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RESUMO: A reforma operada pela lei 10.303/01 introduziu em nosso ordenamento os 

§§ 8º e 9º do art. 118 da lei 6.404/76, os quais autorizariam, pelo menos no entendimento 

da maioria da doutrina especializada, a seguinte prática no seio das sociedades anônimas: 

caso haja acordo de acionistas, os signatários, por meio de “reuniões prévias”, estariam 

autorizados a vincular o voto do membro do conselho de administração à decisão tomada 

nestas reuniões, se houver previsão expressa no correspondente acordo de acionistas. O 

que se propõe aqui é um estudo acerca da compatibilidade dessa sistemática com as 

funções estabelecidas na legislação para o conselho de administração e seus conselheiros, 

especialmente no art. 142 da lei 6.404/76. Em um primeiro momento, será feita uma 

análise teórica e ampla a respeito do acordo de acionistas e do conselho de administração, 

a fim de se contextualizar a questão objeto de apreciação. Mais adiante, a discussão 

recairá sobre o caso concreto da Usiminas, onde esta questão da vinculação do voto de 

conselheiros foi discutida na prática. O presente trabalho tem por objetivo, a partir de 

indícios extraídos do caso objeto e da doutrina, alcançar um consenso lógico a respeito 

de qual interpretação legal prestigia melhor as funções do conselho de administração e 

concluir se a reforma da lei 10.303/01 (no tocante aos §§ 8º e 9º do art. 118, LSA) causou 

ou não insegurança jurídica. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei das Sociedades Anônimas. Governança Corporativa. Acordo 

de Acionistas. Reuniões Prévias. Conselho de Administração. Funções do Conselho de 

Administração. Vinculação do voto do membro do conselho de administração.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT: The legal reform promoted by Law 10,303/01 introduced the paragraphs 

eight and nine in the article 118 of Law 6,404/76 (Brazilian Corporations Law). Such 

legal reform would authorize – at least on the understanding of the majority of the 

commentators – the establishment of shareholders’ agreement clause binding the vote of 

the members of the board of directors to a deliberation of a previous meeting, to be take 

place only between the signatories of the shareholders (pooling) agreement. What we 

propose here is a study on the compatibility of such clause with the functions set out in 

the legislation for the board and its directors, especially in article 142 of Law 6,404/76. 

At first, we will proceed a theoretical and broad analysis on the shareholders agreements 

and the board of directors, in order to contextualize the object of this study. Further, the 

discussion will focus on the Usiminas case, where the issue of binding the vote of the 

board members was discussed in practice. This work aims to achieve a logical consensus 

on which legal interpretation is the better to preserve the functions of the board, taking 

into consideration the case and the first part of this work. In addition, this monograph 

seeks to conclude if the reform operated by the Law 10,303/01 (introducing the 

abovementioned paragraphs eight and nine) caused or not legal uncertainty. 

KEYWORDS: Corporations Law. Corporate Governance. Shareholders Agreement. 

Pooling Agreement. Previous meetings. Board of Directors. Functions of the Board of 

Directors. Binding the vote of the board member. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da vinculação do conselheiro de administração aos acordos de acionistas 

é bastante relevante na vida cotidiana das empresas. Um exemplo simples – mas capaz de 

auxiliar na compreensão das discussões a respeito desse tema – é o seguinte: imagine que 

uma sociedade tenha um conjunto de ações preferenciais e ordinárias, sendo o capital 

social igual a R$ 200.000.000,00. As ações preferenciais e ordinárias correspondem a 

50% do capital da sociedade, cada.  

Pois bem, suponhamos que dentre as ações ordinárias (com direito à voto), 30% 

pertençam a um grupo A e 21% pertençam a um grupo B. Esses dois grupos (A+B) 

celebram entre si acordo de acionistas e passam a controlar a empresa, pois detêm 51% 

do capital votante.  

A empresa, por ser de capital aberto, neste nosso exemplo, deve constituir um 

conselho de administração, de acordo com a legislação vigente (lei 6.404/76 – “LSA”). 

Tal conselho de administração tem suas competências fixadas no artigo 142 da lei acima 

mencionada, além do estatuto social. No estatuto da companhia, estabeleceu-se que a 

competência para deliberar sobre o aumento de capital era do conselho de administração, 

até o limite de R$ 50.000.000,00. 

Ainda neste exemplo, o Grupo A e o Grupo B, acima destacados, pactuam, em 

acordo de acionistas, que realizarão, sistematicamente, reuniões prévias para decidir 

como vão orientar os conselheiros eleitos através de seus votos a decidirem sobre as mais 

variadas questões nas reuniões do conselho. 

Suponhamos que tenha de ser resolvida, em uma determinada época, a 

necessidade de se aumentar o capital, no valor de R$ 30.000.000,00. Suponhamos ainda 

que o grupo A e o grupo B tenham a manifesta intenção de diluir injustificadamente a 

participação acionária dos minoritários. O acordo preveria, ainda, que a orientação sobre 

como o conselheiro indicado pelo bloco deve votar na RCA precisa ser dada em bloco, é 

dizer, a orientação dada deve ser uníssona, mesmo que haja discordância, entre A e B, na 

votação da reunião prévia.  

Na reunião prévia, ambos os grupos votam por orientar o conselheiro a aprovar o 

aumento de capital, com um preço de emissão injustificável sob os critérios legais.  
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De acordo com a interpretação adotada pela maioria dos doutrinadores 

especializados na matéria para o artigo 118, §8, LSA, o presidente do conselho de 

administração não poderia computar o voto do conselheiro indicado pelo Grupo B, 

digamos, caso este se recusasse a votar pelo aumento de capital, ainda que o preço de 

emissão das novas ações seja manifestamente abusivo, e o conselheiro tenha provas do 

conluio para diluir injustificadamente os minoritários1. Em outras palavras, o voto pela 

desaprovação do aumento de capital, caso interpretássemos de modo tradicional o artigo 

118, §8º, seria inválido, por infração ao acordo de acionistas devidamente arquivado, vez 

que a orientação dada pelo bloco de controle aos conselheiros eleitos pelos Grupos A e B 

era o de votar a favor do dito aumento, nas condições aprovadas pela reunião prévia. 

Faz sentido insistir em mantermos na legislação a obrigatoriedade da instituição 

de um (custoso) conselho de administração se ele poderia, em tese, ser reduzido à 

irrelevância em situações críticas, principalmente quando atua em questões onde seu 

papel é fundamental como o fiel da balança, freando o ímpeto desarrazoado do 

controlador? Tem-se aí uma primeira “provocação” a ser explorada neste trabalho. 

Outra questão interessante é a seguinte. O artigo 139 da LSA estabelece: “Art. 

139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não 

podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”. 

Pois, o que se coloca como outro tópico deste debate é saber se as atribuições e 

poderes conferidos ao conselho de administração – seja por lei ou pelo estatuto – não 

estariam sendo outorgados a um outro órgão, criado pelo acordo de acionistas2. 

                                                           
2 Esta e outras incertezas originadas da reforma introduzida pela lei 10.303/01 demonstram que o 
ambiente de insegurança, que a reforma pretendia atacar, permaneceu. A intenção da lei era solucionar 
uma série de dúvidas sobre a duração e eficácia dos acordos de acionistas, bem como sua execução em 
caso de descumprimento, conforme se extrai da leitura do “Relatório da Comissão de Economia e 
Comércio da Câmara dos Deputados acerca da reforma introduzida pela lei 10.303/01”, de 09/12/1999. 
O acesso a íntegra do Dossiê da lei 10.303/01 está disponível no seguinte website: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E5
8FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997. Acesso em 
12/01/2016. 
2 Esta e outras incertezas originadas da reforma introduzida pela lei 10.303/01 demonstram que o 
ambiente de insegurança, que a reforma pretendia atacar, permaneceu. A intenção da lei era solucionar 
uma série de dúvidas sobre a duração e eficácia dos acordos de acionistas, bem como sua execução em 
caso de descumprimento, conforme se extrai da leitura do “Relatório da Comissão de Economia e 
Comércio da Câmara dos Deputados acerca da reforma introduzida pela lei 10.303/01”, de 09/12/1999. 
O acesso a íntegra do Dossiê da lei 10.303/01 está disponível no seguinte website: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E5

Excluído: ¶

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E58FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E58FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E58FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997
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Em suma, o que quis mostrar com este breve exemplo hipotético é simplesmente 

o fato de que o tema não é tão simples quanto quer fazer parecer parte da doutrina. Temos 

diante de nós um tema complexo, multifacetado, que merece uma avaliação cuidadosa e 

interdisciplinar.  

A presente monografia busca oferecer este exame aprofundado. Para tal, o 

trabalho é dividido em dois blocos principais, de modo que, no primeiro bloco, será 

debatida a natureza jurídica do acordo de acionistas e as funções do conselho de 

administração, sempre se ventilando aspectos da vinculação do voto dos conselheiros de 

administração. Isso será feito tanto sob uma ótica legal, como também sob enfoques mais 

próximos da economia ou de teorias da administração de empresas. O motivo disto é que 

me parece necessária uma abordagem teórica aprofundada do conselho de administração 

e do acordo de acionistas para que possamos concluir: (i) qual interpretação da legislação 

atende melhor às finalidades do conselho de administração; (ii) determinar se a legislação 

atual tem o potencial de causar danos ao já combalido princípio da segurança jurídica, 

aqui entendido em sua acepção de certeza da aplicação da lei. O problema de pesquisa, 

pois, reside nestes dois questionamentos. 

No segundo bloco desta monografia, será procedida uma análise do case referente 

à companhia Usiminas S/A, no qual tivemos uma conjuntura similar, em certa medida, 

ao exemplo apresentado nesta introdução. Simplificadamente, a situação foi a seguinte: 

auditorias internas e externas apuraram que diretores estariam fazendo mal-uso do 

dinheiro dos acionistas, através, principalmente, do pagamento de bônus ilegítimos. 

Como os diretores eram ligados a uma das companhias do bloco de controle, houve uma 

divisão quanto a que posição adotar acerca deste assunto. Passado algum tempo, quando 

o tópico fora posto em discussão em reunião prévia à reunião do conselho de 

administração (“RCA”), houve um racha entre os dois maiores grupos controladores da 

Usiminas, a respeito da destituição do referido diretor. Como é possível imaginar, 

conflitos legais surgiram em seguida, levando o caso ao contencioso judicial.  

A ação judicial decorrente deste caso nos proveu um rico material de estudo. A 

partir do acórdão do TJMG, serão avaliados os principais argumentos contrários e 

favoráveis à vinculação do voto dos conselheiros.  

                                                           
8FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997. Acesso em 
12/01/2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DB3DB2C49098C35DB2E58FF08FE842AD.proposicoesWeb2?codteor=1130660&filename=Dossie+-PL+3115/1997
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A ideia de se analisar o voto e, consequentemente, os argumentos de que os 

desembargadores lançaram mão não está desconectada da primeira parte deste trabalho, 

nem tampouco da tentativa de encontrar uma resposta (ainda que não definitiva) para o 

problema de pesquisa apresentado acima. Isto é, importante aclarar que tanto durante o 

exame pormenorizado das considerações feitas nos votos, quanto, em momento posterior, 

na conclusão, haverá sempre uma preocupação para que não seja perdida a conexão com 

o problema de pesquisa desta monografia. 

 

a)  Justificativa do tema 

 

Após a alteração da LSA pela lei nº 10.303, de 2001, que incluiu os §§ 8º e 9º do 

art. 118, em um primeiro momento restou adormecido o debate doutrinário acerca da 

possibilidade jurídica de o acordo de acionistas vincular o voto dos membros do conselho 

de administração de uma companhia. Certamente, à época, ficou muito mais difícil 

argumentar contra a viabilidade genérica de cláusula do acordo de acionistas que vincule, 

em alguma medida, a maneira pela qual um conselheiro deve votar. 

Todavia, restou ainda bastante nebulosa a questão da apreciação da possibilidade 

jurídica dessa cláusula em casos mais específicos. No caso da destituição de um diretor 

(a ser mais detalhadamente estudado no caso da Usiminas, adiante) ou da análise das 

contas da diretoria, poderia uma deliberação prévia, instituída pelo acordo de acionistas, 

limitar a ação do conselheiro? 

O fato é que, deveras, a reforma introduzida pela lei nº 10.303/01 não deixou as 

coisas tão claras quanto se podia imaginar. Críticas a um conselho “laranja” ou 

“esvaziado” foram feitas por parte da literatura que se debruçou sobre o tema3-4. 

Juridicamente, a questão central cinge-se à dúvida sobre como harmonizar as funções do 

conselho de administração com a sensação de que os conselheiros estão de mãos atadas 

por conta das deliberações tomadas em reunião prévia dos acionistas do bloco de controle. 

Seria possível? 

                                                           
3 GORGA, Érica; GELMAN, Marina. O esvaziamento crescente do conselho de administração como efeito 
da vinculação de seu voto a acordos de acionistas no Brasil. Working Paper, 2012. 
4 João Laudo de Camargo e Maria Isabel Bocater, em artigo intitulado "Conselheiros-Laranja". Disponível 
em: http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/CamargoBocater.htm. Acesso em 22/01/2016. 

http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/CamargoBocater.htm
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Hoje em dia, diante da alteração trazida pela lei 10.303/01, podem ser adotadas 

pelo jurista três posturas distintas sobre o tema da vinculação dos membros do conselho 

de administração. Em artigo sobre o assunto, Marina Gelman, Luiz Ricardo Kabbach de 

Castro e Valentin Seidler sintetizam bem esta divisão da doutrina: 

 

Do ponto de vista jurídico, existem duas interpretações acerca do efeito 

desse potencial paradoxo entre dever de independência e vinculação de 

voto. Por um lado, existem autores os quais argumentam que o dever 

de independência se compatibiliza com a vinculação de voto dos 

administradores porque o acordo de controle atende ao interesse social, 

pelo que a vinculação dos administradores ao exercício do voto em 

atendimento ao interesse social está plenamente de acordo com seu 

dever de independência (Aragão, 2002; Carvalhosa, 2009, 2011; 

Eizirik, 2003; Pedreira, 2002). 

De outro lado, estão os que entendem que a razão para compatibilizar 

os dois dispositivos encontra fundamento em uma interpretação 

sistemática da lei e que, por considerarem inabalável o dever de 

independência, entendem que os administradores têm seu voto 

vinculado ao AA, mas mantêm sua independência para se abster de tal 

obrigação sempre que entenderem que seu cumprimento contraria o 

interesse social (Adamek, 2009; Cerezetti, 2010; Salomão, 2006; Wald, 

2001, 2002a, 2002b). 

Esse debate reparte-se, ao final, em três grupos doutrinários: (i) os que 

entendem que não há incompatibilidade entre os respectivos 

dispositivos legais porque, em suma, o interesse do grupo de controle é 

o próprio interesse social e, assim, atendê-lo nada mais é do que dever 

dos administradores; (ii) os que entendem que não há incompatibilidade 

porque, não tendo sido revogado o dever de independência, o 

administrador, mesmo quando vinculado a acordo de acionistas, pode 

resistir ao dever de dar cumprimento ao acordo em nome do referido 

dever de independência; e (iii) os que entendem que os dois dispositivos 

são incompatíveis e que a introdução dos §§ 8º e 9º no artigo 118 da 

LSA criou uma regra que compromete o dever de independência 

(Bocater & Camargo, 2001; Franco, 2001; Toledo, 2002). 5 

 

Além da dificuldade em se chegar a um consenso jurídico acerca desta matéria, 

outra motivação importante é por se tratar de uma questão estreitamente ligada com a 

governança corporativa. Presentemente, é amplamente aceito pelos especialistas que 

                                                           
5 GELMAN, Marina; CASTRO, Luiz Ricardo Kabbach de; SEIDLER, Valentin. Efeitos da vinculação de 
conselheiros ao acordo de acionistas no valor da firma. Rev. adm. empres.,  São Paulo ,  v. 55, n. 3, p. 
345/358, 2015.  
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empresas praticantes das melhores práticas de governança podem ser mais atrativas ao 

investidor externo e trazer mais benefícios àqueles que já participam das companhias 

listadas no mercado do Brasil, notadamente para os acionistas minoritários. A vinculação 

do voto do conselheiro de administração pode ser enxergada como uma manifestação de 

um problema que a literatura nomeia de “principal-principal”, largamente estudado nos 

mercados dos países em desenvolvimento6, caracterizado pela concentração acionária nas 

mãos de um acionista controlador poderoso ou um grupo de acionistas controladores 

poderoso, havendo opressão dos minoritários ou brigas entre os próprios acionistas 

controladores. Neste contexto, a governança não auxilia tanto na resolução de problemas 

de agência entre o acionista controlador e os administradores, mas, principalmente, 

funciona como instrumento para impedir, ou pelo menos mitigar as possíveis intenções 

expropriatórias dos acionistas controladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 RENDERS, Annelies e GAEREMYNCK, Ann. Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, 
and Firm Value in European Listed Companies, p.1, em: Corporate Governance: An International Review, 
2012, 20(2): 125/143. 
 
Os autores citam que os conflitos “principal-principal” são tradicionalmente estudados em países em 
desenvolvimento: Principal-principal conflicts have traditionally been studied in the context of developing 
countries. However, given the concentrated ownership structures of European companies, such conflicts 
may also arise in developed countries. The introduction of good corporate governance should reduce the 
private benefits of control enjoyed by majority shareholders by limiting the incidence of tunneling, 
assetstripping, related-party transactions, and other ways of diverting company assets or cashflows from 
minority shareholders. 
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PARTE 1 – UMA REVISÃO DA LITERATURA DOS ACORDOS DE 

ACIONISTAS E DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. O ACORDO DE ACIONISTAS 

1.1. Características, natureza jurídica e partes 

O acordo de acionistas é um instrumento de enorme praticidade para companhias 

abertas e fechadas, sendo adotado por grande parte dos acionistas das mais diversas 

sociedades. Trata-se, para a maior parte da doutrina, de um ajuste de vontades, um 

contrato entre acionistas da companhia, sejam titulares de ações ordinárias ou 

preferenciais. Como contrato que é, deve ser regido não somente pela lei societária, mas 

também pela legislação civil, mais especificamente pelo direito das obrigações. 

A despeito de sua instrumentalidade, o acordo de acionistas é instituto que 

demorou para ingressar no direito societário/civil brasileiro. Nos tempos anteriores à 

LSA, o art. 27 do Decreto-lei 2.627 já permitia que o estatuto social limitasse a circulação 

de ações, porém, quanto aos acordos que regulavam direito de voto dos acionistas, reinava 

a incerteza. Alguns comentadores, como Alfredo de Assis Gonçalves Neto7, notam que 

muito se discutia, inclusive sobre a licitude – até mesmo face ao direito criminal – de um 

pacto entre acionistas envolvendo o direito de voto, muito em virtude do art. 177, §2º, do 

Código Penal, o qual, à época, apenava com “detenção, de seis a dois anos, e multa, o 

acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas 

deliberações de assembleia geral”. Ou seja, a LSA, neste sentido, supriu um ambiente de 

muita insegurança. Nos dias atuais, é consenso na doutrina a possibilidade em se regular 

direito de voto em pacto de acionistas.  

Outro ponto é que, em um acordo de acionistas, somente estes podem figurar 

como partes. Na prática, vê-se que, em muitas ocasiões, figura a companhia como 

interveniente anuente, tendo em vista que o caput do art. 118 da LSA impõe à companhia 

a incumbência de observar o acordo quando arquivado em sua sede.   

                                                           
7 DE ASSIS GONÇALVES NETO, Assis. Lições de Direito Societário II Sociedade Anônima. Editora Juarez de 
Oliveira: São Paulo. 2005, p. 137. 
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Permite-se, ainda, que o pacto entre acionistas tenha duas ou mais partes, sem que 

haja qualquer restrição neste sentido. Ademais, o que for livremente acordado entre as 

partes é vinculante, consagrando o princípio da autonomia da vontade, evidentemente 

devendo-se observar e respeitar o que reza a legislação.  

No âmbito das sociedades anônimas, a LSA não estabelece limites específicos 

para o que pode ser objeto do acordo. As partes devem, desta forma, observar a legislação 

societária e civil em toda sua amplitude, com o devido cuidado, para pactuar obrigações 

que estejam em conformidade com as leis.  

Neste sentido, assevera Nelson Eizirik o seguinte:  

 

O pactuado entre as partes – e somente entre elas – deve ser fielmente 

seguido, o que justifica a previsão legal de sua execução específica. 

Assim, na interpretação do acordo de acionistas devem ser enfatizados: 

(i) o cumprimento das obrigações pactuadas, já que o foram livremente; 

e (ii) a aplicação de seus termos apenas às partes contratantes, exceto 

no caso do acordo de controle, que pode gerar efeitos para outras 

companhias, “em cascata”, mais adiante estudados. 8 

 

Ou seja, as regras previstas em lei, no que se refere às partes de um acordo de 

acionistas, consagram o princípio da relatividade dos contratos. O princípio da 

relatividade pode ser entendido como a obrigatoriedade de que as disposições de um 

contrato não sejam estendidas a terceiros, os quais não fizeram manifestar o seu desejo 

em vincular-se ao que foi pactuado entre os signatários do instrumento. Cuida-se de 

princípio que visa, precipuamente, proteger a liberdade das pessoas (art. 5º da 

Constituição Federal de 1988). Não se pode conceber uma sociedade onde sejamos a todo 

instante compelidos a nos submeter a obrigações sobre as quais sequer concordamos, ou 

pior, sequer tenhamos conhecimento.  

Prima facie, este princípio pode suscitar dúvidas acerca da possibilidade de 

vinculação de terceiros (incluso aqui a vinculação da própria companhia) não signatários 

do acordo de acionistas a termos e condições de tal instrumento. Esse raciocínio poderia 

ser explicitado da seguinte forma: se o princípio da relatividade veda a obrigatoriedade 

                                                           
8 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 703. 
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das disposições de um contrato para terceiros, visando proteger a liberdade dos 

indivíduos, como pode a companhia ser obrigada a observar os termos de um acordo de 

acionistas? 

Não é demais lembrar que o princípio da relatividade não é irrestrito. A lei 

excepciona-o algumas vezes, como o faz expressamente no caput do art. 118 da LSA. A 

companhia pode ser vista como “parte substancial” no acordo de acionistas, uma vez que 

terá direitos e deveres dele decorrentes, além de ser interessada permanente na sua 

execução9. Em outros termos, malgrado não firmar o acordo como parte formal, a 

companhia sofre os efeitos do acordo como se parte formal fosse.  

Os §§ 8º e 9º do mesmo artigo 118 são outras exceções a este princípio, haja vista 

que os conselheiros de administração não são signatários ao acordo de acionistas, mas, 

apesar disto, podem estar, pelo menos na interpretação da maior parte da doutrina, 

vinculados aos termos do acordo. Por isso, não é incomum encontrar, na prática societária, 

acordos de acionistas nos quais apareça a sociedade como interveniente anuente. No caso 

dos membros do conselho de administração, o acordo sequer os menciona como 

intervenientes anuentes, malgrado não seja incomum que se estipule obrigações aos 

conselheiros de administração nos acordos de acionistas. Também é frequente, na prática, 

acordos que vinculem expressamente o voto dos conselheiros em reunião do conselho de 

administração às decisões tomadas em reuniões prévias dos signatários do acordo.  

Nesta esteira, a pesquisadora Érica Gorga publicou um artigo em 2009, onde fez 

referência a um estudo que analisava acordos de acionistas, cuja amostra era composta 

por companhias sem acionista controlador majoritário, listadas nos segmentos especiais 

de governança corporativa da BM&FBOVESPA, em 2007. Em referência a este estudo, 

Gorga e Gelman afirmam: 

 

Tal estudo identificou a incidência de 50% de acordos de acionistas na 

amostra de companhias sem acionista controlador majoritário, listadas 

nos segmentos especiais de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA, em 2007. Destes acordos, 76.29% foram 

considerados acordos que regulavam, entre outros temas, o exercício de 

controle. Dentre estes, 61.90% continham cláusulas de vinculação de 

voto dos membros do conselho de administração eleitos pelas partes 

signatárias dos respectivos acordos. Desses acordos com cláusulas 

                                                           
9 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas: Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 42. 
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vinculantes, 61.53% possuíam cláusulas indicando assuntos específicos 

cuja deliberação do Conselho de Administração dependeria de prévia 

aprovação das partes do acordo de acionistas e 38.46% dos acordos 

vinculavam os membros eleitos pelo grupo de controle de forma 

genérica, isto é, de modo a estipular que qualquer deliberação 

dependeria de aprovação prévia dos acionistas que os elegeram. 10 

 

Desta sorte, podemos concluir de antemão que, em que pese a regra geral ser a 

consagração do princípio da relatividade (com a geração de efeitos somente para as partes 

signatárias), a lei estabelece que o acordo de acionistas pode acabar criando obrigações 

para outras pessoas não signatárias. Bem a propósito, Modesto Carvalhosa assevera serem 

os administradores “parte substancial” do acordo de acionistas, uma vez que: 

 

(...) o conceito de parte não diz respeito unicamente àquele que 

manifestou sua vontade no negócio jurídico, mas relaciona-se, 

basicamente, com o titular do interesse envolvido. Assim, são partes em 

sentido substancial no acordo de controle, por força dos mesmos §8º e 

§9º do art. 118 da lei societária, como titulares de direitos e de deveres 

dele decorrentes, também os administradores. Além dos 

administradores, a própria companhia. Na prática, o que deve ser 

verificado são os alcances desta vinculação de terceiros. 11 

 

Portanto, é certo que os administradores e a companhia não são partes 

completamente estranhas ao acordo de acionistas.  

A doutrina normalmente atribui ao acordo de acionistas a natureza de contrato 

acessório em relação ao estatuto social da companhia, um contrato “parassocial”12. Vale 

ressaltar, no entanto, que tratar o acordo de acionistas como um contrato parassocial não 

significa o elevar à categoria de contrato/estatuto social. Sacramone13 ensina que esta 

denominação foi primeiramente empregada pelo jurista italiano Giorgio Oppo, em seu 

clássico Contratti parasociali, de 194214. O contrato parassocial, ao contrário do estatuto 

                                                           
10 GORGA, Érica; GELMAN, Marina. O esvaziamento crescente do conselho de administração como efeito 
da vinculação de seu voto a acordos de acionistas no Brasil. Working Paper, 2012, p. 4. 
11 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas: Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 241.  
12 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.37. 
13 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Acordo de acionistas como limitação contratual ao poder de gestão e 
representação. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1548, 27 set. 2007. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/10467>. Acesso em: 22/02/2016. 
14 OPPO, Giorgio. Contratti parasociali. Milão, Francesco Vallardi, 1942. 
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social, pode regular os interesses pessoais dos sócios. A despeito de depender do estatuto 

(ou contrato social) da companhia para existir, o pacto de acionistas posiciona-se à 

margem daquele ato15. 

Sem prejuízo do exposto acima, começamos a perceber neste capítulo, que essa 

marginalidade do acordo de acionistas em relação ao contrato social não é absoluta no 

direito brasileiro16, o que causa inúmeras discussões práticas. 

Apesar do escopo principal de um contrato parassocial ser a concretização, 

limitação ou complementação dos direitos individuais dos sócios em uma sociedade17, 

impossível negar que a consecução do interesse social é um objetivo, até por conta dos 

efeitos desse tipo de acordo na vida societária da companhia.  

  

1.2. Objeto 

Os acordos de acionistas podem ter por objeto matérias relativamente variadas. 

Nas palavras de Nelson Eizirik: 

 

Sob a designação “acordo de acionistas” abriga-se uma categoria de 

negócios jurídicos de diferentes espécies, que tem em comum o fato de 

as partes assumirem obrigações sobre o modo de exercerem os direitos 

conferidos pelas ações da companhia; com efeito, não estamos diante 

de um negócio jurídico que apresenta sempre a mesma natureza, 

estrutura e modalidades de prestações. Quando o acordo versa sobre o 

voto ou sobre o exercício de poder de controle, há uma comunhão de 

escopo entre as partes, caracterizando-se, então, como um contrato 

plurilateral, no qual os interesses dos signatários não são opostos, mas 

dirigem-se a uma finalidade comum; há entre eles a affectio societatis, 

consistente na vontade continuada de colaboração. Por outro lado, se o 

acordo trata de restrições à alienação de ações – direito de preferência, 

opção de compra ou venda, por exemplo – não existe uma comunhão 

de escopo, caracterizando-se ele como um contrato bilateral, em que os 

interesses não são confluentes. Tal distinção é fundamental para o 

deslinde de 2 (duas) questões, mais adiante analisadas: a possibilidade 

                                                           
15 LEÃES, Luiz G. P. de Barros. Parecer, in Revista Forense, v. 297, Rio de Janeiro, 1987, p. 164. 
16 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. op. cit. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10467>. Acesso em: 
22/02/2016. 
17 PAZ-ARES RODRIGUEZ, Cándido. El Enforcement De Los Pactos Parasociales. Disponível em 
<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1052/documento/03Candido.pdf>. Data de acesso: 
05/03/2016. 



 

21 
 

de resilição unilateral dos acordos sem prazo determinado e a resolução 

por quebra de affectio. 18 

 

A legislação societária deixa clara a possibilidade de o acordo de acionistas versar 

sobre variadas matérias19. A partir da leitura do art. 118 da LSA, é possível extrair três 

tipos de acordo de acionistas. Na doutrina, Modesto Carvalhosa, por exemplo, adota esta 

divisão tripartida. Entretanto, para efeitos do presente estudo, será necessária tão somente 

o uso de uma divisão bipartida entre: (1.2.1.) Acordos de voto; e (1.2.2.) Acordos de 

bloqueio (compra e venda de ações e preferência para adquiri-las).  

 

1.2.1. Acordos de voto 

De acordo com Modesto Carvalhosa20, os acordos de voto são pactos acessórios 

ao estatuto social, através do qual os acionistas buscam implementar, em última análise o 

interesse social. Ainda segundo o ilustre autor, o acordo de voto pode ter por objeto o 

exercício do poder de controle, dentro de uma “conduta harmônica que pressupõe 

benefícios derivados de seu exercício, tanto para os pactuantes como para a companhia e 

demais acionistas não signatários”.  

Faz-se mister a menção à possibilidade de existir, ademais, um acordo de voto 

referente aos acionistas minoritários, que podem encontrar neste pacto, um instrumento 

de defesa em face do grupo de controle. Neste caso, de acordo com a doutrina do mesmo 

Modesto Carvalhosa21, a companhia não é titular de interesse, uma vez que “não são os 

minoritários que conduzem a sociedade à consecução de seus fins e de seu objeto 

estatutário”. 

O acordo de voto que se refere ao exercício do poder de controle (ou “acordos de 

controle”), espécie que tinha a legalidade questionada antes da LSA, é normalmente 

                                                           
18 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 705. 
19 LSA. Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-
las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando 
arquivados na sua sede. 
20 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 2. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 463. 
21 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas: Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 262. 
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utilizado para regular como os acionistas se obrigarão a exercer o direito de voto em 

assembleia. Neste sentido, afirma Eizirik que “a cláusula mais comum é a obrigação de 

votarem os convenentes em bloco na assembleia geral, a favor ou contra cada 

deliberação”22. 

Os acordos de controle usualmente preveem que a maneira pela qual os acionistas 

signatários do acordo deverão votar em cada assembleia deve ser definida em uma 

“reunião prévia”, a ser realizada antes da assembleia. Trata-se de reunião que não tem 

previsão legal até os dias atuais, mas que grande parte das empresas possuidoras de um 

acordo de controle adotam. A sistemática é simples, e funciona da seguinte forma: 

reúnem-se os signatários do acordo para votar previamente, como o bloco deverá votar 

no dia da assembleia.  

Também parece ser consenso na doutrina que o acordo de voto cujo objeto é o 

poder de controle pode também determinar como os signatários votarão para eleger o 

conselho de administração. Com efeito, as reuniões prévias podem ser utilizadas como 

instrumento para exercício do poder de controle comum, pelo bloco controlador. 

Resumidamente, qualquer matéria pode ser disciplinada nos acordos de voto. 

Conforme bem pontua Eizirik: 

 

Não há restrições ao elenco de matérias que podem ser disciplinadas no 

acordo de voto, sendo necessário, porém, que elas constem 

expressamente do ajuste, uma vez que não se admite os acordos de voto 

em aberto, que implicariam, na prática, em alienação do direito de voto. 
23  

 

 Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que o acordo de 

acionistas não pode versar sobre os denominados “votos de verdade”, isto é, aqueles que 

envolvem a “apreciação do sócio quanto à correspondência do documento em apreciação 

e a realidade do objeto”24. Ainda de acordo com este importante precedente do STJ, 

entendeu-se que “não se pode permitir a predeterminação do voto sobre as declarações de 

                                                           
22 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. Quartier Latin: São Paulo. 2011, p. 707. 
23 Idem. 
24 REsp 1152849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/11/2013, DJe 18/11/2013 
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verdade, pois, tratando-se de forma de fiscalização dos atos de administração, não deve 

ser exercida nos interesses de determinado grupo de acionistas”. 

 Um breve exemplo é capaz de aclarar o que foi revelado acima. Podemos pensar 

em uma assembleia geral ordinária (“AGO”) que deva aprovar, ou não, as contas da 

diretoria. Pois, o que este acórdão do STJ ensina é que o acordo de acionistas não pode 

predeterminar o voto dos acionistas no sentido de aprovar ou não as contas na referida 

AGO. 

Como será aprofundado mais adiante, grande parte da doutrina considera que os 

§§ 8º e 9º do artigo 118 da LSA autorizaram a vinculação e obrigatoriedade do 

acatamento, pelo conselheiro de administração, da decisão tomada em reunião prévia dos 

signatários do acordo de acionistas. Ou seja, os acordos de voto poderiam regular, além 

dos votos dos acionistas signatários do acordo nas assembleias, o voto dos conselheiros 

de administração eleitos conforme o acordo de acionistas, em reuniões do conselho.  

Neste sentido, o supracitado parágrafo 8º obrigaria o presidente do conselho de 

administração da companhia a não computar voto proferido em desacordo com o que fora 

decidido pelo bloco de controle em reunião prévia. Já o parágrafo 9º permitiria com que 

o conselheiro eleito pela parte prejudicada (X) por uma abstenção ou falta do conselheiro 

indicado pela parte Y profira voto em substituição a manifestação de vontade do membro 

do conselho de administração ausente ou omisso25. 

 

1.2.2. Acordos de bloqueio 

Os acordos de bloqueio têm a finalidade precípua de balizar a transmissibilidade 

das ações. Carvalhosa26 assevera que as restrições à livre transmissibilidade feitas nos 

acordos de bloqueio tendem a aumentar consideravelmente a eficácia do acordo de voto. 

                                                           
25 Miguel Tornovsky vai ainda mais além, e, sobre este tema, entende que “no caso em que o voto 
proferido contra o acordo de acionista seja necessário para a aprovação da matéria objeto da deliberação, 
o acionista prejudicado, ou seu representante no conselho de administração, poderia, após a 
desconsideração do voto pelo presidente da assembleia ou do conselho, exercer mandato legal outorgado 
pelo novo §9º”. TORNOVSKY, Miguel. Acordo de Acionistas sobre o Exercício do Poder de Controle – 
Análise das Principais Alterações Introduzidas ao art. 118 da Lei das S.A pela Lei 10.303/01. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Rio de Janerio, n. 127, p.100, jul-set. 2002. 
26 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 
469. 
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Isso se deve ao fato de que, estando os acionistas impedidos de circularem livremente as 

suas próprias ações, “impede-se o desvirtuamento, ou melhor, o esvaziamento da 

finalidade de mando ou de defesa objetivada na convenção de voto constante do mesmo 

contrato, ou de outro”27.  

Sem embargo, a livre cessão deve ser respeitada em certa medida, mesmo quando 

são realizados os acordos de bloqueio. A doutrina comenta, por exemplo, que não pode 

ser impedida por completo a negociação das ações, porque retirar-se-ia uma característica 

fundamental do direito de propriedade sobre um bem. Normalmente, os acordos de 

bloqueio preveem o direito de preferência para alguns signatários casos outros desejem 

alienar suas ações a terceiros. É concedido um prazo para o signatário que tiver o direito 

de preferência exercê-lo.  

Os acordos de bloqueio podem prever diversas cláusulas distintas entre si, 

restringindo o direito à livre circulação. Alguns entendem que, em companhias fechadas, 

pode-se até mesmo subordinar a venda das ações a terceiros à prévia concordância dos 

demais contratantes28. Normalmente essa restrição aguda deve ser razoavelmente 

justificada. Como exemplo, disposições dessa espécie podem ser úteis para impedir a 

venda de uma participação acionária relevante para um concorrente do mesmo setor. 

 

2. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

2.1. Características principais e competências 

Para bem compreender o papel do conselho de administração nas sociedades 

anônimas, a primeira fonte de consulta é a legislação, mesmo para aqueles que não são 

operadores do Direito. Isso porque a legislação não regula tão somente quais são as 

competências e as responsabilidades dos conselheiros, mas estabelece mesmo as 

diretrizes para destrincharmos as funções do conselho. 

Nem sempre foi assim. Em verdade, no regime legal anterior à LSA não havia 

previsão do conselho de administração, assim como ocorria no caso do acordo de 

                                                           
27 Idem. 
28 Ibid., p. 470. 
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acionistas, e, por conta disso, muitas das matérias que hoje são competência do conselho 

de administração, no passado competiam à assembleia geral. 

Após o advento da LSA atual, o conselho de administração elevou-se à categoria 

de órgão societário responsável pela administração da sociedade, em conjunto com a 

diretoria. A diretoria é, por óbvio, a encarregada de representar a sociedade em seus atos 

cotidianos, haja vista que o conselho de administração não se reúne todos os dias. A lei 

estabelece o conselho de administração como órgão de deliberação colegiada, conforme 

se extrai do artigo 138, §1º da LSA29. 

O regime deliberativo colegiado do conselho tem como consequência que o órgão 

somente poderá atuar eficazmente em conjunto. Qualquer ato decisório praticado de 

forma isolada por qualquer um dos membros do conselho de administração, é ineficaz. 

Esse regramento é mais rígido para o conselheiro de administração do que, por exemplo, 

para um membro do conselho fiscal que pode, individualmente, solicitar aos órgãos de 

administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função 

fiscalizadora (artigo 163, §2º, LSA). 

Mais adiante na lei, importante atentar-se, ainda, ao artigo 13930. Tal artigo é 

especialmente relevante para o escopo da presente monografia, vez que deve ser debatido 

se a possibilidade de vinculação do voto do conselheiro de administração ao que fora 

decidido em reunião prévia não poderia estar a outorgar para um outro “órgão”31 

(deliberações em reunião prévia), atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho 

de administração. Quando os acionistas controladores de uma dada sociedade celebram 

entre si um acordo particular – mas, vale relembrar, acessório ao estatuto social –, criam 

                                                           
29 LSA. Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de 
administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 
        § 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da 
companhia privativa dos diretores. 
        § 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de 
administração. 
30 LSA. Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser 
outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto. 
31 Modesto Carvalhosa qualifica a reunião prévia como “órgão da comunhão de controle”: “Trata-se a 
reunião prévia de um órgão interno, soberano e indisponível da comunhão de controle. E é órgão interno 
porque não tem poderes de representação. Suas deliberações majoritárias são manifestadas ou pelo 
síndico (§7º do art. 118 da lei societária) ou pelos próprios signatários representantes da vontade 
majoritária e, ainda, na esfera dos órgãos da administração (conselho e diretoria), pelos administradores 
eleitos pela comunhão. CARVALHOSA, Modesto. Acordo de Acionistas: Homenagem a Celso Barbi Filho. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 222. 
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uma nova instância decisória (reunião prévia) e decidem, entre si, como alguns 

conselheiros devem decidir sobre uma dada matéria, o conselho de administração parece 

perder grande parte da sua relevância. O esvaziamento da relevância do conselho se dá 

porque o voto dos conselheiros indicados pelos controladores tende se impor sobre os 

demais votos, pelo princípio majoritário existente nas deliberações dos órgãos societários 

colegiados. 

Este esvaziamento das atribuições do conselho de administração é destacado com 

preocupação por Gorga e Gelman: 

 

Os acordos de acionistas estão operando, de fato e de forma crescente, 

como um instrumento de anulação do dever de independência e 

comprometimento do pleno exercício das funções do Conselho de 

Administração. Neste contexto, o interesse do controlador representado 

no acordo de acionistas não pode ser presumido como de acordo com o 

interesse social da companhia. 32 

 

Neste sentido, após coletarmos dados das 127 empresas listadas no Novo Mercado 

da BM&F Bovespa33, foi possível verificar que a cláusula vinculando a decisão do 

conselheiro de administração à deliberação de reunião prévia dos signatários do acordo 

é, de fato, bastante comum. Mesmo em um segmento onde a independência do membro 

do conselho de administração deveria ser valorizada, nos deparamos com tal tipo de 

disposição. Das 127 empresas listadas, 59% tinham acordo de acionistas registrado no 

site da CVM, e 33% do total das empresas continham cláusula de vinculação à reunião 

prévia. Em números absolutos, 42 das 75 empresas com acordo de acionistas e listadas 

no Novo Mercado possuíam essas cláusulas34. Conforme os gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1: 

                                                           
32 Op.cit, p. 20. 
33 Dados foram coletados entre o dia 07/03/2016 e 22/05/2016. 
34 Detalhes dos dados coletados disponíveis no Anexo 1 desta monografia. 
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Gráfico 2: 

  

 

Os dados que coletamos, consubstanciados nos gráficos acima, põem em xeque 

uma característica fundamental dos órgãos societários: a indelegabilidade. Isto mesmo no 

segmento mais comprometido com a governança corporativa (Novo Mercado). Sobre o 
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assunto, Carvalhosa35 leciona que as competências do conselho de administração são 

indelegáveis, não podendo ser repassadas a outros órgãos societários ou a terceiros. 

Sequer pode o próprio órgão delegar a seus membros, individualmente, o seu poder 

deliberativo.  

Assim sendo, é válido questionar se – sabendo-se da impossibilidade de o próprio 

conselho delegar a sua competência a outros órgãos – afigurar-se-ia legítimo o 

esvaziamento do conselho de administração pelas decisões das reuniões prévias. 

A propósito, fundamental que se destaque, no tópico que discute o conselho de 

administração, quais são as principais competências para este órgão previstas no artigo 

142 da LSA36. Vale ressaltar que, a despeito das principais competências estarem 

previstas no artigo referido acima, a legislação estabelece diversas outras competências 

para o conselho de administração. A título de exemplo se pode citar o artigo 123, o qual 

fixa a competência do conselho para convocar a Assembleia Geral, ou o art. 59, §1º, que 

permite ao Conselho deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, 

ressalvada disposição estatutária em contrário. 

É, portanto, extenso, o elenco das matérias de competência do conselho de 

administração. A doutrina ensina que as matérias previstas em lei são exaustivas, e não 

                                                           
35 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 114. 
36 LSA. Art. 142. Compete ao conselho de administração: 
      I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 
      II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito 
dispuser o estatuto; 
      III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 
      IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; 
      V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 
      VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; 
      VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;     
(Vide Lei nº 12.838, de 2013) 
      VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, 
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; (Redação dada pela Lei 
nº 11.941, de 2009) 
      IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 
      §1º Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de 
administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. (Redação dada 
pela Lei nº 10.303, de 2001) 
      §2º A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente 
fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4o, se houver. (Incluído pela Lei nº 10.303, 
de 2001) 
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exemplificativas. Não pode, além disto, o estatuto atribuir ao conselho poderes novos, 

que caberiam, em verdade, a outros órgãos da companhia.  

Nelson Eizirik37 sublinha que as competências atribuídas ao conselho de 

administração justificam a sua qualificação como órgão decisório colegiado. Por 

exemplo, fixar a orientação geral dos negócios da companhia, aprovar as contas, eleger e 

destituir diretores são decisões tomadas mais eficazmente coletivamente. 

 

2.2. As funções do conselho de administração: legislação e prática brasileira 

Atualmente, impossível negar que o papel do conselho de administração nas 

sociedades é central no sistema de organização societária adotado pelo Brasil após a 

vigência da LSA. Como já mencionamos, o regime anterior sequer previa – e menos ainda 

regulava – o conselho de administração. Na verdade, a própria ideia da utilidade de tal 

órgão no seio das sociedades era contestada com veemência por alguns especialistas 

céticos, que compreendiam o referido órgão colegiado como sendo praticamente 

figurativo38. Refletia-se: como um grupo de pessoas distanciadas do dia-a-dia poderia 

gerar algum valor para a companhia? 

Sob a égide da legislação societária moderna, o conselho de administração além 

de ser considerado pela doutrina como sendo o “principal componente do sistema de 

governança corporativa, tendo como missão proteger e valorizar a organização, otimizar 

o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre as partes interessadas 

[...]”39, é órgão de instituição obrigatória, sendo dispensável tão somente nas companhias 

fechadas, de capital fixo40.  

                                                           
37 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 289. 
38 Neste sentido, Miranda Valverde: “O nosso sistema é, fora de dúvida, e sobre todos os pontos de vista, 
superior ao sistema administrativo das sociedades anônimas estrangeiras, cujos Conselhos de 
Administração, compostos por dezenas de pessoas que não trabalham, na maioria incompetentes, mas 
que recebem grandes percentagens sobre os lucros sociais, constituem na opinião hoje generalizada, o 
cancro das sociedades anônimas”. VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações. v. II., Rio de 
Janeiro: Forense, 1941, p. pp. 22/23.  
39 EIZIRIK, Nelson, op. cit, p. 289. 
40 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas – comentários à lei (arts. 121 a 188). Vol. II. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 277. 
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É por óbvio que esta transição entre um regime legal e outro não se deu de uma 

hora para outra. Gradualmente, apesar da falta de previsão e regulação normativa sobre o 

tema na lei 2.627/40, a ideia da criação de um órgão societário adicional, auxiliar às 

atividades da diretoria, foi abraçada por inúmeras empresas, especialmente bancos e 

multinacionais. O objetivo seria aconselhar ou orientar os diretores em algumas decisões 

chave41. 

A partir da simples leitura da legislação atual, em especial do artigo 142 da LSA, 

podemos desdobrar algumas funções do conselho, que tem papéis muito mais acentuados 

do que um mero aconselhamento da diretoria. O poder de fiscalização da diretoria (art. 

142, III, LSA), por exemplo, é uma demonstração clara de que a lei atual outorga muito 

mais relevância ao conselho de administração.  

Sob o ponto de vista econômico ou da administração de empresas, a fiscalização 

do poder da diretoria pelo conselho é tão analisada, porque pode ser entendida como uma 

prerrogativa essencial na tentativa de se mitigar os problemas de agência entre a diretoria 

e os acionistas. De acordo com Eisenhardt42, os problemas de agência surgem em uma 

relação (ou contratos) onde alguém delega uma função a outro, que deve atuar no melhor 

interesse daquele. Nas sociedades, os acionistas (proprietários) seriam os principais e os 

diretores seriam os agentes. Jensen e Meckling condensam bem a racionalidade da teoria 

na esfera societária: 

 

Since the relationship between the stockholders and manager of a 

corporation fit the definition of a pure agency relationship it should be 

no surprise to discover that the issues associated with the “separation 

of ownership and control” in the modern diffuse ownership corporation 

are intimately associated with the general problem of agency. 43 

 

                                                           
41 José Waldecy Lucena nos conta, ainda, que a doutrina anterior à lei 6.404/76 unanimemente 
concordava com a conformidade legal da instituição estatutária de um órgão auxiliar à diretoria, análogo 
atual “conselho de administração”. Ibid., p. 278. 
42 EISENHARDT, Kathleen M. Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management 
Review 14.1, 1989, p. 60. 
43 JENSEN, Michael C., e MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure. Journal of financial economics 3.4, 1976, p. 309. 
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Em sentido convergente, Eisenhardt destaca que os estudiosos do problema de 

agência partem normalmente de uma premissa principal, qual seja, a de que os seres 

humanos são individualistas e avessos ao risco, havendo, deste modo, um potencial 

conflito de interesses entre o principal e o agente44. Para solucionar este problema, 

presume-se que se deva alinhar estes interesses, premiando-se os agentes caso consigam 

obter resultados que interessem ao principal. Uma outra premissa derivada da premissa 

basilar, é a de que, caso sejam fornecidas mais informações ao principal sobre o 

comportamento do agente, o agente tem uma maior tendência em se comportar conforme 

o interesse do principal. 

Na prática, o poder de fiscalização do conselho de administração manifesta-se, 

por exemplo, através da possibilidade que tem este órgão de verificar e controlar a 

legitimidade dos negócios jurídicos, sob a luz da lei e do estatuto social. Carvalhosa 

entende que este poder de controle tem caráter permanente, não se restringindo ao aspecto 

formal dos negócios jurídicos praticados pela diretoria, mas abrangendo igualmente a 

verificação da consonância desses negócios com o objetivo social e os fins da sociedade. 

Ademais, ensina o referido autor: 

 

O controle da legitimidade, traduzido na lei como a prerrogativa de 

fiscalizar a gestão dos diretores e examinar todos os documentos afetos 

à administração, constitui o poder absoluto do Conselho de 

Administração de tomar conhecimento de todos os livros, papéis e 

arquivos da sociedade, sem que ninguém possa opor-se. 

Esse poder será exercido, a todo e qualquer momento, sem que 

necessitem o Conselho e seus membros individualmente justificar o 

motivo da fiscalização e do exame caso por caso. Corporifica-se essa 

prerrogativa no referido poder de diligência que têm os conselheiros 

individualmente, sem que, para o seu exercício, necessitem de prévia 

deliberação do Conselho, já que, ao fiscalizarem e procederem a 

exames na administração da companhia, fazem-no visando a instruir o 

próprio Conselho. 

No exercício dessa função, o Conselho e seus membros podem tirar 

cópias e certidões de todos os documentos da administração, inclusive 

para submetê-los ao exame de assessores ou profissionais, para que os 

examinem tecnicamente. E para facilitar esse exercício de sua 

                                                           
44 EISENHARDT, Kathleen M, op. cit., p. 60. 
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competência de fiscalização e exame, poderá o conselheiro, outrossim, 

fazer-se acompanhar de assessores. 45 

 

A fiscalização da diretoria é função que desde a promulgação da LSA era 

percebida pelos juristas de maneira bastante similar ao que é observado pela doutrina hoje 

em dia. Nesse sentido, interessante verificar o que observou Fran Martins, no ano de 1978, 

a respeito da função fiscalizadora do conselho de administração: 

 

A competência do Conselho de Administração é bastante ampla; é ele, 

na verdade, não apenas um órgão de deliberação (art. 138, §1º) como, 

igualmente, de fiscalização, invadindo até as atribuições do Conselho 

Fiscal, órgão que tem por finalidade precípua vigiar certos atos e sobre 

os mesmos pronunciar-se. Assim, ao Conselho de Administração cabe 

fiscalizar a gestão dos diretores bem como examinar, a qualquer tempo, 

os livros e papéis da companhia, podendo solicitar informações sobre 

contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos 

praticados pela Diretoria (III). Ainda como órgão fiscalizador, ao 

Conselho de Administração compete manifestar-se sobre o relatório da 

administração e as contas da Diretoria (V) e manifestar-se previamente 

sobre atos ou contratos sociais, quando o estatuto assim o exigir [...].46 

 

Destarte, a LSA brasileira parece, desde o início, ter fixado regras que possibilitam 

ao acionista obter diversas informações sobre a diretoria da sociedade. Até mesmo a 

doutrina mais remota, consubstanciada na citação de Fran Martins acima, assim entendia. 

Como observamos em alguns parágrafos atrás, a literatura acadêmica entende o 

poder de fiscalização do conselho de administração como um instrumento para ajudar a 

resolver o problema de agência entre o principal (acionista) e o agente (diretores). Assim, 

possivelmente a ratio legis da LSA em outorgar ao conselho a possibilidade de investigar 

a diretoria está baseada na ideia de que, estando os diretores cientes dessa prerrogativa, 

estariam mais inclinados a agir em função dos interesses do principal (acionistas). 

No entanto, fundamental ressalvar que, a despeito do discutido acima e da 

preocupação do problema de agência não ser completamente descartável na realidade 

                                                           
45 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 119. 
46 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 291. 
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brasileira, é cediço que o Brasil não possui um grande número companhias com controle 

acionário pulverizado, como ocorre nos Estados Unidos, país em que surgiu a discussão 

em torno da teoria da agência. No Brasil, talvez a principal preocupação não seja o 

acionista (principal) regular a atividade dos diretores (agentes), pois temos uma realidade 

onde o controle majoritário quase-absoluto costuma imperar47. Nesse cenário, o 

controlador pode facilmente indicar um diretor de sua inteira confiança e impor essa 

escolha aos minoritários, inexistindo, nesta hipótese, a necessidade de um conselho de 

administração ativo para fiscalizar o trabalho do diretor em nome do principal (acionista).  

Efetivamente, uma das principais discussões na seara da governança corporativa 

aplicáveis ao Brasil se refere ao que a literatura acadêmica denomina de tunneling48. 

Cuida-se de termo para designar uma atividade (normalmente ilegal) na qual os 

controladores prejudicam o patrimônio da sociedade controlada – em proveito próprio e 

em detrimento dos minoritários – por meio de uma gama variada de ações, com o auxílio 

de partes relacionadas ou não. Um exemplo de caso de tunneling é citado em artigo 

conjunto sobre o tema, de autoria de Simon Johnson, Rafael La Porta, Florencio Lopez-

De-Silanes e Andrei Shleifer: 

 

Marcilli (Transfer Pricing [Lorenzo Stanghellini, 1995]).—Marcilli, an 

Italian machinery maker, was 51-percent owned by its controlling 

shareholder, Sarcem, a Swiss machinery maker, and 49-percent owned 

by two minority shareholders, Luigi Anguissola and Alberto Mignani 

(the plaintiffs), who sat on the board. Philip Bonello, the President and 

CEO of Sarcem, also became President of Marcilli in 1982. Shortly 

afterward, the plaintiffs resigned from the board, and sued Sarcem. 

They demanded a court inspection and intervention, since the absence 

of derivative suits made it impossible for minority shareholders to seek 

damages without the consent of Sarcem. The plaintiffs alleged that 

Sarcem, among other things: (i) precluded Marcilli from exporting its 

                                                           
47 De acordo com reportagem da revista Exame, no final de 2012, o Brasil apenas tinha as seguintes 
companhias com o capital pulverizado (consideradas aquelas onde o controlador tem menos de 10% das 
ações com direito a voto): Gafisa, BR Malls, Embraer, Valid Soluções, PDG Realty, Hering e BM&F Bovespa. 
Disponível em http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/7-empresas-listadas-na-bovespa-que-nao-
tem-controle-definido. Acesso em 10/03/2016. 
48 Definição de Tunneling no site Investopedia: “An illegal business practice in which a majority 
shareholder or high-level company insider directs company assets or future business to themselves for 
personal gain. Actions such as excessive executive compensation, dilutive share measures, asset sales and 
personal loan guarantees can all be considered tunneling. The common threat is the loss to the minority 
shareholders, whose ownership is lessened or otherwise devalued through inappropriate actions that harm 
the overall value of the business". Disponível em <http://www.investopedia.com/terms/t/tunneling.asp>. 
Acesso em 10/03/2016. 

http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/7-empresas-listadas-na-bovespa-que-nao-tem-controle-definido
http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/7-empresas-listadas-na-bovespa-que-nao-tem-controle-definido
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products directly, requiring that they only be sold through Sarcem; (ii) 

charged too high a markup for Marcilli products it resold, 

compromising Marcilli’s market share and pocketing short-term 

profits; (iii) sold and exhibited Marcilli products under its own 

trademark; (iv) overcharged Marcilli for the services it provided such 

as costs of participating in international fairs; and (v) did not pay 

Marcilli for its goods on time. 49 

 

Este caso reúne várias características do tunneling, uma vez que a controladora: 

(i) impedia a controlada de exportar; (ii) cobrava um preço alto nos produtos (vendendo 

mais no curto prazo, mas prejudicando o market share no longo prazo); (iii) vendia 

produtos da controlada com a marca da controladora; (iv) cobrava preços superfaturados 

em serviços da controladora; e (v) não era pontual em honrar seus pagamentos. 

O ponto é que, numa realidade de poucas companhias de controle acionário 

disperso, vale refletir sobre se a função fiscalizadora do conselho de administração valeria 

apenas como um meio do controlador obter informações sobre as ações dos diretores. 

Quiçá, no Brasil, seja mais apropriado dizer que serve mais o conselho de administração 

como um instrumento de fiscalização do acionista minoritário em face da diretoria 

imposta pelo acionista controlador, que pode estar expropriando valor da empresa por 

meio da prática do tunneling. O artigo 142, III, LSA pode ser explicado de modo a 

entender a fiscalização do conselho servindo em ambos os sentidos descritos acima. 

Ainda sobre o tunneling, interessante trazer à baila artigo50 de acadêmicos 

chineses que estudaram os benefícios privados do poder de controle nas companhias 

chinesas listadas em bolsa. Neste estudo ficou concluído que os benefícios privados do 

poder de controle (obtidos, por exemplo, através do tunneling) são reduzidos quando as 

empresas possuem conselheiros mais independentes51. Assim, é possível inferir que um 

dos papéis do conselho de administração é, também, apaziguar os conflitos do tipo 

“principal-principal”, através do abrandamento dos efeitos do tunneling. 

                                                           
49 JOHNSON, Simon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. “Tunneling”. The 
American Economic Review 90 (2). American Economic Association, 2000, p. 24/25. 
50 LUO, Jin-hui; WAN, Di-fang; CAI, Di. The private benefits of control in Chinese listed firms: Do cash flow 
rights always reduce controlling shareholders’ tunneling? Asia Pacific Journal of Management, v. 29, n. 2, 
2012, p. 499-518. 
51 Idem. Na conclusão, os autores asseveram. “This study finds that having a large number of independent 
directors on the board or/and the presence of multiple large shareholders can effectively restrict 
controlling shareholders tunneling and thus reduce their PBC”. 
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Aliás, vale mencionar também que, caso seja desvirtuado, o próprio conselho de 

administração pode se tornar um instrumento para a prática do tunneling, como o é 

quando os conselheiros de administração indicados pelos controladores recebem 

remunerações estratosféricas52.   

Nada obstante, a função que o conselho de administração tem de fiscalizar ou 

monitorar a diretoria não é a única que a literatura acadêmica costuma apontar. Muitos 

estudos afirmam que o conselho de administração teria, ademais, uma função 

“relacional”. Sob esse ponto de vista, o conselho proveria recursos relacionais que 

aumentariam a chance de sobrevivência da companhia no mercado. De acordo com 

Dallas, essa teoria é assim explicada: 

 

Under power coalition theory, the board provides the corporation with 

relational resources that decrease the corporation's uncertainty and 

enhance its chances of survival. These resources include coordination 

with the external environment, information access and exchange, 

support of corporate business, advice on various subjects, legitimacy 

and status in the eyes of relevant communities, monitoring, and control. 

Under this theory, functions of boards in addition to conflicts 

monitoring are economically significant. Independent directors, 

however, may not always be in a position to provide all of these 

resources. Provision of these resources often depends on a mix of inside 

and nonindependent outside directors serving on boards. 53 

 

Em outros termos, afirma-se que a companhia, por depender de recursos externos 

para sobreviver54, costuma atribuir aos conselheiros de administração uma função de 

“fornecimento de recursos”, isto é uma ligação com o mundo externo, capaz de prover 

                                                           
52 NAVATTE, Patrick; SCHIER, Guillaume. Le Tunneling. Ou l'expropriation des actionnaires minoritaires: 
l'exemple des augmentations de capital réservées., Gestion 2000 1/2011 (Volume 28), p. 45-57, 2011. Os 
autores discutem o assunto no seguinte trecho: "(…) Urzua (2009) rapporte qu’au Chili la présence de 
l’actionnaire dominant au conseil d’administration (CA) permet d’augmenter la rémunération du PDG et 
de ses membres. Ceci s’effectue même au détriment des dividendes distribués. On comprend alors mieux 
pourquoi les rémunérations des membres des CA sont plus élevées quand les sociétés sont affiliées à un 
groupe, ce qui est aussi vrai en Inde (Fargenas, 2008) et en Italie (Barontini & Bozzi, 2008)”. 
53 DALLAS, Lynne L. Proposals for Reform of Corporate Boards of Directors: The Dual Board and Board 
Ombudsperson, 54 Wash. & Lee L. Rev. 91 (1997, p. 95), Disponível em: 
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol54/iss1/4. Acesso em 20/04/2016. 
54 PFEFFER, Jeffrey, and SALANCIK, Gerald R. The external control of organizations: A resource dependence 
perspective. Harper & Row Publishers, 1978, p. 41. 

http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol54/iss1/4
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diversas vantagens para as empresas. Nessa lógica, temos o pensamento de Hillman e 

Dalziel55. Segundo esses autores a função de prover recursos se refere a habilidade dos 

membros do conselho de administração em fornecer recursos para a sociedade, através 

do provimento/aumento da legitimidade da imagem pública da companhia, a expertise 

dos conselheiros, a administração e aconselhamento, a ligação com stakeholders 

importantes, facilitar o acesso ao capital, aumento do networking da empresa, difusão de 

ideias inovadoras e auxílio na formulação de estratégias. 

Retornando para a realidade da legislação brasileira, podemos encontrar 

dispositivos na LSA que permitem ou encorajem a realização da função “relacional” do 

conselho nas companhias nacionais. O artigo 142, I, da LSA por exemplo, outorga ao 

conselho a competência para fixar a orientação dos negócios gerais da companhia. Essa 

competência, somada àquela prevista no art. 142, VI, da mesma lei, qual seja, a de 

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir, 

permite concluir que os papéis de (i) aconselhamento; e (ii) auxílio na formulação de 

estratégias e decisões da empresa são contempladas expressamente pela legislação.  

Sem embargo, é certo que a “função relacional” do conselho, em grande medida, 

é exercida em um universo um tanto quanto mais descolado da legislação. Isto é, trazer 

ou não bons contatos para a companhia, ou, ainda, melhorar o status da companhia com 

um determinado público, através da indicação de um conselheiro ou outro, não é problema 

com o qual a legislação se ocupa, primordialmente. Isso, ao passo que, o papel de 

fiscalização/monitoramento do conselho é muito mais regulado pela legislação, até pela 

potencialidade do surgimento de novos conflitos derivados daí. 

A função de fiscalização/monitoramento (ligada à teoria da agência) e a função 

relacional são, pois, distintas entre si, havendo mesmo quem defenda, na literatura 

acadêmica, que a cisão do conselho de administração em dois seria a melhor solução.  

Para autores como Dallas56, o ideal seria que um dos conselhos de administração 

fosse composto apenas por membros independentes, com o fito precípuo de monitorar e 

                                                           
55 HILLMAN, Amy J., & DALZIEL, Thomas. Boards of directors and firm performance: Integrating agency 
and resource dependence perspectives. Academy of Management Review, 28(3), 2003, p. 383/396. 
56 DALLAS, Lynne L. Proposals for Reform of Corporate Boards of Directors: The Dual Board and Board 
Ombudsperson, 54 Wash. & Lee L. Rev. 91, 1997, p. 97, Disponível em: 
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol54/iss1/4. Acesso em 20/04/2016. 
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fiscalizar os diretores. Isso porque somente pessoas independentes estariam em boas 

condições para essa tarefa. Ainda, outros papéis, mais relacionais, como o 

aconselhamento e status, poderiam também ficar no âmbito deste primeiro conselho. 

Haveria ainda, na mesma companhia, um segundo conselho de administração, este com 

o objetivo de revisar os planos e objetivos da empresa, coordenar o acesso e a troca de 

informação com pessoas como fornecedores, credores, enfim, stakeholders no geral. 

No Brasil, bem como na maioria dos países, o modelo de um conselho dual não 

vingou e as empresas tem a árdua missão de fazer conviver estas duas funções 

fundamentais do conselho de administração. Apesar desta divergência na literatura 

acadêmica, nos dias atuais, podemos consentir em uma coisa: a legislação brasileira não 

fez prosperar o juízo de Miranda Valverde, o qual advogava pela inutilidade do conselho 

de administração, rebaixando-o ao patamar de praticamente um “custo inútil” à 

companhia, pois, na visão do referido autor, um modelo de sociedade composta apenas 

de diretoria e assembleia geral seria mais racional.  

 

3. A VINCULAÇÃO DO VOTO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO AO ACORDO DE ACIONISTAS 

A discussão em torno da vinculação do voto dos membros do conselho de 

administração começa, necessariamente, com a compreensão do artigo 118, LSA57. Trata-

                                                           
57 LSA. Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-
las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando 
arquivados na sua sede. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 
        §1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois 
de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. 
        §2° Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício 
do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117). 
        §3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das 
obrigações assumidas. 
        §4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado 
de balcão. 
        §5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-
geral as      disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes 
de acordos de acionistas arquivados na companhia. 
        §6º O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente 
pode ser denunciado segundo suas estipulações. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
        §7º O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou 
especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante 
do § 1o do art. 126 desta Lei.(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
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se de artigo que regula o acordo de acionistas no âmbito das sociedades anônimas. Para 

grande parte da doutrina, a inclusão dos §§ 8º e 9º neste artigo, pela lei nº 10.303/01, 

significou o reconhecimento da possibilidade de vinculação do conselheiro de 

administração, o que até então era debatido com vigor na academia. Nas palavras de 

Sacramone:  

 

Ainda mais relevante que a determinação dos deveres do Presidente da 

mesa da Assembléia, o referido dispositivo possibilita a vinculação dos 

administradores aos termos do acordo de acionistas. A afirmação 

decorre do dispositivo não se referir somente aos deveres do Presidente 

da mesa da Assembléia, mas também ao dever de não computar o voto 

proferido com infração de acordo de acionistas ao presidente do "órgão 

colegiado de deliberação da companhia". Desta forma, reconhece, de 

maneira contrária à opinião majoritária até então em vigor, o dever do 

presidente do Conselho de Administração ou da Diretoria, quando esta 

atuar de maneira colegiada, de zelar para que o acordo que vincule o 

membro de administração seja cumprido neste respectivo órgão. 58 

 

O parágrafo 8º do artigo 118, LSA é especialmente importante para o tema, vez 

que podemos extrair dele, por lógica, as seguintes premissas: (i) o conselheiro presidente 

está obrigado a não computar um voto dado de uma certa maneira X pelo conselheiro, o 

que implica dizer que o presidente deverá efetuar um juízo jurídico a respeito do acordo 

de acionistas, ainda que não tenha qualquer formação; e (ii) o conselheiro de 

administração pode, mediante algum voto seu, infringir o acordo de acionistas.  

                                                           
        §8º O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará 
o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado.(Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001) 
        § 9º O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, 
bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho 
de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de 
votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 
administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada.(Incluído pela Lei nº 10.303, de 
2001) (grifo nosso) 
58 SACRAMONE, Marcelo Barbosa, op. cit. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10467>. Acesso em: 
15/03/2016. 
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A segunda premissa é mais curiosa. Se consultarmos o dicionário59, percebemos 

que “infringir” vem do latim infringere, e significa dizer “postergar, quebrantar, 

transgredir, violar (leis, ordens, tratados)”. Ora, pergunta-se: pode alguém que não foi 

parte de um contrato infringi-lo? Existe alguma situação onde o princípio da relatividade 

seja excepcionado de tal forma? 

Foi ventilado no primeiro capítulo desta monografia, que o princípio da 

relatividade dos contratos não é irrestrito. Bem à propósito, há exemplos clássicos de 

exceções a este princípio, como a Estipulação em Favor de Terceiro (art. 436 a 438 do 

Código Civil) e a Promessa de Fato de Terceiro (art. 439 do Código Civil). Entretanto, 

em nenhum destes casos o efeito do contrato em relação ao terceiro é a imposição de uma 

obrigação. No caso aqui em exame, a lei está, em resumo, dizendo que se o membro de 

conselho infringir (desobedecer uma obrigação) o acordo de acionistas, seu voto será 

desqualificado. É diferente da situação da estipulação em favor de terceiro, por exemplo, 

onde o terceiro não tem qualquer ônus, qualquer obrigação que possa potencialmente 

limitar as suas ações. 

 Seja como for, vale trazer à discussão o caso dos contratos sociais. Em tais 

contratos, entendidos como plurilaterais e de adesão, os administradores da companhia 

também ficam vinculados a seus termos. Na lição de Rachel Sztajn: 

 

O contrato de sociedade é um contrato de organização, aqui entendida 

a palavra no sentido de determinação de um centro de imputação, da 

estruturação do comando, de desenho de responsabilidades e deveres de 

administradores. As características acima enumeradas estão previstas 

no Código Civil, nos arts. 981 e seguintes [...]. (grifo nosso) 60 

   

 Tanto é assim que o contrato social tem o poder de estabelecer responsabilidades 

e deveres para os administradores, ainda que estes não sejam signatários dos estatutos ou 

contratos sociais. Destarte, na seara dos contratos sociais, a única maneira de fazer 

                                                           
59Dicionário Michaelis Uol. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=infrin
gir. Acesso em 15/03/2016. 
60 SZTAJN, Rachel. Associações e Sociedades à Luz da Noção de Contrato Plurilateral. In: WALD, Arnoldo 
(org.) Direito empresarial: direito societário, v.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 218. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=infringir
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=infringir


 

40 
 

conviver essa possibilidade com o princípio da relatividade dos contratos é considerar o 

contrato social um contrato de adesão. Rachel Sztajn61 – citando Tulio Ascarelli – lembra 

ainda que esta adesão pode se dar de modo simultâneo (quando todos estão presentes, na 

constituição da sociedade), ou posteriormente, quando as manifestações estejam 

defasadas no tempo. Com efeito, teríamos de considerar os administradores (diretores ou 

conselheiros) também como partes do contrato social para que a imposição de deveres e 

responsabilidades a eles não colida com o princípio da relatividade dos contratos. O 

administrador, portanto, ao aceitar o cargo, ciente do contrato social, estaria aderindo a 

seus termos, abarcadas aí as suas responsabilidades. 

 Levando isso em consideração, o conselheiro de administração poderia então ser 

considerado parte em acordo de acionistas?  

Possivelmente o raciocínio aplicado para dizer que o administrador se vincula aos 

termos do contrato social ou estatuto, pode servir para vincula-lo aos termos do acordo 

de acionistas, caso se reconheça (i) o poder do acordo de controle em regular a vida 

societária; e que, na situação prática, (ii) o conselheiro tenha sido eleito somente nos 

termos do acordo de acionistas.  

O item (ii) acima é, na minha opinião, uma condição para vincular o conselheiro 

uma vez que, caso tenha sido eleito também com a ajuda de votos de outros acionistas 

não signatários do acordo, como pensar em vincular o membro do conselho, tornando-o 

senhor dos termos de um acordo que não o elegeu sozinho? 

Pois, reconhecido que o membro do conselho, eleito nos termos do acordo, adere 

aos termos deste último, não haveria mais sentido na objeção com base no princípio da 

relatividade dos contratos. Estando o acordo arquivado na sede social, a adesão do 

conselheiro a seus termos se daria quando da sua posse. O conselheiro de administração 

seria, portanto, parte do pacto parassocial, mesmo sem ser signatário, de modo similar ao 

que ocorre no contrato social. Neste sentido é que afirma Sacramone: 

 

Desta forma, a natureza do vínculo dos administradores somente pode 

apresentar-se como obrigacional. Como em virtude do princípio da 

relatividade da eficácia dos contratos os efeitos diretos da obrigação 

                                                           
61 Ibid., p. 217. 
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devem recair exclusivamente sobre as partes que se obrigaram por sua 

própria declaração de vontade, a vinculação do administrador a emitir 

o voto num determinado sentido exige que estes sejam necessariamente 

partes da relação. Assim, contrariando o posicionamento doutrinário 

majoritário anterior à Lei 10.303/2001, que considerava que os 

administradores contratantes do acordo de acionistas não se obrigariam 

na qualidade de administradores mas sim na de mero acionistas, a nova 

lei caracteriza os administradores como partes legítimas para figurarem 

como tais no acordo de acionistas. 

Desta forma, os acordos de acionistas que versem sobre o voto do 

administrador não mais são considerados como simples obrigação por 

fato de terceiro, resolvida em perdas e danos na hipótese de 

inadimplemento, reconhecendo-se, desde que os administradores 

figurem como partes na relação e que sejam atendidos os demais 

requisitos de publicidade, a oponibilidade dos efeitos reflexos do 

acordo aos terceiros e à própria companhia e a possibilidade de tutela 

específica judicial e extrajudicial dos termos desta convenção. 62 

 

Aceita a caracterização do conselheiro de administração como parte do acordo de 

acionistas, restar-nos-ia somente a análise acerca dos limites que são impostos a este tipo 

de disposição em acordo de acionistas. Em outras palavras, saber até que ponto o acordo 

de acionistas pode vincular, obrigar ou impor deveres aos administradores, além de 

organizar o funcionamento do conselho. 

Quanto ao balizamento das obrigações que podem ser impostas aos conselheiros 

em acordos de acionistas, importante trazer novamente à discussão o artigo 139, LSA63. 

Esse artigo é essencial porque impede estipulações no sentido de esvaziar a competência 

conferida por lei a órgãos societários. Por exemplo, o poder de eleger e destituir diretores 

e de os fiscalizar não pode ser retirado do conselho de administração, até por se tratar da 

função de monitoramento, que, como já vimos, é essencial para resolver o problema de 

agência e até mesmo mitigar a questão do tunneling no Brasil. Não poderia, assim, o 

estatuto social outorgar a um órgão externo de deliberação a competência para decidir 

como os conselheiros irão votar quando tratarem de um determinado assunto, como, v.g., 

a destituição de um diretor. 

                                                           
62 SACRAMONE, Marcelo Barbosa, op. cit., disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10467>. Acesso 
em: 15/03/2016. 
63 LSA. Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser 
outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto. 



 

42 
 

 A aplicação do art. 139 acima é mais incerta em algumas situações do que em 

outras. A saber, no caso de haver um acordo de acionista X (muito frequente no Brasil), 

outorgando a um órgão de deliberação criado por referido instrumento (deliberação em 

“reunião prévia”) a decisão sobre como a maioria dos conselheiros devem votar – 

transformando a votação do conselho em mera formalidade. Nestes moldes, respeitar-se-

ia o art. 139 da LSA? Existe antinomia jurídica entre o art. 139 e o art. 118, §8º deste 

diploma legal? 

 Para ocorrer, a antinomia jurídica demanda três condições principais, conforme 

ensinamento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior64. Segundo este autor, devem haver (i) 

normas que expressam ordens ao mesmo sujeito, emanando de autoridades competentes 

no mesmo âmbito normativo; (ii) essas normas, de instruções de comportamento, devem 

se contradizer, pois para obedecê-las, deve o receptor, desobedecê-las; (iii) o sujeito deve 

ficar em uma posição insustentável, é dizer, sem qualquer recurso para livrar-se dela. 

 Tendo em vista os seguintes postulados extraídos da LSA: (a) “o voto proferido 

pelo conselheiro com infração ao acordo de acionistas é inválido” (art. 118, §8º, LSA). 

Depois, (b) “o acordo de acionistas pode vincular o voto dos conselheiros ao que fora 

decidido em reunião prévia (instituída pelo acordo) – até porque os conselheiros aderem 

ao acordo, figurando como partes – ainda quando as votações sejam matérias de 

competência do conselho de administração previstas no art. 142 da LSA. ” (art. 118, §§ 

8º e 9º, LSA). E, por fim, (c) “o acordo de acionistas não pode conferir a outro órgão 

poderes/competências conferidas pelo art. 142 da LSA ao conselho de administração” 

(art. 139, LSA); podemos falar em antinomia jurídica entre estes postulados? 

 O artigo 118, § 8º, LSA é dirigido ao conselheiro presidente da companhia, de 

forma semelhante a como o art. 9º da Lei de Registros Públicos se dirige ao oficial do 

cartório que lavra registro fora das horas regulamentares. O conselheiro ficaria, pois, 

legalmente obrigado a um agir, sob pena sofrer sanções civis (art. 158, §1º, LSA) ou ter 

seu ato tachado com o vício da nulidade. Assim é que os §§ 8º e 9º do art. 118 

pavimentariam o caminho para que os signatários do acordo de acionistas possam 

entender possível a redação de cláusulas que vinculem o voto do conselheiro de 

                                                           
64 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 206. 
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administração à reunião prévia, e que, caso essas cláusulas sejam desrespeitadas, estar-

se-ia diante de uma infração ao acordo. Contudo, a seu turno, o art. 139, LSA não 

permitiria aos signatários do acordo essa vinculação, caso se entenda que esta sistemática, 

tornada viável mediante a reunião prévia, estaria por conferir a outro órgão extra 

societário poderes/competências atribuídas por lei ao conselho de administração (o que 

me parece uma interpretação bastante plausível para este dispositivo). 

Poder-se-ia entender, com efeito, que as normas aqui analisadas, compreendidas 

como sendo dirigidas aos signatários do acordo de acionistas – preenchendo o requisito 

(i) mencionado acima – formam ao menos uma antinomia jurídica aparente. Isso porque 

o requisito (ii) acima também parece preenchido, na medida em que a norma do art. 118, 

§ 8º, LSA permite (indiretamente) uma ação – vincular o voto dos conselheiros à 

deliberação tomada em reunião prévia – vedada pela norma do art. 139, LSA. Seria a 

mesma situação de quando há uma norma permitindo que se pise na grama, ao passo que 

outra norma proíbe que se pise na grama. 

Partindo do pressuposto de que há um conflito de normas visível, resta saber se os 

critérios para eliminar antinomias podem ser aplicados para remediar a presente 

antinomia aparente. Sob a perspectiva positivista, o ordenamento jurídico é coerente e 

não pode conter antinomias. É dizer, o próprio sistema jurídico deve dizer como lidar com 

esta conjuntura. O direito positivo brasileiro estabelece no art. 2º da LINDB os critérios: 

(i) cronológico (a norma posterior prevalece sobre a norma precedente); e (ii) de 

especialidade (norma especa prevalece sobre a norma geral) para a solução de antinomias 

aparentes. Além destes, há naturalmente o critério da hierarquia, onde uma norma mais 

próxima da Constituição derroga uma norma na base da Pirâmide de Kelsen, como uma 

portaria, por exemplo. Quanto a este tema, o célebre jurista italiano Bobbio tem lição 

bastante esclarecedora: 

 

Estes três critérios não chegam, porém, a resolver todas as antinomias. 

Existem realmente casos em que eles não podem ser aplicados, a saber: 

1) quando há um conflito entre os próprios critérios, no sentido de que 

a uma mesma antinomia se possa aplicar dois critérios, cada um deles 

levando a um resultado diverso; 2) quando não é possível aplicar 

nenhum dos três critérios. 
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1) Conflitos entre os dois critérios. (...) A doutrina é concorde em 

sustentar que no caso de conflito entre critério hierárquico e critério 

cronológico, prevalece o hierárquico. (...) o critério de especialidade 

prevalece sobre o cronológico e, portanto, a norma precedente e 

especial prevalece sobre a posterior e geral. (...) O critério hierárquico 

e o de especialidade são, assim, critérios fortes; o cronológico é um 

critério fraco. (...) 

2) Inaplicabilidade dos três critérios. A segunda dificuldade ocorre 

quando nenhum dos três critérios é aplicável, visto que há duas normas 

antinômicas que são contemporâneas, paritárias e gerais (por exemplo, 

duas normas gerais contidas num código: todas as disposições nele 

estabelecidas têm, com efeito, o mesmo valor hierárquico e são 

consideradas emanadas no mesmo momento). Neste caso, para não 

deixar subsistir a antinomia que negaria o requisito da coerência, 

recorre-se a um outro critério: a prevalência da lex favorabilis sobre a 

lex odiosa, aquela que estabelece um imperativo (comando ou 

proibição). (...) Este critério pode talvez servir quando se trata de uma 

antinomia entre duas normas de direito público, que regulam as relações 

entre o Estado e os cidadãos; mas não serve mais quando o conflito é 

entre duas normas de direito privado, que regulam as relações entre os 

cidadãos particulares, visto que a permissão de um cidadão comporta 

sempre o dever de um outro cidadão e vice-versa. (...)65 

 

Ora, ao olharmos para o possível conflito normativo entre o art. 118, §§ 8º e 9º e 

o art. 139 da LSA, notamos que ambos os critérios “fortes” trazidos por Norberto Bobbio 

são insuficientes. Nenhum destes artigos é mais especial do que o outro para o caso 

hipotético que estamos exaustivamente discutindo aqui. Não ocorre uma especialidade de 

tal forma como o CDC é especial ao tratar de relações de consumo, se comparado ao 

Código Civil. Tampouco se pode falar em hierarquia, visto que ambos os dispositivos têm 

força de lei ordinária federal. Nem um lunático diria que o art. 118 é hierarquicamente 

superior ao art. 139 da LSA. Quanto ao critério da cronologia, poderíamos tropeçar em 

alguma pedra pelo caminho ao proceder a análise. Afinal de contas os §§ 8º e 9º do art. 

118 foram introduzidos na LSA por uma alteração datada do ano de 2001, enquanto que 

o art. 139 vigora desde 1964. Assim, a disposição legal que permitiria a vinculação do 

voto do conselheiro de administração ao decidido em reunião prévia deveria valer em 

detrimento do artigo que veda a criação de órgão extra societário que usurpe competências 

dos órgãos da companhia?  

                                                           
65 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Norberto Bobbio; compiladas 
por Nello Morra; tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. – São Paulo: Ícone, 
2006, p. 206/207. 
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A revogação tácita pode ser aceita com maior ou menor pacificidade pelos 

operadores do Direito, a depender da clareza de que há incompatibilidade. Como destaca 

Adrian Sgarbi: 

 

Como se pode notar, de modo distinto da revogação expressa, a 

revogação tácita, por depender da avaliação do intérprete, não tem nem 

pode ter caráter geral. Ou seja, enquanto um intérprete pode considerar 

ter havido revogação de uma norma, outro pode considerá-la ainda 

vigente, isso em razão da avaliação que fazem a respeito da contradição 

entre norma posterior e anterior. 66 

 

A contradição debatida aqui formaria uma antinomia do tipo parcial-parcial, ou 

seja, aquela onde “as duas normas têm um campo de aplicação que em parte entra em 

conflito com o da outra, em parte não entra”67.  No caso presente, o art. 139, LSA ainda 

pode ser aplicado, em outras circunstâncias, sem que entre em conflito com o art. 118, §§ 

8º e 9º. 

No entanto, entendemos ser equivocada a ideia de que a reforma da lei 10.303/01 

revogou tacitamente – em alguns casos – a aplicação dos artigos da LSA que prestigiam 

a atuação independente do conselho de administração. Muito pelo contrário. Dito de outro 

modo, o critério cronológico é, no fim do dia, insuficiente para a resolução desta 

antinomia, pois estamos a falar de uma reforma que introduziu artigos em um diploma 

legal já existente. Segundo Bobbio, normas que compõem um mesmo código consideram-

se emanadas em um mesmo momento (assim não haveria sequer revogação tácita pelo 

critério cronológico)68. Em resumo, como estamos a tratar de duas normas inseridas no 

mesmo diploma legal (LSA), caberia aos intérpretes do Direito achar uma maneira de 

compatibilizá-las. 

                                                           
66 SGARBI, Adrian. “Revogação”: uma abordagem pragmática. Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 29, 
2014. 
67 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. op. cit., p. 208. 
68 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 206. 
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 Na verdade, a única conclusão plausível é a de que não há critério (claramente) 

satisfatório para solucionar esta antinomia jurídica, a despeito da reforma da lei 10.303/01 

ter introduzido mudanças cronologicamente posteriores à promulgação da LSA.  

É por óbvio que a premissa de que se trata, de fato, de uma antinomia jurídica 

pode ser questionada, dizendo-se, por exemplo, que os §§ 8º e 9º do art. 118 nunca 

permitiram a criação de um órgão extra societário que vincule o voto do conselheiro, mas 

tão somente seria possível vincular o conselheiro eleito nos termos do estatuto a não 

observar disposições sobre o seu voto contidas no corpo do acordo de acionistas. A título 

de exemplo, uma norma expressa no acordo que proibisse o conselheiro de votar 

contrariamente aos valores morais X nas deliberações do conselho. Concluiríamos, assim, 

que não há antinomia entre o art. 118 e o art. 139, simplesmente porque os §§ 8º e 9º do 

art. 118, LSA nunca permitiram uma vinculação à reunião prévia, mas tão-somente uma 

vinculação ao acordo. 

De todo modo, não é apenas sob a ótica da outorga de poderes conferidos ao 

conselho a outro órgão que a sistemática de vinculação do voto do membro do conselho 

de administração à reunião prévia pode ser questionada. Também deve-se examinar a 

suspeita de que o art. 118, §§ 8º e 9º, LSA são incompatíveis – ou se, ao contrário, não 

entram em contradição – com o dever de independência dos membros do conselho de 

administração (art. 154, §1º, LSA) e com o regime de responsabilização dos membros do 

conselho de administração (art. 158, §1º, LSA).  

Neste sentido, em âmbito internacional, a vinculação de um conselheiro de 

administração ao que for decido em reunião prévia seria uma prática que causaria 

estranheza em muitos países. A título de exemplo, nos Estados Unidos, os acionistas não 

podem ter certeza de que os conselheiros indicados por eles votarão conforme as suas 

orientações ou qualquer decisão tomada em reunião prévia69
¯

70. E não é apenas em países 

da common law que a vedação à vinculação do voto dos conselheiros indicados pelo 

controlador é prevista pela legislação societária. Países de tradição de civil law, como a 

                                                           
69 Embasando este entendimento, o artigo: The Enforceability And Effectiveness Of Typical Shareholders 
Agreement Provisions. The Business Lawyer; Vol. 65, 2010. Disponível em: 
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20071830TheEnforceabilityandEffectivenessofTypicalShare
holderAgreementProvisionsforweb.pdf. Acesso em 10/12/2015.  
70 CARVALHOSA, Modesto também cita a impossibilidade de vinculação no direito norte-americano em: 
Acordo de Acionistas: Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 241. 

http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20071830TheEnforceabilityandEffectivenessofTypicalShareholderAgreementProvisionsforweb.pdf
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20071830TheEnforceabilityandEffectivenessofTypicalShareholderAgreementProvisionsforweb.pdf
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Espanha71, também abraçam esse tipo de solução legislativa, priorizando o dever de 

independência dos conselheiros. Ademais, advoga pela vedação da prática da vinculação 

do voto de conselheiros às reuniões prévias a respeitada organização internacional 

denominada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)72.  

Esse cenário internacional serve para nos fazer suspeitar que o dever de 

independência dos conselheiros é de fato conflitante com a vinculação dos seus votos ao 

que for decidido em reunião prévia ou até mesmo ao conteúdo original de acordo de 

acionistas. 

Sobre a OECD, os acadêmicos Carlos Henrique Kitagawa e Maisa de Souza 

Ribeiro73 levaram adiante uma pesquisa objetivando descobrir se as empresas latino-

americanas têm trabalhado em conformidade com as recomendações internacionais de 

governança corporativa propostas da referida instituição. Após perguntarem às empresas 

brasileiras que eram parte da amostra se eram expressas as proibições de práticas, tais 

como “reuniões prévias” e instruções de voto dadas por acionistas a conselheiros eleitos 

com seus votos, descobriu-se que poucas sociedades estabelecem proibições neste 

sentido. De acordo com o estudo, “a grande maioria das empresas brasileiras e mexicanas, 

com aproximadamente 98% e 88%, respectivamente, e a totalidade das empresas 

argentinas e chilenas não estabelecem regras estatutárias em relação a esta 

recomendação”. 

                                                           
71 Ley de Sociedades de Capital. Artículo 228. Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad. 
En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a: a) No ejercitar sus facultades con fines distintos 
de aquéllos para los que le han sido concedidas; b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, 
informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya 
cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera; c) Abstenerse de participar en la 
deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto 
de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o 
decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación para 
cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado; d) Desempeñar sus funciones bajo 
el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de 
instrucciones y vinculaciones de terceros; e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en 
situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el 
interés social y con sus deberes para con la sociedad. 
72 Relatório Oficial sobre a Governança Corporativa na América Latina. Disponível em 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/24277169.pdf>. Data de acesso: 
08/03/2016. 
73 KITAGAWA, Carlos Henrique e RIBEIRO, Maísa de Souza. Governança corporativa na América Latina: a 
relevância dos princípios da OECD na integridade dos conselhos e autonomia dos conselheiros. In: Rev. 
contab. finanç. [online]. 2009, vol.20, n.51, pgs.61/76. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/S1519-
70772009000300005. Data de acesso : 05/05/2016. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772009000300005
http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772009000300005
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Com efeito, o resultado é que o artigo 118, §§ 8º e 9º, LSA pode estar desarmônico 

com outros artigos da LSA, além do art. 139. Em verdade, estamos diante de uma questão 

ainda mais ampla. É bastante razoável argumentar que haja também uma 

incompatibilidade do dever de monitoramento (art. 142, II e III, LSA) e do dever de 

independência (art. 154, §1º, LSA) com a sistemática da vinculação do voto de membros 

do conselho de administração à reunião prévia. Quando legislações influentes como a 

norte-americana e a espanhola, além da OECD não acolhem, ou aprovam, a referida 

prática, isto fortalece o entendimento de que quiçá a prática da vinculação do conselheiro 

ao acordo de acionistas seja incompatível com os deveres e com as responsabilidades 

precípuas destes administradores. Além disso, em âmbito nacional, o IBGC considera que 

os §§ 8º e 9º do artigo 118 da LSA “representam risco de enfraquecimento da 

independência e responsabilidade individual dos conselheiros”74. 

Adicionalmente, decisões judiciais como a do caso objeto deste trabalho 

fortalecem ainda mais este tipo de compreensão acerca da matéria. Antes de 2014, apenas 

decisões reforçando a vinculação dos conselheiros ao acordo de acionistas pareciam ter 

sido proferidas75. 

A despeito destas dúvidas, vozes de notório saber, como a de Nelson Eizirik, 

defendem que não há qualquer paradoxo entre a sistemática da vinculação, já explicada 

aqui, com o dever de atuação independente dos conselheiros. Conforme abaixo: 

Vale salientar que não há incompatibilidade entre o dever de 

independência do administrador, previsto no artigo 154, § 1°, da Lei das 

S.A., e o acatamento das decisões que os signatários do acordo de 

acionistas adotaram em reunião prévia. 

Isto porque o próprio acordo deve conformar-se com o interesse social, 

consoante o §2°do artigo 118 da lei societária, que prescreve que os 

"acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de 

responsabilidade no exercício do direito de voto ou do poder de 

controle". 

                                                           
74 A esse respeito, ver Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código de Melhores Práticas de 
Governança Corporativa. 4ª ed. São Paulo: IBGC, 2009, item 1.3., p. 22, citada em: SILVA, Thiago José da. 
Limites à vinculação de administradores a acordo de acionistas. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito 
Comercial) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-27012015-164557/>. Acesso em: 10/05/2016. 
75 Ibid., p. 110. 
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Em conseqüência, o interesse social deve ser absolutamente preservado 

pelos termos do acordo de voto em bloco, bem corno na sua execução 

e implementação. " 

O acordo de voto em bloco constitui meio eficiente para o exercício do 

poder-dever de controle, que é imprescindível para a consecução do 

interesse social, da realização do seu objeto e de seus fins. 

De fato, é do interesse da sociedade que o poder de controle seja 

exercido de forma coerente e harmônica, não se devendo permitir que 

o grupo que detém o controle possa adotar urna orientação nas 

assembléias da companhia e outra diversa nas manifestações dos seus 

órgãos de administração. 

(...) 

Assim, o voto em bloco obtido na reunião prévia atende ao interesse 

dos acionistas participantes do controle e ao mesmo tempo, ao interesse 

social, visto que este identifica-se com o interesse comum dos sócios. 

(grifo nosso) 76 

 

A premissa de que o voto em bloco obtido em reunião prévia atende ao interesse 

social é fundamental no argumento daqueles que advogam pela ausência de 

incompatibilidade77.  

Com opinião convergente à de Eizirik, Paulo Cezar Aragão tem artigo clássico 

defendendo a compatibilidade entre os §§ 8º e 9º do art. 118, LSA e o dever de 

independência dos conselheiros (art. 154, §1º). Neste artigo, este último critica a objeção 

de parte da doutrina, ao afirmar que a premissa de que, no Brasil, os conselheiros são 

escolhidos pela sua independência é totalmente equivocada. Para Paulo Cezar Aragão, a 

nomeação de conselheiros pelos controladores representaria nada mais do que a indicação 

de um “preposto” para representar o acionista nas reuniões do conselho de administração. 

O autor faz uma analogia com um embaixador que tem o dever de representar os 

interesses de seu país. Nas palavras do ilustre advogado: 

 

                                                           
76 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas – arquivamento na sede social – vinculação dos administradores 
de sociedade controlada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 37. 2003, p. 
45/53. 
77 Contudo, o caso da Usiminas, por exemplo, mostra que o acordo de acionistas, a priori, pode ser 
conforme o interesse social, mas o voto concreto dado pelo acionista em reunião prévia, pode ser 
claramente descolado do melhor interesse da companhia. 
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Aqui, na maioria dos casos, os conselheiros terminam sendo os próprios 

diretores, gerentes e empregados dos acionistas ou a eles vinculados de 

outras formas similares, que reduzem ou eliminam a respectiva 

independência. Sua indicação, desde o início, nada mais representa do 

que a nomeação de um preposto para representar o acionista na reunião 

do conselho de administração, e não a indicação de um terceiro 

verdadeiramente independente, que irá representar, de forma não 

particular, o interesse de todos os acionistas. 

Por isto, é completamente impertinente a lembrança de exemplos de 

boa governança de outros países, onde ninguém admitiria a idéia de que 

todos os conselheiros tivessem ligação próxima (melhor seria dizer, 

esse vínculo de subordinação) com os acionistas que os indicaram, 

como é a regra no Brasil. 

Talvez seja o caso de se pensar, no futuro, em estender ao conselho de 

administração restrições hoje existentes na indicação do conselho 

fiscal, o que até agora não existe. Até então, se o acionista firmou 

acordo estabelecendo que o voto do conselheiro estará vinculado aos 

termos desse acordo e se o conselheiro aceita essa função de preposto, 

onde está o erro? Onde está a perda de liberdade de que se abriu prévia 

e contratualmente mão? 

É preciso lembrar que, em muitos casos, a função de representante é 

legítima apenas na medida em que adequadamente transmite e defende 

o interesse de seu representado, ainda que de forma parcial. Nunca se 

ouviu dizer que um embaixador, por exemplo, ou um enviado do Brasil 

a uma conferência internacional possa exprimir a sua visão da política 

econômica ou da política nacional e votar livremente “com a sua 

consciência”, afastando-se dos interesses e das orientações transmitida 

pelo governo que representa. 78 

 

A opinião destacada acima defende uma certa fusão entre a pessoa do conselheiro 

e a do controlador, como se fossem um só. Sobre este trecho, podemos destacar duas 

grandes premissas: (i) o conselheiro é preposto do controlador nas reuniões do conselho 

de administração; (ii) o conselheiro aceita os termos do acordo quando é indicado, 

tornando-se parte dele. Entretanto, não resta muito bem explicado, no supracitado artigo 

de Paulo Cezar Aragão, como isso se compatibilizaria com o dever de independência dos 

conselheiros, com a sua responsabilidade pessoal e com o art. 139 da LSA. Em verdade, 

acerca da suposta compatibilidade do art. 118, §§ 8º e 9º, LSA com o dever de 

independência, o autor tece apenas breves comentários: 

                                                           
78 ARAGÃO, Paulo Cezar. A Disciplina do Acordo de Acionistas, in: Reforma da lei das sociedades anônimas: 
inovações e questões controvertidas da Lei nº 10.303, de 31.10.2001/coordenador, Jorge Logo; Antônio 
Kandir...[et al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.367/384. 
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Dir-se-ia talvez que essa nova disposição representa contradição 

insanável com o já referido §1º do art. 154 da lei, quanto ao fato de que 

o conselheiro sempre deve votar no interesse da companhia, mas a 

objeção não tem procedência, já que permanece em vigor a regra do §2º 

do art. 118, quanto ao fato de que o acordo de acionistas não exime o 

acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto ou pelo 

poder de controle. 

A única alteração, no particular, e bastante relevante, é que o acionista 

não poderá – mesmo se o acordo prever – votar contra o interesse da 

companhia ou de forma que caracteriza abuso de poder de controle, mas 

essa exceção deverá ser expressamente invocada, já que o 

descumprimento do disposto no acordo estará sempre sujeito a revisão 

judicial ou por via de arbitragem. Não existe, assim, a suposta 

possibilidade de o conselheiro descumprir o acordo com base na sua 

“liberdade de consciência”. Se o fizer, deverá necessariamente basear-

se naquelas hipóteses estabelecidas numeros clausus no referido §2º do 

art. 118. 79 

 

A explicação do expert, deste modo, abre exceções para a vinculação do exercício 

do voto do conselheiro aos termos do acordo de acionistas. De todo modo, não parece que 

a dúvida a respeito da incompatibilidade destes dispositivos possa ser solucionada com 

base apenas nestas parcas linhas. 

Malgrado seja ainda majoritária, a opinião de que não há incompatibilidade entre 

o dever de independência e a sistemática de vinculação do voto dos conselheiros não é 

unânime. A corrente minoritária tem os principais argumentos sintetizados em artigo de 

autoria de Marina Gelman, Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Valentin Seidler: 

 

Nesse contexto, o conselho de administração, por sua função de 

monitoramento e fiscalização da gestão das companhias, é considerado 

um mecanismo central de boa governança corporativa capaz de mitigar 

as fragilidades do processo de administração de uma empresa (Enriques & 

Volpin, 2007). Para cumprir esse papel, contudo, é relevante que o conselho 

possa agir de maneira profissional, técnica, livre de influências, 

portanto independente. Caso as empresas tenham uma estrutura de 

propriedade dispersa ou sejam controladas por um acionista 

majoritário, o perigo é que o conselho de administração, em vez de 

representar os interesses da empresa (e, portanto, também dos acionistas 

minoritários), tenha vínculos estreitos com a administração (ou com o 

                                                           
79 Idem. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902015000300345#B31
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902015000300345#B31
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acionista majoritário) com a qual interage com regularidade, perdendo 

sua independência, quando sua função é monitorá-la. 

No Brasil, embora a legislação vigente crie para o membro do conselho 

de administração o dever de independência, permite, ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, que acionistas se componham contratualmente por 

meio de AAs no sentido de coordenar não apenas seu voto como 

também o voto dos conselheiros por eles eleitos no âmbito desses 

acordos. (grifo nosso) 80 

 

Como observado anteriormente nesta monografia, o conselho de administração 

tem papel importante na fiscalização e monitoramento da diretoria. Esta independência 

pode ser ferramenta tanto para aperfeiçoar o mecanismo pelo qual os acionistas 

controladores controlam os diretores – seus agents, na linguagem da teoria da agência – 

como também (e especialmente) ferramenta dos minoritários para mitigar os efeitos da 

prática do tunneling, mais frequente no cotidiano empresarial do Brasil. 

De toda sorte, a discussão não se encerra por aí. Além da aparente contradição em 

se exigir, de um lado, um conselho independente, fiscalizador, e de outro, permitir a 

estipulação de amarras em acordo de acionistas para o voto do conselheiro, existe outro 

questionamento importante à sistemática de vinculação do voto dos conselheiros. 

Questiona-se, ademais, como um conselheiro de administração pode ser responsável (em 

conjunto com os outros conselheiros) pela ação colegiada do conselho de administração, 

se seu voto está vinculado ao que fora decidido por terceiros? Como culpabilizar alguém 

por um determinado dano se não houve liberdade de escolha no momento da manifestação 

da vontade? 

Por exemplo, no caso da Usiminas a ser analisado em maior profundidade mais a 

frente, restou claro – até pela leitura do material disponível no site da Usiminas referente 

ao imbróglio – que os conselheiros ficaram receosos em serem responsabilizados pelos 

danos causados à companhia pelos diretores81. Dito de outro modo, se os membros do 

                                                           
80 GELMAN, Marina; CASTRO, Luiz Ricardo Kabbach De; SEIDLER, Valentin. Efeitos da vinculação de conselheiros 
ao acordo de acionistas no valor da firma. Rev. adm. empres.,  São Paulo ,  v. 55, n. 3, p. 345/358, 2015 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475902015000300345&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 05/05/2016.  
81 Na manifestação e voto dos membros do conselho de administração nomeados pela Nippon Steel na 
RCA do dia 25/09/14, ficou registrado o seguinte: “ (h) o artigo 158, §1º da Lei das Sociedades por Ações 
é igualmente claro no sentido de que o conhecimento de atos ilícitos praticados por outros 
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conselho votassem de acordo com o que rezava a literalidade do acordo de acionistas, 

poderiam ser considerados responsáveis solidários com base no art. 158, §1º, LSA82. 

A respeito da responsabilidade dos conselheiros de administração por atos dos 

diretores, ensina José Waldecy Lucena: 

 

Em suma, os membros do conselho de administração não são, em 

princípio, responsáveis por ato ilícito praticado por diretor. Essa 

responsabilidade somente se concretizará se ocorrente uma das 

ressalvas feitas na primeira parte do parágrafo 1º, as quais se tresdobram 

nas seguintes situações: (a) conivência para a prática do ato ilícito; (b) 

negligência em apurar sua prática; (c) omissão em impedir o ato, do 

qual teve prévio conhecimento.83 

 

Para sintetizar, o resultado é que, a julgar pelas inúmeras discussões suscitadas, a 

alteração promovida pela lei nº 10.303/01 causou uma grande potencialidade em se gerar 

situações de insegurança e caos. Os indícios até agora apresentados apontam que essa 

insegurança jurídica pode ser decorrente de: (i) um possível conflito normativo entre as 

normas do dos §§ 8º e 9º do art. 118, LSA e o art. 139, LSA; (ii) uma incompatibilidade 

da sistemática da vinculação do voto dos conselheiros com o dever de independência dos 

conselheiros, as funções do conselho e, por fim, (iii) desarmonia desta sistemática com o 

regime de responsabilidade dos conselheiros.  

Outrossim, vimos ainda que a legislação atual, com as dúvidas e brechas que 

provoca, pode facilitar a prática do tunneling pelos acionistas majoritários, por conta da 

mitigação do poder de monitoramento do conselho de administração. Parece ser difícil 

negar que o conselho de administração, com sua função fiscalizadora, pode ficar reduzido 

                                                           
administradores também sujeita a responsabilização caso os administradores que tiverem conhecimento 
deixarem de agir para impedir a prática de referidos atos. 
(i) nesse contexto, como todos os membros do CA têm agora total conhecimento das Questões de 
Conformidade, sua omissão pode resultar em sua responsabilização nos termos da lei. (...)” 
82 Art. 158, § 1º, LSA: O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo 
se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de 
agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça 
consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê 
ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à 
assembléia-geral. (grifo nosso) 
83 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas – comentários à lei (arts. 121 a 188). Vol. II. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009. 
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à irrelevância, caso sócios majoritários estruturem eficazmente seus acordos de acionistas 

(mesmo em companhias abertas). O leading case da Usiminas, a ser estudado na próxima 

parte dessa monografia, servirá de alicerce para uma melhor compreensão acerca deste 

trágico cenário de incertezas que começamos a explicitar na primeira parte deste trabalho. 
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PARTE 2 – O CASO USIMINAS 

 

4. A ESTRUTURA SOCIETÁRIA E O CONTEXTO HISTÓRICO DA USIMINAS 

 

A Usiminas foi fundada em 25 de abril 1956, na sede da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais. Conforme nos conta Magalhães Gomes84, a Usiminas teve 

inicialmente capital subscrito por engenheiros, industriais, comerciantes, médicos, 

fazendeiros, professores, advogados, etc. Da escritura lavrada constava a denominação 

da companhia “Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS”, a sede em Belo 

Horizonte, capital de Cr$ 5.700.000, em ações de Cr$ 1,00. 

Após a constituição da companhia e as mostras de disposição do governo federal 

em dar continuidade ao projeto, algumas nações estrangeiras se mostraram interessadas. 

A despeito de terem existido conversas com empresas e potenciais investidores franceses 

(e.g. Usinas Creusot), alemãs (e.g. Casas Krupp) e italianos, o pacto fora firmado com os 

japoneses.  

Assim que, em meados de 1957, a companhia, antes de capital estritamente 

nacional, autoriza a entrada de investimento japonês85-86. A história da parceria começa 

quando com o envio de uma missão ao Japão composta por autoridades do governo 

mineiro, empresários locais e administradores da Usiminas, e culmina com a celebração 

do acordo Lanari-Horikoshi. Referido acordo tem entre as suas principais decisões:  (i) a 

sede da empresa deveria permanecer em Belo Horizonte; (ii) a diretoria seria composta 

por cinco elementos (como já era previsto na Ata da Assembleia de Constituição). Mas 

dois destes diretores deveriam ser japoneses e três brasileiros; (iii) a participação dos 

grupos japonês e brasileiro seria, respectivamente, de 40% e 60% do capital87; e (iv) o 

                                                           
84 MAGALHÃES GOMES, Francisco de A. História da Siderurgia Brasileira. Belho Horizonte: Ed. Itatiaia; São 
Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1983, p. 319. 
85 MAGALHÃES GOMES, Francisco de A. História da Siderurgia Brasileira. Belho Horizonte: Ed. Itatiaia; São 
Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1983, p. 324. 
86 Jornal “Diário do Aço”. Edição especial de Domingo 26/10/2014. Disponível 
emhttp://www.euamoipatinga.com.br/coluna/pdf/Cidade%20Jardim%20261014.PDF. Acesso em 
10/01/2016. 
87 De acordo com o livro de Francisco de A. Magalhães Gomes, o capital inicial seria de Cr$ 3.2 bilhões, 
sendo elevado para Cr$ 4 bilhões depois do início da operação da usina. 
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recurso brasileiro seria subscrito pelo Estado através, principalmente, do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico (BNDE), pelo governo e entidades do Estado de Minas 

Gerais, pela Companhia Siderúrgica Nacional, pela Companhia Vale do Rio Doce, pela 

Companhia Aços Especiais Itabira (Acesita), havendo ainda aportes de  entidades e 

pessoas de direito público ou privado.  

Quanto à participação do BNDE, pode-se dizer que a mesma foi concretizada em 

três vertentes. Primeiro, através de uma participação acionária (contrato de 16 de janeiro 

de 1958), depois, um financiamento em moeda nacional (contrato de 28 de agosto de 

1959), e, por fim, um aval a créditos externos (contratos de 16 de janeiro de 1958 e 12 de 

maio de 1960)88. 

Neste contexto é que, em 16 agosto do ano de 1958, o então presidente Juscelino 

Kubitscheck dá o pontapé inicial para a construção de uma usina na cidade de Ipatinga-

MG – até então um vilarejo composto por 300 habitantes – que ficaria pronta para operar 

somente no ano de 1962. 

Após a expansão da indústria siderúrgica nacional durante as décadas de 1960 e 

1970, – durante as quais a produção brasileira de aço em lingotes saltou de 1.866 mil 

toneladas no ano de 1959 para 8.308 mil toneladas em 197589 – as dívidas financeiras das 

siderúrgicas as levaram para o caminho da crise durante toda a década de 1980. Boa parte 

das receitas se destinavam a quitação de passivos financeiros, engessando a possibilidade 

de expansão das companhias e comprometendo a saúde financeira. A solução para a crise 

poderia estar no aumento de preços, mas isto era contrário à política inflacionária do 

governo federal. A possibilidade de salvação por aporte de capital, objetivando ampliar a 

produção, tampouco era viável para o Estado naquela época90.  

Deste modo, até o final da década de 1980, os mecanismos de geração de recursos 

das siderurgias estavam bastante atrelados ao Estado. Fontes de recursos como 

empréstimos, autofinanciamentos ou investimentos, dependiam, em grande medida, de 

                                                           
88 Artigo: “O setor siderúrgico”, por Maria Lúcia Amarante de Andrade e Luiz Maurício da Silva Cunha. 
Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/l
ivro_setorial/setorial03.pdf. Acesso em 10/05/2016. 
89 História da Siderurgia Brasileira/ Francisco de A. Magalhães Gomes. – Belho Horizonte: Ed. Itatiaia; 
São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1983, p. 353. 
90 KAZUE MIYAJI, R. As interações entre o capital financeiro e produtivo e a condição econômico-
financeira da indústria siderúrgica entre 1994 e 2003. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_setorial/setorial03.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_setorial/setorial03.pdf
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entidades como o BNDES, Banco Central, Conselho Interministerial de Preços, Banco 

do Brasil, etc. 

A Usiminas foi a primeira companhia siderúrgica a ser privatizada, e, em outubro 

de 1991, é realizado a primeira oferta de ações ordinárias, com a venda de 70% das ON 

da companhia e sua abertura de capital na Bovespa. As principais compradoras de ações 

com direito à voto, na época, foram as seguintes: Bozano (7,6%), outros Bancos (20,6%), 

CVRD (15%), Previ (15%), outros fundos de pensão (11,1%), distribuidores (4,4%).  

Após a privatização, a estrutura acionária da Usiminas ainda se modificou, até 

chegar aos moldes atuais, onde esta composição é formada por um grupo de controle 

formado pelo Grupo Nippon (29,45% ON), Ternium/Tenaris (27,66% ON - empresas do 

grupo ítalo-argentino Techint) e PreviUsiminas (6,75% ON). Assim, essas empresas 

concentram em suas mãos 63,86% do capital votante, e possuem um acordo de acionistas.  

 

5. O ACORDO DE ACIONISTAS E O ESTATUTO DA USIMINAS. O CASO 

USIMINAS. 

 

Assinado pelas partes integrantes do bloco controlador em 16 de janeiro de 2012, 

o acordo de acionistas da Usiminas conta com cláusulas que consagram a sistemática de 

Reunião Prévia/Vinculação do voto do membro do conselho de administração, debatida 

na primeira parte deste trabalho91. Por conseguinte, podemos dizer que a revisão de todas 

essas cláusulas do pacto de acionistas é fundamental para que se compreenda a disputa 

que cerca o caso a ser estudado nesta monografia, para, posteriormente, debater-se a ratio 

da decisão judicial que decidiu pela impossibilidade de vinculação do voto do conselheiro 

de administração in casu.  

Como mencionado na introdução desta monografia, o caso objeto trata da 

possibilidade da vinculação do voto do membro do conselho de administração – eleito 

por uma das partes nos termos de acordo de acionistas – à sistemática da “reunião prévia” 

                                                           
91 Para acesso ao arquivo digital contendo o acordo de acionistas da Usiminas S/A: 
http://ri.usiminas.com/ptb/1225/Acordo%20de%20Acionistas_16.01.12_P%FAblico.pdf. Acesso em 
13/05/2016. 

http://ri.usiminas.com/ptb/1225/Acordo%20de%20Acionistas_16.01.12_P%FAblico.pdf
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consagrada em um dado acordo de acionistas. Apesar do objeto principal da ação a ser 

estudada dizer respeito, essencialmente, à discussão sobre se a acionista signatária do 

acordo poder dar uma orientação de voto distinta do que fora decidido em reunião prévia, 

a questão pode perfeitamente ser pensada sob o ponto de vista do conselheiro. 

Pois bem, retornando ao acordo de acionistas da Usiminas, percebemos que a 

cláusula 4.1 prevê a necessidade da realização de uma reunião prévia, anterior à realização 

de cada Assembleia Geral e de cada reunião do conselho de administração. Em tal 

reunião, os signatários do acordo devem formular e adotar um posicionamento unificado 

a ser adotado e observado pelos mesmos na Assembleia Geral ou pelos membros do 

conselho de administração indicados pelos signatários. 

Exceto conforme disposto na Cláusula 4.15, anteriormente a cada 

Assembleia Geral e a cada reunião do Conselho de Administração, os 

Acionistas realizarão uma reunião (“Reunião Prévia”) para formular e 

adotar um posicionamento unificado a ser manifestado pelos Acionistas 

em tal Assembleia Geral ou pelos membros do Conselho de 

Administração indicados pelos Acionistas na referida reunião do 

Conselho de Administração, conforme o caso. Os Acionistas 

concordam e comprometem-se a exercer os direitos de voto decorrentes 

das suas Ações Vinculadas na Assembleia Geral como um bloco único 

e unificado, de acordo com a(s) Resolução(ões) Especial(is) (conforme 

definido na Cláusula 4.3) e/ou a(s) Resolução(ões) Ordinária(s) 

(conforme o caso) adotada(s) na respectiva Reunião Prévia. Cada um 

dos Acionistas concorda e compromete-se, ainda, a fazer com que o(s) 

membro(s) do Conselho de Administração (ou o(s) respectivo(s) 

suplente(s)) indicado(s) por tal Acionista vote(m) em cada reunião do 

Conselho de Administração em conformidade com a(s) Resolução(ões) 

Especial(is) e/ou a(s) Resolução(ões) Ordinária(s) (conforme o caso) 

adotada(s) na respectiva Reunião Prévia. (grifo nosso) 

 

O acordo de acionistas da Usiminas prevê, ademais, quais são as regras de 

aprovação das “Resoluções” nas reuniões prévias. Estas resoluções devem expressar o 

posicionamento unificado adotado na reunião prévias. Para um determinado 

posicionamento unificado ser adotado, o acordo de acionistas estabelece matérias que 

necessitam de um quórum de aceitação de 90% das ações representativas dos signatários 

do acordo para aprovar um determinado posicionamento em Reunião Prévia (neste caso, 

faz-se uma “Resolução Especial”), e outras as quais demandam 65% de aprovação (neste 

caso, ter-se-á uma “Resolução Ordinária”). Os acionistas se comprometem, pelo acordo, 
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que deveriam fazer com que os conselheiros votassem em consonância com àquilo que 

fora expresso em uma Resolução Especial ou em uma Resolução Ordinária. 

Neste diapasão é que estabelece a cláusula 4.14 do acordo de acionistas da 

Usiminas: 

 

Os Acionistas concordam que a aprovação de resolução em Reunião 

Prévia envolvendo qualquer matéria a ser submetida à, ou a ser 

resolvida em Assembleia Geral ou reunião do Conselho de 

Administração, exceto pelas matérias que requeiram aprovação por 

Resolução Especial nos termos da Cláusula 4.3, requererá de aprovação 

por Resolução Ordinária. Caso qualquer resolução atinente a matéria 

que requeira aprovação por Resolução Ordinária, e que não tenha sido 

assim aprovada, seja proposta por qualquer Pessoa e/ou submetida à 

votação em Assembleia Geral ou em reunião do Conselho de 

Administração, cada Acionista deverá votar contra tal proposta de 

resolução na referida Assembleia Geral ou deverá fazer com que o(s) 

membro(s) do Conselho de Administração (ou respectivo(s) 

suplente(s)) indicado(s) por tal Acionista vote(m) contra tal proposta de 

resolução na referida reunião do Conselho de Administração (conforme 

o caso).  

Os Acionistas concordam que o orçamento plurianual de investimento 

(ou qualquer de suas revisões anuais) será apresentado aos Acionistas 

em Reunião Prévia anteriormente à sua apreciação e aprovação formais 

pelo Conselho de Administração; ressalvado, no entanto, que, não 

obstante qualquer disposição em contrário nesta Cláusula 4.14 ou em 

qualquer outra disposição deste Acordo, é certo e acordado que tal 

apresentação será feita apenas para fins informativos e qualquer 

orçamento de investimento (ou qualquer de suas revisões) assim 

apresentado não será vinculante. (grifo nosso) 

 

Desta sorte, a cláusula 4.14 estabelece um comando para o acionista, que deverá 

orientar o membro do conselho indicado por si vote de modo contrário à proposta 

apresentada, no caso em que não haja aprovação por Resolução em reunião prévia.  

Ademais, a cláusula 4.8 do acordo de acionistas coloca o seguinte: 

 

NSC e o Grupo T/T terão o direito de indicar por consenso o Diretor-

Presidente da Usiminas, cuja indicação será aprovada por Resolução 

Ordinária adotada com o voto afirmativo de NSC e do Grupo T/T. A 

destituição ou substituição do Diretor-Presidente dependerá de 
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consenso entre NSC e o Grupo T/T, sendo também aprovada por 

Resolução Ordinária adotada com o voto afirmativo de NSC e do Grupo 

T/T. (grifo nosso) 

 

 O Estatuto Social da Usiminas vigente à época do caso gerador prevê no item (a) 

do art. 13 a competência do conselho de administração para a eleição e destituição dos 

diretores da companhia: “Art. 13 – Compete ao Conselho de Administração: a) eleger e 

destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes, na forma deste Estatuto, as atribuições”. 

 Neste quadro é que surge a controvérsia objeto deste trabalho, referente à 

discussão em torno da destituição de três diretores estatutários da Usiminas (incluso o 

diretor-presidente da companhia).  

Em setembro de 2012, descobriu-se que valores não autorizados tinham sido 

pagos aos diretores envolvidos, supostamente a título de “bônus”.  

Ainda em 2012, o presidente do conselho de administração foi informado pelo sr. 

Eguren que os pagamentos indevidos haviam sido feitos aos diretores. No mesmo mês, o 

mesmo Eguren informou que os valores haviam sido integralmente devolvidos à 

companhia92.  

Após a história ficar adormecida por algum tempo, por volta de janeiro de 2014 

surgiram suspeitas de que a verba recebida indevidamente por parte dos referidos 

diretores na verdade não havia sido devolvida. A verba tratar-se-ia de um pagamento de 

bônus, denominado “Bônus Car”, sendo que este montante não estaria contemplado nas 

remunerações dos diretores aprovadas pela companhia93.  

Pouco tempo depois, tendo em vista estas suspeitas, o presidente do conselho de 

administração requer uma auditoria interna para investigar as suspeitas que recaíam sobre 

                                                           
92 Fonte: Ata da RCA do dia 25/09/14, acessar: http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html. Acesso em 
13/05/2016. A decisão judicial ora comentada também confirma esta narrativa. 
93 Para mais detalhes dos valores envolvidos, acessar o endereço: http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1075/noticias/so-piora-a-guerra-entre-os-controladores-da-usiminas. Acesso em 
15/05/2016. 

http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/so-piora-a-guerra-entre-os-controladores-da-usiminas
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/so-piora-a-guerra-entre-os-controladores-da-usiminas
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os diretores. Assim que, em abril de 2014, a auditoria confirma as suspeitas de 

recebimento de valores não aprovados por qualquer órgão estatutário94. 

Devido a estas graves suspeitas, supostamente confirmadas pelo resultado da 

auditoria interna, foram contratadas auditorias externas e independentes para avaliar o 

episódio de maneira mais isenta. Em setembro de 2014, apresentaram-se os resultados, 

os quais ratificaram a existência de pagamento de bônus não autorizados para os três 

diretores estatutários, sem que houvesse previsão estatutária ou aprovação de qualquer 

órgão societário. A aprovação do pagamento destes valores deveria caber à Assembleia 

Geral, segundo determina o art. 10 do Estatuto da Usiminas. 

Com este cenário é que se realiza reunião prévia no dia 23 de setembro de 2014, 

devendo-se deliberar acerca da destituição dos três diretores em questão. Consoante 

vimos mais acima, a cláusula 4.8 do acordo de acionistas demandava consenso entre o 

grupo Nippon e a Ternium/Tenaris para decidir pela destituição do Diretor-Presidente.  

No dia 25 de setembro de 2015, reuniu-se o conselho de administração da 

Usiminas para decidir, entre outras matérias, a destituição dos três membros da diretoria 

que teriam recebido vantagens não aprovadas pelos acionistas, segundo auditorias interna 

e externa95. O conselho de administração da Usiminas era composto por dez membros, 

sendo que três membros indicados pelo grupo Ternium/Tenaris, três membros indicados 

pelo grupo Nippon, o que permitia a estes acionistas decidir sobre todas as matérias em 

reunião prévia, com a vinculação de seus seis membros. 

Em detalhes, o conselho era assim composto: Paulo Penido Pinto Marques, 

Fumihiko Wada e Eiji Hashimoto (Nippon); Alcides José Morgante, Daniel Agustín 

Novegil e Roberto Caiuby Vidigal (Ternium Tenaris); além destes seis membros, que 

representavam o bloco de controle, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e José Oscar 

Costa de Andrade (CEU). Os membros restantes, Wanderley Rezende de Souza e Marcelo 

                                                           
94 Informação obtida a partir do acórdão do processo 1.0024.14.246746-3/001. 
95 Para acesso à ata da RCA do dia 25/09/14, acessar: http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html. 
Acesso em 13/05/2016. A ata da reunião do conselho de administração fornece muitas das informações 
citadas neste capítulo. 

http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html
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Gasparino da Silva, são representantes dos acionistas minoritários, e foram indicados, 

respectivamente, pela Geração Futuro e pela Previ96. 

Na RCA do dia 25 de setembro de 2014, metade dos conselheiros de 

administração votaram pela destituição dos diretores acusados de receberem bônus 

indevidos97. Isto se deu a despeito da deliberação em reunião prévia não ter aprovado 

qualquer Resolução acerca do tema. O presidente do conselho de administração, com 

protestos dos dissidentes, computou o voto pela destituição dos diretores, malgrado a 

discussão jurídica em torno da necessidade de vinculação do voto naquela situação. Todo 

este imbróglio se espalhou para a seara judicial, ocasionando o nosso caso gerador.  

O voto do desembargador relator, Vicente de Oliveira Silva, no acórdão do TJMG, 

de 05 de maio de 2015, explica bem o ocorrido, ao citar a ata da reunião do conselho de 

administração: 

  

Os Conselheiros Paulo Penido Pinto Marques, Eiji Hashimoto, 

Fumihiko Wada, Marcelo Gasparino da Silva e Wanderley Rezende de 

Souza votaram pela destituição imediata dos Diretores Julián Alberto 

Eguren, Marcelo Rodolfo Chara e Paolo Felice Bassetti de seus cargos 

e pela devolução dos valores que por eles foram indevidamente 

recebidos. Os conselheiros Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby 

Vidigal, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e 

José Oscar Costa de Andrade, tendo em vista a ausência de resolução 

na Reunião Prévia dos membros do Bloco de Controle, votaram 

contrariamente a qualquer deliberação neste momento e, 

consequentemente, pela manutenção dos referidos Diretores em seus 

cargos. 

O Presidente do Conselho de Administração informou que, não 

obstante a ausência de resolução na Reunião Prévia dos membros do 

                                                           
96 Para esta informação, acessar o link exposto na referência anterior. 
97 Conforme comunicado ao mercado da Usiminas S/A realizado no dia 25/09/14. Disponível em: 
http://v4-usiminas.infoinvest.com.br//ptb/4297/Comunicado%20ao%20mercado%2026.09.14.pdf. 
Acesso em: 05/04/2016. O conteúdo do comunicado é o seguinte: “Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), em cumprimento aos termos do § 4º do art. 157 da Lei nº 
6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, vem informar que, em reunião realizada nesta data, o Conselho 
de Administração, por 5 (cinco) votos a 5 (cinco) e o voto de desempate do Presidente do Conselho, na 
forma do artigo 11 do Estatuto Social, aprovou: (i) a destituição do Diretor Presidente da Companhia, Sr. 
Julián Eguren, do Diretor Vice Presidente de Subsidiárias, Sr. Paolo Bassetti, e do Diretor Vice Presidente 
Industrial, Sr. Marcelo Chara; e (ii) a eleição, em caráter temporário, do Sr. Rômel Erwin de Souza para os 
cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice Presidente Industrial da Companhia e do Sr. Ronald 
Seckelmann para o cargo de Diretor Vice Presidente de Subsidiárias, que, portanto, passam a acumular 
tais cargos com os atuais já desempenhados, até que o Conselho de Administração eleja novos diretores 
em caráter definitivo”. 

http://v4-usiminas.infoinvest.com.br/ptb/4297/Comunicado%20ao%20mercado%2026.09.14.pdf
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Bloco de Controle, computaria os votos proferidos por todos os 

Conselheiros pelas razões expostas em sua manifestação de voto por 

escrito, que será anexada à presente Ata (Anexo 8). 

Considerando o disposto no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, 

que confere "aquele que estiver na Presidência dos trabalhos terá, além 

de seu voto pessoal o de desempate", foi aprovada a destituição 

imediata dos Diretores Julián Alberto Eguren, Rodolfo Chara e Paolo 

Felice Bassetti de seus cargos e a devolução dos valores que por eles 

foram indevidamente recebidos. (grifo nosso) 

 

Portanto, coube ao presidente do conselho de administração o voto de minerva 

para desempatar a deliberação, empatada em cinco votos para cada lado.  

Eis aí os contornos gerais deste caso, no qual já podemos observar desde já a 

discussão jurídica principal do presente trabalho. Como bem sintetizou o desembargador 

Álvares Cabral da Silva em seu voto, o cerne da controvérsia parece o seguinte: “A 

eventual falta de consenso dos acionistas controladores sobre o item 3 da ordem do dia 

na respectiva Reunião Prévia, teria o condão de impedir que os conselheiros indicados 

por tais acionistas controladores votassem na reunião do Conselho de Administração, a 

favor de medidas necessárias para proteger tais interesses da companhia?”. 

O caso concreto, assim, envolve discussões da primeira parte da presente 

monografia. Por exemplo, temos a colisão entre o artigo 118, § 8º, LSA com o artigo 139, 

LSA, no momento em que uma reunião prévia dos signatários do acordo de controle da 

Usiminas determina como os conselheiros indicados no termo do acordo deve votar. 

O regime jurídico societário adotado pela legislação brasileira privilegiou o 

modelo da duplicidade de órgãos societários para as companhias abertas, como a 

Usiminas. Se o conselho de administração deve existir por lei, suas competências não 

podem ser outorgadas a outro órgão por lei, infere-se que este órgão tem uma função 

relevante e não pode ter suas competências derrogadas nem sequer pela Assembleia 

Geral. Cuida-se de uma consequência do princípio da indelegabilidade orgânica nas 

sociedades. Conforme leciona Carvalhosa ao comentar o art. 139 da LSA: 
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A indelegabilidade assegura a legitimidade das competências tanto dos 

órgãos como dos atos praticados pelos seus respectivos membros. Os 

poderes e respectivas reservas de competência advêm da lei e não da 

vontade dos acionistas.  

Os órgãos é que manifestam a vontade social. São eles obrigatórios, não 

podendo o contrato suprimi-los e muito menos delegar os poderes de 

um a outro ou a outros. 98 

 

Além da contradição do art. 118, §§ 8º e 9º, com o artigo 139, o caso da Usiminas 

envolve o choque dos parágrafos introduzidos pela lei 10.303/01 com os artigos 154, §1º 

e 158, §1º, LSA. Sob o enfoque do acionista, vale destacar o artigo 118, § 2° da LSA99. 

No caso da Usiminas a existência deste artigo tornava complexa a situação sob a 

perspectiva da Nippon Steel, visto que esta acionista acabou por orientar seus 

conselheiros a votarem de modo diverso ao que fora decidido em reunião prévia, com 

base também neste dispositivo. O raciocínio por trás da decisão desta acionista era 

simples. A Nippon Steel poderia ser responsabilizada futuramente por abuso no poder de 

controle, com base no art. 117, §1º, LSA, caso simplesmente cumprisse, sem 

questionamentos, o decidido na reunião prévia do dia 23 de setembro de 2014. 

Para os conselheiros que tiveram conhecimento do recebimento de verbas 

indevidas, supostamente em desconformidade com as normas estatutárias e legais, existia 

o risco de responsabilização, com base no art. 158, §1º da LSA100. Os conselheiros 

indicados pela Nippon chegaram a lançar mão deste argumento em sua manifestação 

conjunta de voto, a fim de se “desvincularem” da decisão tomada em reunião prévia do 

                                                           
98 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, Volume 3. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 86. 
99 LSA. Art. 118, §2º: Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade 
no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117). 
100 LSA. Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome 
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que 
causar, quando proceder: 
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 
II - com violação da lei ou do estatuto. 
§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for 
conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir 
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência 
em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por 
escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. 
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dia 23 de setembro de 2014. O entendimento ficou registrado na ata da RCA do dia 25 de 

setembro, conforme abaixo101: 

 

(...) (h) o artigo 158, §1º da Lei das Sociedades por Ações é igualmente 

claro no sentido de que o conhecimento de atos ilícitos praticados por 

outros administradores também sujeita a responsabilização caso os 

administradores que tiverem conhecimento deixarem de agir para 

impedir a prática de referidos atos. 

(i) nesse contexto, como todos os membros do CA têm agora total 

conhecimento das Questões de Conformidade, sua omissão pode 

resultar em sua responsabilização nos termos da lei (...) 

 

Ou seja, quando da reunião do conselho de administração do dia 25 de setembro 

de 2014, os membros do conselho tinham diante de si este emaranhado de normas legais 

(contraditórias) e estatutárias, além do próprio acordo de acionistas que os dava muitos 

motivos para hesitar. Prova de que a situação dos conselheiros (especialmente os 

indicados pela Nippon) não era fácil foi a pressão exercida pelo grupo Ternium/Tenaris, 

ao insistir que os membros do conselho indicados pelo bloco de controle deveriam votar 

em consonância com a decisão da reunião prévia, fazendo valer o acordo de acionistas.  

Um pouco depois da RCA do dia 25 de setembro de 2014, o ex-presidente da 

CVM, Marcelo Trindade, que atuou como advogado do o grupo Ternium/Tenaris neste 

caso, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico que a interpretação da Nippon 

Steel ao art. 118 seria “danosa ao país”, por gerar um ambiente de instabilidade a contratos 

privados. Para o advogado do grupo Ternium/Tenaris, não haveria diferença entre seguir 

o acordo de acionistas e agir no melhor interesse da empresa102. Percebe-se, assim, que a 

posição do grupo Ternium/Tenaris neste imbróglio era convergente com a opinião de 

grandes juristas brasileiros, como Nelson Eizirik e Paulo Cézar Aragão, já mencionados 

neste trabalho. 

                                                           
101 Para acesso à ata da RCA do dia 25/09/14, acessar: http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html. 
Acesso em 13/05/2016. 
102 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/3768946/caso-usiminas-expoe-dilema-de-
conselho. Acesso em 08/04/2016. 

http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html
http://www.valor.com.br/empresas/3768946/caso-usiminas-expoe-dilema-de-conselho
http://www.valor.com.br/empresas/3768946/caso-usiminas-expoe-dilema-de-conselho
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Pois, agora que conhecemos sobre as normas e os aspectos mais relevantes 

atinentes ao caso objeto, passemos à análise dos argumentos utilizados pelos 

desembargadores para o julgamento deste impasse entre as acionistas Nippon Steel e o 

grupo Ternium/Tenaris na companhia Usiminas. 

 

6. A AÇÃO JUDICIAL CONTRA A DECISÃO DE 25.09.2014 DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA USIMINAS. 

6.1 Breve histórico da ação 

Após a realização da Reunião Prévia do dia 23 de setembro de 2014 referida no 

tópico anterior, o grupo Ternium/Tenaris ingressou com uma ação cautelar inominada na 

Vara Empresarial de Belo Horizonte (MG) contra o grupo Nippon, pretendendo a 

suspensão, de plano, da eficácia do afastamento dos diretores deliberado em reunião do 

conselho de administração, e que se determinasse que a Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais se abstivesse de arquivar e registrar a ata referente à RCA103. 

O grupo TT realizou pedido de antecipação de tutela visando a suspensão da 

realização da Reunião do RCA marcada para o dia 25 de setembro. Este pedido foi 

indeferido pelo juízo de primeiro grau em decisão fundamentada, antes mesmo da reunião 

do RCA. 

Após a realização da RCA da Usiminas, no dia 25 de setembro de 2014, o juízo 

de primeiro grau manteve a sua decisão, no sentido de não suspender a eficácia do 

afastamento dos diretores deliberado no conselho de administração e não determinar 

qualquer restrição à atividade de registro e arquivamento da JUCEMG, no que toca à 

referida ata. 

 Descontente com a decisão de primeira instância, o grupo TT interpõe um agravo 

de instrumento104 contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial 

da Comarca de Belo Horizonte. É justamente a dialética presente nos votos dos 

                                                           
103 A esse respeito, ver: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ternium-tentou-impedir-
reuniao-que-destituiu-cupula-da-usiminas-imp-,1569492 . Acesso em 07/05/2016. 
104 TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0024.14.246746-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira 
Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ternium-tentou-impedir-reuniao-que-destituiu-cupula-da-usiminas-imp-,1569492
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ternium-tentou-impedir-reuniao-que-destituiu-cupula-da-usiminas-imp-,1569492
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desembargadores em suas decisões acerca deste recurso interposto pelo grupo TT que 

será objeto de exame aqui. 

 O recurso foi julgado por três desembargadores: o relator, desembargador Vicente 

de Oliveira Silva; o primeiro vogal, desembargador Manoel dos Reis Morais; e, por fim, 

o desembargador Álvares Cabral da Silva. 

 O des. Vicente de Oliveira Silva inicia o seu voto assegurando a competência do 

conselho de administração, quando existente, para eleger e destituir os diretores. O 

desembargador se escora nos arts. 138, §2º, 139 e 142, II, LSA, para comprovar esta 

premissa. Ou seja, no caso da Usiminas S/A, companhia aberta, a competência para 

deliberar acerca da destituição dos três diretores seria mesmo do conselho de 

administração, sem dúvidas. 

 Após apresentar este pressuposto, o desembargador relator aprofunda-se na 

análise da cláusula 4.14 do acordo de acionistas da Usiminas vigente à época. Ao analisar 

esta cláusula, o desembargador relata o seguinte: 

 

Através da leitura da cláusula acima transcrita, constata-se que qualquer 

matéria a ser submetida à Assembleia Geral ou ao Conselho de 

Administração, que não demandasse Resolução Especial (matérias 

especificadas na cláusula 4.3), deveria ser aprovada em reunião prévia 

dos acionistas integrantes do acordo, através de Resolução Ordinária. 

Nota-se ainda que, submetida a matéria à resolução em Reunião Prévia, 

caso não aprovada pelos acionistas integrantes do acordo por meio de 

Resolução Ordinária, ficariam os acionistas participantes do acordo 

obrigados a votar contra a proposta da resolução em Assembleia Geral 

ou de fazer com que os membros do Conselho de Administração por 

eles indicados votassem contra a proposta de resolução na reunião do 

Conselho de Administração. 

 

Em outros termos, o desembargador relator contrapõe a cláusula 4.14 do Acordo 

de Acionistas da Usiminas com os artigos legais mencionados anteriormente. Infere-se 

que, para o desembargador relator, a competência do Conselho de Administração existe, 

mas está temperada pela existência da sistemática da reunião prévia/vinculação do voto 

do conselheiro. 
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 Posteriormente, o relator invoca o art. 118, caput e §8º, para confirmar a legalidade 

dos acordos de acionistas que versem sobre o direito de voto, ainda que vinculem o voto 

de membro do conselho de administração. Em seguida, cita a doutrina de Modesto 

Carvalhosa105, a fim de se dar maior suporte à possibilidade de vinculação e obrigação do 

presidente do conselho de administração em não computar voto proferido em desacordo 

com o posicionamento adotado em reunião prévia. 

 Ademais, o desembargador Vicente de Oliveira Silva destaca o fato de que os três 

diretores afastados receberam os valores que deram causa às suas destituições em 2012 e 

2013, sendo que, nestes exercícios sociais, os diretores tiveram suas contas devidamente 

aprovadas, sem reserva. Isto, prossegue o desembargador, de acordo com a jurisprudência 

do STJ106, resultaria na impossibilidade de responsabilização dos diretores. 

 Por fim, o desembargador relator defende a existência dos requisitos legais para a 

concessão da medida liminar, o que foge um pouco do escopo da presente análise.  

Ao final de seu voto, o desembargador relator sumariza seu argumento a favor do 

provimento do recurso em três pontos principais. O primeiro deles se refere à falta de 

consenso no grupo de controle a respeito da lisura dos valores recebidos. O relator não se 

alonga nesta questão, mas pode-se deduzir logicamente a inclinação do relator em 

entender que, não havendo consenso, não haveria como afirmar com segurança se o 

pagamento era irregular ou não.  

O segundo ponto, decorrente do primeiro, é que, não havendo segurança em se 

conhecer a lisura ou não dos recebimentos, vale o acordo de acionistas, sob pena de se 

violar frontalmente o art. 118, §8º da lei 6.404 (o desembargador relator cita este 

dispositivo pelo menos três vezes durante a sua fundamentação).  

E, derradeiramente, segundo o desembargador relator, a aprovação das contas dos 

administradores teria o condão de torna-los isentos deste tipo de responsabilidade. Neste 

                                                           
105 A citação se refere à seguinte obra: Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 2º volume, arts. 75 a 
137, 5ª edição, Editora Saraiva, p. 660-662 
106 São citadas, no voto do desembargador, as decisões seguintes: REsp 1313725/SP, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012; AgRg no Ag 
640.050/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/5/2009, DJe 1º/6/2009; AgRg 
no Ag 950.104/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/3/2009, DJe 30/3/2009; 
REsp 257.573/DF, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Terceira 
Turma, julgado em 8/5/2001, DJ 25/6/2001) 
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ponto, o desembargador relator talvez embaralhe em demasia duas situações ou análises 

bastante diferentes, pelo menos em teoria. Uma seria saber se há ou não responsabilidade 

pessoal do diretor pelos prejuízos causados à companhia, quando as suas contas são 

aprovadas pela Assembleia Geral. Outra situação, apartada da primeira, seria verificar a 

possibilidade do exercício de livre juízo dos conselheiros de administração em uma 

deliberação visando a afastar diretores. Parece-nos que a verificação do que se deve fazer 

no segundo caso deve ser levada à cabo, ainda que se admitisse a impossibilidade de ação 

civil reparatória ajuizada pela companhia, em face dos diretores. 

 Findo o primeiro voto, passemos à análise do voto do primeiro vogal, des. Manoel 

dos Reis Moraes. 

 Manoel dos Reis Moraes destaca dois aspectos fundamentais para a resolução do 

caso, quais sejam, o aspecto jurídico e o axiológico. Haveria, ainda, segundo o primeiro 

vogal, um terceiro aspecto, fundado no efeito prático da tutela pretendida pelo grupo TT. 

 O desembargador afirma que seu voto tem como “substrato de fundo” a dialética 

“realeana”, que seria composta pela “juridicidade das questões suscitadas, pela sua 

repercussão social e, por fim, pelos valores pretendidos (como a Justiça), mas implicados 

e polarizados dialeticamente”107.  

 É nítida a acentuada diferença na fundamentação deste voto, em relação ao voto 

do desembargador relator. Uma análise breve e positivista, no caso do primeiro, dá lugar 

a um voto mais denso e mais preocupado com questões axiológicas. O magistrado 

prossegue, reafirmando uma tese já utilizada por si: “em uma comunidade que se pretenda 

realmente "ética" não pode, em momento algum, tratar como momentos estanques e 

indissociáveis a norma, o fato e o valor, pena de a injustiça ser reavivada, quiçá como em 

recentes momentos históricos”108. 

 Logo em seguida, o primeiro vogal resume os argumentos de ambas as partes do 

processo. Após, afirma o magistrado que o primeiro tópico a ser analisado deve ser a “     

suposta dicotomia entre o Acordo de Acionistas e a LSA, bem como à maneira como foi 

                                                           
107 O desembargador primeiro vogal menciona a célebre obra: REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do 
Direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 
108 O livro citado nesta passagem do voto do desembargador é: ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém 
- um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999; RADBRUCH, Gustav. 
Filosofia do Direito. Coimbra: Coleção STVDIVM, Armênio Amado Editor, 1974). 
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praticado o exercício de direito de voto na Reunião do CA”. O desembargador então 

defende o bom cumprimento dos acordos de acionistas, na medida em que, por 

conseguinte, isto elevará o nível de segurança jurídica da companhia. O magistrado 

afirma não negar a vigência do (tão discutido) art. 118, §8º da Lei das S/A, porém, por 

outro lado, entende que se deve interpretar este dispositivo de modo integrativo com os 

demais dispositivos da lei, até porque o acionista não pode invocar o acordo para se eximir 

de responsabilidade (art. 118, §2º da Lei das S/A). Na continuidade deste argumento, cita 

os arts. 115, 116, 117 da Lei das S/A. Conclui que “a previsão da LSA de que o acordo 

deve ser observado não coloca o próprio acordo acima da lei na hipótese de haver 

incompatibilidade entre o que está convencionado, as deliberações que precisam ser 

votadas e o dever de consciência do acionista”. 

 O primeiro vogal cita então um trecho de um julgado do STJ para embasar a sua 

linha de raciocínio: “A doutrina declara a invalidade do acordo de acionistas que tenha 

por objeto o chamado voto de verdade, aquele que declara a legitimidade dos atos dos 

administradores”109. O acórdão do STJ citado pelo desembargador menciona a doutrina 

de Fábio Ulhoa Coelho110 para distinguir o voto de verdade, do voto de vontade. 

 

O voto pode ser 'de vontade' ou 'de verdade'. No primeiro, o acionista 

manifesta sua opção pela alternativa que mais lhe interessa entre as 

abertas na apreciação da matéria. No último, exterioriza o seu 

entendimento acerca da fidelidade, ou não, do documento em 

apreciação ao seu correspondente objeto.  

(...) 

Em princípio, os acionistas podem contratar sobre quaisquer assuntos 

relativos aos interesses comuns que os unem, havendo, a rigor, um 

único tema excluído do campo de contratação válida: a venda de voto. 

É nula a cláusula de acordo de acionista que estabeleça, por exemplo, a 

obrigação de votar sempre pela aprovação das contas da administração, 

das demonstrações financeiras ou do laudo de avaliação de bens 

ofertados à integralização do capital social. Também é nula a 

estipulação de um acionista votar segundo a determinação de outro. 

Quanto ao mais, inexiste vedação legal. Assim, sobre o exercício do 

voto de vontade e demais aspectos das relações societárias, os acionistas 

                                                           
109 O desembargador (primeiro vogal) cita o seguinte julgado do STJ: REsp 1152849/MG, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013. Esta decisão é 
pertinente para o caso, pois estabelece que o “acordo de acionistas não pode predeterminar o voto sobre 
as declarações de verdade, aquele que é meramente declaratório da legitimidade dos atos dos 
administradores, restringindo-se ao voto no qual se emita declaração de vontade”. 
110 ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 309/315. 
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podem livremente entabular as tratativas que reputarem oportunas à 

adequada composição dos seus interesses. (grifo nosso) 

 

Com a menção de acórdão que fez esta distinção, o desembargador primeiro vogal 

parece intentar clarificar a ideia de que, a despeito de dever ser observado o acordo de 

acionistas quando reza sobre direito de voto, o acordo pode conter disposições contra 

legem, as quais são nulas e, por conseguinte, não devem ser observadas. Mais adiante em 

seu voto, o desembargador cita a doutrina de Modesto Carvalhosa111 e Waldecy 

Lucena112, neste mesmo sentido. 

 O desembargador cita, ademais, in verbis, o seguinte trecho do já mencionado 

acórdão do REsp 1152849/MG: “Não se pode permitir a predeterminação do voto sobre 

as declarações de verdade, pois, tratando-se de forma de fiscalização dos atos de 

administração, não deve ser exercida nos interesses de determinado grupo de acionistas”. 

 O magistrado continua seu voto dando ênfase a perspectiva do acionista 

controlador (caso da Nippon). Assevera que o acionista controlador que deixa de apurar 

denúncia que saiba ou deva saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de 

irregularidade, pode ser responsabilizado, nos termos da LSA, art. 117, § 1º, "g" e § 3º. 

O desembargador, então, arremata o seu argumento da seguinte forma:  

 

Do ponto de vista estritamente legal, a exceção à regra ocorre na 

hipótese de que o acionista deve agir no sentido de prevenir a 

responsabilização decorrente de abuso do direito de voto e do exercício 

do poder de controle e fiscalização dos atos de administração. 

Aceitar que o acionista controlador só pode se manifestar em 

conformidade consensual, sem nunca se insurgir contra irregularidades 

ocorridas na gestão empresarial, seria admitir que aqueles que exercem 

o controle societário devem abrir mão de ordenar pensamento crítico 

sobre suas ações. 

 

                                                           
111 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas – comentários à lei, 2º volume, 
arts. 75 a 137, 5ª edição, Editora Saraiva, p. 77. 
112 LUCENA, Waldecy. Das sociedades anônimas, vol. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, págs. 
1.135/1.136. 
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Sendo assim, em resumo, o magistrado não nega a vigência ao acordo de 

acionistas, mas refuta a ideia de que o seu cumprimento pelo acionista tenha de ser 

incondicional. Há exceções. Por exemplo, nas votações em que são aprovadas as contas 

dos administradores, não pode haver acordo de vontades. Parece que o magistrado 

entende o presente caso como uma situação análoga a uma “aprovação de contas”, onde 

a orientação dada pelo acionista é com base no seu entendimento sobre “se houve 

irregularidade ou não”, o que seria um voto de verdade, mais do que um voto de vontade. 

De toda sorte, importante destacar que até este trecho de seu voto, todo o argumento foi 

voltado para o ponto de vista da acionista Nippon. Isto se confirma porque o voto, até 

aqui, cita passagens da doutrina e da jurisprudência que se referem estritamente ao 

“acionista controlador”, e não ao “membro do conselho de administração”. 

 Sem embargo, apesar do foco no ponto de vista do acionista controlador, uma 

mudança de perspectiva é notada na sua fundamentação, quando o desembargador 

assevera, logo em seguida: “Afinal, os Conselheiros que elegem os Administradores 

detêm a prerrogativa de fiscalizar os atos destes, especialmente se praticados em 

contrariedade aos interesses da Companhia. Extraem-se do sítio eletrônico da Usiminas 

as diretrizes que norteiam a atuação dos Conselheiros (...)” (grifo nosso). 

 Ora tem-se nesta passagem uma nítida mostra de que o desembargador reconhece 

a independência do conselho de administração para realizar sua função fiscalizadora. O 

desembargador aduz, ademais, que a manifestação de vontade dos conselheiros não se 

deu sem base. Muito ao contrário – prossegue – na medida que existiam indícios 

substanciais acerca das irregularidades. Assim, o magistrado argumenta que a 

manifestação dos conselheiros pela destituição visava prevenir potenciais 

responsabilidades. Nas palavras do desembargador: 

 

É importante ressaltar que a deliberação questionada não foi tomada de 

forma impulsiva ou irresponsável, antes resulta de fatos antecedentes, 

que corroboram e dão coerência para a conduta adotada. Outrossim, a 

convicção externada pelos Conselheiros tenciona prevenir 

responsabilidade e não se afigura exagerada, descabida ou não 

recomendável. (...) 
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 É possível observar neste trecho do voto, a tensão discutida na primeira parte do 

trabalho, atinente ao conflito entre a responsabilidade solidária dos conselheiros de 

administração pelos atos dos diretores (caso ajam de modo negligente) e a vinculação do 

voto dos conselheiros à decisão tomada em reunião prévia dos signatários de acordos de 

acionistas. Quando o desembargador fala em uma convicção que objetiva “prevenir 

responsabilidades”, parece se referir a esta situação. Assim o desembargador conclui a 

primeira parte de seu voto argumentando “do ponto de vista jurídico, o descumprimento 

do Acordo de Acionistas alegado no contexto dos autos não desconstitui, a priori, a 

deliberação tomada pelo CA”. 

 Após esta primeira conclusão, percebe-se uma mudança de foco no voto do 

magistrado, que passa a analisar aspectos mais axiológicos do caso. O primeiro vogal 

então menciona a inegável importância histórica da Usiminas para o Estado de Minas 

Gerais e o prestígio nacional e internacional da companhia. Ademais, refuta o argumento 

dos agravantes, no sentido de que teria havido um “golpe”, ou uma “manobra política” 

na companhia. De acordo com o desembargador, além dos cinco conselheiros que 

votaram pela destituição dos diretores, os dois conselheiros indicados pela Caixa dos 

Empregados da Usiminas somente votaram pela permanência por entenderem estar 

amarrados ao acordo de acionistas, fazendo esta ressalva constar expressamente em ata.  

Para piorar, ainda segundo o desembargador, os diretores teriam primeiro negado 

a ocorrência das irregularidades. Confrontados por laudos das auditorias, afirmaram ter 

devolvido o dinheiro. Depois, apurou-se não ter ocorrido a devolução integral dos valores. 

Ora, conclui o des. Manoel dos Reis Moraes, neste cenário não se pode falar em manobra 

política, ou golpe. 

Na parte “axiológica”, digamos, do voto do des. Manoel dos Reis Moraes, é 

razoável que se perceba uma sensação de que, caso os conselheiros simplesmente 

seguissem a orientação da reunião prévia, estariam descumprindo a sua função como 

membros do conselho de administração. Dito de outro modo, os conselheiros tinham o 

dever de agir, diante da situação que se apresentava. Neste sentido, importante trazer à 

baila a seguinte afirmação do desembargador: “A gravidade da atitude dos Diretores, 

ainda não abalizada judicialmente, ampara a alegação de que o afastamento pela quebra 

do dever de lealdade foi decidido no melhor interesse da Companhia. (...)”.  
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 Sendo assim, na visão do desembargador (primeiro vogal), a decisão do conselho 

de administração teria sido tomada no melhor interesse da companhia, malgrado tenha, 

sem dúvidas, descumprido a determinação da reunião prévia. Esse ponto é especialmente 

relevante, porquanto serve como contestação à crença de que “o voto em bloco obtido na 

reunião prévia atende ao interesse dos acionistas participantes do controle e ao mesmo 

tempo, ao interesse social, visto que este identifica-se com o interesse comum dos 

sócios”113.  

 Pouco mais adiante, o desembargador Manoel dos Reis Moraes conclui não 

possuir elementos suficientes para ligar o afastamento dos Diretores à depreciação do 

valor de mercado das ações da Usiminas S/A na bolsa de valores. Finalmente, termina o 

seu voto negando provimento ao agravo de instrumento e mantendo a decisão de primeiro 

grau. 

 O derradeiro voto foi proferido pelo des. Álvares Cabral Silva, acompanhando o 

primeiro vogal. O desembargador inicia seu voto fazendo uma espécie de breve relatório 

acerca do caso para, um pouco depois, fazer uma pergunta retórica que considera chave: 

“a eventual falta de consenso dos acionistas controladores sobre o item 3 da ordem do dia 

na respectiva reunião prévia, teria o condão de impedir que os conselheiros indicados por 

tais acionistas controladores votassem na reunião do Conselho de Administração, a favor 

de medidas necessárias para proteger tais interesses da companhia? ”. 

 O desembargador então passa a tecer considerações concernentes ao papel do 

administrador nas sociedades. O argumento é no sentido de que ficou comprovado que a 

diretoria afastada não cumpria com os seus deveres legais. Quanto aos conselheiros, esses, 

cientes deste descompasso entre a atuação real dos administradores e seus deveres, tinham 

o dever de agir para evitar o aprofundamento dos danos. Ora, este raciocínio do 

desembargador vai ao encontro do exposto na primeira parte deste trabalho. A função do 

conselho de administração é agir para monitorar e fiscalizar os diretores, destituindo-os 

se apuradas irregularidades.  Nas palavras do magistrado: 

 

                                                           
113 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas – arquivamento na sede social – vinculação dos 
administradores de sociedade controlada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, 37. 2003, p. 45/53. 
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O "homem administrador" deve ser ativo e probo na administração dos 

negócios sobre sua gerencia, mormente em empresas como a 

interessada (Usiminas) que, repita-se, emprega milhares de pessoas e 

sustenta milhares de famílias e é foco de interesses mundo afora. 

Aparentemente, não foi o que aconteceu com a diretoria afastada, dada 

a suspeita (confirmada por relatórios de auditoria) de recebimento de 

benefícios não autorizados pela Cia. 

Tais benefícios, recebidos pela diretoria afastada, não são negados nos 

autos (o agravante apenas afirma que tais verbas/remunerações foram 

aprovadas pela assembléia e que não há mais irregularidade). 

O dever de diligência, regulado no artigo 153 da lei de sociedades 

anônimas (lei 6.404/76), impõe e determina (dever), que o 

administrador/presidente/diretoria deve ter o cuidado e a diligência que 

todo homem ativo/probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios, mormente no trato empresarial. 

A meu sentir e ver, os administradores devem sempre tomar as medidas 

necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado (retirada de 

verbas indevidas e, a priore, devidamente comprovados por auditorias 

diversas), pois a sua inércia imporá gravame desnecessário e evitável 

ao patrimônio da companhia, circunstância que infringe os deveres de 

cooperação, lealdade e de investimento dos diretores e acionistas. O 

próprio artigo 153 da lei 6.404/76 impõe tal padrão de conduta 

 

 O desembargador entende que nem sempre o acordo de acionistas deve prevalecer, 

pois existiriam situações onde o melhor interesse da companhia não é alcançado se 

cumpridas ao pé da letra as disposições do pacto. Mais uma vez, esse tipo de entendimento 

contesta a premissa de que seguir a orientação da reunião prévia automaticamente 

significaria fazer prosperar o melhor interesse da companhia. O desembargador explica 

que não nega vigência ao artigo 118 da LSA, entretanto, estabelece limites: 

 

Ressalto que a tese exarada na petição inicial deste agravo de que "os 

votos proferidos no sentido da destituição dos diretores pelos conselhos 

indicados pelo grupo NSSMC são contrários ao acordo de acionistas e 

a lei de S/A, de modo que não podiam ser computados pelo presidente 

do conselho de administração", não deve prevalecer, como já 

fundamentado acima. 

Não há dúvida de que a empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 

USIMINAS possui Acordo de Acionistas firmado pelas partes desta 

ação, bem como pela Caixa dos Empregados da Usiminas, aditado e 

consolidado em 16 de janeiro de 2012, conforme documento acostado 

às fl., do qual consta a "Cláusula 4. Exercício do Direito de Voto". Esse 
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Acordo de Acionistas está conforme o previsto no art. 118 da Lei nº 

6.404/1976 - Lei das Sociedade Anônimas -, porquanto todas as suas 

disposições quanto às formalidades para nomeação e destituição de 

diretores da Usiminas, matérias pertinentes ao exercício do direito de 

voto, devem ser cumpridas por quem de direito, exceto quando 

contrariarem o interesse maior da companhia (ter uma diretoria 

confiável e livre de quaisquer suspeitas). E aí o ponto. Deve sempre 

prevalecer o acordo de acionistas? Entendo que não. 

(...) 

Cabe ressaltar que a questão relacionada com remuneração irregular dos 

diretores destituídos é até secundária, como bem ressaltado pela decisão 

agravada e pelo primeiro vogal, pois os acionistas controladores da 

empresa podem fazer destituição de diretores dela independente de 

existir ou não violação ao critério de remuneração dos diretores, tendo 

em vista a quebra da confiança e visando o melhor para a segurança e 

governança proba da companhia. 

Em que pese entender que o art. 118 da LSA prescreve que os acordos 

de acionistas vinculam os membros do Conselho de Administração, que 

devem respeitá-los, concluo, entretanto, que estes não podem se tornar 

escudo para interesses contrários aos da companhia, inviabilizando a 

deliberação de assuntos acima de quaisquer interesses supostamente 

escusos, repita-se. 

 

 Ao ler o voto do des. Álvares Cabral da Silva, é fácil notar uma forte oposição 

entre, de um lado, o dever de independência e fiscalização dos conselheiros e, de outro 

lado, o cumprimento da deliberação em reunião prévia. Dito de outro modo, uma oposição 

entre o melhor interesse da empresa e a estrita verificação do texto do acordo de 

acionistas. Ao contrário do que alega grande parcela da doutrina, essa contradição parece 

ser inegável para os dois últimos desembargadores que votaram neste caso. Tampouco a 

ideia de que o conselheiro seria um mero preposto do acionista controlador, defendida 

por Paulo Cezar Aragão114, é consagrada pelo desembargador.  

 Por dois votos a um, e desta maneira, os desembargadores negaram o recurso da 

Ternium/Tenaris, para criar um importante precedente judicial no que concerne à 

vinculação dos conselheiros de administração aos termos do acordo de acionistas. 

 

                                                           
114 ARAGÃO, Paulo Cézar, op. cit., p. 376. 
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PARTE 3 – PARTE FINAL 

 

CONCLUSÕES 

O que extrair do julgamento do Agravo de Instrumento 1.0024.14.246746-3/001, 

de 15 de maio de 2015? O que todo o imbróglio da Usiminas S/A (e não apenas o acórdão) 

pode nos ensinar? 

Depois de feita a revisão da literatura acerca do conselho de administração e dos 

acordos de acionistas, e após o exame aprofundado do caso concreto e dos argumentos 

dos desembargadores, faz-se possível tirar algumas conclusões.  

Os problemas de pesquisa apresentados na introdução deste estudo de caso foram 

os seguintes: (i) qual interpretação da legislação atende melhor às finalidades do conselho 

de administração; (ii) determinar se a legislação atual tem o potencial de causar danos ao 

já combalido princípio da segurança jurídica, aqui entendido em sua acepção de certeza 

da aplicação da lei. 

 O primeiro item é mais simples de ser respondido com o que analisamos até a 

presente linha. Fica evidente que a interpretação da doutrina tradicional ao artigo 118, §§ 

8º e 9º, no tocante à vinculação dos conselheiros de administração dá origem a alguns 

problemas.  

Em primeiro lugar, admitir-se-ia a existência de uma antinomia jurídica real com 

o art. 139 da Lei das Sociedades Anônimas. Existem alguns argumentos coerentes para 

se considerar a reunião prévia como um órgão extra societário, que se reúne paralelamente 

à atividade das companhias. Neste sentido, muito difícil não se reconhecer, na atividade 

da “reunião prévia”, um rito análogo a uma reunião de condomínio, de conselho de 

administração, de assembleia geral, enfim, de qualquer reunião de pessoas que tenham 

por objetivo discutir e deliberar sobre matérias concretas previamente postas. Ninguém 

discute que estas instâncias decisórias são “órgãos”, sejam societários ou condominiais. 

Quase sempre os acordos de acionistas estabelecem, para a reunião prévia, regras de 

convocação, deliberação, quórum de instalação, similarmente à regulamentação 

estatutária das assembleias gerais ou das reuniões do conselho de administração. 
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Sendo assim, de acordo com o que vimos na primeira parte do trabalho, se a 

reunião prévia pode ser conceituada como “órgão”, haveria uma outorga a outro órgão de 

poderes conferidos pela lei ao conselho de administração na hipótese em que, por 

exemplo, a destituição de um diretor é decidida na reunião prévia dos signatários de 

acordo de acionistas. Ora, ao se interpretar que o os §§ 8º e 9º do art. 118, LSA abriram 

espaço para a prática da reunião prévia vincular o voto dos conselheiros, cairíamos em 

uma antinomia jurídica com o art. 139, LSA115. É o mesmo que uma norma dizer “não 

pise na grama”, enquanto outra estabelece “é permitido pisar na grama”. 

Especificamente no que concerne à contradição normativa na Lei das Sociedades 

Anônimas referida no parágrafo anterior, a solução passaria por interpretar o artigo 118, 

§§ 8º e 9º, LSA de um modo distinto. Afinal, esses parágrafos de fato permitem a 

vinculação do voto dos conselheiros à reunião prévia? Parece-nos que não 

necessariamente116. Os referidos dispositivos falam em não se computar o voto proferido 

com infração ao acordo de acionistas (§8º) ou o direito da parte prejudicada pela ausência 

ou abstenção de um conselheiro de votar pelo conselheiro eleito com os votos da parte 

prejudicada (§9º). A pergunta subsequente é se o acordo de acionistas pode ser infringido 

pelo conselheiro mesmo se não houvesse a prática da reunião prévia. 

Suponhamos que um determinado acordo de acionistas estabelecesse que os 

conselheiros indicados pelos votos dos signatários devem envidar esforços para criar um 

comitê de remuneração, ligado ao conselho de administração da companhia Y. Resta 

óbvio que, neste caso, se o conselho de administração de Y resolver deliberar sobre a 

criação do comitê de remuneração, o conselheiro indicado nos termos do acordo de 

acionistas que votar contrariamente à criação deste comitê estará agindo com infração ao 

acordo de acionistas. Destarte, as normas dos §§ 8º e 9º permanecem úteis mesmo quando 

                                                           
115 Abra-se um parêntesis. Importante esclarecer, ademais, que no caso específico da reunião prévia à 
realização de Assembleia Geral a situação muda de figura. Isso porque o acionista que vota na reunião 
prévia é o mesmo que votará na Assembleia Geral, o que prejudica o argumento de que há uma outorga 
de competências a outro órgão, uma vez que as pessoas que irão votar são as mesmas. O escopo deste 
trabalho não abarca, por conseguinte, uma conclusão a respeito desta espécie de vinculação. 
116 Mesmo que a intenção do Congresso tenha sido esta, não devemos estar presos às razões do legislador. 
Como bem pontua Michael S. Moore, não apenas quando os críticos (sejam literários, jurídicos, etc.) 
buscam entender o significado pretendido pelo autor é que eles estão praticando a atividade de 
interpretar. Entender assim seria descartar técnicas de interpretação até melhores do que esta. Ver: 
MOORE, Michael S. Interpretando a interpretação. In: Direito e Interpretação: ensaios de filosofia do 
direito. MARMOR, Andrei (edição); BORGES, Luís Carlos (tradução). São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 
10. 
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entendêssemos ser ilegal a prática da reunião prévia, por infração ao art. 139, LSA. Assim, 

fica claro que existe uma interpretação que resolveria a contradição aparente entre estes 

dois dispositivos117. 

No que se refere à possível contradição da sistemática da vinculação com o dever 

de independência do membro do conselho de administração, temos de considerar duas 

hipóteses.  

Caso estejamos a falar de uma vinculação simplesmente aos termos 

expressamente contidos no corpo do acordo, como propõe-se no exemplo mais acima, é 

certo que a independência ainda é preservada em boa medida, visto que o conselheiro 

ainda estará livre para decidir conforme o melhor interesse da companhia nas deliberações 

não previstas à época da assinatura do acordo. Naturalmente, pode-se objetar que futuras 

emendas a este acordo poderiam reduzir a independência do conselho antes de cada RCA, 

mas, vale observar que os custos de transação para vincular os conselheiros aumentariam, 

em maior ou menor escala, haja vista que nem sempre haveria consenso sobre como 

emendar o acordo de acionistas. Além disso, no caso Usiminas, por exemplo, não haveria 

como haver um consenso dentro do próprio bloco de controle, inviabilizando-se, pois, 

qualquer emenda ao acordo de acionistas. 

Em sentido diverso, se a sistemática da vinculação do conselheiro de 

administração à decisão da reunião prévia prevalecer, o membro de conselho ficará 

fatalmente em uma posição incompatível com sua função. A ideia de que o conselheiro 

eleito nos termos do acordo é uma espécie de “embaixador” do bloco de controle (e das 

decisões da reunião prévia), como argumenta Paulo Cezar Aragão118, parece-nos 

completamente incompatível com qualquer atuação independente. E a atuação 

independente, conforme exposto na primeira parte desta monografia, é fundamental para 

que o conselho cumpra bem seus papéis. Um deles é o de mitigar a prática do tunneling 

(tão relevante na realidade brasileira de controle concentrado). Ademais, sob o ponto de 

vista da teoria da agência, o conselho de administração ficaria enfraquecido para fiscalizar 

                                                           
117 Essa interpretação poderia ser entendida como “lógico-sistemática”, na medida em que busca 
concatenar o texto da reforma introduzida pela lei 10.303/01 com o art. 139, LSA e o resto deste diploma 
legal. A hermenêutica proposta para estes parágrafos preservaria a unidade e coerência da lei 6.404/76. 
A concepção de interpretação lógico-sistemática utilizada aqui, provem da obra: MONTORO, André 
Franco. Introdução à ciência do Direito. 25ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 373. 
118 ARAGÃO, Paulo Cezar, op. cit., p.367/384. 



 

80 
 

os diretores em nome dos acionistas como um todo. O caso da Usiminas serviu bem para 

compreendermos isto, porquanto todos os conselheiros teriam votado pela destituição dos 

diretores envolvidos caso não houvesse a vinculação à decisão da reunião prévia119. No 

cenário atual, onde o conselho de administração no Brasil tem sua atuação asfixiada pelas 

reuniões prévias, vale questionar se Miranda Valverde120 estava correto ao caracterizar o 

conselho de administração como o “cancro” das sociedades anônimas. Afinal, por que 

remunerar os conselheiros se estes não podem decidir conforme sua consciência em 

situações críticas, que envolvem matérias de competência privativa do conselho e que não 

são meramente negociais121?. De fato, caso mantida a sistemática da vinculação do voto 

dos conselheiros à reunião prévia, não seria assim tão polêmico concordar (em parte) com 

o que opina Miranda Valverde a respeito do conselho de administração.  

Portanto, a solução para se evitar antinomias entre os §§8º e 9º do art. 118, LSA e 

os incisos do art. 142, LSA – notadamente o inciso II (no caso Usiminas) e o inciso VII 

(exemplo da introdução) – é garantir ao conselho liberdade de escolha em decisões que 

digam respeito à atividade de controle e fiscalização da diretoria e defesa do acionista 

minoritário, quando o acionista majoritário estiver a fazer mal-uso de seu poder. Assim, 

é mais seguro interpretar os §§8º e 9º de modo a permitir a vinculação apenas em 

deliberações que não contrastem com as funções precípuas do conselho. Em um contexto 

legal onde o conselho de administração é obrigatório, suas funções mais importantes não 

podem ser subjugadas pelo poder de controle do acionista controlador. Assim sendo, no 

caso Usiminas ou do exemplo da introdução deste trabalho, o conselheiro deveria estar 

livre para decidir, caso contrário admitir-se-iam antinomias jurídicas.  

Ressalve-se, entretanto, que em algumas deliberações que visam tão-somente a 

melhor tomada de decisão negocial no seio da sociedade (sem que haja contraste com as 

funções precípuas do conselho), entendo que o controlador possa ter a prerrogativa de 

vincular o voto do conselheiro aos termos do acordo de acionistas, sem que isso se choque 

com quaisquer outros dispositivos da LSA (até mesmo o art. 139). A decisão puramente 

                                                           
119 Neste sentido, basta conferir a ata da RCA do dia 25/09/14. Para acesso à ata, acessar: 
http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html. Acesso em 13/05/2016. 
120 VALVERDE, Trajano de Miranda. op. cit. pp. 22/23. 
121 E não apenas em situações críticas. A cláusula 4.1. do acordo de acionistas da Usiminas S/A é assertiva 
ao prever a realização de reunião prévia sempre antes da realização de AG ou RCA. O link do acordo de 
acionista está disponível em: 
http://ri.usiminas.com/ptb/1225/Acordo%20de%20Acionistas_16.01.12_P%FAblico.pdf. Acesso em 
11/03/2016. 

http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html
http://ri.usiminas.com/ptb/1225/Acordo%20de%20Acionistas_16.01.12_P%FAblico.pdf
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negocial (e.g. investir ou não em outra companhia, comprar ou não um ativo) pode ser 

tomada pelo controlador – por outra via que não um “órgão extra societário”  –, 

fazendo valer os §§8º e 9º do art. 118, LSA. 

Outra premissa basilar daqueles que advogam pela legalidade da reunião prévia e 

pela ausência de incompatibilidade com o art. 154, §1º da LSA reside em considerar que 

“o voto em bloco obtido na reunião prévia atende ao interesse dos acionistas participantes 

do controle e ao mesmo tempo, ao interesse social, visto que este identifica-se com o 

interesse comum dos sócios”122. Como ficou comprovado com a análise do caso 

Usiminas, nem sempre o voto obtido na reunião prévia atende ao melhor interesse social, 

posto que, sete dos dez conselheiros, caso decidissem livremente, destituiriam os diretores 

que, segundo auditorias internas e externas, tinham recebido valores não aprovados pelos 

acionistas. 

Ainda sobre os problemas causados pela prática da reunião prévia – ou pela 

interpretação atual dos §§ 8º e 9º do art. 118, LSA – importante analisarmos a questão da 

responsabilidade solidária dos conselheiros com os diretores, quando os primeiros são 

negligentes ou inertes em diminuir os danos praticados por estes últimos (art. 158, §1º). 

Pois, no caso concreto da Usiminas, ficou evidente que a atuação dos conselheiros 

indicados pela Nippon foi influenciada pelo receio em serem responsabilizados caso não 

agissem123. De toda sorte, o voto proferido por estes conselheiros no sentido de destituir 

os diretores também seria juridicamente arriscado, pois a legislação atual (ou a 

interpretação majoritária dela) demanda o cumprimento ao que fora decidido em reunião 

prévia, nos termos do acordo de acionistas124. Neste panorama é que o conselheiro 

presidente da Usiminas, sr. Paulo Penido, foi processado pela Ternium/Tenaris, que 

buscava ressarcir-se de danos morais causados, entre outras coisas, pelo voto de 

                                                           
122 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas – arquivamento na sede social – vinculação dos administradores 
de sociedade controlada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 37. 2003, p. 
45/53. 
123 Neste sentido, conferir a manifestação de voto em separado dos conselheiros indicados pela Nippon 
Steel na ata da RCA do dia 25/09/14.  
Disponível em: http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html. Acesso em 13/05/2016. 
124 Sobre esse risco jurídico, vale mencionar ainda a ata da reunião do conselho fiscal realizada em 
28/10/2014. O conselho fiscal questionou a legalidade do voto de desempate do conselheiro presidente 
do board. O acesso à ata pode se dar via o seguinte link: 
http://v4-usiminas.infoinvest.com.br//ptb/4328/2014_10_28_Ata%20Reuni%E3o%20ordin%E1ria_.pdf. 
Acesso em 14/05/2014. 

http://ri.usiminas.com/ptb/s-6-ptb-2014.html
http://v4-usiminas.infoinvest.com.br/ptb/4328/2014_10_28_Ata%20Reuni%E3o%20ordin%E1ria_.pdf
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desempate do conselheiro presidente125. No fim das contas, o presidente do conselho de 

administração estava em uma posição de “xeque-mate”, onde qualquer fosse a ação que 

tomasse, haveria um alto risco legal. Essa situação poderia ter sido evitada caso a 

legislação claramente previsse que os conselheiros são desvinculados daquilo que fora 

deliberado em reunião prévia. 

Portanto, quanto ao primeiro problema de pesquisa apresentado, conclui-se que a 

legislação pode ser interpretada de modo a entender ilegal a prática da vinculação do voto 

do membro do conselho de administração à reunião prévia. A interpretação que permite 

a vinculação da atuação do conselheiro tão somente aos termos do corpo do acordo de 

acionistas preserva melhor a finalidade da reforma da lei 10.303/01, aumentando os 

custos de transação para o controlador interferir na liberdade de deliberação do conselho. 

Entretanto, isto não é suficiente. Os §§ 8º e 9º do art. 118 não conflitam apenas com a 

prática da reunião prévia, mas com a decisão prévia do controlador em assuntos de 

competência legal ou estatutária do conselho, onde a sua atuação é fundamental para 

equilibrar o poder de controle. Para que a vinculação seja possível, não pode dizer 

respeito a matérias que envolvam a função de fiscalização e monitoramento do 

conselheiro. São esses, portanto, os dois requisitos para que haja vinculação, sem 

antinomia jurídica com outros dispositivos da LSA. Isso se extrai do caso Usiminas, na 

medida em que a função fiscalizatória do conselho prevaleceu sobre o mero acatamento 

de uma decisão prévia dos controladores. 

Ao se ponderar alguns critérios hermenêuticos, este entendimento, ao que tudo 

indica, seria o mais seguro. Atenderia melhor às finalidades do conselho de 

administração, preservando sua independência como órgão societário (critério teleológico 

de interpretação). Pelo critério sistemático, uma vinculação restrita ao corpo do acordo 

                                                           
125 Para esta informação, ver: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ternium-vai-buscar-a-justica-
para-responsabilizar-penido. Acesso em 16/05/2016. 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ternium-vai-buscar-a-justica-para-responsabilizar-penido
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ternium-vai-buscar-a-justica-para-responsabilizar-penido
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de acionistas evitaria contradições normativas126. Destacamos, por fim, que a 

interpretação aqui sugerida obedece ao “limite do sentido literal possível”127. 

Quanto ao segundo problema de pesquisa, referente à questão da insegurança 

jurídica possivelmente causada pela lei, pode-se concluir o que se segue. 

 Primeiramente, vale sublinhar que entendemos segurança jurídica no sentido de 

simples certeza na aplicação do Direito, para fins desta monografia. Sendo assim, o 

questionamento a ser respondido se limita a descobrir se os §§ 8º e 9º do artigo 118, LSA 

favorecem a certeza na aplicação do Direito. 

 Ao longo desta monografia, vimos que antes do caso da Usiminas, a 

jurisprudência tendia a reforçar a vinculação dos conselheiros ao acordo de acionistas128. 

Houve, assim, uma mudança de paradigma com a decisão judicial analisada pelo presente 

trabalho. Outrossim, a divisão doutrinária sobre o tema da vinculação parece ganhar força 

nos últimos tempos. O que está nítido com este trabalho é que os operadores do Direito 

podem legitimamente entender ilegal (ou não) a reunião prévia ou a vinculação do voto 

dos conselheiros de administração em algumas circunstâncias. Tomar uma posição de um 

lado ou de outro é perfeitamente legítimo, e isto, certamente, é um fator que gera 

insegurança129. Podemos, pois, afirmar estarmos diante de um cenário de muita incerteza 

quanto à aplicação da lei.  

                                                           
126 De acordo com Karl Larenz: “A necessidade de interpretação pode ainda resultar de que duas 
proposições jurídicas prescrevem para a mesma situação de facto duas consequências jurídicas que 
reciprocamente se excluem. Mesmo quando as consequências jurídicas se não excluem, surge a questão 
de se devem ter lugar uma a par da outra, ou se uma norma “repele” a outra (questão do concurso de 
normas, supra, cap. II, 4). Missão da interpretação da lei é evitar a contradição entre normas, responder 
a questões sobre concurso de normas e concurso de regulações e delimitar, uma face às outras, as esferas 
de regulação, sempre que tal seja exigível”. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 7ª ed. 
Tradução por José Lamego. Lisboa: Fundação Celeste Gulbenkian. 2014, p. 441. 
127 Idem, p. 454. Neste trecho de sua obra, Karl Larenz defende ser o sentido literal possível “tudo aquilo 
que nos termos do uso linguístico que seja de considerar como determinante em concreto – mesmo que, 
porventura, em circunstâncias especiais –, pode ainda ser entendido como o que com esse termo se quer 
dizer”. No caso da presente monografia, entender que a “reunião prévia” não está autorizada pelos §§ 8º 
e 9º do art. 118, LSA está dentro do sentido literal possível destes dispositivos, a meu ver. 
128 SILVA, Thiago José da. Limites à vinculação de administradores a acordo de acionistas. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 
2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-27012015-164557/>. 
Acesso em: 10/05/2016. 
129 Pontes de Miranda, sobre a importância da segurança jurídica, diz que “se a solução é imprevisível, é 
que não há sistema, mas variação, ou, pelo menos, incerteza e vacilação. Como se trata de apreciação 
prática podemos notar: a superioridade da segurança jurídica, porque associa a consciência no processo 
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A solução que proponho para este cenário é o fim da interpretação que permite ser 

possível a realização de uma reunião prévia vinculando o voto dos conselheiros. Ademais 

a hermenêutica da LSA não pode admitir qualquer usurpação da função fiscalizatória ou 

de monitoramento do conselho de administração, pois trata-se de função primordial para 

evitar problemas de agência ou mitigar práticas abusivas do acionista controlador (e.g. 

tunneling, diluição injustificada do minoritário). Fica certo que quando decide sobre a 

destituição de um diretor acusado de fraude, ou sobre um aumento de capital suspeito, o 

conselheiro deve ser completamente livre para decidir, pois, nestes casos, cumpre a sua 

função mais fundamental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
de adaptação do homem à vida social, torna mais perceptíveis os erros (...)”. MIRANDA, Pontes de. 
Sistema de ciência positiva de direito. Campinas: Bookseller, 2005, p. 206. 
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Anexo 1 

 

 

Tabela 1. Dados sobre acordos de acionistas com cláusula estabelecendo a 

vinculação dos membros do conselho de administração à reunião prévia em 

bcompanhias listadas no Novo Mercado (pesquisa mencionada na nota de rodapé 

nº 34). 

 

 

 

 

Nome da 
companhia 

Possui 
acordo de 
Acionistas 
disponível 
no site da 
CVM? 

Possui 
cláusula 
vinculando 
o voto dos 
conselheiros 
à reunião 
prévia? 

Qual o 
número 
da 
cláusula? 

Alliansce 
Shopping Centers 

S.A 

Sim Sim 4.3.1 

GAEC Educação 
S.A 

Sim Sim 3.4 

Arezzo Indústria e 
Comércio S.A 

Sim Sim 2.15 

B2W - Companhia 
Digital 

Sim Não N/A 

BB Seguridade 
Participações S.A 

Não N/A N/A 

Biosev S.A Sim Sim 3.1.2 (i) 

BMFBovespa S.A 
Bolsa Valores 

Merc Fut 

Sim Não N/A 

Brasil Brokers 
Participações S.A 

Sim Sim 4.1 

BR Insurance 
Corretora de 
Seguros S.A 

Sim SIm 4.1 
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BR Malls 
Participações S.A 

Sim Não  N/A 

Brasil Pharma S.A Não N/A N/A 

BR Properties S.A Não N/A N/A 

Banco do Brasil 
S.A 

Não N/A N/A 

Brasilagro - Cia 
bras de prop 

agricolas 

Sim Sim 6.8 

BRF S.A Sim SIm 2.7 

CCR S.A Sim Não N/A 

CCX Carvão da 
Colômbia S.A 

Não N/A N/A 

Cetip S.A - 
mercados 

organizados 

Não N/A N/A 

Cia Hering Não N/A N/A 

Cielo S.A Sim Não N/A 

Cia Saneamento 
de Minas Gerais-

Copasa MG 

Não N/A N/A 

Cosan S.A 
Indústria e 

Comércio 

Sim Não N/A 

Cosan Logistica 
S.A 

Não N/A N/A 

CPFL Energia S.A Sim Sim 9.4 

CPFL Energias 
Renováveis S.A 

Sim Não N/A 

CR2 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Não N/A N/A 

CSU Cardsystem 
S.A 

Sim Sim 3.4 

CVC Brasil 
Operadora e 

Agência de 
Viagens S.A 

Sim Não N/A 
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Cyrela 
Commercial 

Propert S.A Empr 
Part 

Não N/A N/A 

Cyrela Brazil 
Realty S.A 

Empreend e Part 

Sim Não N/A 

Direcional 
Engenharia S.A 

Não N/A N/A 

Duratex S.A Sim SIm 5.5 

Ecorodovias 
Infraestrutura e 

Logística S.A 

Sim Sim 5.7.2 

Embraer S.A Não N/A N/A 

EDP - Energias do 
Brasil S.A 

Não N/A N/A 

Eneva S.A Sim SIm 7.3.2 (c) 

Equatorial 
Energia S.A 

Não N/A N/A 

Estácio 
Participações S.A 

Não N/A N/A 

Eternit S.A Não N/A N/A 

Even construtora 
e incorporadora 

S.A 

Sim Não N/A 

EZ Tec Empreend. 
E Participações 

Sim Não N/A 

Fertilizantes 
Heringer S.A 

Sim Sim 4.2 

Fibria Celulose 
S.A 

Sim Sim 5.2.1 

Fleury S.A Sim Sim 3.1 

Gafisa S.A Não N/A N/A 

General Shopping 
Brasil S.A 

Não N/A N/A 

Grendene S.A Sim Não N/A 
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Helbor 
Empreendimentos 

S.A 

Não N/A N/A 

Hypermarcas S.A Sim Sim 5.2 

Ideiasnet S.A Não N/A N/A 

Iguatemi 
Empresa de 

shopping centers 
S.A 

Não N/A N/A 

International 
Meal company 

alimentação S.A 

Não N/A N/A 

Industrias Romi 
S.A 

Sim Não N/A 

Iochpe maxion 
S.A 

Sim SIm 4.1.1 

JBS S.A Sim Não Não 

JHSF 
participações S.A 

Não N/A N/A 

JSL S.A Sim Não N/A 

Kroton 
educacional S.A 

Sim Não N/A 

Restoque 
comércio e 

confecções de 
roupas S.A 

Não N/A N/A 

Light S.A Sim Sim 4.2 

Linx S.A Sim Sim 3.1 e 3.2 

Localiza Rent a 
car S.A 

Não N/A N/A 

Cia Locação das 
Américas S.A 

Sim Sim 2.1 

Log-In logística 
Intermodal S.A 

Não N/A N/A 

Marisa Lojas S.A Sim Sim 2.15 
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Lojas Renner S.A Não N/A N/A 

Lps Brasl - 
Consultoria de 

Imóveis S.A 

Sim Não N/A 

Lupatech S.A Não N/A N/A 

M.Dias Branco 
S.A Ind com 

alimentos 

Não N/A N/A 

Magazine Luiza 
S.A 

Não N/A N/A 

Magnesita 
Refratarios S.A 

Sim Sim 6.3 

Marfrig Global 
Foods S.A 

Sim Não N/A 

Mahle-Metal leve 
S.A 

Não N/A N/A 

Metalfrio 
Solutions S.A 

Não N/A N/A 

Mills estruturas e 
serviços de 

engenharia S.A 

Sim SIm 4.3 

Minerva S.A Sim Sim 3.6.1 

MMX Mineração 
e metálicos S.A 

Não N/A N/A 

MRV Engenharia 
e participações 

Não N/A N/A 

Multiplus S.A Não N/A N/A 

Natura 
cosméticos S.A. 

Sim Não N/A 

Odontoprev S.A Não N/A N/A 

Óleo e Gás 
Participações S.A 

Sim Não N/A 

OSX Brasil S.A Não N/A N/A 

Ouro Fino Saúde 
Animal 

Participações S.A 

Sim Não N/A 
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Paranapanema 
S.A 

Não N/A N/A 

FPC Par Corretora 
de seguros AS 

Sim SIm 4.11 

PDG Realty S.A 
Empreend e 

participações 

Não N/A N/A 

Petro Rio S.A Sim Não N/A 

Pomifrutas S.A Sim Sim 3.2.6.5 

PBG S.A Sim Sim 4.9 e 7.1 

Positivo 
Informática S.A 

Sim Sim 3.6 e 4.1 

Profarma distrib 
prod 

farmacéuticos S.A 

Sim Sim 2.8 e 5.9 

Prumo logística 
S.A 

Não N/A N/A 

Qgep 
Participações S.A 

Sim Sim 4.8 

Qualicorp S.A Não N/A N/A 

Raia Drogasil S.A Sim SIm 5.1 e 5.7 

Rodobens 
Negócios 

Imobiliarios S.A 

Sim Sim 3.3.1 e 
3.3.9 

Rossi Residencial 
S.A 

Sim Sim 4.2 e 4.12 

Rumo Logística 
Operadora 

Multimodal S.A 

Sim Não N/A 

Cia Saneamento 
Basico Est São 

Paulo 

Não N/A N/A 

São carlos 
empreend e 

participações S.A 

Sim SIm 9.1 e 9.1.9 
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São martinho S.A Não N/A N/A 

SER Educacional 
S.A 

Não N/A N/A 

Sonae Sierra 
Brasil S.A 

Sim Não N/A 

SLC Agricola S.A Não N/A N/A 

Smiles S.A Sim Não N/A 

Somos Educação 
S.A 

Sim SIm 6.1 e 6.6 

Springs global 
participações S.A 

Sim Não N/A 

Tarpon 
Investimentos S.A 

Sim Sim 2.3 

Technos S.A Sim Não N/A 

Tecnisa S.A Não N/A N/A 

Tegma Gestão 
Logística S.A 

Sim Sim 4.2 e 4.2.8 

Tereos 
Internacional S.A 

Não N/A N/A 

Tim participações 
S.A 

Sim Não N/A 

T4F 
Entretenimento 

S.A 

Sim Sim 30 e 31 

Totvs S;A Não N/A N/A 

Tractebel Energia 
S.A 

Não N/A N/A 

Trisul S.A Sim Sim 2.12 e 
2.16 

TPI Triunfo 
Particip e invest 

S.A 

Sim Não N/A 

Tupy S.A Sim Sim 3.1 

Ultrapar 
participações S.A 

Sim Não N/A 
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Unicasa industria 
de móveis S.A 

Sim Não N/A 

Vanguarda Agro 
S.A 

Não N/A N/A 

Valid soluções e 
serv. Seg. meios 

pag. Ident. S.A 

Sim Não N/A 

Vigor Alimentos 
S.A 

SIm Não N/A 

Viver 
Incorporadora e 
construtora S.A 

SIm SIm 7 

Weg S.A Não N/A N/A 

 


