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RESUMO 
 
 
Este trabalho busca fazer análise crítica da aplicação de affectio societatis à dissolução parcial 
de sociedades anônimas que possuam na relação pessoal de determinados acionistas elemento 
marcante e preponderante na formação da sociedade e na condução dos negócios. O trabalho 
tem como objetivo desconstruir a affectio societatis como um conceito que deva subsistir no 
direito brasileiro moderno, particularmente quanto à dissolução de sociedades anônimas. 
Busca-se propor uma interpretação jurídica mais adequada, assim como medidas práticas a 
acionistas com relação à dissolução parcial de sociedade anônima. 
 
 
Palavras-chave: Direito societário brasileiro. Sociedade anônima. Acionistas. Affectio 

societatis. Dissolução parcial. 
 
 
  



ABSTRACT 
 
 
This study aims to review the application of affectio societatis to the partial winding-up of 
business corporations where the personal relationship among shareholders is a central element 
in the company’s formation and in the running of its business. The aims to debunk affectio 

societatis as a concept that should subsist in modern Brazilian law, particularly with respect to 
the partial winding-up of business corporations. It also seeks to propose a more adequate legal 
interpretation as well as practical solutions for the shareholders in connection with the partial 
winding-up of business corporations.  
 
 
Keywords: Brazilian corporate law. Business corporations. Shareholders. Affectio societatis. 
Partial winding-up. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende demonstrar o anacronismo do uso do conceito de affectio 

societatis no direito societário brasileiro atual, sobretudo para justificar a dissolução parcial das 

sociedades anônimas, bem como apresentar alternativas e soluções para tentar afastar a 

dissolução parcial da sociedade sob o argumento da quebra da affectio societatis. Buscar-se-á 

reforçar e contribuir com a evolução da sociedade anônima brasileira como modelo institucional 

da atividade empresarial brasileira, rechaçando o processo de “descorporatização” pelo qual 

passam as empresas brasileiras (puxado, sobretudo, pelo Judiciário brasileiro e sua aparente 

missão ou finalidade distributiva).1 

Sob a premissa de que a dissolução parcial de sociedade anônima por quebra da affectio 

societatis é direito consubstanciado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 

como se verá mais adiante, numa espécie de retirada quase que imotivada de acionista, e de que 

a dissolução parcial de sociedade anônima em si foi recentemente firmada em norma jurídica 

inserida no Novo Código de Processo Civil, este trabalho foi idealizado sobretudo pela busca 

de soluções a investidores e acionistas em geral para que possam tentar afastar a dissolução 

parcial nestas condições, ou ao menos moldar os termos e condições desse direito de saída de 

acionista via dissolução parcial. Isso porque a dissolução parcial passou a ser risco em 

investimentos feitos sob determinadas condições, em especial quando presentes certas 

circunstâncias fáticas envolvendo a sociedade e alguns de seus acionistas. Tais circunstâncias 

estão presentes sobretudo, mas não somente, em companhias fundadas ou detidas por membros 

de uma ou mais famílias (as ditas, empresas familiares), e por vezes, como será abordado, até 

mesmo com a presença de investidores institucionais (públicos ou privados), fundos de 

investimento e empresas de capital aberto em seus quadros acionários. 

Para fins de contextualização, dados estatísticos mostram que, no Brasil, assim como no 

mundo, as empresas familiares — nas quais, naturalmente, está mais latente a preponderância 

da relação entre os acionistas como elemento material nas decisões de constituição e condução 

da sociedade — respondem por parcela relevante da geração de riqueza e empregos na 

economia.2 Ao mesmo tempo, a maioria delas não possui qualquer plano sucessório, condição 

                                       
1 PARGENDLER, Mariana. How Universal Is the Corporate Form? Reflections on the Dwindling of Corporate 
Attributes in Brazil. Working Paper, p. 4. Disponível em: <http://www.law.columbia.edu/sites/default/files/ 
microsites/law-economics-studies/how_universal_is_the_corporate_form_-_12-20-2016.docx>. Acesso em: 10 
maio 2018. 
2 Segundo pesquisa da empresa de consultoria PwC feita no final de ano de 2017, em comento por publicação do 
jornal Estado de São Paulo, as empresas consideradas familiares representam 80% das 19 milhões de companhias 
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que deveria aumentar o risco de conflitos entre os acionistas e sucessores, herdeiros, e, 

consequentemente, de impactos negativos sobre as empresas.3 

Além disso, será defendida a substituição do uso e aplicação da affectio societatis pelo 

conceito de fim social como método mais adequado e moderno de análise de viabilidade 

econômica e jurídica das sociedades sob a legislação brasileira. Não se buscará negar a possível 

existência da affectio entre acionistas em determinadas sociedades, ou da própria affectio 

societatis em si como conceito jurídico, mas sim afastá-la como dado a ser considerado para 

fins de disputas societárias. 

Não obstante os objetivos principais descritos anteriormente, também será feita uma 

análise crítica dos motivos e argumentos jurídicos que sustentaram a extensão da dissolução 

parcial ao regime das sociedades anônimas, primeiramente pela via jurisprudencial e 

posteriormente via regramento normativo, a fim de demonstrar a incompatibilidade de tal 

recurso com o regime das sociedades anônimas. Analisar-se-á, de maneira sistemática, os 

artigos relevantes da Lei das S.A., do Código Civil, do novo Código de Processo Civil e da 

Constituição Federal (CF) que foram e têm sido utilizados pelos tribunais brasileiros para 

embasar decisões judiciais sobre a viabilidade da dissolução parcial de sociedades anônimas, 

especificamente em razão de alegada quebra da affectio societatis entre os seus acionistas. 

Portanto, sob esse espectro, e considerando o ainda recente posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema e a promulgação do novo Código de Processo Civil 

(CPC) — que instituiu expressamente em lei a possibilidade de dissolução parcial de sociedade 

anônima fechada —, e levando em conta também que em cenários de enrijecimento das 

condições econômicas a possibilidade de atrito entre acionistas tende a se intensificar,4 a nosso 

ver o presente trabalho se apresenta pertinente e atual. 

 

Também será feito um exame sobre decisões dos tribunais estaduais e do Superior 

                                       
brasileiras e contribuem com 50% do produto interno bruto nacional. Vide: LARGHI, Nathália; ROSSETTO, 
Ricardo. Inovação e planejamento sucessório são fundamentais à sobrevivência de empresas familiares. O Estado 
de São Paulo, 01 fev. 2017. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,inovacao-e-
planejamento-sucessorio-sao-fundamentais-a-sobrevivencia-de-empresas-familiares,70001648160>. Acesso em: 
10 maio 2018. 
3 Pesquisa global sobre empresas familiares realizada pela consultoria PwC em 2016 apontou que 54% das 
empresas familiares no Brasil não possuem qualquer plano de sucessão para os altos cargos de administração. 
(PRICEWATERHOUSECOOPERS. A conexão que faltava: a importância do planejamento estratégico para o 
sucesso da empresa familiar: pesquisa global sobre empresas familiares, 2016. Disponível em: 
<https://www.pwc.com.br/pt/setores-de-atividade/empresas-familiares/2017/tl_pgef_17.pdf>. Acesso em: 25 
mar. 2018). 
4 A pesquisa da consultoria PwC supracitada indicou que, em 2016, quase metade das empresas familiares 
participantes na pesquisa encolheu nos doze meses anteriores. 
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Tribunal de Justiça sobre o tema com o objetivo de identificar a evolução (ou, como se verá, 

involução) das decisões e a divergência na aplicação dos dispositivos legais e da ratio decidendi 

sobre as quais se basearam tais julgamentos pela justiça brasileira. 

Outros meios de retirada ou exclusão de sócios ou acionistas, assim como questões 

atinentes ao cálculo e determinação de haveres ou aspectos procedimentais relativos à ação de 

dissolução parcial não serão objeto central de análise do presente estudo, sendo apenas 

abordados como aspectos laterais ao tema principal. 

Para fins deste trabalho, as expressões “sociedade anônima” e “companhia”, por serem 

sinônimas, serão usadas de forma indistinta. 
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1 AFFECTIO SOCIETATIS 

 

1.1 Conceito de affectio societatis 

 

Verifica-se certa convergência na doutrina brasileira em atribuir a origem da expressão 

affectio societatis ao direito romano, particularmente no Livro 31, Digesto, de autoria de 

Ulpiano.5 

Segundo Leite Junior, o termo affectio societatis, como cunhado por Ulpiano, tinha o 

intuito de, no contexto do direito romano, determinar as hipóteses que ensejavam ação pro socio 

(societas) e aquelas em que unicamente podia caber praescription verbis (condomínio 

tradicional), e, para solucionar quando cabia uma ou outra ação, reputava necessário investigar 

se as partes tinham ou não a intenção de constituir uma sociedade.6 7 

Na Idade Média, separa-se o direito comercial do civil, passando aquele a ser constituído 

por um conjunto de normas aplicadas por uma magistratura especial (pelos cônsules) à classe 

dos comerciantes. Os Estados em formação receberam o direito romano, mesmo após o colapso 

do Império Romano, e, com o tempo, adaptaram o direito romano às suas necessidades, 

valorizando as normas consagradas em cada região em detrimento de princípios avessos 

consagrados pelo direito romano.8 

Nesse contexto, é verificável a semelhança da societas romana com o conceito de 

sociedade previsto no Código de Napoleão (1804),9 que acabou por ser transportado para 

diversos códigos ocidentais, inclusive o Código Civil brasileiro de 1916,10 em seu artigo 1.363: 

“Celebram contrato de sociedade as pessoas, que mutualmente se obrigam a combinar seus 

esforços ou recursos, para lograr fins comuns.”11 

                                       
5 Vide, dentre outros: COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: v. 2: direito de empresa. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010; LEITE JÚNIOR, Carlos Antônio Goulart. Affectio societatis: na sociedade civil e na 
sociedade simples. Rio de Janeiro: Forense, 2006; LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas: 
comentários à lei: v. 3: arts. 189 a 300. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. REQUIÃO, Rubens. A Preservação da 
Sociedade Comercial pela Exclusão do Sócio. Tese (Cátedra de Direito Comercial), Faculdade Direito, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1959. 
6 Ibidem, p. 89. 
7 A obra de Leite Junior citada acima traz um desenho bastante informativo e detalhado das origens do termo no 
direito romano, de seu desenvolvimento pelo direito francês e italiano e de sua transposição para o direito 
comercial e civil brasileiro. 
8 Ibidem, p. 31. 
9 “Art. 1.832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque 

chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.” 
10 Ibidem, p. 31. 
11 No Código Civil atual, o artigo 981 manteve conceito semelhante: “Celebram contrato de sociedade as pessoas 
que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e 
partilha, entre si, dos resultados.” 
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Em referência à obra de Clóvis Beviláqua, Leite Junior, cita, entre outros, os seguintes 

códigos ocidentais daquele tempo que se basearam na definição napoleônica de sociedade: Itália 

(art. 1.697), Espanha (art. 1.665), Portugal (art. 1.240), Áustria (art. 1.175), Chile (art. 2.053), 

Colômbia (art. 2.079), Argentina (art. 1.648), México (art. 1.648).12 

Verifica-se, portanto, que o conceito tem origem eminentemente civil, até mesmo 

familiar, e não empresária (enquanto que a S.A. já era regida por regramento especial). O 

conceito foi sendo replicado e adulterado durante o tempo, e transplantado para institutos 

societários que não possuem os mesmos elementos formativos presentes quando da criação e 

desenvolvimento da affectio societatis.13 A nosso ver, é inadequado insistir na aplicação de um 

instituto inerente às societas romana às modernas sociedades empresárias, com personalidade 

jurídicas e direitos próprios, especialmente em relação às sociedades anônimas, consagradas 

pela Lei das Sociedades Anônimas como sendo sempre de natureza mercantil.14 

A expressão affectio societatis é, aliás, de tamanha subjetividade e vagueza que encontra 

diversos conceitos diferentes na doutrina brasileira. De forma geral, há necessariamente 

referências a termos genéricos e subjetivos, como colaboração ativa, confiança, vontade e 

empenho na busca de um resultado comum, harmonia, fidelidade, e até mesmo igualdade, 

consubstanciados na sociedade (agora, no conceito moderno do termo, no sentido de pessoa 

jurídica com personalidade daquela dos sócios).15 

Maria Helena Diniz, por exemplo, define affectio societatis como vínculo de 

colaboração, em que o trabalho de um aproveita a todos. Trata-se da comunhão, uma vez que 

dela nasce a sociedade, que exerce atividade com o desígnio de obter vantagem.16 

A obra de Silvio Rodrigues traz a seguinte assertiva, ainda que mais simples que as 

anteriores, sobre a affectio societatis: é o propósito, comum aos contratantes, de se unirem para 

alcançar um resultado almejado.17  

                                       
12 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: Rio, 1958, v. 
2, p. 483, apud LEITE JÚNIOR, Carlos Antônio Goulart. Op. cit., p. 31. 
13 Ao contrário das sociedades pessoais, que têm origem na societas romana, as sociedades anônimas tiveram como 
precursoras as associações de credores e as, companhias de colonização. Vide, por exemplo: ASCARELLI, Tullio. 
Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 147; COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 65-66. 
14 Art. 2º, § 1º. “Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.” 
15 Essa flexibilidade e imprecisão conceitual é tratada de forma central na crítica trazida por Erasmo Valladão 
França e Marcelo von Adamek em obra essencial sobre o tema: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; 
ADAMEK, Marcelo von. Affectio societatis: um conceito jurídico superado no moderno direito societário pelo 
conceito de fim social. Revista de Direito Mercantil, n. 149/150, p. 108-130, jan./dez. 2008. 
16 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: v. 3: teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 657. 
17 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: v. 3: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 30. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 311. 
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Orlando Gomes ao elencar o rol de elementos necessários para a existência da sociedade, 

define a affectio societatis como elemento psicológico considerado decisivo para a 

caracterização, e que não basta defini-lo como a vontade de cooperar, mas como algo mais, 

como um sentimento de que o trabalho de um beneficia a todos.18 

Rubens Requião, em sua tese apresentada à Cátedra de Direito Comercial da Faculdade 

de Direito da Universidade do Paraná, define o elemento da affectio societatis como o liame 

afetivo, confiança mútua, o espírito de colaboração e conjugação de interesses.19 

Já para o jurista José Waldecy Lucena, a affectio societatis traduz-se na colaboração 

ativa e fraterna entre os sócios, imbuídos de perseverança, fidelidade e boa-fé, tendo em vista 

o interesse comum de todos eles.20 

Walter de Moraes pontua que a affectio societatis seria a decisão de cooperar para um 

fim comum, tendo os sócios consciência e percepção da necessidade e efetividade de tal 

cooperação; um sentimento de coesão que anima os sócios a uma lealdade igualitária.21 O 

mesmo autor, aliás, traz veemente crítica ao uso do termo, fazendo reflexões e comparações 

com o direito italiano e francês. Diz o mesmo autor que o conceito de affectio societatis é 

arredio a definições e tem se prestado à escamoteação.22 

Marlon Tomazette escreve que a affectio societatis é traço mais específico de uma 

sociedade, a vontade de cooperação ativa dos sócios, a vontade de atingir um fim comum. Trata-

se de requisito eminentemente subjetivo, mas que deve ser vislumbrado diante das 

manifestações exteriores da vontade dos sócios.23 

Fabio Comparato esclarece, citando Arangio-Ruiz em obra sobre a restrições à 

circulação de ações (e não especificamente sobre a affetio societatis ou sobre dissolução parcial 

ou retirada de acionista), que, “a affectio é um consensus, mas não instantâneo e sim 

prolongado; um estado de ânimo continuativo, a perseverança no mesmo acordo de vontades”.24 

Já José Eunápio Borges escreve que a affectio societatis se difere de consentimento geral 

por se prolongar no tempo, num estado de ânimo continuativo, e não apenas no momento da 

                                       
18 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 482. 
19 REQUIÃO, Rubens. Ob. Cit., p. 42. 
20 LUCENA, José Waldecy. Op. cit., p. 191. 
21 MORAES, Walter. Sociedade Civil Estrita. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 162-163. 
22 MORAES, Walter. Op. Cit., p. 163. 
23 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. São Paulo: Atlas, 2008, 
v. 1, p. 200-201. 
24 ARANGIO-RUIZ, Vicenzo. La Società in Diritto Romano. Nápoles: Eugenio Jovene, 1965, § 12, apud 
COMPARATO, Fábio. “Restrições à circulação de ações em companhia fechada: nova et vereta”, in Novos 
ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 38. 
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formação da vontade.25 O autor destaca que a adição do elemento de cooperação ou colaboração 

ativa à definição de affectio societatis é insuficiente, de modo geral, pois há sociedades em que 

apenas um dos sócios trabalha efetivamente, limitando-se os outros a contribuir com capital.26 

Carlos Fulgêncio não disputa que a affectio societatis possa estar presente como 

elemento das sociedades, mas não encontra utilidade nesse conceito, que, a seu ver, confunde-

se até com os mesmos elementos existentes nos contratos em geral, como consentimento, 

espírito de colaboração e participação nos lucros.27  

Fabio Ulhoa Coelho, ao comentar elementos formadores da sociedade limitada, é ainda 

mais direto e define affectio societatis como a disposição dos sócios em formar e manter a 

sociedade uns com os outros, e em manter o esforço ou investimento comum. E que, quando se 

diz ter ocorrido a quebra da affectio, significa dizer que os sócios não mais estão motivados o 

suficiente para manterem os laços societários que haviam estabelecido.28 

Aliás, a definição de Fabio Ulhoa Coelho talvez seja a proposta que reflete com mais 

precisão a interpretação firmada nos tribunais brasileiros acerca da expressão, principalmente 

no contexto de decisões sobre a dissolução parcial de sociedade por quebra de affectio 

societatis. Como se verá mais adiante nesse trabalho, a jurisprudência brasileira firmou decisões 

que aceitam a mera alegação da quebra de affectio societatis como suficiente para autorizar a 

dissolução parcial. Em outras palavras, basta que o acionista ou sócio não mais deseje se manter 

como tal para que possa se excluir do quadro societário e receber haveres correspondentes à sua 

participação, algo que cria verdadeiro direito de retirada voluntária e imotivada aos sócios ou 

acionistas, conforme o caso. 

Da maneira como a doutrina atual apresenta — e a jurisprudência acolhe — a affectio 

societatis configura espécie de consentimento especialíssimo requerido para a constituição de 

pessoas jurídicas nas quais o caráter e qualidade pessoais dos acionistas são essenciais para a 

constituição e funcionamento da sociedade, que deve, aliás, permanecer de forma intacta e 

perene para que a continuidade da sociedade como originada seja assegurada — algo, destaque-

se, que seria distinto de manifestações de consentimento ou de vontade requeridas para a 

formalização e perfeição de negócios e atos jurídicos em geral, notadamente contratos 

comerciais e de natureza civil. 

                                       
25 BORGES, José Eunápio. Curso de Direito Comercial Terrestre. Curso de Direito Comercial Terrestre. 5ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 170. 
26

 BORGES, José Eunápio. Op. Cit., p. 163. 
27 CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio. A Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1958, p.72. 
28 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 341-342 
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1.2 Affectio societatis nas sociedades anônimas: doutrina 

 

Grande parte da doutrina brasileira entende que companhias fechadas podem ser 

formadas com fundamento na qualidade dos sócios (intuitu personae), e não estritamente em 

função do capital aportado, sendo, nestes casos, possível averiguar a existência da affectio 

societatis.29 Outra parte da doutrina, mais tradicional, preserva a conceituação das companhias 

como sociedades de capital, e, portanto, seria inapropriado falar em affectio societatis entre 

acionistas. E há ainda um terceiro posicionamento, capitaneado por Erasmo Valladão França e 

Marcelo von Adamek, que argumenta pela extinção do elemento da affectio societatis e sua 

superação e substituição pelo conceito de fim social da empresa. 

Para Lucena, por exemplo, que se posiciona junto da corrente majoritária da doutrina, a 

affectio societatis existe também nas sociedades anônimas, particularmente naquelas 

constituídas intuitu personae, tanto nas fechadas como nas abertas detidas por poucos sócios, e 

cujas ações não tenham liquidez e dispersão no mercado acionário.30 

Rubens Requião, da mesma forma, argumenta que não há como negar que companhias 

fechadas podem ter formação pautada sobre a qualidade pessoal do acionista.31 

O Professor Sergio Campinho também entende que há affectio societatis entre os 

acionistas de sociedade anônima fechada com conteúdo nitidamente personalista,32 e cita 

também posição de Fabio Comparato na mesma linha.33 

De outro lado, puxando a corrente minoritária, Nelson Eizirik34 e Fabio Ulhoa35 

defendem que companhias são sociedades de capital, nas quais não existiria a affectio societatis. 

Eirizik, aliás, ainda apoia a posição de Erasmo Valladão França e Marcelo von Adamek de que 

o conceito da affectio societatis fora superado pelo conceito de fim social.36 

 

  

                                       
29 Vide LUCENA, José Waldecy. Op. cit.,. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 29. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v. 2. CAMPINHO, Sergio. Curso de direito comercial: sociedade anônima. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 394. COMPARATO, Fabio. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. 
30 LUCENA, José Waldecy. Op. cit., pg. 191. 
31 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 
32 CAMPINHO, Sergio. Op. Cit.,p. 394. 
33 COMPARATO, Fabio.. Op. Cit., p. 160.. 
34 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin: 2011, v. 3, p. 159. 
35 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 25. 
36 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo von. Op. cit. 
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2 LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA SOBRE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 

SOCIEDADE 

 

2.1 Origem e evolução da dissolução parcial 

 

Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a dissolução das sociedades comerciais 

vinha disciplinada nos artigos 335 a 343 da revogada Parte Geral do Código Comercial de 1850, 

e das sociedades anônimas (ou companhias de comércio) em seu artigo 295. Seguindo a linha 

francesa esposada no Code civil, sempre se conceberam as situações que ensejam a dissolução 

das sociedades — em regra, determinadas em função dos interesses individuais dos sócios, em 

prejuízo dos interesses da pessoa jurídica.37 

Segundo lições de Paulo e Guilherme Penalva Santos, o Código Comercial brasileiro 

foi o primeiro diploma legal a tratar da dissolução de sociedade. A retirada de sócio por ato 

unilateral, sob denominação de despedida, também foi admitida no Código Comercial brasileiro 

de 1850, embora apenas em caso de desligamento por justa causa.38 

O artigo 335 do Código Comercial39 tratava das hipóteses de dissolução de sociedade 

de pleno direito, enquanto que as situações de dissolução por via judicial vinham detalhadas no 

artigo 336.40 Os artigos subsequentes tratam de aspectos legais relacionados à dissolução da 

sociedade. 

Depois disso, a dissolução das sociedades anônimas em específico fora prevista 

                                       
37 VIEIRA, Maíra de Melo. Dissolução parcial de sociedade anônima: construção e consolidação no direito 
brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 81-82; p. 125. 
38 SANTOS, Paulo Penalva; SANTOS, Guilherme Penalva. Inaplicabilidade dos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da liberdade de associação para fundamentar a dissolução de sociedades. In: 
VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (Orgs.). Lei 
das S.A. em seus 40 anos. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 563-583, p. 567. 
39 “Art. 335 - As sociedades reputam-se dissolvidas: 1 - Expirando o prazo ajustado da sua duração. 2 - Por quebra 
da sociedade, ou de qualquer dos sócios. 3 - Por mútuo consenso de todos os sócios. 4 - Pela morte de um dos 
sócios, salvo convenção em contrário a respeito dos que sobreviverem. 5 - Por vontade de um dos sócios, sendo a 
sociedade celebrada por tempo indeterminado.” 
40 “Art. 336 - As mesmas sociedades podem ser dissolvidas judicialmente, antes do período marcado no contrato, 
a requerimento de qualquer dos sócios: 1 - mostrando-se que é impossível a continuação da sociedade por não 
poder preencher o intuito e fim social, como nos casos de perda inteira do capital social, ou deste não ser suficiente; 
2 - por inabilidade de alguns dos sócios, ou incapacidade moral ou civil, julgada por sentença; 3 - por abuso, 
prevaricação, violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais, ou fuga de algum dos sócios.” 
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novamente na Lei n. 3.150, de 1882,41 regulamentada pelo Decreto n. 8.821,42 também de 1882, 

depois nos Capítulos VII (Da Dissolução e Liquidação Amigável) e VIII (Da Liquidação 

Forçada) do Decreto n. 434, de 4 de julho de 1891,43 e, posteriormente, no Decreto-Lei n. 

2.627/1940.44 A partir de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas passou a tratar do assunto em 

seu artigo 206,45 que restaurou as regras de procedimento do direito anterior a 1940 referentes 

à dissolução de sociedades de pessoas.46 

O Código Civil de 2002, revogando por inteiro a Parte Geral do Código Comercial 

(inclusive, portanto, sobre dissolução), trouxe regramento esparso sobre dissolução de 

sociedades por ele regidas, cujos artigos são aplicáveis conforme o tipo societário em questão,47 

mas concentradas, de modo geral, no artigo 1.033.48 

                                       
41 “Art. 17. As sociedades ou companhias anonymas se dissolvem: 1º Por consenso de todos os accionistas; 2º Por 
deliberação da assembléa geral (art. 15, § 4º); 3º Por insolvabilidade ou cessação de pagamentos; 4º Pela 
terminação do seu prazo; 5º Pela reducção do numero dos socios a numero inferior ao de sete. Neste caso a 
sociedade só se entenderá dissolvida, si durante o prazo de seis mezes não se preencher o numero legal; 6º 
Mostrando-se que lhes é impossivel preencherem o fim social.” 
42 “Art. 77 As companhias ou sociedades anonymas se dissolvem: 1º Pelo consenso de todos os accionistas em 
instrumento publico ou particular; 2º Por deliberação da assembléa geral; (Arts. 39 e 65.) 3º Por insolvabilidade; 
4º Pela cessação de pagamentos das dividas; 5º Pela terminação do prazo; 6º Pela reducção do numero dos socios 
a menos de sete; 7º Mostrando-se que a sociedade não póde preencher o seu fim por insufficiencia de capital, ou 
por qualquer outro motivo.” 
43 “Art. 148. As companhias ou sociedades anonymas se dissolvem: 1º Pelo consenso de todos os accionistas em 
instrumento publico; 2º Por deliberação da assembléa geral; 3º Por insolvabilidade; 4º Pela cessação do pagamento 
das dividas; 5º Pela terminação do prazo de sua duração; 6º Pela reducção do numero dos socios a menos de sete; 
7º Mostrando-se que a sociedade não póde preencher o seu fim, por insufficiencia de capital, ou por qualquer outro 
motivo.” “Art. 167. A liquidação forçada não póde ser declarada sinão nos tres casos seguintes: 1º De 
insolvabilidade; 2º De cessação de pagamento das dividas; 3º De perda de tres quartos ou mais do capital social. 
(Decr. n. 8821 de 1882, art. 97.)” 
44 “Art. 137. A sociedade anônima ou companhia entra em liquidação: a) pelo término do prazo de duração; b) nos 
casos previstos nos estatutos; c) por deliberação da assembléia geral, convocada e instalada na forma prevista para 
a destinada à reforma dos estatutos, ou pelo consentimento unânime dos acionistas, manifestado em instrumento 
público; d) pela redução do número de acionistas a menos de sete, verificada em assembléia geral ordinária, e caso 
esse mínimo não seja preenchido até a seguinte assembléia geral ordinária; e) pela cassação, na forma da lei, da 
autorização para funcionar.” “Art. 138. A sociedade entrará em liquidação judicial: a) quando, por decisão 
definitiva e irrecorrivel, for anulada a sua constituição; b) por decisão definitiva e irrecorrivel, proferida em ação 
proposta por acionistas que representem mais de um quinto do capital social e provem não poder ela preencher o 
seu fim; c) em caso de falência, na forma prescrita na respectiva lei.” 
45 “Art. 206. Dissolve-se a companhia: I - de pleno direito: a) pelo término do prazo de duração; b) nos casos 
previstos no estatuto; c) por deliberação da assembleia geral (art. 136, X); d) pela existência de 1 (um) único 
acionista, verificada em assembleia geral ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano 
seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251; e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. II - 
por decisão judicial: a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista; b) quando 
provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento) 
ou mais do capital social; c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei; III - por decisão de autoridade 
administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial.” 
46 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: v. 4, t. 1: arts. 206 a 242. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 32. 
47 Sociedade simples: art. 1.033; sociedade em nome coletivo: 1.044; sociedade limitada: 1.087; sociedade por 
anônima: 1.089 (dissolução regida por lei especial). 
48 “Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido 
este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo 
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A partir da metade do século XX, verifica-se o início do desenvolvimento do conceito 

de dissolução parcial da sociedade baseado na ideia de preservação da empresa. 

Maíra Alves49 traz uma análise bastante completa da evolução da jurisprudência 

nacional sobre a dissolução parcial (aplicada inicialmente apenas às sociedades de pessoas e à 

sociedade limitada empresária), a qual divide em três etapas. 

Segundo a autora, até meados do século XX,50 a jurisprudência tendia a conceder a 

dissolução total de sociedade comercial por tempo indeterminado a partir do pleito de um dos 

sócios com fundamento no artigo 335, V, do Código Comercial, independentemente de motivo 

ou justa causa. Numa primeira etapa, com o enfraquecimento da doutrina individualista 

incorporada no Código Comercial, o Judiciário passou a entender que, se houvesse cláusula de 

continuidade no contrato social da sociedade em caso de morte ou retirada de um dos sócios, a 

sociedade poderia, então, subsistir em caso de pedido de dissolução.51 

Numa segunda etapa, em paralelo à evolução do entendimento embasado sobre a 

existência de cláusula no contrato social da sociedade, a jurisprudência brasileira também 

desenvolveu a interpretação de que a regra do artigo 335, V, do Código Comercial não 

autorizaria a dissolução da sociedade por pedido do sócio dissidente na medida em que fosse 

contrária à vontade da maioria. Estaria autorizada, segundo esse entendimento, apenas a retirada 

do sócio dissidente, com aplicação do artigo 668 do Código de Processo Civil de 1939.52 O 

mesmo racional foi aplicado às regras do artigo 336 do Código Comercial.53 A insistência de 

um dos sócios na dissolução total contra o interesse da maioria foi caracterizada como abuso 

de direito.54 

Na terceira e última fase, já pacificado que vicissitudes pessoais dos sócios já não 

acarretavam a dissolução total da sociedade, a discussão da matéria passou a focar sobre a forma 

                                       
indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na 
sociedade de prazo indeterminado; IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e 
oitenta dias; V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.” 
49 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit. 
50 A autora transcreve trecho relevante do voto vencedor do Ministro Orozimbo Nonato em acórdão do Recurso 
Extraordinário n. 9.929/SP, de 4 de janeiro de 1946, relatado pelo Ministro Flamínio de Rezende, e do voto 
vencedor do Ministro Djalma de Cunha Melo, em julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso 
Extraordinário n. 27.322/GB (extinto Estado da Guanabara), de 14 de agosto de 1962. 
51 Ibidem, p. 174. 
52 “Art. 668. Se a morte ou a retirada de qualquer dos sócios não causar a dissolução da sociedade, serão apurados 
exclusivamente os seus haveres, fazendo-se o pagamento pelo modo estabelecido no contrato social, ou pelo 
convencionado, ou, ainda, pelo determinado na sentença.” 
53 A autora transcreve ementa do acórdão unanime proferido em sede do Recurso Extraordinário n. 18.874/BA, 
julgado em 8 de novembro de 1957 e relatado pelo Min. Villas Boas, assim como trecho extenso do voto vencedor, 
e também do Recurso Extraordinário n. 39.606/SP, com julgamento em 2 de junho de 1959, relatado pelo mesmo 
Ministro. 
54 Ibidem, p. 180-181. 



20 

de apuração de haveres do sócio — vide, por exemplo, a edição da Súmula n. 265 pelo Superior 

Tribunal Federal em 196355 (que ainda não tinha as atribuições como previstas pela 

Constituição Federal de 1988, e não contava com a existência do Superior Tribunal de 

Justiça).56 

Daí em diante, como se será abordado mais à frente, o STJ ampliou a aplicação do 

instituto da dissolução parcial também às sociedades anônimas, inclusive em razão da quebra 

de affectio societatis entre acionistas. 

E, mais recentemente, o novo Código de Processo Civil passou a conter disposição 

específica sobre o procedimento de dissolução parcial da sociedade anônima fechada quando 

demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital 

social, que a companhia não mais pode preencher seu fim. 

 

2.2 Conceito de dissolução parcial 

 

Segundo Carvalhosa, o conceito de “dissolução” (num sentido amplo) suscita 

divergências na doutrina. Uma primeira vertente entende que a dissolução equivaleria à 

extinção da sociedade. A segunda vertente considera a dissolução o momento que equivale à 

cessação da atividade negocial da companhia, e ponto de partida para a sua liquidação. E, 

finalmente, uma terceira tendência outorga à dissolução um significado amplo, que vai da 

declaração de dissolução, passa pela liquidação e se encerra na extinção da sociedade.57 Na sua 

visão, na Lei das Sociedades por Ações prevalece a segunda vertente.58 

A dissolução constitui ato declaratório decorrente de causas supervenientes à 

constituição da companhia, de natureza voluntária (deliberação da assembleia geral) ou coativa 

(judicial ou administrativa), que tem como efeito a cessação das atividades voltadas à 

consecução do objeto social,59 e desencadeia o processo de liquidação visando à realização de 

ativos e pagamento de passivos até a extinção da companhia. Por isso, no âmbito da legislação 

das companhias, é peremptório o artigo 207 da Lei das S.A. quando estabelece que a companhia 

                                       
55 “Súmula 265. Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou 
que se retirou.” 
56 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 187. 
57 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 40. 
58 Como este trabalho não tem como escopo tratar das diversas etapas do processo de dissolução parcial, tanto de 
natureza material como procedimental, não expandiremos a discussão sobre as diferentes vertentes no tocante ao 
modelo de procedimento da dissolução. 
59 Ibidem, p. 43. 
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dissolvida conserva a personalidade jurídica até a extinção.60 

A dissolução parcial é fruto específico da construção pretoriana baseada nos princípios 

(i) da preservação da empresa e (ii) do interesse público aplicado à dissolução (total), pois, até 

o advento da Lei das Sociedades Anônimas, nem a lei societária, tampouco o Código Comercial 

contemplavam disposição sobre preservação da empresa no contexto de conflitos societários61 

(vide seção 2.1). As Lei das S.A., em seus artigos 116 e 117, passou a conter disposição sobre 

tal princípio, o que dispensaria, a princípio, a necessidade da construção como originalmente 

feita. 

Portanto, a dissolução parcial seria, então, em definição ,emprestada da obra de Maíra 

de Melo Veira sobre o tema, instituto jurídico criado por construção doutrinária e pretoriana 

(até ao menos antes do novo Código de Processo Civil), por meio do qual, em casos em que a 

lei ou contrato preveem a dissolução total, promove-se a saída apenas do sócio interessado, com 

o pagamento de seus haveres sociais e preservação da sociedade com os demais sócios.62 

Vale ressaltar que há críticas da doutrina em relação à expressão “dissolução parcial”. 

Nelson Eizirik, por exemplo, argumenta que trata ela de metáfora, pois não só a dissolução é 

ficta como também o é a liquidação, uma vez que somente poderia de fato ser apurado o valor 

real e atualizado do patrimônio quando de fato ocorresse a dissolução da sociedade e fosse 

realizada sua liquidação.63 Diversos são outros juristas que criticam a expressão.64 

 

2.3 Legislação societária 

 

Não há previsão específica na lei especial das sociedades anônimas que disponha ou 

autorize a dissolução parcial. O artigo 206, II, “b”, da Lei das S.A. dispõe sobre a dissolução 

total — e não parcial — de sociedade anônima, por decisão judicial, quando provado que aquela 

não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem cinco por cento 

ou mais do seu capital social. 

Até o advento do novo Código de Processo Civil, que passou a prever a possibilidade 

de dissolução parcial de sociedades anônimas fechadas em seu artigo 599,65 a construção 

                                       
60 CAMPINHO, Sergio. Op. cit., p. 387. 
61 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 50. 
62 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 129. 
63 HERNANI ESTRELLA. Apuração de haveres de sócio. 5. ed. Atualização Roberto Papini. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 182. 
64 Vide VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 134-137. 
65 Art. 599, § 2º. “A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de 
capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do 
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doutrinária e jurisprudencial feita para autorizar o pedido de dissolução parcial por acionista 

descontente do ponto de vista da legislação societária se baseava, modo geral, numa construção 

pretoriana, com base nos princípios do interesse público e da preservação da empresa,66 mas 

também sobre suposta omissão do legislador ao não ter previsto e autorizado a possibilidade de 

dissolução parcial para sociedades anônimas em sua lei específica combinada com a aplicação 

sistemática do Código Civil, particularmente o artigo 1.089, que trata de regência supletiva do 

Código Civil sobre as sociedades anônimas em caso de omissão da lei especial.67 

A dissolução parcial de sociedade limitada, ou, em outras palavras, a retirada voluntária 

de sócio, já era autorizada pela jurisprudência brasileira com base no Código Comercial nas 

hipóteses em que havia quebra da affectio societatis (vide seção 2.1, supra). 

 

2.4 Jurisprudência brasileira 

 

Até a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em junho de 2006 que firmou o 

entendimento unificado daquela da corte sobre o tema, no EREsp n. 111.294/PR, o STJ e 

também os tribunais inferiores, de forma geral, entendiam que a dissolução parcial de sociedade 

anônima não era pedido juridicamente possível dentro do ordenamento jurídico brasileiro: 

 

Comercial. Sociedade Anônima. Dissolução parcial. Impossibilidade jurídica 
do pedido. Nas sociedades anônimas o direito de retirada do acionista é restrito 
às hipóteses do art. 137 da Lei 6.404/76, apresentando-se impossível o pedido 
de dissolução parcial, próprio das empresas organizadas por quotas de 
responsabilidade limitada, sem relevar a qualificação de coligada da empresa 
acionista, cuja condição poderá ser desfeita mediante alienação de ações de 
modo a reduzir a menos a dez por cento do capital da sociedade anônima. 
(AgRg no Ag 34.120/SP, Rel. Ministro Dias Trindade, Terceira Turma, 
julgado em 26/04/1993, DJ 14/06/1993) 

 

A mesma linha de raciocínio era adotada pela Terceira Turma do STJ (decisão esta que 

foi objeto de embargos de divergência): 

 

Sociedade anônima. Dissolução parcial. Precedentes da Corte. 1. É 
incompatível com a natureza e o regime jurídico das sociedades anônimas o 
pedido de dissolução parcial, feito por acionistas minoritários, porque reguladas 
em lei especial que não contempla tal possibilidade. 2. Recurso especial 
conhecido e provido. (REsp 419.174, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito, Terceira Turma, julgado em 15/08/2002, DJ 28/10/2002, p. 311). 

                                       
capital social, que não pode preencher o seu fim.” 
66 Vide EREsp 111.294/PR, Rel. Ministro Castro Filho, por maioria, DJU 10 nov. 2007. 
67 REsp 917.531/RS, STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17 nov. 2011, p. 1 fev. 2012. 
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E também em decisões de tribunais estaduais: 

 

Sociedade Anônima. Dissolução Parcial. Inadmissibilidade. A dissolução 
parcial é figura incompatível com a Lei das Sociedades Anônimas – Sociedade 
que é de natureza fechada, composta por três irmãos – Irrelevância – A retirada 
de sócio deve se dar nos termos da legislação pertinente – Recurso Provido. 
(TJSP – 2ª Câmara de Férias de Direito Privado – Apelação Cível nº 26.884-
4 – Rel. Des. Linneu Carvalho, j. 17.03.1998. 

 

Segundo Maíra de Melo Vieira, em obra essencial sobre o tema da dissolução parcial de 

sociedades anônimas, a doutrina tem como leading case em matéria de dissolução parcial de 

sociedade desse tipo o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 34.120-8/SP, da 

Terceira Turma do STJ, relatado pelo Ministro Dias Trindade e julgado em 26 de abril de 1993, 

decisão que julgou pela impossibilidade do pedido.68 

No entanto, a decisão proferida em Embargos de Divergência em REsp n. 111.294/PR, 

marcou a mudança de entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, 69 apesar de outras 

decisões anteriores terem sido favoráveis à dissolução parcial de sociedade anônima:70 

 

Embargos de Divergências. […] Mérito. Direito comercial. Sociedade 
anônima. Grupo familiar. Inexistência de lucros e distribuição de dividendos 
há vários anos. Quebra da affectio societatis. Dissolução parcial. 
Possibilidade. 
[…] 
É inquestionável que as sociedades anônimas são sociedades de capital 
(intuito pecuniae), próprio às grandes empresas, em que a pessoa dos sócios 
não tem papel preponderante. Contudo, a realidade da economia brasileira 
revela a existência, em sua grande maioria, de sociedades anônimas de médio 
e pequeno porte, em regra, de capital fechado, que concentram na pessoa de 
seus sócios um de seus elementos preponderantes, como sói acontecer com as 
sociedades ditas familiares, cujas ações circulam entre os seus membros, e que 
são, por isso, constituídas intuito personae. Nelas, o fator dominante em sua 
formação é a afinidade e identificação pessoal entre os acionistas, marcadas 
pela confiança mútua. Em tais circunstâncias, muitas vezes, o que se tem, na 
prática, é uma sociedade limitada travestida de sociedade anônima, sendo, por 
conseguinte, equivocado querer generalizar as sociedades anônimas como um 
único grupo, com características rígidas e bem definidas. 
Em casos que tais, porquanto reconhecida a existência da affectio societatis 
como fator preponderante na constituição da empresa, não pode tal 

                                       
68 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 259 
69 O entendimento favorável à possibilidade da dissolução parcial de sociedade anônima em razão da quebra da 
affectio societatis prevaleceu em votação apertada: cinco a quatro. Foram vencidos os votos dos Ministros 
Massami Uyeda, Ari Pargendler, Carlos Alberto Menezes Direito e Jorge Scartezzini. A Ministra Nancy Andrighi 
e os Ministros Hélio Quaglia Barbosa, Humberto Gomes de Barros e Cesar Asfor Rocha votaram com o Relator, 
o Ministro Castro Filho. 
70 Ibidem, p. 259. 
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circunstância ser desconsidera por ocasião de sua dissolução. Do contrário, e 
de que é exemplo a hipótese em tela, a ruptura da affectio societatis representa 
verdadeiro impedimento a que a companhia continue a realizar o seu fim, com 
a obtenção de lucros e distribuição de dividendos, em consonância com o 
artigo 206, II, ‘b’, da Lei n. 6.404/76, já que dificilmente pode prosperar uma 
sociedade em que a confiança, a harmonia, a fidelidade e o respeito mútuo 
entre os seus sócios tenham sido rompidos. 
A regra da dissolução total, nessas hipóteses, em nada aproveitaria aos valores 
sociais envolvidos, no que diz respeito à preservação de empregos, 
arrecadação de tributos e desenvolvimento econômico do país. À luz de tais 
razões, o rigorismo legislativo deve ceder lugar ao princípio da preservação 
da empresa, preocupação, inclusive, da nova Lei de Falências – Lei n. 
11.101/05, que substitui o Decreto-lei n. 7.661/45, então vigente, devendo-se 
permitir, pois, a dissolução parcial, com a retirada dos sócios dissidentes, após 
a apuração de seus haveres em função do valor real do ativo e passivo. A 
solução é a que melhor concilia o interesse individual dos acionistas retirantes 
com o princípio da preservação da sociedade e sua utilidade social, para evitar 
a descontinuidade da empresa, que poderá prosseguir com os sócios 
remanescentes. Embargos de divergência improvidos, após rejeitadas as 
preliminares. (EREsp 111.294/PR, Rel. Ministro Castro Filho, por maioria, 
DJU 10.09.2007) 

 

Do lado vencido, ressalta-se trecho do voto-mérito vencido do Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito: 

 

Ora, esses dois fundamentos [inexistência de distribuição de lucros e perda da 
affectio societatis] não servem de suporte para cumprimento do artigo 206, 
sendo vedada sua aplicação nessa interpretação para o caso de uma sociedade 
anônima travestida em sociedade por cotas de responsabilidade. Acontece que 
travestida, ou não, a natureza jurídica permanece íntegra. Ela é uma sociedade 
anônima e como lei de regência especial, que deve ser aplicada. 

 

Note-se que a inexistência de geração de lucros ou distribuição de dividendos pela 

companhia não foi considerada como elemento essencial ao se aferir se há possibilidade, ou 

não, do pedido de dissolução parcial de sociedade anônima, sendo tal critério relegado ao plano 

da mera consequência, conforme também exposto pelo Ministro Aldir Passarinho em seu voto 

no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.079.763/SP: 

 

Cuida-se de três recursos especiais interpostos contra acórdão do e. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, que em ação de dissolução de sociedade 
com apuração de haveres, entendeu que a sociedade anônima familiar, ora 
segunda recorrente, pode ser parcialmente dissolvida diante do 
desaparecimento da affectio societatis. 
[...] 
Como antes frisado, a distribuição de lucros ou dividendos ficou relegada ao 
plano de mera consequência, pois não foi considerada condicionante para o 
deferimento da dissolução. 
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Basta, portanto, que a sociedade seja considerada como familiar e tenha ocorrido a 

quebra da affectio societatis entre os acionistas para que esteja sujeita à dissolução parcial. 

Naturalmente, outras decisões semelhantes àquela tomada no EREsp 111.294/PR foram 

proferidas em seguida pelo STJ: 

 

Empresarial. Sociedade anônima. Cunho Familiar. Dissolução. Fundamento 
na quebra da affectio societatis. Possibilidade. Devido processo legal. 
Necessidade de oportunizar a participação de todos os sócios. Citação 
inexistente. Nulidade da sentença reconhecida. 
1. Admite-se dissolução de sociedade anônima fechada de cunho familiar 
quando houver quebra da affectio societatis. 
2. Dissolução parcial deve prevalecer, sempre que possível, frente à pretensão 
de dissolução total, em homenagem à adoção do princípio da preservação da 
empresa, corolário do postulado de sua função social. 
3. Para a formação do livre convencimento motivado acerca da inviabilidade 
de manutenção da empresa dissolvenda, em decorrência da quebra do liame 
subjetivo dos sócios, é imprescindível a citação de cada um dos acionistas, em 
observância ao devido processo legal substancial. 
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.303.284/PR, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, j. 16/04/2013, DJe 13/05/2013). 

 

E também por tribunais inferiores: 

 

Execução por título judicial - Liquidação parcial das ações pertencentes ao 
sócio executado – Possibilidade - Sociedade anônima de cunho familiar - 
Presença da affectio societatis – Precedentes jurisprudenciais – Aplicação dos 
artigos 1.026, parágrafo único, c/c 1.089, ambos do CPC - Decisão mantida – 
Recurso não provido. (Agrv. nº 2046823-23.2014.8.26.0000, Rel. Des. Maia 
Rocha, 21ª Câmara de Direito de Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
SP, j. 30/06/2014). 

 

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de dissolução parcial 
de sociedade anônima c/c apuração de haveres. Acionista que deseja retirar-
se da sociedade. Quebra da affectio societatis. Natureza familiar da empresa. 
Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade passiva 
da empresa. Interesse de agir configurado. Ausência de provas de que a saída 
do acionista dissidente impediria a continuidade das atividades da empresas. 
Juros a partir da data da sentença que homologar os haveres. Correção 
monetária e data de retirada: dia da assembleia geral em que o acionista 
informou aos demais sobre a sua intenção de deixar a empresa. 
Responsabilidade subsidiária dos demais réus. Majoração dos honorários 
advocatícios. Impossibilidade. Art. 20, CPC. Recursos (1) desprovido e (2) 
parcialmente provido. (Apelação Cível nº 795.829-6, Rel. Des. Mário Helton 
Jorge, 4ª Vara Cível de Ponta Grossa, PR, j. 28/09/2011). 

 

Apesar disso, não faltam críticas quanto à decisão-parâmetro do STJ e à utilização do 

conceito de affectio societatis, sobretudo quanto aos tribunais inferiores. Sobre o tema, Haissa 
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Zangali e Paula Kaguejama trazem interessante levantamento numérico e analítico no contexto 

das decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo.71 O estudo das autoras buscou determinar se há coesão nas decisões dos 

Desembargadores em relação ao uso do conceito de affectio societatis no contexto de ações de 

dissolução parcial latu sensu (dissolução parcial stricto sensu e exclusão de sócio). 

Em análise dos casos referentes a dissolução parcial per se, as autoras verificaram que 

há duas linhas de interpretação. Uma delas, a considerada linha majoritária, trata a alegação da 

quebra de affectio societatis como elemento suficiente para configuração da impossibilidade da 

consecução do seu fim social, dispensada a necessidade de provas, e, consequentemente, 

autorização da dissolução parcial. 

Já a linha minoritária, ainda no contexto das dissoluções parciais stricto sensu, 

considerada pelas autoras como mais antiga e tradicional, defende que a saída do sócio não deve 

se dar ao bel prazer do sócio retirante ou daqueles remanescentes, devendo a quebra da affectio 

societatis ser embasada por provas. Contudo, tal posição não foi defendida em nenhum dos 

acórdãos analisados no estudo, tendo os Desembargadores revertido decisões de juízes de 

primeira instância em nome da dignidade humana e da autonomia da vontade (trataremos desse 

ponto mais adiante, na seção 3.5). Concluem as autoras que essa linha tende a ser descartada 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Na revisão de decisões referentes a exclusão de sócios por quebra da affectio societatis, 

as autoras também verificaram a existência de duas vertentes, pautadas essencialmente na 

necessidade ou não da produção de provas relativas à alegação de ruptura da affectio societatis, 

mas nesse caso as correntes (majoritária e minoritária) se invertem, considerando que se trata 

da desvinculação forçada de um sócio proposta por um ou mais sócios (e não por vontade do 

sócio retirante). Ainda assim, houve divergência entre o posicionamento adotado nos julgados. 

E, indo além, o próprio Superior Tribunal de Justiça já houve por bem determinar, em 

razão da quebra de affectio societatis entre os sócios, a dissolução parcial da sociedade, com a 

exclusão do sócio faltoso, numa espécie de expulsão do acionista que deu causa à quebra da 

affectio societatis. A manobra é referida como dissolução parcial inversa das sociedades 

anônimas fechadas por Maíra de Melo Vieira72 e por Priscila Corrêa da Fonseca em artigo sobre 

                                       
71 ZANGALI, Haissa; KAGUEJAMA, Paula. A consistência na utilização da affectio societatis nos julgados 
referentes à dissolução parcial e à exclusão de sócio das câmaras reservadas de direito empresarial (TJSP). Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 51, n. 163, p. 208-226, set. 2012. 
72 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 288. 
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o tema.73 

Curiosamente, as decisões judiciais paradigmáticas descritas acima, combinadas com o 

artigo 599 do novo Código de Processo Civil, criaram uma estranha construção doutrinária na 

qual uma sociedade pode ser extinta por ser considerada não apta a atingir seu fim social, mas 

ao mesmo tempo é autorizada a subsistir.74 

Na opinião de Nelson Eizirik, os tribunais, acertadamente, não aceitavam a tese da 

“dissolução parcial”, porém, posteriormente, passaram os tribunais, inclusive o Superior 

Tribunal de Justiça, em algumas decisões envolvendo holdings familiares, a aceitar a tese da 

dissolução parcial nas sociedades anônimas fechadas, com base no rompimento da affectio 

societatis, introduzindo grande incerteza jurídica no regime das companhias.75 

As sociedades fechadas não devem ser confundidas com as sociedades familiares. Estas, 

na verdade, são uma modalidade daquela, caracterizando-se, as familiares, pelo fato de 

possuírem um reduzido número de sócios, quase sempre ligados por vínculos de parentesco ou 

de amizade, de modo a se entenderem continuamente, sendo sequer necessárias reuniões ou 

assembleias formais.76 

Sociedades familiares (ou sociedades de pessoas) são aquelas formadas por membros 

de uma mesma família e pessoas próximas ao círculo familiar, nas quais prevalece a qualidade 

pessoal dos sócios (intuitu personae77). 

 

Alfredo Lazzareschi Neto aponta que os tribunais brasileiros têm admitido a dissolução 

parcial de holding familiar ao considerarem que essa é a única forma de os dissidentes alienarem 

suas participações.78 

Aliás, destaque-se o fato de que o STJ considerou a Companhia de Celulose e Papel do 

Paraná – COCELPA, objeto da ação dissolução julgada sob o ERESP n. 111.294/PR, como 

uma sociedade constituída com intuitu personae, o que prevaleceu mesmo considerando-se que 

                                       
73 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. A dissolução parcial inversa nas sociedades anônimas fechadas. Revista 
do Advogado. São Paulo, v. 28, n. 96, p. 107-114, mar. 2008. 
74 PARGENDLER, Mariana. Op. cit., p. 14. 
75 EIZIRIK, Nelson. Op. cit., p. 159. 
76 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas: artigo por artigo. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 
77 Segundo Márcio Tadeu Nunes, intuitu personae é subelemento criado a partir da ideia de fidúcia e originalmente 
utilizado em questões relativas a direito de família. Vide: NUNES, Marcio Tadeu Guimaraes. A derrocada do 
conceito de affectio societatis como causa da exclusão ou do desligamento de sócio no âmbito da exclusão e 
da dissolução parcial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 93. 
78 Vide nota 1e ao artigo 206, que cita, dentre outros, a decisão dada pelo TJ-RJ na Apelação Cível n. 
200700106659, relatada pelo Des. Antonio Eduardo F. Duarte, j. 9 out. 2007. (LAZZARESCHI NETO, Alfredo. 
Lei das Sociedades por Ações anotada. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 668). 
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o BNDES, através da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, passou ser acionista da 

companhia desde 1979 até 1997 com participação girando em torno de 20% — sendo acionista 

da companhia à época da propositura da ação.79 

Fato é que, com a decisão no caso COCELPA, o STJ acabou por criar um novo elemento 

(leia-se, fator de risco) a ser considerado por investidores ao definir que uma sociedade com a 

disposição acionária como a da COCELPA (que inclui um banco de investimentos 

governamental) se encaixaria no conceito de sociedade intuitu personae, sujeita, portanto, à 

dissolução parcial por quebra da tal affectio societatis.80 

Pode-se até mesmo questionar se o intuitu personae e a affectio societatis não existiria 

também naquelas sociedades que são formadas por outras sociedades (holdings puras81 ou 

mistas), como veículos indiretos de pessoas naturais que as controlam ou mesmo em razão do 

sentimento de confiança, valores e cooperação mútua que duas sociedades de capital possam 

ter uma relação à outra.82 

No primeiro caso talvez seja mais cristalino observar e argumentar que poderia haver 

affectio societatis entre os acionistas, já que as holdings seriam apenas interposições entre as 

pessoas que efetivamente controlam a sociedade operacional e que nutrem uma affectio 

societatis entre si, como entendida pelos tribunais brasileiros. 

No segundo caso, a construção do elemento intuitu personae seria mais árdua, mas 

poderia ser feita com base na demonstração de elementos fáticos que evidenciem a existência 

de confiança, lealdade e cooperação mútua (por exemplo, histórico de parceria, natureza da 

comunicação entre dirigentes e representantes das sociedades, etc.). 

O próprio STJ, em decisão em sede do REsp. n. 388.423-RS, confirmou a rescisão de 

acordo de acionista em razão da quebra de affectio societatis em ação de dissolução de acordo 

de acionistas movida pela Primeira Indústria e Comércio Ltda. contra Petroplastic Indústria de 

                                       
79 A evolução da participação acionária na COCELPA pode ser vista no estudo setorial para o setor de papel e 
celulose do BNDES. (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. A 
participação do sistema BNDES na evolução do setor de papel e celulose no Brasil, p. 51-52. Rio de Janeiro, 
1991. Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13824>. Acesso em: 20 fev. 2018). 
80 A COCELPA, aliás, acabou por pedir recuperação judicial em 2017. 
81 Lei das Sociedades Anônimas, art. 2º, § 3º. “A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; 
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para 
beneficiar-se de incentivos fiscais.” 
82 Há quem questione a utilidade mesmo da classificação de sociedades como pessoais ou capitalistas. Nesse 
sentido, tem-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Claudio Santos, no julgamento do Recurso Especial 
n. 29897-4 pelo STJ: “[…] o fato é que esta classificação de sociedades em sociedades de pessoais e capitais é o 
critério menos jurídico de todos, porque, na verdade, a constituição de uma sociedade depende sempre de pessoas 
naturais e para elas devem fluir capitais.” 
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Artefatos Plásticos Ltda. e Petrobrás Química S.A.83 

Portanto, pode-se inferir que duas empresas de capital podem nutrir affectio societatis 

enquanto acionistas de uma sociedade em conjunto e, eventualmente, solicitar a dissolução 

parcial da sociedade comum em razão da quebra de tal laço de confiança e cooperação mútua. 

Nessa linha raciocínio, haveria de se concluir que a sociedade em comum foi constituída com 

intuitu personae entre as duas empresas acionistas, em aparente contrassenso ao contorno que 

a jurisprudência tem dado à matéria. 

De qualquer forma, percebe-se que a leitura e aplicação do instituto da dissolução com 

alicerce na quebra de affectio societatis se estende de forma cada vez mais ampla, de forma 

desajeitada, conforme vem sendo replicada pelos tribunais brasileiros nos últimos anos. O 

próprio conceito de affectio societatis, dentro da classificação de empresas como sociedades de 

pessoas ou capitais, apresenta-se anacrônico e não mais atende as necessidades do direito 

societário e empresarial moderno brasileiro. 

 

  

                                       
83 Recurso Especial n. 388.423-RS (2001-0169839-0), Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 
13 maio 2003, p. 04 ago. 2003. 
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3 CRÍTICAS À DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR QUEBRA 

DE AFFECTIO SOCIETATIS 

 

3.1 Superação do conceito de affectio societatis pelo fim social 

 

Em matéria de direito comparado, considerando-se ordenamentos modernos, e com 

exceção do direito francês (que também conta com grande esforço doutrinário e jurisprudencial 

para enfrentar a subjetividade do termo e superá-lo de forma definitiva), Erasmo Valladão 

França e Marcelo von Adamek traçam a seguinte lição:84 

 

A noção de affectio societatis e a sua previsão como elemento constitutivo e 
característico do contrato de sociedade são, praticamente, ignoradas nos 
sistemas jurídicos mais modernos. Desconsideradas as invocações meramente 
secundárias e sem qualquer conteúdo instrumental, o conceito de affectio 

societatis é desprezado pelas obras de direito societário mais conhecidas da 
Itália, Espanha ou Portugal. É completamente abandonada na Alemanha e na 
Suíça, […] onde, pelo contrário, se adota o conceito mais preciso de “fim 
comum” (Gemeinsamer Zweck). 

 

No direito francês, a affectio societatis se aplicaria a todos os tipos societários, ainda 

que com intensidades distintas.85 A identificação da affectio, ao contrário da classificação entre 

as sociedades civil e comerciais, decorre de características particulares de cada caso, e não da 

forma societária escolhida pelos sócios. 

Mas a simples inexistência da affectio entre acionistas não dá causa à dissolução da 

sociedade, mesmo que seja prolongada. É necessário que a quebra da affectio societatis 

ocasione a paralisia do funcionamento da sociedade, sendo que o fim da affectio societatis por 

si só não caracteriza tal paralisia.86 

Sendo esse um dos pontos centrais da crítica à dissolução parcial da sociedade anônima 

na hipótese aqui estudada, entende-se como anacrônica e inadequada a insistência da doutrina 

e jurisprudência brasileiras em utilizar o conceito da affectio societatis com finalidade e efeitos 

                                       
84 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo von. Op. cit. 
85 “Si l’affectio societatis, en tant que volonté de s’associer, existe dans toutes les sociétés, y compris 

unipersonnelles, con contenu est variable selon que la forme choisie et la rédaction du pacte social prennent plus 

ou moins en compte les motivations particulières des associés.” (COZIAN, Maurice; VIANDIER, Alain; 
DEBOISSY, Florence. Droit des sociétés. 23. ed. Paris: Lexis Nexis, 2010, p. 76-77). 
86 “Quant au fond, l’associé qui agit en dissolution doit prouver l’existence d’une mésentente grave et sérieuse. 

Mais la disparition de l’affectio societatis ne suffit pas à entraîner la dissolution de la société; encore faut-il que 

cette mésentente entraîne une paralysie du fonctionnement de la société. La mésentente entre associé, même 

patente et ancienne, ne suffit pas à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société.” (COZIAN, Maurice; 
VIANDIER, Alain; DEBOISSY, Florence. Op. cit., p. 249). 
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determinantes jurídicos. 

O quadro torna-se ainda mais nefasto quando se constata que a noção de affectio 

societatis é manejada pelos tribunais, sem sistematicidade ou uniformidade, para justificar 

soluções as mais díspares possíveis entre si (exclusão de sócio e dissolução parcial em sentido 

estrito, necessidade ou não de comprovação da quebra de affectio entre os sócios, entre outros), 

notadamente em matéria de dissolução parcial de sociedade lato sensu.87 Não há unanimidade 

quanto à definição malfadada de “quebra da affectio societatis” para se ensejar a dissolução 

parcial.88  

O que se verifica é que o entendimento que acaba por se repetir em decisões, 

particularmente quanto à retirada voluntária de acionistas ou sócios, se resume ao campo da 

mera alegação da quebra de affectio societatis, suficiente para substanciar a confirmação 

jurisdicional do pedido do acionista retirante. 

Affectio não é, ou não deveria ser, especial modalidade de consentimento, distinta da 

exigida para a celebração de qualquer contrato, não sendo aceitável adotá-la como condição de 

existência e continuação do contrato de sociedade. E mais: a affectio societatis não é elemento 

que, desaparecendo ao longo da execução do contrato de sociedade, possa determinar a sua 

automática extinção.89 

José Waldecy Lucena, em citação a obra a texto de Paul Didier, expõe que este é crítico 

da expressão:  

 

Ela mostra que pode ser tomada em dois sentidos diferentes: seja, em 
sentido amplo, como sinônimo de contrato de sociedade, seja, em 
sentido restrito, para designar o direito que tem todo sócio de participar 
das deliberações sociais. Mas, em um ou em outro caso, a expressão 
latina não acresce nada à ideia que ela procura exprimir.90 

 

Preocupa a dimensão que o termo affectio societatis ganha quando tomado não só como 

elemento anímico necessário à constituição válida da sociedade, mas também como fator 

necessário ao seu bom funcionamento.91 Uma sociedade pode continuar a subsistir, buscar seu 

                                       
87 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo von. Op. cit., p. 112. 
88 LUCON, Paulo Henrique dos Santos; SILVA, João Paulo Hecker da. Dissolução parcial de sociedade anônima 
fechada. In: YARSHELL, Flavio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coords.). Processo societário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 591-616, p. 596. 
89 NUNES, Marcio Tadeu Guimaraes. Op. cit., p. 110.  
90 DIDIER, Paul. Droit commercial: les entreprises en société. Paris : Presses Universitaires de France, 1993, p. 
66, apud LUCENA, José Waldecy. Op. cit., p. 189. 
91 PIMENTA, Eduardo Goulart. A affectio societatis nas companhias fechadas. In: SILVA, Alexandre Couto 
(Coord.). Direito Societário: estudos sobre a Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 331-
344, p. 332. 
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fim social e até prosperar mesmo que se tenha perdido a afinidade entre os sócios. 

Ao longo de sua existência, a sociedade passará por diversas e periódicas situações de 

deliberações societárias e contraposição de interesses — na prática, a contraposição de 

interesses existe até mesmo na constituição de sociedades, momento em que pode ser definido 

o quórum para instalação e aprovação de matérias pelos sócios, composição da administração 

e indicação de seus membros, além de diversos outros direitos e deveres dos sócios ou acionista, 

seja via documento societário constitutivo da sociedade ou em acordo de sócios, acionistas. 

Nestas deliberações sociais, os sócios não terão sua capacidade de influência determinada 

igualmente, mas sim vinculadas à participação no capital social.92 Dessa forma, é natural que 

haja cada vez mais desentendimento entre os acionistas no decorrer do tempo da sociedade, 

enrijecendo a relação entre os acionistas. 

A legislação societária brasileira moderna já tratou de trazer conceito mais objetivo e 

relevante em matéria de preservação de empresa e continuidade de negócios que não a 

existência de affectio societatis entre os sócios, qual seja, o fim social. 

Em sentido amplo, o fim comum abrange o escopo-meio (ou objeto) e o escopo-fim (ou 

objetivo), este último é elemento que distingue as sociedades das associações em sentido 

estrito.93 

Nelson Eizirik, em comentários ao artigo 206, II, “b”, da Lei das Sociedades Anônimas, 

esclarece que a legislação nunca definiu com precisão o que se deve entender por “fim” da 

sociedade. Não obstante, segundo o autor, e tendo em vista as características fundamentais da 

companhia, o seu fim deve ser referido aos seguintes elementos: (i) preenchimento de seu objeto 

social; e (ii) a geração de lucros (dentro de determinados parâmetros subjetivos de análise caso 

a caso).94 

A nosso ver, o fim social (como escopo-fim) deve ser entendido como a capacidade de 

geração de lucros como resultado da consecução do objeto social da empresa, considerando-se 

as particularidades do negócio e do seu mercado, da situação macroeconômica dos países em 

que atua, de seu plano de investimentos e da expectativa de retorno de investimentos similares, 

entre outros. Também pode ser levada em conta a valorização das ações e avanço patrimonial 

da companhia ao longo do tempo em que não distribui dividendos, de forma que a análise não 

fique restrita à falta de remuneração aos acionistas por curto período de tempo (em anos 

consecutivos ou alternados). A inviabilidade do negócio da sociedade deve ser constatada 

                                       
92 PIMENTA, Eduardo Goulart. Op. cit., p. 335. 
93 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo von. Op. cit., p. 118. 
94 EIZIRIK, Nelson. Op. cit., p. 154. 
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dentro do contexto econômico, financeiro, empresarial e comercial no qual ela se encontra, 

considerando-se a viabilidade do empreendimento em período razoável a que se propõe a fazê-

lo. 

A criação de empregos, pagamento de tributos e circulação de bens e mercadorias devem 

ser entendidos como consequências do fim social da empresa, e não como o fim social em si 

mesmo. A finalidade da sociedade é, em sua essência e princípio, econômica e não altruísta. 

Sobre este ponto, o mesmo Nelson Eizirik pontua o seguinte no contexto da dissolução 

de sociedade anônima por não preenchimento da sua finalidade:95 

 

Não basta, porém, a não realização de lucros para ficar caracterizado que a 
companhia não está atingindo seus fins; a ocorrência de prejuízos em um ou 
alguns exercícios consecutivos não significa que a companhia não possa 
reverter tal quadro e voltar a operar de forma lucrativa. […] 
Assim, deve o Judiciário, na análise do caso concreto, preferencialmente com 
a assessoria de especialistas, realizar um exame da viabilidade econômico-
financeira do empreendimento, verificando qual foi a sua lucratividade no 
passado, como estão operando as empresas do setor, qual o comportamento 
do mercado em que atua, bem como quais são as perspectivas de sua 
recuperação. Há empreendimentos com longo prazo de maturação, cabendo 
ser avaliado o período de tempo necessário para que os lucros sejam gerados, 
no curso normal do negócio. 

 

Nesse sentido, cita-se ementa de decisão marcante da Ministra Nancy Andrighi sobre o 

tema: 

 

Comercial. Dissolução de sociedade anônima de capital fechado. Art. 206 da 
Lei 6.404/76. Não distribuição de dividendos por razoável lapso de tempo. 
Sociedade constituída para desenvolvimento de projetos florestais. Plantio de 
árvores de longo prazo de maturação. Empresa cuja atividade não produz 
lucros no curto prazo. Inexistência de impossibilidade jurídica. Necessidade, 
contudo, de exame do caso concreto. Insubsistência do argumento de reduzida 
composição do quadro social, se ausente vinculo de natureza pessoal e nem se 
tratar de grupo familiar. 
- Não há impossibilidade jurídica no pedido de dissolução parcial de sociedade 
anônima de capital fechado, que pode ser analisado sob a ótica do art. 335, 
item 5, do Código Comercial, desde que diante de peculiaridades do caso 
concreto. 
- A affectio societatis decorre do sentimento de empreendimento comum que 
reúne os sócios em torno do objeto social, e não como consequência lógica do 
restrito quadro social, característica peculiar da maioria das sociedades 
anônimas de capital fechado. 
- Não é plausível a dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado 
sem antes aferir cada uma e todas as razões que militam em prol da 
preservação da empresa e da cessação de sua função social, tendo em vista 
que os interesses sociais hão que prevalecer sobre os de natureza pessoal de 

                                       
95 EIZIRIK, Nelson. Op. cit., p. 156. 
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alguns dos acionistas. (REsp 247.002/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 
04/12/2001, DJ 25/03/2002) 

 

Em posição distinta, por exemplo, argumenta José Waldecy Lucena que, para o pedido 

judicial de dissolução da companhia, aplica-se o termo previsto no art. 111 da Lei das S.A., que 

define o critério em relação a detentores de ações preferenciais para que adquiram o direito de 

exercício de voto, como seja, ausência de distribuição de dividendos por três exercícios 

consecutivos, em nível compatível com o capital próprio da sociedade com o lucro apurado no 

período.96 

Aliás, destaque-se que esse critério previsto no art. 111 da Lei das S.A. pode ser perverso 

na medida em que, como abordamos anteriormente, a depender do estágio do plano de negócios, 

estratégia de investimentos ou até mesmo do cenário econômico no qual se encontra a 

companhia, um prazo de três anos pode se colocar como inadequado ou inviável para a 

companhia. 

Como caso de referência sobre a matéria, cita-se também a decisão do Supremo Tribunal 

Federal em julgamento do Recurso Extraordinário n. 20.023-DF, de relatoria do Ministro 

Nelson Hungria, com data de 28 de abril de 1952, que definiu pela dissolução de companhia 

que só havia sido lucrativa em 5 dos seus 25 anos.97 

Vale destacar que as holdings puras devem ter tratamento distinto, conquanto a sua 

finalidade (como objeto) é essencialmente deter participação societária em outras sociedades 

apenas, de forma a possibilitar o exercício de controle ou participação minoritária por seus 

acionistas de forma indireta nas sociedades investidas — e não a consecução de atividade 

comercial. 

Na visão de Modesto Carvalhosa, a razão de constituição de holdings98 é ou o exercício 

do controle ou da participação minoritária em sociedades operacionais, sendo, portanto, seu 

nexo causal a congregação de acionistas, em que o requisito de pessoalidade é fundamental, 

sejam elas (as holdings) limitadas ou anônimas.99 

                                       
96 LUCENA, José Waldecy. Op. cit., p. 98. 
97 Tratou-se da Companhia Agrícola Fazenda do Rochedo S.A., que, segundo consta na decisão, fora lucrativa 
apenas nos anos de 1927, 1931, 1942, 1946 e 1948. 
98 Lucena pontua que “a origem da sociedade holding situa-se no direito norte-americano, mais precisamente 
quando foi emitida, no estado da Pensilvânia, uma autorização legislativa para que cerca de quarenta sociedades 
assumissem, sem qualquer exigência (como era então de praxe), participações no capital de outras sociedades. 
Somente em 1888, contudo, no estado de New Jersey, surgiu a primeira lei geral, autorizadora da aquisição de 
ações de uma companhia por outra, de seguida adotada, com grande aceitação, pelos demais estados da federação 
americana”. (LUCENA, José Waldecy. Op. cit., p. 191). 
99 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 52. 
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Discordamos dessa posição, haja vista que a constituição de uma holding pode ser 

motivada por uma eficiência operacional com relação às decisões societárias através de uma 

única sociedade, que exerceria o controle sobre outras sociedades do grupo (imagine-se grupo 

de acionistas que tenham participações idênticas em dez empresas distintas), tampouco a 

constituição de uma holding infere que tais acionistas tenham affectio entre si ou que tal holding 

tenha sido criada com intuitu personae.100 Holdings poderiam até mesmo ser companhias 

abertas. 

E o fato de haver um desentendimento de um dos acionistas com os outros não implica 

necessariamente dizer que a holding não pode mais atingir seu fim social, até porque o exercício 

do contrato ou da participação acionária pode continuar a ser feito de forma eficiente e bem-

sucedida nas sociedades controladas ou investidas, ou porque pode a sociedade ter outras 

atividades mais relevantes que apenas holding (no caso das holdings mistas). 

Veja-se, por exemplo, a seguinte explanação que trouxe Tavares Borba sobre as 

holdings: 101 

 

“Existem sociedades que não têm nenhuma outra atividade que não seja a de 
controlar outras sociedades, sendo por isso chamadas de holdings puras. 
Outras, além das atividades de controle, desenvolvem outras operações de 
natureza diversa (comerciais, industriais, financeiras, recebendo designação 
de holdings mistas ou operativas. Os grupos de empresas normalmente se 
organizam sob o poder de uma holding, que tendo o controle das várias que 
compõem o sistema, representa um polo de integração de comando, dando 
consistência ao funcionamento ordenado do conglomerado.” 

 

3.2 Omissão do legislador quanto à dissolução parcial de S.A. na Lei das Sociedades 

Anônimas 

 

Argumentos de que não houve preocupação do legislador quanto ao pequeno e médio 

empresário quando da elaboração das Lei das Sociedades Anônimas não devem prevalecer. Ao 

ler a exposição de motivos da referida lei, verificam-se expressas declarações quanto ao 

estabelecimento de obrigações e responsabilidades atribuíveis ao acionista controlador,102 

                                       
100 Com relação às holdings, há de destacar que podem elas ser mistas ou puras, tendo como objeto social a 
participação acionária entre outras atividades comerciais (serviços, indústria), ou apenas aquela, respectivamente. 
101 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997, p. 42. 
102 “5. Com o objetivo anteriormente definido – que, afinal, constitui a base institucional das Sociedades Anônimas 
– o Projeto busca elaborar um sistema baseado nos seguintes princípios: […] (c) a modernização da grande empresa 
não pode ser imposta inopinadamente […] daí o Projeto ter adotado, sempre que possível, a forma de opções 
abertas à empresa, que as adotará se e quando julgar conveniente (títulos novos, formas de administração, 
grupamentos de empresa e outros), não obstante as normas de proteção ao minoritário se revestirem de caráter 
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direitos de proteção dos minoritários, inclusive os direitos de recesso e de resgate, e até mesmo 

claras referências a pequenas e médias empresas, particularmente na descrição de princípios, 

como também, por exemplo, em comentários aos artigos 2º103 e 5º.104 Muitos desses motivos, 

ou princípios idealizadoras da lei, foram efetivamente consubstanciados em regras constantes 

da Lei das Sociedades Anônimas, como o artigo 117 que trata de situações de abuso de poder 

por acionista controlador (inclusive, por exemplo, promover a liquidação de companhia 

próspera). 

Argumentos de que o legislador foi omisso com relação à dissolução parcial de 

sociedade anônima também não vigoram. Também pelo texto original da exposição de motivos 

da Lei de Sociedades Anônimas percebe-se a intenção do legislador definir regras e princípios 

para uma “base institucional das Sociedades Anônimas”. 

Houve clara intenção de destacar o tipo societário das sociedades anônimas e criar um 

arcabouço jurídico que institucionalizasse aquelas sociedades empresárias constituídas sob a 

égide dessa lei. Inclusive, por opção do legislador, o novo projeto restaurou os conceitos 

geralmente admitidos sobre a dissolução e liquidação da sociedade, mantendo-se aqueles 

previstos no Decreto-Lei n. 2.627/1940, com algumas alterações, mas definitivamente sem 

inclusão de qualquer dispositivo sobre dissolução parcial. Aliás, diversas foram as chances do 

legislador de introduzir o tema através de reformas ou de alterações subsequentes à Lei das 

S.A., mas em nenhuma delas o fez — até a inserção de disposição de cunho material societário 

no novo Código de Processo Civil. 

Ademais, a Lei das Sociedades Anônimas prevê diversas medidas de proteção ao 

acionista minoritário, e até mesmo ao acionista majoritário, quando se pensa em abuso de 

direito, na medida em que obriga os acionistas remanescentes a definir sobre a viabilidade da 

empresa e sobre a dissolução total, ou não, da sociedade objeto da ação e de tudo que a circunda. 

Muito ao contrário, o que se percebe da análise da Lei das S.A. é a firme preocupação 

                                       
cogente (comportamento e responsabilidade dos administradores, informações ao público, direitos intangíveis dos 
acionistas e outras); (e) a pequena e médias empresas, que revestem a forma de sociedades anônimas fechadas, 
podem, em sua estrutura fundamental, continuar a funcionar como existem, sob império da lei vigente; mais ainda, 
buscou-se dar-lhes maior flexibilidade (adoção de espécies de ações ordinárias, facilidades nas publicações a serem 
feitas em resumo, etc.) e, correlatamente, instrumentá-las para servirem de suporte adequado para a formação de 
empreendimentos comuns (joint venture); (f) […] o Projeto introduziu o fato novo do dever de lealdade dessas 
instituições, imposto como norma de comportamento a controladores e administradores […].” 
103 “Capítulo I. Características e Natureza da Companhia. […] (b) prescreve que o objeto social seja definido de 
modo preciso e completo (art. 2º, § 2º, o que constitui providência fundamental para a defesa da minoria, pois 
limita a área de discricionariedade de administradores e acionistas majoritários e possibilidade a caracterização de 
modalidades de abuso de poder.” 
104 “Capítulo II. Capital Social. Seção I. Valor. O Projeto não exige capital mínimo na constituição da companhia 
porque não pretende reservar o modelo para as grandes empresas.” 
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do legislador de preservar a integralidade do capital da companhia como pessoa jurídica. 

Diversamente do que se verifica em outros tipos societários — como as sociedades limitadas, 

nas quais o direito de exclusão passou a ser previsto de forma abrangente no Código Civil —, 

a Lei das S.A. admite apenas excepcionalmente a forçada expulsão do acionista, preferindo 

sanções outras, menos drásticas, para o descumprimento de seus deveres, como a suspensão de 

seus direitos políticos (art. 120105).106 

Ao se adotar um rol objetivo de direitos essenciais visou-se justamente evitar que 

questões subjetivas, de caráter vago, não mensurável, fossem capazes de interferir nas relações 

de poder nas companhias; tanto que não há qualquer menção na Lei das S.A. a direito do 

acionista com fundamento subjetivo, como retirar-se da companhia por quebra da affectio 

societatis.107 

Fosse o legislador obrigado a prever não só o que deve ser aplicável, mas também tudo 

aquilo que não o é, estar-se-ia, então, diante de uma tarefa impossível. 

Aliás, em matéria de interpretação legislativa, vale tomarmos como referência 

ensinamento do Ministro Luis Roberto Barroso: onde tiver havido manifestação inequívoca e 

válida do legislador, deve ela prevalecer, abstendo-se o juiz ou tribunal de produzir solução 

diversa que lhe pareça mais conveniente.108 

 

3.3 Descaracterização do regime das sociedades anônimas 

 

A validação da dissolução parcial de sociedade anônima sob o raciocínio de que tais 

pessoas jurídicas são sociedades de pessoas, ou limitadas “travestidas” de anônimas, com a 

consequente aplicação do Código Civil a casos “omissos” na Lei das Sociedades Anônimas, 

parece-nos demasiadamente simples. 

A ratio decidendi originalmente firmada pelo Tribunal Superior (até a promulgação do 

novo CPC) estende conceitos antes aplicados (mas sequer previstos) apenas às limitadas 

                                       
105 “Art. 120. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir 
todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento.” 
106 TEPEDINO, Gustavo. Ruptura da affectio societatis e seus efeitos sobre os direitos previstos em acordo de 
acionistas. pareceres e atualidades jurisprudenciais. Revista Semestral de Direito Empresarial, n. 4, p. 235-269, 
jan./jun. 2009, p. 243-244. 
107 BRITTO, Cristiano Gomes de. Dissolução parcial de sociedade anônima. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, v. 40, n. 123, p. 147-159, jul./set. 2001, p. 152. 
108 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
constituição do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 393. 
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também às sociedades anônimas, de maneira a potencial e efetivamente desfigurar as 

características das companhias como inicialmente idealizadas pelo legislador. 

Na esteira desse raciocínio, pode-se aplicar também os dispositivos relacionados a 

expulsão ou exclusão de sócios, por exemplo — algo, por sinal, já decidido pelo STJ.109 E por 

que não as regras atinentes à limitação à transferência de quotas a terceiros estranhos à 

sociedade (i.e., em caso de falecimento de acionista)? Em vez de fortalecer, as decisões judiciais 

enfraqueceram e enfraquecem as companhias e o direito societário brasileiro. 

A exclusão de acionista só é admitida pela Lei das S.A. com extrema reserva e de forma 

excepcional, seja nas companhias abertas ou fechadas, nos casos de configuração de acionista 

remisso e de resgate de ações, sendo tais hipóteses reguladas de forma objetiva.110 

Jean Carlos Fernandes traz interessante trecho de voto da Desembargadora Luzia 

Galvão Lopes em decisão tomada, por maioria de votos, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

na Apelação Cível n. 003.299-4/0, julgada em 19 de fevereiro de 1998, relatada pelo 

Desembargador Mahamed Amaro, citada em obra de Paulo de Lorenzo Messina e Paula 

Forgioni:111 

 

[…] não se trata de hipótese de intuitu personae, em que a affectio societatis 
é ponto destacável, mas de empresa de capital que foi fundada por membros 
de uma família e que tiveram a visão, exatamente (prevendo quiçá o que hoje 
ocorre depois da morte de um deles, com disputas entre herdeiros que podem 
refletir até na possibilidade econômica material de continuidade da empresa 
que lhes foi e é tanto cara), de instituí-la sob forma de sociedade anônima a 
impedir a dilapidação do patrimônio e impossibilitação de continuidade de 
cumprimento da finalidade para que constituída. Portanto, não há que se falar 
em dissolução parcial da sociedade, porque não encontra respaldo na 
legislação específica que rege as sociedades anônimas; porque não há 
nenhuma situação excepcional a justificar a solução também excepcional e 
porque a sociedade anônima em foco vem cumprindo sua finalidade, que não 
é a de manter em harmonia os descendentes dos fundadores. 

 

À parte a argumentação sobre o intuitu personae existir ou não em sociedades anônimas 

(e se estaria presente ou não no caso concreto), é curioso pensar que uma eventual e possível 

intenção dos acionistas fundadores (ou anteriores), ao optar pelo tipo societário das sociedades 

anônimas, de proteger a sociedade que tanto lhes foi cara, nas palavras da Desembargadora, das 

                                       
109 REsp 917.531/RS, STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17 nov. 2011, p. 1 fev. 2012. 
110 BRITTO, Cristiano Gomes de.. Op. cit., p. 152-153. 
111 MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula. Sociedade por ações: jurisprudência, casos e comentários. Rio 
de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1999, p. 316-318, apud FERNANDES, Jean Carlos. A companhia fechada pode ser 
dissolvida parcialmente por ruptura da affectio societatis? Disponível em: <http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-
content/uploads/2012/08/PDF-D6-16.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018, p. 12-13. 
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disputas entre sucessores, foi em vão ao se verificar que o Judiciário as esvaziou, 

transformando-a, na prática, em sociedade limitada. 

Nesse sentido, defende-se que os acionistas de sociedade anônima, ao optarem por este 

tipo societário, sujeitam-se ao regime que lhe é dado pela Lei das Sociedades Anônimas, e às 

disposições e direitos de saída previstos na Lei das S.A. 

Não cabe (ou ao menos não deveria caber) a um dos acionistas concordar em constituir 

sociedade anônima e, em momento posterior, argumentar que, na realidade, apenas se trata de 

uma sociedade limitada travestida de sociedade anônima, e que, portanto, a ela devem se aplicar 

as regras específicas de sociedades limitadas. Ora, em quantas outras áreas do direito e sob 

quantos outros institutos poderiam indivíduos e entidades, em relações multilaterais, utilizar-se 

de sua própria conveniência para lançar mão do argumento da “vestimenta” e simplesmente 

escolher (leia-se, trocar) regras distintas daquelas regularmente aplicáveis? Em um regime de 

comunhão universal de bens, poderia uma das partes solicitar, com farta evidência fática, 

suponha-se, que o regime seja, na verdade, considerado como separação total de bens (a 

despeito da vontade da outra parte)? 

 

3.4 O princípio da preservação da empresa 

 

A utilização do princípio da preservação da empresa, da forma como tem sido feita pelos 

tribunais, ou seja, pela subsistência da sociedade a despeito da simples vontade individual de 

um dos acionistas em deixar o quadro acionário, particularmente no que tange a companhias, 

não nos parece a mais acertada na medida.112 O princípio deve primar pela preservação da 

empresa como ente de direito e pela integralidade de seu capital e patrimônio. 

O princípio da preservação da empresa cunhado em norma pela Lei de Falências113 deve 

ser considerado em contexto completamente distinto quando se tratar de uma sociedade 

anônima, a princípio saudável financeiramente, no contexto de uma disputa entre seus 

acionistas. 

Tanto é que a dissolução parcial só seria possível assumindo-se a viabilidade do negócio 

mesmo com o encargo súbito de pagamento dos haveres a serem devidos ao acionista retirante 

— e, aliás, se a sociedade não está saudável, então isso é mais um motivo para se impossibilitar 

                                       
112 Vide decisão paradigma do STJ no EREsp n. 111.294/PR. 
113 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica.” 
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a dissolução parcial e se evitar o agravamento da situação da empresa; se não é viável, ou seja, 

se não consegue buscar seu fim social, então liquide-se totalmente. A dissolução parcial, sob a 

justificativa da preservação da empresa, constitui medida que pode causar efeito contrário, ao 

operar por sua descapitalização, sendo injusta com os acionistas que permanecem (assim como 

para outros stakeholders da sociedade, como fornecedores e empregados).114 

Na mesma linha de raciocínio expõe Eduardo Pimenta:115 

 

Resta constatar também que a dissolução parcial, frequentemente empregada 
como forma de proteção da sociedade contra a divergência entre seus sócios, 
mostra-se insuficiente uma vez que acarreta necessariamente o desfalque do 
patrimônio da sociedade para a realização do pagamento dos haveres do(s) 
sócio(s) afastado(s). 

 

Este princípio, quando aplicado sob a ótica do direito societário puro, deveria levar em 

conta a independência, personalidade jurídica e integridade patrimonial da sociedade como 

primordial, e não a simples possibilidade de sobrevivência da empresa. 

Nesse sentido, tem-se que, além da delimitação da responsabilidade limitada em 

sociedades empresárias (a despeito de serem qualificadas como “pessoais” ou “capitalistas”), a 

ideia de preservação do capital social é essencial à preservação e desenvolvimento da própria 

empresa e, consequentemente, de seu fim social — no direito norte-americano, por exemplo, 

também referido como “lock-in”. 

Sobre o tema, cita-se interessante passagem de texto de autoria da Mariana Pargendler 

acerca dos elementos da empresa conforme a realidade brasileira, trecho este tratando 

especificamente da ideia de “lock-in” como essencial à empresa:116 

 

A difusão da nova terminologia [“lock-in”] é resultado do reconhecimento 
crescente de que o “lock-in” desempenha uma função econômica central, a 
qual, de acordo com seus entusiastas, é igualmente ou mais fundamental para 
o sucesso da forma societária do que antigos favoritos, como a 
responsabilidade limitada. E há um número de razões para isso. Primeiro, o 
“lock-in” assegura que a situação financeira e preferências de acionistas 
individuais não afetarão as operações da companhia, cujos ativos 
permanecerão intactos a despeito das necessidades de liquidez de acionistas e 
de obrigações perante credores. [...] 
Segundo, o “lock-in” promove a continuidade e integridade da forma 
societária pelo tempo, e, dessa forma, encoraja investimentos específicos por 
diferentes participantes do empreendimento. Protege o valor do 
empreendimento e fortalece a comunhão de ativos disponíveis a credores 

                                       
114 EIZIRIK, Nelson. Op. cit., p. 161. 
115 PIMENTA, Eduardo Goulart. Op. cit., p. 340. 
116 PARGENDLER, Mariana. Op. cit., p. 7-8. 
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corporativos, de modo a melhorar a solvência da companhia e reduzir os 
custos de capital. Quarto, evita problemas de sequestro por acionistas 
minoritários quando há predominância de ativos combinados — isto é, ativos 
que têm maior valor conjuntamente a insiders do que separadamente a 
credores de fora da companhia.  
Finalmente, como notado por Hansmann e Kraakman, enquanto contratações 
privadas possam ser suficientes para produzir outros aspectos da forma 
societária (como responsabilidade limitada), o “lock-in” necessariamente 
depende de lei.117 

 

Além disso, em teoria, a dissolução total poderia ser até mais vantajosa para credores 

da sociedade, que teriam a liquidação de seus créditos como passo anterior ao retorno de capital 

(se houver) aos acionistas, e não correriam o risco de crédito de uma sociedade desfalcada de 

parte do seu patrimônio ou capacidade financeira para fazer frente aos pagamentos devidos ao 

acionista dissidente. 

Neste sentido, o direito societário precisa oferecer instrumentos e formas de permitir a 

manutenção da sociedade — e da empresa — mesmo em situações nas quais os seus sócios não 

mantenham um bom relacionamento entre si.118 É muito simplório supor que a sociedade não 

pode mais perseguir seu fim social como consequência inescapável da alegação de quebra da 

affectio societatis entre seus acionistas. 

Aliás, o direito societário deve se ocupar em proteger também a sociedade, 

principalmente quando não há convergência entre os acionistas, já que, via de regra, a civilidade 

e o entendimento perene entre os acionistas dispensaria a tutela estatal no contexto das relações 

societárias. 

 

3.5 Direitos à dignidade humana e à livre associação 

 

Alguns julgados, sobretudo de tribunais estaduais, utilizaram-se dos preceitos da 

                                       
117 Tradução livre de: “The spread of new terminology [the lock-in] is the result of the growing recognition that 

lock-in performs a central economic function, which, according to its enthusiasts, is equally or more fundamental 

to the success of the corporate form than old favorites such a limited liability. There are a number of reasons for 

this. First, lock in ensure that the financial condition and preferences of individual shareholders will not affect the 

operation of the firm, whose assets will remain intact irrespective of the shareholders’ liquidity needs and 

obligations to creditors. […]. Second, lock-in promotes the continuity and integrity of the corporate form over 

time, thereby encouraging firm-specific investments by different participants in the enterprise. It protects going-

concern value and strengthens the pool of assets available to corporate creditors, thereby enhancing the 

corporation’s creditworthiness and reducing its cost of capital. Fourth, it avoids hold-up problems by minority 

shareholders when there is predominance of match assets — that is, assets that worth more to insiders jointly than 

to outsiders separately. Finally, as noted Hansmann and Kraakman, while private contracting may suffice to 

produce other features of the corporate form (such as limited liability), lock-in necessarily requires law.” 
(PARGENDLER, Mariana. Op. cit., p. 8). 
118 PIMENTA, Eduardo Goulart. Op. cit., p. 339. 
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dignidade da pessoa humana119 (art. 1º, III, da CF)120 e da liberdade de associação121 (art. 5º, 

XVII, CF)122 para justificar a dissolução parcial de sociedades anônimas. 

A fundamentação do direito de acionista de requerer a dissolução parcial de sociedade 

anônima — ou exclusão de acionista, conforme o caso — com base nos direitos à dignidade 

humana e à livre associação nos parece incorreta. 

Sobre o uso do princípio da dignidade da pessoa humana no contexto de ação sobre 

dissolução parcial de sociedade, dentre outros pontos, explicam Paulo Penalva Santos e 

Guilherme Penalva Santos que: 

 

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República brasileira (art. 1º, 
III, da Constituição da República), constituindo valor fundamental que orienta 
princípios e regras. O STF tem farta jurisprudência a respeito do tema e já 
aplicou o princípio da dignidade humana em casos relativos a liberdade do 
indivíduo (ex.: Súmula Vinculante 11, HC 91.952), pesquisas com células 
tronco embrionárias (ex.: ADI 3.510), reconhecimento de união homoafetiva 
(ex.: RE 477.544-AgR) e vários outros casos relativos a questões não 
patrimoniais. 
A dissolução de sociedade em nada se assemelha aos precedentes do STF e 
pretende aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana a uma questão 
envolvendo direito patrimonial disponível, subvertendo por completo 
relevante valor constitucional.123 

 

No que se refere ao uso do princípio da liberdade de associação, os mesmos autores 

prestam a seguinte elucidação, aproveitando parecer não publicado de Tavares Borba: 

 

Como bem destacou o professor Tavares Borba, a reunião de pessoas para 
constituição de uma associação tem conotação política, ao passo que a reunião 
de pessoas para a constituição de uma sociedade tem finalidade econômica. 
Assim, como associação e sociedade visam a promover finalidades distintas, 
não é correto aplicar os incisos XVII e XXI do art. 5º da Constituição da 
República — nitidamente preocupados em garantir o direito de associação — 
às sociedades.124 

                                       
119 Apelação Cível n. 0257202-26.2012.8.19.0001, TJ-RJ, 17ª Câmara Cível, p. 04 fev. 2015, e Apelação Cível n. 
0155094-83.2010.8.26.0010-SP, TJ-SP, Rel. Ênio Santarelli Zuliani, 1ª Câmara de Direito Empresarial, j. 27 mar. 
2012, p. 31 mar. 2012. 
120 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: […] III – a dignidade 
da pessoa humana.” 
121 Apelação Cível n. 0310531-50.2012.8.19.0001, TJ-RJ, 22ª Câmara Cível, j. 16 dez. 2014. 
122 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: […] XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar.” 
123 SANTOS, Penalva Paulo. SANTOS, Penalva Guilherme. Op. cit., p. 571-572. 
124 BORBA, Tavares. Parecer não publicado, 6 jan. 2014. In: Processo Judicial n. 0257202-26.2012.8.19.0001, 
p. 805-831, apud SANTOS, Penalva Paulo. SANTOS, Penalva Guilherme. Op. cit., p. 575. 
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Quando se se atém à leitura dos artigos 53125 e 981126 do Código Civil, chega-se 

automaticamente à mesma conclusão. A nosso ver, os direitos constitucionais à dignidade 

humana e à livre associação, pelas razões expostas nesta seção, não se aplicam em matéria de 

dissolução parcial de sociedade, e, portanto, não devem embasar decisões judiciais nesse 

sentido. 

 

3.6 Ineficiência econômica 

 

A decisão de prestigiar o pedido do acionista retirante vis-à-vis a vontade do acionista 

majoritário e da própria empresa em manter sua integridade empresarial e patrimonial 

possivelmente não é a mais acertada do ponto de vista econômico. 

Cria-se um incentivo negativo ao acionista na medida em que ele pode oportunamente 

retirar-se da sociedade quando não mais entende haver um elemento subjetivo — como é a 

affectio societatis — de modo a recuperar eventualmente o valor investido, considerando 

também um potencial custo de oportunidade.127 Sobretudo se se considerar que tribunais 

(inclusive o STJ) têm decidido que o cálculo de haveres deve ser feito pelo valor real e presente 

da companhia — e não com base no patrimônio líquido contábil, como seria feito em caso de 

reembolso.128 

É certo que a disciplina de cálculo e forma de pagamento de reembolso de ações no 

recesso prevista no art. 45 da Lei das S.A., por exemplo, é específica para as hipóteses do art. 

137, mas fora intencionalmente prevista pelo legislador, de forma equilibrada, já que 

contemplou a continuidade da companhia. A apuração de haveres como se dissolução total fosse 

constitui uma ficção jurídica e não reflete a intenção de continuidade da sociedade. 129 

Ora, é claro que a dissolução parcial é extremamente prejudicial à operação dos negócios 

de qualquer empresa, sobretudo em uma situação em que há retirada de acionista minoritário 

com participação relevante. Não é exagero algum supor, sobretudo num cenário de crise 

econômica, que uma sociedade alvo da dissolução tenha que liquidar ativos ou contrair dívida 

                                       
125 “Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.” 
126 “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 
ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” 
127 LANA, Henrique Avelino Rodrigues de Paula. Sociedades limitadas: dissolução parcial e o aviamento: uma 
abordagem via Law Economics. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e Consumidor, v. 
45, p. 27-46, jun./jul. 2012. 
128 EREsp n. 111.294/PR, Rel. Ministro Castro Filho, por maioria, DJU 10 set. 2007. 
129 LUCON, Paulo Henrique dos Santos; SILVA, João Paulo Hecker da. Op. cit., p. 605. 
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para fazer frente ao pagamento da parcela devida ao acionista retirante. Nessa situação, há 

latente prejuízo ao estabelecimento e à unidade de negócios da empresa. 

Numa situação de dissolução parcial de sociedade anônima em razão da simples quebra 

de affectio societatis, há apenas satisfação da vontade do sócio retirante, de modo que há menor 

incentivo para que ele se empenhe em resolver o problema por uma via mais eficiente. 

Além desses efeitos microeconômicos, vale ressaltar que a ausência de segurança 

quanto à integridade do capital de sociedades (“lock-in”) pode desestimular investimentos e 

projetos de longo prazo. Vide trecho de trabalho da Mariana Pargendler sobre este ponto: 

 

Apesar de menos aparente, pode-se também visualizar uma plausível conexão 
entre a falta de “lock-in” e o declínio de investimentos. A ausência de “lock-

in” reduz a capacidade de companhias privadas de contrair dívida e se 
comprometer com projetos de longo prazo, e dessa forma promovendo 
investimento pelo Estado.130 

 

Esta possível ineficiência econômica da dissolução parcial da sociedade é, para fins 

deste trabalho, apenas teórica e dependeria de estudo analítico aprofundado sobre o tema. 

 

3.7 Dissolução parcial de companhias abertas 

 

Considerando o atual posicionamento do Judiciário e a evolução (leia-se expansão) da 

dissolução parcial, assumindo que os elementos da affectio societatis estejam presentes também 

em determinadas sociedades abertas, a negativa do Judiciário em autorizar a dissolução parcial 

configurada a quebra de affectio societatis significaria incongruência ou arbitrariedade. 

Isso porque a dissolução por quebra da affectio societatis é analisada pelo Judiciário 

brasileiro como predominantemente de ordem fática. E, se houver sociedade anônima que 

possua apenas o registro de companhia aberta mas não tenha ações negociadas no mercado ou, 

se as tem, com baixíssima liquidez, aproximando-a mais das companhias de capital fechado, o 

Judiciário poderia entendê-la como companhia fechada intuitu personae. 

Além disso, há de se considerar que o valor patrimonial das ações pode ser maior do 

que valor negociado em bolsa, o que criaria um motivo adicional para o acionista retirante 

buscar a liquidação de seus haveres em juízo. 

                                       
130 Tradução livre de: “Although less apparent, one can also envision a plausible connection between the lack of 

lock-in and the decline of investor ownership. The absence of lock-in decreases the ability of private corporations 

to raise debt and commit to long-term projects, thus furthering the case for state ownership.” (PARGENDLER, 
Mariana. Op. cit., p. 40). 
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Apesar de não haver decisão sobre o tema por tribunal superior, o Tribunal de Justiça 

do Rio de Grande Sul já proferiu decisão sobre a matéria e confirmou decisão favorável emitida 

por juiz de primeira instância.131 

E, seguindo o raciocínio a noção de dissolução parcial latu sensu, deve-se estender 

também às sociedades anônimas as regras concernentes à exclusão de sócios previstas no 

Código Civil (expulsão ou morte, por exemplo) — já que o legislador também foi omisso ao 

não prever essa possibilidade na Lei das Sociedades Anônimas. 

Portanto, poderia o acionista interessado não intentar se retirar da sociedade de capital 

aberto, mas solicitar a exclusão de outro acionista. A hipótese pode ser remota, mas não 

impossível, nem improvável. Em exemplo descrito por Paulo Restiffe: 

 

Elucubrando um pouco, suponha-se que o um sócio ou acionista considerado 
inconveniente, por algum motivo comprovadamente relevante, tal como pôr 
em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, 
e cuja participação social, em decorrência disso, não seja mais interessante ao 
quadro societário, mas que, em que pese tudo isso, ainda insiste em resistir e 
retirar-se unilateralmente da sociedade por meio da alienação de suas ações. 
Nesse caso, se não houver acordo, decerto aos demais sócios ou acionistas, 
em número de participação mínima, resta a via da exclusão judicial, salvo se 
se admitir a exclusão extrajudicial, mas que está prevista no art. 1,085 do 
CC/2002, como todas discussões que isso, certamente, pode ensejar no campo 
das companhias, em particular se tal dispositivo seria ou não aplicável.132 

 

E, sem dúvida, não faltam exemplos no cenário político-econômico atual de acionistas 

que colocam companhias abertas em risco em razão de atos de alta gravidade. Pode-se até 

mesmo argumentar que, ao menos para algumas sociedades, a possibilidade de dissolução 

parcial deveria constar como fator de risco em seus respectivos prospectos, algo que traria, em 

certa medida, mais um elemento de insegurança para o mercado de capitais brasileiro. 

Portanto, a nosso a ver, a possibilidade de dissolução parcial (aqui entendida como latu 

sensu) de sociedade anônima por ruptura da affectio societatis cria ainda outro tentáculo e se 

prolifera em novas formas, no direito societário brasileiro. Pode ser que chegue até mesmo a 

                                       
131 Apelação Cível n. 70071296446. TJ-RS, Relator Des. Luís Augusto Coelho Braga, Sexta Câmara Cível, julgado 
em 29 jun. 2017, p. DJ 12 jul. 2017. Na ação de dissolução parcial de sociedade empresária e apuração de haveres 
movida pelo acionista Paulo Floriani, detentor de 38 ações preferencias correspondentes a 0,60% do capital social 
da Digitel S.A. Indústria Eletrônica, o Juiz Daniel Dummer reconheceu que houve quebra da affectio societatis e 
deferiu o pedido formulado pelo autor. Em análise dos aspectos fáticos, o Juiz verificou que a sociedade tinha 
caráter familiar e pessoal, e que, apesar de estar registrada na Comissão de Valores Mobiliários e ter ações 
negociadas em mercado de balcão não organizado, atuava como uma companhia de capital fechado, com alto grau 
de iliquidez e baixa circulação de ações nos três anos anteriores. O Tribunal do Rio Grande do Sul confirmou a 
decisão. 
132 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Possibilidade de dissolução parcial de sociedade anônima aberta? Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, v. 15, n. 55, p. 237-246, jan./mar. 2012, p. 244-245. 
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alcançar companhias de capital aberto, como teoriza Paulo Restiffe em trecho de trabalho citado 

acima. 

Parece-nos claro que a redação conferida ao artigo 599 do novo Código de Processo 

Civil autoriza a ação de dissolução apenas às companhias fechadas. Mas não podemos ignorar 

o fato de que o Judiciário brasileiro tem encontrado formas de expandir conceitos e até mesmo 

dispositivos direcionados a outras espécies societárias ao campo das sociedades anônimas. 

Nada nos parece impossível. 

E, caso seja admitida a dissolução parcial de companhia aberta, não seria de se estranhar 

que precedente dessa natureza levasse empresas brasileiras a fecharem seu capital (ao menos as 

ditas familiares) ou até a saírem do mercado de capitais brasileiro, dado o receio de ficarem a 

expostas a que acionistas com pequena parcela do capital social ponham em risco todo o 

organismo social.133 

 

3.8 Críticas ao novo Código de Processo Civil 

 

A ação de dissolução parcial de sociedade, como parte dos procedimentos especiais 

previstos no ovo CPC, é uma de suas principais novidades do ponto de vista processual, visto 

que o CPC de 1973 não continha tal procedimento (ao menos até as reformas empreendidas em 

2005 e 2006,134 sendo aplicáveis, neste caso, as regras do CPC de 1939 (arts. 655 et seq.).135 

Além da salutar inovação no que tange à existência de um processo específico para 

dissolução parcial, o novo CPC tratou de expressar, em seu art. 599, § 2º, que a dissolução 

parcial se aplica não somente à sociedade empresária contratual (como mencionado no Código), 

mas também à sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionistas que 

representem ao menos 5% do capital social, que ela não pode mais preencher seu fim.136 

Fora as críticas já feitas em relação ao desenvolvimento e expansão do instituto da 

                                       
133 VIEIRA, Maíra de Melo. Op. cit., p. 310. 
134 RESTIFFE, Paulo Sergio. O procedimento da dissolução parcial de sociedades no novo CPC. In: CIANCI, 
Mirna et al. (Coords.). Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar. 
São Paulo: Saraiva, 2016, v. 2, p. 297-324. 
135 Note-se que ao tempo da promulgação do CPC/1939 apenas se falava em dissolução total, como vimos 
anteriormente. A dissolução parcial apenas passou a ser aceita a partir de meados do século XX, às sociedades 
limitadas, por construção pretoriana suportada no princípio da preservação da empresa. 
136 Como bem menciona Geraldo Fonseca de Barros Neto, o Código Civil, em seus arts. 1.028 a 1.032, já positivara 
a possibilidade de dissolução parcial da sociedade (aqui considerada lato sensu), por ele regulada, regrando a 
resolução da sociedade em relação a um sócio. (BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Dissolução parcial de 
sociedade. In: ALVIM, Thereza Arruda et al. (Coord.). O novo Código de Processo Civil brasileiro: estudos 
dirigidos: sistematização e procedimentos. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 498). 
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dissolução parcial de sociedade anônima, sobretudo em razão da ruptura da affectio societatis, 

e ao desvirtuamento da natureza das companhias, verifica-se que o Código tratou de forma geral 

a ação dissolução parcial como se aplicável a sociedades contratuais,137 e fez um remendo no 

artigo 599 para incluir as companhias. 

Nesse sentido, os artigos referentes à dissolução trazem sempre referências a conceitos 

relacionados às sociedades contratuais, regidas pelo Código Civil — por exemplo, menções 

sempre feitas a “sócios” e a “contrato social”. O § 1º do mesmo artigo 599 dispõe que a petição 

inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado, em demonstração de 

ausência de tecnicidade ao abarcar as companhias sob o procedimento. 

O artigo pacifica mecanismo criado pelo Judiciário, com a transposição de institutos das 

sociedades limitadas às anônimas, e não resolve, nem ajuda a resolver, diversos dos problemas 

que circundam a dissolução parcial das sociedades anônimas. E talvez não fosse mesmo o 

instrumento mais apropriado para fazê-lo, já que trata essencialmente de procedimento (apesar 

de abocanhar também direitos materiais). 

De toda sorte, pontuemos que o artigo 599, § 2º, não faz, por exemplo, distinção entre 

sociedades anônimas de capital e de pessoas, como tenta distinguir a jurisprudência e parte da 

doutrina brasileira, como visto anteriormente. 

Tampouco contribui com a definição e aplicação — o melhor seria a extinção — dos 

conceitos de affectio societatis. 

O dispositivo também não faz exceção (ou complemento) à referência a sociedades de 

capital fechado para incluir sociedades abertas, intuitu personae ou familiares, e com baixa 

liquidez e circulação, especificidade que o Judiciário também tem albergado sob o guarda-

chuva da dissolução parcial e affectio societatis. 

E pode-se até mesmo questionar por que razão o legislador manteve a necessidade de 

participação mínima de 5% no capital social para propositura de ação de dissolução parcial em 

relação apenas às companhias de capital fechado, condição que é requisito na Lei das S.A. para 

a propositura de ação de dissolução total (que, pode-se entender, tem como objetivo impor um 

obstáculo para a propositura de ações que poderiam resultar na extinção das companhias, 

assumindo que não seria possível a dissolução parcial). Numa ação de dissolução parcial por 

impossibilidade de consecução do fim social, o requisito de participação mínima parece-nos 

deixar de ter propósito.138 

                                       
137 CAMPINHO, Sergio. Op. cit., p. 395. 
138 Vide, por exemplo, a decisão do Tribunal do Rio Grande Sul na Apelação Cível n. 70071296446, mencionada 
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Dessa forma, verifica-se que os aspectos materiais relativos à dissolução parcial de 

sociedades anônimas permanecem essencialmente os mesmos. Sequer a inclusão das 

sociedades anônimas pode ser considerada como uma grande novidade, já que o Judiciário tem 

deferido pedidos nesse sentido há alguns anos, como vimos. 

Por outro lado, o novo CPC assegurou que os sócios têm liberdade para dispor, por meio 

do contrato social (e, no caso das companhias, no estatuto social), sobre o critério de apuração 

e modo de pagamento dos haveres em caso de dissolução parcial,139 algo que já era previsto no 

Código Civil (art. 1.031). Caso o contrato social seja silente, então será aplicado o critério do 

valor patrimonial apurado em balanço de determinação.140 

Portanto, é recomendável que o estatuto social disponha sobre o critério de apuração de 

haveres com o maior detalhamento possível,141 particularmente em relação à dissolução parcial. 

 

  

                                       
na seção 3.7 acima, na qual foi mantida dissolução parcial de sociedade anônima por acionista detentor de ações 
preferencias correspondentes a 0,60% do capital social da companhia. 
139 “Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério 
de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.” 
140 “Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor 
patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se 
bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual 
forma.” 
141 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Op. cit., p. 506. 
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4 PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO E MEDIDAS PRÁTICAS 

 

4.1 Proposta de interpretação jurídica 

 

Com base nos aspectos abordados até aqui, e considerando que a dissolução parcial de 

sociedade anônima de capital fechado é mecanismo firmado em dispositivo legal (art. 599, § 

1º, CPC), propomos uma interpretação com dois eixos centrais com relação à dissolução parcial 

em sociedades anônimas: a verificação de previsão específica em estatuto social ou em acordo 

de acionistas e a análise da viabilidade do fim social sobre um ponto de vista econômico apenas, 

com descarte completo do conceito de affectio societatis. Assim como se extrai da redação do 

art. 599 do novo CPC, entendemos que a dissolução parcial não se estende (e não deve se 

estender) a sociedades anônimas de capital aberto. 

Esta proposta de interpretação é baseada numa visão que, a nosso ver, fortalece a 

sociedade como pessoa independente de direito na discussão a respeito da dissolução. Nela, o 

preceito de preservação da sociedade assume a integridade de seu capital, patrimônio e direitos 

e sua consolidação como veículo para consecução de negócios e geração de riqueza, sem 

prejuízo do direito legítimo de acionistas dissidentes, presentes determinadas condições, ao 

mesmo tempo que mantém a proteção e desenvolvimento do mercado de capitais e estimula a 

eficiência do emprego de capital e recursos humanos na sociedade brasileira.142 

 

4.1.1 Disposição estatutária 

 

Dessa forma, deve-se primeiro analisar se o estatuto social da companhia alvo da 

dissolução parcial possui disposição sobre tal medida, incluindo método de apuração de haveres 

e forma de pagamento ao acionista dissidente, como o próprio art. 604 do novo CPC prevê 

expressamente. 

A nosso ver, os acionistas poderiam até mesmo estabelecer critérios objetivos para 

embasamento de pedidos de dissolução parcial, seja em estatuto social, seja em acordo de 

acionistas (desde que abarque a todos os acionistas, neste caso), considerando que a lei 

                                       
142 A despeito das ressalvas de alguns doutrinadores quanto ao uso da expressão “dissolução parcial”, não nos 
aprofundaremos neste ponto, haja vista que esta foi a expressão adotada pelo CPC. 
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societária e o CPC são silentes sobre o assunto, os quais deveriam ser observados pelo 

Judiciário.143 

 

4.1.2 Viabilidade do fim social (e descarte da affectio societatis) 

 

Como verificamos anteriormente, a jurisprudência brasileira tem interpretado que a 

simples quebra da affectio societatis já resultaria na impossibilidade de a sociedade atingir seu 

fim social, sendo, portanto, argumento suficiente para embasar pedido de desligamento de 

acionista da companhia. A nosso ver esta análise não é adequada. Primeiro porque o conceito 

de affectio societatis, como vimos, é anacrônico e deve ser substituído pela análise estrita da 

viabilidade e consecução do fim social da sociedade, na esteira do que propõem Erasmo 

Valladão França e Marcelo von Adamek. E segundo, porque a ruptura da tal affectio societatis 

entre acionistas não pode ter como consequência automática a inviabilidade do negócio da 

sociedade. Não é a quebra da affectio societatis motivo suficiente para configurar a 

impossibilidade de a sociedade preencher seu fim.144 

Deve-se ter um olhar fático sobre como a sociedade passou a atuar desde a suposta 

quebra da affectio societatis entre os acionistas a fim de se verificar se, de fato, tal desavença 

tem infligido a sociedade (e não os acionistas) com tamanha gravidade que a tenha deixado 

paralisada, ou de outra forma impossibilitada de realizar seus negócios como antes fazia — em 

última análise, cerceada da possibilidade de preencher seu fim social (tanto escopo-meio, como 

escopo-fim). 

Nesse sentido, parece-nos mais acertada a interpretação oferecida pela prática francesa, 

conforme vimos na seção 3.1. É essencial que a ruptura da affectio societatis ocasione a paralisia 

do funcionamento da sociedade, sendo que a extinção da affectio societatis por si só não 

caracteriza tal paralisia nem a inabilidade de a sociedade perseguir seu fim social. 

E, havendo outras formas de satisfação de eventual direito de acionistas insatisfeito que 

não a dissolução parcial da sociedade, então tais formas devem prevalecer sobre a dissolução 

parcial (por exemplo, nas hipóteses de retirada previstas na Lei das Sociedades Anônimas). 

                                       
143 Paulo Lucon e João Paulo da Silva indicam que a lei argentina, por exemplo, autoriza inclusive que os sócios 
prevejam em contrato social hipóteses de dissolução além daquelas previstas em lei. (LUCON, Paulo Henrique 
dos Santos; SILVA, João Paulo Hecker da. Op. cit., p. 591). Vide: Argentina, Lei n. 19.550 (Ley de sociedades 
comerciales), art. 89. “Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de 

disolución no previstas en esta ley.” 
144 KATZWINKEL JUNIOR, Edgard; BECUE, Sabrina Maria Fadel. Dissolução parcial de sociedade anônima. 
In: KUYVEN, Luis Fernando Martins (Coord.). Temas essenciais de direito empresarial: estudos em 
homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 488-504, p. 497. 
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Nesse contexto, na análise de impossibilidade de consecução do fim social, como vimos 

também na seção 3.1, acima, deve ser verificada a inviabilidade do negócio da sociedade dentro 

do contexto econômico, financeiro, empresarial e comercial no qual ela se encontra, tanto 

quanto ao seu escopo-meio (atividade principal, objeto) como ao seu escopo-fim (objetivo). 

A análise para holdings puras possui um elemento adicional, na medida em que seu fim 

social é deter participação acionária e exercer o poder de controle ou voto minoritário de forma 

concentrada e organizada. A partir do momento em que a desavença entre os acionistas 

impossibilita, de forma prolongada, o exercício organizado do poder de controle ou do voto 

minoritário pela holding, independentemente se a holding continua ser viável economicamente 

e/ou lucrativa também aos acionistas, então, a nosso ver, poderia o acionista interessado 

requerer a dissolução parcial nos termos do novo CPC, mesmo que a sociedade tenha sido ou 

continue a ser lucrativa. 

Já a análise em relação a holdings mistas, nas quais a atividade de exercício da posição 

de acionista em outras sociedades é um dentre outros negócios da empresa, parece-nos mais 

complexa e deve ser feita de maneira distinta. Nesse caso, deve-se averiguar, através de uma 

análise econômica, financeira e contábil, qual atividade econômica tem prevalência ou maior 

relevância para a holding mista para, a partir dessa conclusão, concluir se a desavença entre os 

acionistas paralisou e inviabilizou a consecução do fim social da sociedade considerando a sua 

atividade de maior relevância econômica, financeira e contábil. 

De qualquer forma, a desavença entre os acionistas (pessoas jurídicas ou pessoas físicas) 

que ocasione a paralisia da sociedade e a impossibilite de exercer seu objeto social pode ocorrer 

em qualquer sociedade, sobretudo naquelas que dependem dos acionistas e das pessoas e/ou 

empresas ligadas aos acionistas para consecução da atividade empresarial. 

A aplicação do conceito de fim social, de modo geral, a qualquer tipo de sociedade 

intuitu personae ou intuitu pecuniae) tem como consequência tornar o uso do procedimento de 

dissolução parcial não apenas com relação às sociedades ditas “de pessoas” como àquelas 

reconhecidas como sociedades de capital (fechado), diferentemente da posição que o Judiciário 

possui hodiernamente (até porque o texto da lei não traz distinção expressa nesse sentido). 

É preciso colocar freio em pedidos de desligamento ou de exclusão de sócios 

impregnados por abuso de direito ou senso de oportunismo, pois a quebra de um dos vínculos 

que miram para o fim comum da sociedade não a implode como um contrato, acrescida da 

constatação de que o que se busca preservar é um feixe, ressalte-se, de relações jurídicas focadas 

na preservação da atividade empresarial e não, propriamente, no direito de propriedade de 



52 

determinado indivíduo.145 E é preciso também instituir critérios mais objetivos que possibilitem 

uma aplicação mais uniforme pelo Judiciário, e ao mesmo tempo deem maior previsibilidade e 

segurança jurídica aos acionistas e às companhias brasileiras, e evitar situações de abuso de 

direito e oportunismo. Ademais, o princípio da proibição do excesso, reiteradamente 

proclamado pelas Cortes Superiores, a partir da análise de princípios outros (proporcionalidade 

e razoabilidade), de molde que a causa seja justa, cheia e controlável judicialmente, o que não 

ocorreria fosse aberta a possibilidade de escapismos alcançáveis mediante a exclusão do 

desligamento de sócio sob o argumento da ruptura da affectio societatis.146 

 

4.2.Medidas práticas aos acionistas e às companhias 

 

Haja vista a recente evolução do procedimento de dissolução parcial de sociedades 

anônimas de capital fechado (e, inclusive, como se viu, até mesmo em caso específico 

envolvendo companhia de capital aberto), entendemos que algumas medidas podem ser 

tomadas pelos acionistas e companhia para melhor modelar os seus interesses em relação 

especificamente à continuidade do negócio mesmo em caso de grave desavença entre os 

acionistas e à possibilidade de dissolução parcial. 

Nesse sentido, a indicação estatutária sobre possibilidade ou não de dissolução parcial 

nos aparece como a primeira medida a ser tomada pelos acionistas. Como direito 

essencialmente patrimonial, pode-se argumentar que o acionista tem disponibilidade sobre esse, 

podendo, assim, a ele renunciar. Essa medida não foi até o momento testada nos tribunais 

superiores, então deve vir acompanhada de outras ações. 

Além disso, é recomendável que o estatuto social da companhia disponha sobre forma 

de cálculo de haveres e pagamento em caso de dissolução parcial (latu sensu), a fim de conferir 

mais previsibilidade quanto ao direito dos acionistas e também quanto ao processo (a despeito 

de, ainda assim, haver eventual risco de desconsideração da disposição estatutária pelos 

tribunais). Ao mesmo tempo, a disposição estatutária poderá evitar um maior prolongamento 

do litígio, se for o caso, sobretudo quanto à metodologia de apuração dos haveres, e pode usada 

como forma de desestímulo de retirada por acionista de maneira oportunista, ressalvando-se 

que tal disposição estatutária poderá estar sujeito a limitações e condições impostas pelo 

                                       
145 NUNES, Marcio Tadeu Guimaraes. Op. cit., p. 112. 
146

 NUNES, Marcio Tadeu Guimaraes. Op. cit., p. 113. 
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judiciário.147 

Poderia também o estatuto social (ou o acordo de acionistas) dispor sobre métricas ou 

critérios objetivos para fins de determinação da possibilidade do pedido de dissolução parcial 

pelo acionista interessado, garantindo, assim, ainda mais previsibilidade ao exercício dessa 

medida por acionista interessado. Esses critérios deverão estar ligados a métricas ou a condições 

que demonstrem, dentro de um contexto econômico, financeiro e comercial, que a sociedade 

não tem capacidade de consecução do seu fim social (seja escopo-meio ou escopo-fim), como, 

por exemplo, atingimento de metas de receita, lucro líquido, investimentos, distribuição de 

dividendos, entre outros. 

Caso seja de interesse dos acionistas, pode-se inserir considerações ou até mesmo 

disposições em acordo de acionistas sobre a natureza “capitalista” da companhia, 

independentemente de sua formação acionária ou configuração de sua administração ou de seus 

fornecedores e clientes, assim como disposições sobre a possibilidade de dissolução parcial e 

sobre a sobrevivência (ou não) de direitos e obrigações de natureza patrimonial (put option, por 

exemplo) em caso de retirada de acionista. Essas medidas, em particular, assim como a questão 

da disponibilidade do direito à ação de dissolução parcial, conforme apontado acima, ainda não 

foram testadas no Judiciário. 

 E, além do tratamento específico à dissolução parcial dado via estatuto social e acordo 

de acionistas, é recomendável que, sempre que possível, sejam instituídas regras e práticas de 

governança corporativa como formas de diminuição dos riscos de atrito entre acionistas, como 

também de gestão de conflitos intrassocietários,148 como, por exemplo, diretores e conselheiros 

independentes e outros órgãos de gestão (conselho fiscal, comitês), e procedimentos de 

mediação. 

 

  

                                       
147 Como corte metodológico, a análise da jurisprudência e atuação jurisdicional quanto a disposição estatutária 
referente a método de apuração de haveres e pagamento a acionistas não faz parte do escopo deste trabalho. 
148 PIMENTA, Eduardo Goulart. Op. cit., p. 342. 
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CONCLUSÃO 

 

Na introdução deste trabalho, fizemos uma breve apresentação do tema do trabalho, 

contextualizamos a discussão acerca do tema da dissolução parcial de sociedade anônima 

motivada pela ruptura da affectio societatis entre os acionistas e destacamos a relevância do 

tema do cenário jurídico atual. Definimos também as bases e parâmetros do estudo. 

Passando ao capítulo seguinte, fizemos um apanhado histórico do conceito de affectio 

societatis, com origem no direito civil e familiar romano, e sua evolução pelo direito francês 

até sua importação por diversos ordenamentos jurídicos. 

Fizemos também um mapeamento das diferentes definições de affectio societatis dadas 

por doutrinadores brasileiros e pontuamos críticas preliminares, sobretudo quanto à vagueza e 

subjetividade dos elementos que caracterizariam a affectio societatis. Apontamos também como 

a doutrina nacional se divide quanto à possibilidade (ou não) de existência da affectio societatis 

em sociedades anônimas. 

Já no capítulo 2 passamos a tratar do instituto jurídico da dissolução parcial. Abordamos 

o conceito de dissolução parcial, inclusive tratando das críticas da doutrina quanto à 

terminologia adotada, bem como da evolução jurisprudencial brasileira quanto à utilização do 

mecanismo com base em princípios, com aplicação inicial às sociedades limitadas e posterior 

(e recente) extensão às sociedades anônimas, neste caso autorizada já com base na quebra de 

affectio societatis. 

Nesse mesmo capítulo introduzimos críticas preliminares à inconsistência na utilização 

do conceito de ruptura da affectio societatis pelo Judiciário e à própria dissolução parcial 

baseada em tal motivo. 

O capítulo 3 traz nossas críticas com relação à dissolução parcial das sociedades 

anônimas por quebra da affectio societatis. 

Fizemos críticas ao conceito e natureza da affectio societatis e tanto ao anacronismo de 

seu uso como à impropriedade de sua transfusão às sociedades anônimas, reforçando o clamor 

dos juristas Valladão e Adamek pela substituição da affectio societatis pelo conceito de fim 

social, conceito este previsto em lei, conforme obra abordada durante o estudo. 

Em seguida, expusemos preocupação quanto à descaracterização da natureza das 

sociedades anônimas, como originalmente idealizadas pelos princípios e dispositivos 

delineados pela Lei das S.A. 

Fizemos também críticas ao uso dos princípios de preservação da empresa, dignidade 

humana e livre associação como suportes para as decisões favoráveis à dissolução parcial de 
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sociedades anônimas em razão de ruptura da affectio societatis entre um ou mais acionistas. 

No mesmo capítulo, levantamos também efeitos indesejáveis oriundos da dissolução 

parcial nestes termos, tanto quanto a uma possível ineficiência econômica pela não preservação 

do patrimônio social e desconsideração da prioridade a credores e à janela que se abre ao 

oportunismo de acionistas considerando método de apuração de haveres mais benéfico do que 

aquele previsto ao direito de recesso, inclusive sobre companhias de capital aberto. 

E, finalmente, construímos críticas aos dispositivos relativos à dissolução parcial de 

sociedade anônima formalmente incorporados ao ordenamento jurídico através do novo Código 

de Processo Civil. 

Por fim, no capítulo 4 propomos uma interpretação jurídica pautada pela prevalência da 

vontade das partes e exclusivamente pela análise da viabilidade do fim social, com descarte 

definitivo do conceito de affectio societatis, e sugerimos diversas medidas práticas que podem 

ser tomadas por acionistas e por companhias para melhor modelarem os seus interesses 

considerando a possibilidade de dissolução parcial de sociedades anônimas. 
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