de alguns desses elementos, bastando que se 

especifique no geral a denominação, o objetivo, a atribuição do órgão 

administrativo e quem será a sociedade controladora e quem será(ão) a(s) 

controlada(s); 

2)  Quanto ao seu conteúdo, as convenções buscam legitimar a subordinação de 

interesses, através da atuação do órgão de administração, o qual, conduz os 

negócios do grupo em benefício das sociedades convenentes. Isto é realizado sem 

que haja algum possível conflito de interesse, visto que a propriedade acionária 
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entre sociedade controladora, controladas e órgão de administração estarem 

concentrados nas mãos dos mesmos sócios; 

3) A ausência da subordinação dos interesses das sociedades convenentes demonstra 

que nos grupos de direito importa para sua constituição alcançar o objetivo 

principal, o qual nem sempre é explicitado de forma clara pelas convenções; 

4) O perfil típico dos grupos de direito é o do grupo formado por sociedades de tipo 

societário da limitada, cujo perfil típico cujo controle é exercido ou por 1 sócio 

majoritário ou por 2 sócios com participações idênticas, e que também exerce(m) a 

administração tanto das sociedades convenentes quanto do grupo. 

 

Ademais, especificamente a alguns grupos, pode-se destacar que a convenção de grupo 

destinou-se a: flexibilização das relações intersocietárias, na prática, permite aos grupos a livre 

transferência de colaboradores entre uma sociedade e outra, o rateio de despesas comuns, 

principalmente como instrumento da atividade da administração central; a possibilidade de uma 

escolha de regime de tributação diferenciado entre as sociedades do grupo, permitindo um 

planejamento tributário mais eficiente e, portanto, adequado aos objetivos da administração central; 

e a possiblidade de se planejar uma incorporação gradual das empresas convenentes sem que isto 

ocasione um custo elevado para o grupo. 

Como dito, a presente pesquisa busca contribuir para essa discussão trazendo novos 

dados empíricos sobre a existência de grupos de direito, a fim de que se possa melhor compreender 

porque tais grupos se organizam sob uma estrutura grupal de direito e não sob uma estrutura de 

grupo de fato. Assim, a pesquisa buscou contribuir para o arcabouço doutrinário trazendo dados 

empíricos sobre os grupos de direito. 

Esse estudo empírico proporcionou a conjunção de novos elementos o quais a doutrina 

– ainda que tenha promovido uma profunda e longa reflexão acerca do instituto do grupo de direito 

– não se debruçou devidamente. 

Como principal resultado de pesquisa está o número dos grupos constituídos conforme 

a disciplina jurídica destinada aos grupos de direito. O número de 15 grupos, ao longo de 40 anos 

do surgimento da Lei n.º 6.404/76, apresenta-se quase “inexistente”, se comparado ao número de 

sociedades constituídas anualmente, e mesmo aos grupos “de fato”. 
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Sem ressalvas, acredita-se que o ineditismo da presente pesquisa possa proporcionar o 

surgimento de novos estudos, seja para a atualização da doutrina brasileira sobre o instituto, seja o 

desbravamento em outros Estados, da “insistência” do modelo legal, não obstante seu alardeado 

“fracasso”. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

1. CONVENÇÃO DO GRUPO NUTRITASTE 

2. CONVENÇÃO DO GRUPO KSL 

3. CONVENÇÃO DO GRUPO PRO VITA 

4. CONVENÇÃO DO GRUPO UNITED AUTO 

5. CONVENÇÃO DO GRUPO PRO FOOD 

6. CONVENÇÃO DO GRUPO RIALAN & RIALAN COMPOSIÇÃO EMPRESARIAL 

7. CONVENÇÃO DO GRUPO WITTLICH 

8. CONVENÇÃO DO GRUPO LION 

9. CONVENÇÃO DO GRUPO CONTROL 

10. CONVENÇÃO DO GRUPO MASTER 

11. CONVENÇÃO DO GRUPO ENGRA 

12. CONVENÇÃO DO GRUPO PÃO DE AÇUCAR 

13. CONVENÇÃO DO GRUPO REAL 

14. CONVENÇÃO DO GRUPO ITAUTEC 

15. CONVENÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL MUELLER 

 

As convenções dos grupos, bem como das fichas cadastrais respectivas poderão ser 

acessadas através do link: 

<https://drive.google.com/folderview?id=0B4YlM5Rnmy_pQnhRaUpmTXFFRlk&usp=sharing

>  
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