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RESUMO 

 

Esse trabalho propõe-se a examinar a regulamentação e a estruturação de grupo de empresas 

familiares, a partir do estudo do “Grupo Petrobahia”. Trata-se de grupo empresarial familiar 

com atuação no Nordeste brasileiro, cuja atividade principal consiste na distribuição de 

combustíveis. Para realização da pesquisa, adotou-se a seguinte técnica: examinou-se as 

estruturas formais e reais de poder e administração das sociedades pertencentes a esse Grupo; 

buscou-se qualificá-las juridicamente com base nos conhecimentos partilhados pela academia 

e pelos profissionais da área. Nesse processo, verificou-se que, em sua estrutura formal, o 

“Grupo Petrobahia” adotou uma premissa de participação igualitária entre dois núcleos 

familiares, ainda que com alocação de participações distintas nas múltiplas sociedades do 

grupo. Em estrutura real de poder e administração, contudo, o “Grupo Petrobahia” adotou um 

processo diverso para a tomada de decisões, tanto no que concerne às pessoas envolvidas quanto 

aos quóruns adotados, para além da instituição verbal de um “Conselho de Família”. A pesquisa 

então sistematizou a base conceitual necessária à compreensão dos modelos posteriormente 

propostos, explorando a racionalidade econômica e a qualificação legal e doutrinária dos grupos 

de sociedades, os desafios da governança grupal, os conflitos intrínsecos às relações de 

empresas familiares e a necessidade de se pensar em uma governança corporativa específica 

para empresas familiares. Isso permitiu o exame de ferramentas de modelagem específicas para 

esse nicho, tais como o protocolo familiar, de caráter multidisciplinar e baseado na 

consensualidade, e de mecanismos para a solução de impasses em caso de controle 

compartilhado. Por fim, a pesquisa explorou as peculiaridades de possíveis modelos de 

estruturação societária para grupos empresariais familiares, especificadamente a constituição 

de uma holding, com estruturação de um grupo societário por subordinação e a realização de 

um acordo de sócios envolvendo todos os sócios das múltiplas sociedades do grupo. Concluiu 

pela viabilidade de estruturação desses modelos no caso do “Grupo Petrobahia”, com aumento 

de segurança proporcional ao esforço investido para a construção e detalhamento dessas 

estruturas. 

 

 

Palavras-chave: direito societário; grupos societários; grupos empresariais; controle; 

estruturas societárias. 



  

ABSTRACT 

 

This work aims to examine the regulation and structuring of a family business group, based on 

the study of the “Petrobahia Group”. It is a family business group operating in the Northeast of 

Brazil, and works primarily is the fuel distribution business. To carry out the research, the 

following methodology was adopted: the formal and real structures of power and administration 

of the companies and partnerships that integrate this Group were examined; the legal 

qualification of these structures based on the knowledge shared by academia and professionals 

in the field was sought. In this process, it was found that, in its formal structure, the “Petrobahia 

Group” adopted a premise of equal participation between two family groups, albeit with the 

allocation of different interests in the group's multiple companies. However, in its actual 

structure of power and administration, the “Petrobahia Group” has adopted a diverse decision-

making process, both with regard to the people involved and the quorums adopted, in addition 

to the verbal institution of a “Family Council”. The research then systematized the conceptual 

basis necessary for understanding the models proposed later, exploring the economic rationality 

and the legal and doctrinal qualification of groups of societies, the challenges of group 

governance, the intrinsic conflicts in family business relationships and the need to think in a 

corporate governance specific to family businesses. This allowed the examination of specific 

governance tools for this niche, such as the family protocol, which has a multidisciplinary 

approach and is consensus-based, and mechanisms for resolving deadlocks in the event of 

shared control. Finally, the research explored the peculiarities of possible corporate structuring 

models for family business groups, namely the formation of a holding company, by structuring 

a subordinate corporate group, and the establishment of a partners agreement involving all the 

partners of the multiple companies of the group. This work concluded that the structuration of 

these models in the case of the “Petrobahia Group” is viable, with increased security 

proportional to the effort invested in the construction and detailing of these structures 

 

Keywords: Corporate law; corporate groups; economic groups; corporate control; corporate 

structures 

  



 

 

  

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1 - Gráfico do Marketshare da Petrobahia no Nordeste apresentado na reunião do 

Conselho de Administração em 05/02/2019. Elaboração: Equipe técnica da Petrobahia. 

Fonte: ANP ....................................................................................................................... 27 

Figura 2 - Tabela de Marketshare de QAV - Mercado Brasil. Ano base 2018. Fonte: ANP 

(Boletim Gerencial "Abastecimento em Números" n. 61 ................................................. 28 

Figura 3 - Elaborado pela Tondo Consultoria e integrante da minuta de protocolo familiar da 

Família Andrade. .............................................................................................................. 54 

Figura 4 - Sobreposição entre os grupos de família, propriedade e administração. Fonte: 

TAGIURI, Renato; DAVIS, John. Bivalent Atttributes of the Family Firm. Family 

Business Review, Vol 9., Summer, 1996. ........................................................................ 82 

Figura 5 - Adaptação do modelo dos 3 círculos. Disponível em: PRADO, Roberta Nioac. 

Empresas Familiares. In. PRADO, Roberta Nioac (coord). Empresas familiares: 

Governança Corporativa; governança familiar; governança jurídica. Saraiva: São Paulo, 

2012. p.49 ......................................................................................................................... 89 

 

Tabela 1 - Poderes atribuídos aos nus-proprietários da Transbahia Transportes Ltda. ............ 38 

Tabela 2 - Administradores de Sociedades Contratuais por Núcleo. ....................................... 48 

 

  



  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

§ - Parágrafo 

AMCHAM – Câmara Americana de Comércio (Brasil-Estados Unidos) 

ANP – Agência Natural do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

B3 – Brasil Bolsa Balcão 

BBDTVM – Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

CBD – Companhia Brasileira de Distribuição 

CC (ou CC/2002) – Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 

CEP – Código de Endereçamento Postal 

CGU – Controladoria Geral da União 

CIA – Centro Industrial de Aratu 

CJF – Conselho da Justiça Federal 

CNPJ/MF – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/ Ministério da Fazenda 

COEX – Comitê Executivo 

COFA – Conselho de Família 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

Departamento de Registro e Integração – DREI 

EUA – Estados Unidos da América 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICEIA – Instituto Central de Educação Isaías Alves 

ISSO – Information Systems Security Officer 

JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia 

LSA – Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6.406, de 15 de dezembro de 1976) 

Ltda – Limitada 

QAV – Querosene de Aviação  

PIB – Produto Interno Bruto 

PRSI – Pasadena Refinery System Inc 

S.A. (ou S/A) – Sociedade Anônima 

SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 



 

 

  

SPE – Sociedade de Propósito Específico 

SS – Sociedade Simples 

  



  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

1. OBJETO DA PESQUISA: ESTRUTURAÇÃO DO “GRUPO PETROBAHIA” ........ 18 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR

 .................................................................................................................................................. 18 

1.2 SOCIEDADES INTEGRANTES DO GRUPO ................................................................. 26 

1.3 ESTRUTURA DE PODER E ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES ....................... 31 

1.3.1 Estrutura de Participação Societária ................................................................................... 32 

1.3.2 Cláusulas de Usufruto............................................................................................................ 37 

1.3.3 Estrutura de Administração Formal .................................................................................... 42 

1.3.4 Estrutura real de poder e administração da Sociedade ...................................................... 50 

2. COMPLEXIDADE REGULATÓRIA: DEFINIÇÃO DE UMA MATRIZ DE 

ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS RELEVANTES ........................... 56 

2.1. COMPREENDENDO AS PREMISSAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA .......... 58 

2.1.1 O Problema de Agência entre Administradores e Proprietários ....................................... 59 

2.1.2 O Problema de Agência como problema de expropriação ................................................. 61 

2.1.3 A dimensão do Problema de Agência perante Terceiros .................................................... 64 

2.2 ENTENDENDO O FENÔMENO DAS ESTRUTURAS GRUPAIS: RACIONALIDADE 

ECONÔMICA E QUALIFICAÇÃO JURÍDICA .................................................................... 65 

2.2.1 A racionalidade econômica para a formação das Sociedades ............................................ 67 

2.2.2 Conteúdo Jurídico dos Grupos de Sociedades .................................................................... 69 

2.2.2.1 Configuração dos Grupos Societários de Direito ............................................................ 70 

2.2.2.2 Existência e qualificação dos Grupos Societários de Fato .............................................. 70 

2.2.3 Racionalidade da criação dos Grupos de Sociedades ......................................................... 72 

2.2.3 Os Desafios da Governança Grupal ..................................................................................... 74 

2.2.3.1 Modelo de Análise da Governança Grupal em Grupos de Fato ...................................... 76 

2.2.3.2 Autorregulação como Alternativa .................................................................................... 79 

2.3 QUALIFICAÇÃO E PECULIARIDADES ESTRUTURAIS DE EMPRESAS 

FAMILIARES .......................................................................................................................... 79 

2.3.1 Dos Benefícios decorrentes da conjunção Empresa-Família ............................................. 82 

2.3.2 Dos conflitos intrínsecos às relações de Empresas Familiares ........................................... 83 



 

 

  

2.3.3 Deve-se pensar em uma Governança específica para Empresas Familiares? .................. 85 

2.3.4 O Modelo Regulatório baseado no Protocolo Familiar ...................................................... 90 

2.3.4.1 A maneira de formação dos Protocolos Familiares ......................................................... 91 

2.3.4.2 Conteúdo dos Protocolos Familiares ............................................................................... 92 

2.3.4.3 A Qualificação dos Protocolos ......................................................................................... 95 

2.4. DA INEXISTÊNCIA AO COMPARTILHAMENTO DO CONTROLE ......................... 96 

2.4.1 O Controle Compartilhado ................................................................................................... 97 

2.4.2 Os Impasses e a sua Regulação Legal................................................................................... 99 

2.4.3 A Regulação Contratual de Impasses ................................................................................ 101 

2.4.3.1 O Modelo da Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”) .................................... 102 

2.4.3.2 O Modelo da PRSI – Pasadena Refining System Inc e Possível Evolução. ................... 103 

2.4.3.3 Conclusão Parcial Orientadora ..................................................................................... 106 

2.5 GRUPO ECONÔMICO E O RISCO DE EMERGÊNCIA DE UMA SOCIEDADE EM 

COMUM ................................................................................................................................. 106 

2.5.1 Grupos Econômicos e a configuração de Sociedades de Fato .......................................... 107 

2.5.2 Holding de Fato .................................................................................................................... 110 

3. POSSÍVEIS MODELOS DE ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA .............................. 112 

3.1 MODELOS COGITADOS E DESCARTADOS ............................................................. 113 

3.2 FORMALIZAÇÃO DE HOLDING ................................................................................. 115 

3.2.1 Das razões para constituição de uma Holding................................................................... 117 

3.2.2 A Estruturação da Holding ................................................................................................. 119 

3.2.2.1 Decisão entre Holding Pura ou Mista ............................................................................ 119 

3.2.2.2 A Escolha do Tipo Societário da Holding ...................................................................... 120 

3.2.2.3 Cláusulas Específicas de Proteção ao Patrimônio Familiar ......................................... 122 

3.3 ACORDO DE SÓCIOS TRANS-SOCIAL ...................................................................... 123 

3.3.1 Partes integrantes do Acordo de Sócios e a possibilidade de vincular os votos .............. 125 

3.3.2 Configuração de estrutura grupal sem a formalização de uma Holding ........................ 128 

3.3.3 Restrições decorrentes da manutenção da Sociedade em Comum .................................. 131 

3.4 PROTEÇÃO AO INTERESSE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM O INTERESSE 

GRUPAL ................................................................................................................................ 135 

3.5 RECONHECIMENTO DO ESTADO ATUAL DA TÉCNICA. VINCULAÇÃO DAS 

CONTROLADAS ÀS DECISÕES EMANADAS DAS CONTROLADORAS. .................. 139 



  

3.6 AFINAL, MELHOR SEGUIR A ORTODOXIA OU INOVAR? ................................... 141 

CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 143 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 149 

 

 

 

 



13 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

Empresas familiares integram categoria não jurídica e sem previsão legal. Não obstante, 

consistem em recorrente objeto de estudo de juristas, sociólogos e psicólogos organizacionais, 

tendo em vista as peculiaridades próprias de negócios em que os sistemas de família e empresa 

e propriedade se inter-relacionam. 

Não se trata, propriamente, de um novo ramo ou novo tema, pois o estudo das relações 

de poder é, há muito, tema central no âmbito do direito societário. Trata-se, pois, de um olhar 

específico e detalhado sobre algumas relações, ou seja, repete-se a análise das categorias 

próprias do direito empresarial e dos seus problemas, mas com a compreensão de que as pessoas 

têm interesses e comportamentos diversos quando, além do vínculo negocial, há entre elas uma 

relação de cunho familiar.   

Naturalmente, não se pretende reduzir a complexidade de tais relações a modelos 

simplórios, construídos em outras circunstâncias, ou (muito menos) se propor a definir qual 

será o modelo universal de relações familiares, contudo, o reconhecimento deste fenômeno 

revela uma acurácia muito maior do que aplicação da matriz de pensamento tradicional do 

direito societário. Ou seja, reconhecidas as peculiaridades próprias destas estruturas se poderá 

propor arranjos muito mais eficazes para permitir o seu adequado funcionamento, pois se partirá 

da compreensão de incentivos e tendências próprias de tais relações. 

Há estudos próprios que reconhecem padrões e incentivos em sociedades empresárias 

com controladores definidos e os diferenciam daquelas em que o poder dos sócios é disperso, 

ou seja, em que não há pessoa ou grupo de pessoas que detenha votos o bastante na assembleia 

para efetivamente determinar os destinos da sociedade empresária. Tais diferenças permitem 

levantar quais as maiores preocupações das pessoas envolvidas e, também quais as modelagens 

contratuais mais adequadas para um ou outro tipo de sociedade. A mesma racionalidade é 

aplicável às empresas familiares, logo, há necessidade de estudos que considerem mais este 

fator diferenciador.  

Este trabalho, portanto, tratará de modelagem de arranjos contratuais e societários para 

lidar com relações negociais entre integrantes de uma mesma família, reconhecendo que tal 

interação interfere substancialmente no resultado almejado.  
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Diferenciando-se de alguns outros trabalhos sobre o tema, far-se-á um recorte mais 

específico, tratando das peculiaridades próprias dos grupos de empresas familiares, e não de 

sociedades isoladas.  

Grupos empresariais são estruturas reconhecidamente relevantes do ponto de vista 

econômico e social e, apesar de alguns temas ainda se manterem em um aparente vácuo 

doutrinário, não são raros os estudos que tratam das peculiaridades destas chamadas empresas 

pluri-societárias. Da mesma forma, como já indicado acima, diversos pesquisadores também já 

se debruçaram sobre o tema das empresas familiares. 

O presente estudo, portanto, pretende conjugar as compreensões sobre dois temas já 

razoavelmente estudados, identificando as peculiaridades próprias das suas interações: daí o 

recorte proposto, de modelos para estruturação das relações internas em grupos de empresas 

familiares. 

Para tal finalidade, entendeu-se adequado o estudo de um caso concreto, no qual o 

pesquisador está plenamente inserido e, por conta disso, tem a oportunidade de – em primeira 

mão – oferecer insights acerca de algumas racionalidades prévias, bem como sobre o 

funcionamento das estruturas atualmente existentes. 

Estuda-se, pois, um “organismo vivo” no qual o Pesquisador está imerso, ocupando 

múltiplas posições. Se, de um lado, intensa relação objeto de pesquisa permitirá um 

aprofundamento de análise sobre determinados temas, de outro, causará distorções. 

Há portanto, ainda que se tente manter algum grau de neutralidade, um indiscutível viés 

na condução dos temas, o que não poderá ser ignorado pelo Leitor quando do exame dos fatos 

e conclusões alcançadas. Entendeu-se que a e melhor forma de endereçar o risco seria declarar, 

expressamente, as relações entre o Pesquisador, sua família, e o objeto da pesquisa (o que se 

fará logo no primeiro capítulo), permitindo ao interessado realizar a valoração das conclusões 

alcançadas e obtemperar a relevância dos vieses. 

Além disso, não se pode ignorar que, por maior que seja o esforço de pesquisa 

empreendido, o presente estudo não conseguirá captar a totalidade dos fatores que poderiam 

potencialmente interferir nas relações estudadas.  

As conclusões alcançadas devem ser consideradas à luz das premissas fáticas e teóricas 

lançadas no próprio trabalho, logo, sua transposição para a vida real não deverá ser automática, 

ao revés, merecerá revisão de acordo com método adequado e considerando a possibilidade de 
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alteração das estruturas ao longo do tempo. Esclareça-se, de logo, que no curso da presente 

pesquisa houve alterações nas estruturas que não foram contempladas no presente estudo por 

decisão de viabilizar a conclusão do trabalho.   

Feitos os alertas iniciais, passa-se à descrição do trajeto percorrido no curso da pesquisa. 

A primeira parte do trabalho tem caráter essencialmente descritivo, descortinado o caso 

para permitir ao Leitor a compreensão das relações humanas e empresariais existentes, inclusive 

elucidando o seu processo de construção.  

Inicialmente, apresenta-se uma retrospectiva histórica, indicando o tempo e a forma de 

construção de cada uma das sociedades relevantes dentro do grupo estudado, bem como a 

participação dos membros da família na sua estruturação. 

Em seguida, segue-se um esforço descritivo das estruturas atuais, indicando a 

racionalidade que permeou a sua formulação. Identificadas as sociedades que integram o objeto 

de estudo segue-se a sua descrição, seguindo-se as seguintes etapas: 

i) apresenta-se as estruturas de participação formal de cada sócio no capital de cada 

sociedade integrante do grupo; 

ii) dada a existência de cláusulas de usufruto, o processo descritivo indica em qual 

medida o uso de tal instituto interfere nas relações de direitos e deveres inicialmente prevista 

pela alocação de quotas e ações; 

iii) em seguida, admitindo-se que as relações de poder não podem (e não devem) ser 

consideradas apenas no âmbito da assembleia, indica-se como há a distribuição das funções de 

administração das sociedades dentre as pessoas envolvidas. Isso permite, ainda, que o leitor 

compreenda um fator adicional de complexidade pela existência de sócios-familiares também 

em órgão de gestão das sociedades; 

iv) encerrando o trabalho descritivo, apresenta-se como são, de fato, exercidos os 

direitos e deveres decorrentes das relações societárias. Investiga-se aí um possível 

descolamento entre as estruturas formalmente estabelecidas e como elas efetivamente se 

comportam no cotidiano, tentando indicar alguns motivos que levam a tal discrepância. 

Concluída a descrição do estudo, passa-se à construção de uma matriz teórica de análise 

para a formulação dos arranjos. Sem qualquer pretensão de inovação ou exaurimento, o capítulo 

funciona como um mero guia da visão técnica que norteou a pesquisa. 



16 

 

  

A amplitude de elementos relevantes para a compreensão do caso se revelou como um 

desafio a ser superado. Para a lida com isso, decidiu-se pela construção de elementos teóricos 

que seriam somados aos anteriores, permitindo a construção de sucessivas visões, a cada 

momento mais complexas. 

Sendo assim, deve o Leitor examinar os sub-tópicos do segundo capítulo como “lentes 

sobrepostas” que, isoladamente revelam uma parte da análise, mas, devem ser combinadas para 

a compreensão dos múltiplos enfoques dados ao objeto de pesquisa.  

Inicia-se, apresentando conceitos mais gerais governança corporativa, construindo a sua 

racionalidade à luz do problema de agência, em suas múltiplas dimensões. Por decisão de 

recorte, limitou-se a análise dimensões internas do problema de agência dentro do âmbito 

societário, ou seja, optou-se por não tratar dos interesses de terceiros que negociam com as 

sociedades. 

Em seguida, passa-se à explicação sobre o funcionamento das estruturas grupais, tanto 

sob o prisma de sua racionalidade econômica quanto da sua estruturação jurídica. Sobrepondo 

os temas, arremata-se com reflexões acerca das peculiaridades da governança corporativa em 

grupos societários, tratando da sua regulação. 

Acrescendo-se à visão construída, discorre-se sobre características próprias de empresas 

familiares, abordando as suas características, e propondo reflexão sobre a necessidade de um 

modelo de governança específico para esses tipos de empreendimentos. Neste contexto, aborda-

se o Protocolo Familiar como um possível instrumento para regulação e estabelecimento deste 

modelo de governança. 

Neste ponto, o leitor já poderá conjugar elementos que delineiam a complexidade 

própria das estruturas grupais de caráter familiar. Há, contudo, dois temas adicionais que 

merecem exploração para solução do caso posto. 

Data a estrutura de participação nas sociedades – divididas entre dois núcleos familiares 

– o tema do partilhamento do controle se revela essencial, para (i) mapear um problema 

potencial, (ii) entender a forma como a legislação regulou o tema e, por fim, (iii) avaliar 

possíveis formas de regulação contratual do tema. Para a análise, fez-se uma comparação das 

regulações adotadas em duas sociedades: a Companhia Brasileira de Distribuição e a Pasadena 

Refining System Inc. 
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O encerramento deste capítulo mais teórico aborda o risco de configuração de 

sociedades em comum no âmbito dos grupos econômicos. Avalia-se, pois, tanto a possibilidade 

de configuração deste tipo societário entre as sociedades que integram o grupo, quanto em 

relação às pessoas físicas que as constituíram. Indo além, avaliou-se de forma breve as 

consequências da configuração deste tipo societário no caso em análise.  

As premissas fáticas e teóricas construídas nos dois capítulos anteriores permitiram que 

no último fossem exploradas duas formas possíveis para regular a relação narrada, lidando com 

os problemas e complexidades indicados.   

Explicada a razão para descartar a formalização de um grupo de direito, a primeira 

solução explorada será a mais tradicional: a formalização de uma sociedade holding, composta 

por todos os membros da família empresária. Neste contexto, faz-se necessário abordar decisões 

estratégicas a serem tomadas caso essa solução seja adotada. 

De logo, deve-se isolar os elementos a considerar para definição por uma holding pura 

ou mista, evidenciando um possível critério para tomada de tal decisão. Além disso, merece 

reflexão a decisão sobre os tipos societários que poderiam ser utilizados para tal formalização, 

dando diretrizes sobre os critérios relevantes para escolha entre os tipos mais recorrentes, a 

sociedade limitada e a sociedade anônima.  

Cogitando uma solução menos ortodoxa do que a primeira, cogita-se ainda a 

possibilidade de um “acordo de sócios trans-social”, ou seja, a manutenção das pessoas 

formalmente em sociedades distintas, com a regulação dos seus direitos e obrigações sem a 

constituição de nova pessoa jurídica. O tema precisa ser examinado à luz dos óbices jurídicos 

arguíveis em relação à referida estrutura e, ainda, considerar as limitações naturalmente 

decorrentes deste modelo. 

Independente da solução escolhida, há duas questões a serem levadas em conta por 

profissionais que se aventurem na regulação de empreendimentos como este: a preocupação 

com a preservação do interesse social e, ainda, o potencial coercitivo das decisões emanadas 

dos controladores, ou seja, a formação de uma estrutura de controle efetivo. O fechamento do 

capítulo oferecerá as reflexões alcançadas no curso da pesquisa em relação à licitude e à 

conveniência dos modelos de arranjos cogitados. 

A conclusão do trabalho recapitula as conclusões alcançadas, reconstruindo o processo 

de sua construção.  



18 

 

  

1. OBJETO DA PESQUISA: ESTRUTURAÇÃO DO “GRUPO PETROBAHIA” 

 

Antes mesmo da qualificação técnico-jurídica do objeto de estudo do presente trabalho, 

faz-se necessária a sua apresentação, como forma de guiar o caminho a se percorrer no presente 

trabalho. 

Considerando-se o caráter orientativo da pesquisa ora empreendida – ou seja, um 

direcionamento à solução de um caso específico – não há necessidade de qualificações 

demasiado extensivas, mais adequadas à estrutura de um manual jurídico. Inserto no contexto 

de uma pesquisa profissional, o presente trabalho se propõe a focar mais em modelos do que 

em debates teórico-doutrinários. Sendo assim, propõe-se a definir estratégias em concreto a 

partir de uma base conceitual compartilhada por parte expressiva da academia e dos 

profissionais da área (o que talvez se poderia chamar de “estado atual da técnica”) e não 

necessariamente inovar neste aspecto. Ou seja, pretende-se construir estruturas funcionais 

dentro do atual ambiente institucional e dos conceitos partilhados por professores e tribunais. 

Naturalmente, quando pertinente, não nos furtaremos ao enfrentamento de alguns 

impasses doutrinários relevantes. 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR 

 

Inicialmente, talvez por puro diletantismo, entendeu-se pertinente fazer um pequeno 

apanhado da história familiar por trás do grupo Petrobahia. Contudo, o transcorrer da pesquisa 

levou à conclusão de que somente há empresa familiar com uma família empresária. São, assim, 

partes indissociáveis de um mesmo fenômeno, de modo que não há como entender um sem 

conhecer minimamente o outro.  

A história do chamado “Grupo Petrobahia” ou do “Grupo Família Andrade” (como hoje 

se prefere chamar) se confunde com a história de uma família e se construiu em um espaço de 
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integração e aceitação: a conhecida “Pensão de João Amaral1” no pequeno município de 

Itaquara, Bahia2.  

Argeu Abdias de Andrade, filho de agricultores e comerciantes, criado em São Miguel 

das Matas, Bahia, foi um dos muitos jovens hospedados, acolhidos e apoiados por Sr. João 

Amaral, quando se mudou para Itaquara, em 1932, aos 18 anos de idade. Decidiu fixar moradia 

na localidade após ter sido preterido pela família de uma moça que lhe era prometida, dada a 

sua baixa classe social3. Integrado à família, Argeu casou-se em 15 de janeiro de 1941 com a 

filha do seu benfeitor, que à época tinha 19 anos. 

Construído esse núcleo familiar, a sua mantença se deu à base de muito trabalho e 

empreendedorismo, inicialmente com a formação de um pequeno comércio na zona rural4 e, 

em seguida, no Alambique produtor da cachaça “De Cabeça para Baixo5”, na cidade de Lage, 

Bahia. Nesta ocasião nasceram os três filhos de Argeu e Laudy6: Luiz Gonzaga, Iza e Ruy 

Argeu, respectivamente nos anos de 1942, 1944 e 1952. 

A necessidade de oferecer aos filhos uma educação de melhor qualidade levou a família 

à cidade de Jaguaquara e, posteriormente, em 1958, à “Cidade da Bahia” como se referia 

popularmente a Salvador à época. Chegando à capital, toda a família se envolveu no processo 

para prover o seu sustento. 

Em Salvador, a família começou vendendo frutas, verduras e farinha no largo da 

lapinha, na carroceria de uma caminhonete. Após um acidente de carro que machucou a perna 

de Argeu, o comércio passou a ser feito em uma barraca, comprada por Luiz e na qual 

trabalhava Ruy Argeu (à época com 11 anos de idade), montada na mesma região7. Iza e Laudy, 

além de cuidar dos afazeres da casa e do depósito de farinha, geravam renda adicional para a 

família por meio de costura (no caso da mãe) e de aulas particulares (pela filha), que já 

demonstravam a sua vocação docente. 

 
1 Na família, a casa de João Amaral era anedoticamente chamada de ‘pensão’, dada a quantidade de parentes, 

amigos, amigos de amigos e mesmo viajantes que eram acolhidos e a quem se oferecia comida e dormida, sem 

cobrar nada. 
2 Trata-se de pequeno município da região de Jequié, no centro-sul Baiano que, em 2018, contava com população 

de aproximadamente 8.300 pessoas, conforme projeção divulgada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. Itaquara/BA. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/itaquara/panorama>. Acesso em: 03 mar. 2019. 
3 ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.62. 
4 ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.83. 
5 ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.103. 
6 Trata-se do carinhoso apelido pelo qual Laudelina é chamada. 
7 ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.142-143. 
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Todos os filhos precisaram coordenar o tempo demandado de trabalho nas empresas da 

família com o estudo no ICEIA - Instituto Central de Educação Isaías Alves: um dos melhores 

colégios públicos da cidade. 

Neste período, Luiz se dedicou profundamente aos estudos e, no ano de 1963, conseguiu 

dois feitos altamente difíceis à época: o ingresso no ensino superior (o Bacharelado em 

Administração na Universidade Federal da Bahia) e o ingresso por concurso público para o 

serviço do Banco do Brasil, o que efetivamente gerava uma receita substancial para a família. 

O vínculo público não foi, contudo, fonte de acomodação do espírito empreendedor, ao 

contrário, permitiu que Luiz propusesse novos investimentos, a exemplo da aquisição de uma 

pequena e obsoleta fábrica de bombons, no bairro do barbalho. Posteriormente, licenciado do 

Banco, trabalhou em empresas no Centro Industrial de Aratu (CIA), na cidade de Simões Filho, 

hoje integrante da região metropolitana de Salvador. 

O vínculo de trabalho nas empresas do CIA serviu para gerar receitas e relacionamentos 

que deram vazão ao espirito empreendedor, permitindo que a família passasse a explorar dois 

restaurantes industriais, sendo cada um dos membros da família envolvido em uma parte do 

negócio. Em momento seguinte, fez-se investimento em uma pequena frota de táxis, que tanto 

eram conduzidos por motoristas contratados, quanto por Argeu e Ruy, que, em paralelo, logrou 

acesso ao curso de Engenharia da Universidade Federal da Bahia.  

O sucesso dos empreendimentos até então lançados permitiu que a família se 

organizasse melhor do ponto de vista financeiro. Neste ponto, conseguiu-se suportar sem 

maiores rupturas o que poderia ser chamado de primeiro grande fracasso empresarial: uma 

chácara montada no (hoje chamado) bairro de Cajazeiras XI em que Argeu iniciou uma 

plantação de mamão e chuchu revelou-se inviável pela baixa qualidade do solo. Apesar de não 

ser capaz de levar a família à bancarrota, a derrocada no empreendimento agrícola ocasionou 

uma desilusão que levou o patriarca de volta ao interior do estado. 

Curiosamente, após o evidente fracasso, iniciou-se o empreendimento que mudaria a 

vida daquela família. 

Atuando como representante de uma serraria, o caçula, Ruy Argeu identificou uma área 

de expansão imobiliária nas proximidades de Salvador, a Ilha de Itaparica. Assim, propôs o 

negócio, a Gameleira Materiais de Construção, iniciada em 1975 e registrada sob o nome 
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empresarial de Ruy Andrade & Cia Ltda8., sociedade empresária integrada por Argeu e os dois 

filhos, tendo em vista a recusa de Iza e seu esposo, João Chaves9. 

A loja passou por um sucesso estrondoso, tendo resultados bastante expressivos10, 

especialmente no período de verão, passou a ser representante de marcas relevantes e se tornou 

um ponto de parada obrigatório para os veranistas da Ilha. Neste contexto, uma pequena frota 

de caminhões começou a se formar para atender às necessidades da própria loja. Há consenso 

entre os membros familiares de que o momento de prosperidade decorreu necessariamente da 

junção de inúmeros fatores circunstanciais e pessoais, dentre eles: a boa relação de Luiz com 

bancos, a visão e o tino empreendedores de Ruy Argeu, que cuidava das compras e de algumas 

vendas, e o cuidado pessoal de Argeu e Laudy no dia-a-dia da operação. 

No início da década de 1980, a loja já contava com quatro filiais e, à medida que Argeu 

e Laudy decidiam se aposentar, os seus filhos começavam a diversificar os seus negócios. 

Assim, em 198211 foi fundado um posto de combustíveis na cidade Lençóis, Bahia, sendo 

chamado de Posto Gameleira, em homenagem à loja de materiais de construção, que foi vendida 

em 1989. 

Com a venda da loja de materiais de construção, a pessoa jurídica que a explorava (Ruy 

Andrade e Cia. Ltda.) passou a se direcionar para a construção civil, com participação de Luiz 

e Ruy. 

Posteriormente, com a saída formal de Argeu dos negócios, Ruy e Luiz12 compraram a 

parte que caberia a Iza, firmando como base para as sociedades a estrutura com participação 

igualitária de ambos.  

 
8 A biografia de Argeu indica que a loja de materiais de construção recebeu o nome de Amaral Andrade Ltda. 

(ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.171.). Consulta 

pessoal feita a Ruy Argeu, contudo, indica que o nome Amaral Andrade Ltda. já era utilizado por outra sociedade 

sediada na Bahia, o que impediria o registro, razão pela qual Luiz sugeriu o nome de Ruy Andrade & Cia Ltda., 

que foi aceito e, efetivamente, foi o primeiro nome empresarial do negócio. 
9 Apesar de não integrarem o negócio, Iza e João colaboraram em muitos momentos para o seu desenvolvimento, 

apenas por força dos vínculos familiares de apoio recíproco. 
10 “Chegaram a estocar 14 mil sacos de cimento, 3 mil botijões de gás e tinham 10.000 itens, entre eles utilidades 

do lar de todo tipo, até pneus e peças para veículos.” ALMEIDA, Ivan de. Argeu: uma vida de trabalho coragem 

e ternura. Salvador: Cogito, 2014, p.192. 
11 Inicialmente o negócio foi explorado pela pessoa jurídica Ruy Andrade & Cia Ltda., sendo que posteriormente 

(em 1985) houve a constituição da sociedade Posto Gameleira Ltda. 
12 Considerando a comunhão de esforços e habilidades e o seu papel decisivo e central, referenciaremos os irmãos 

Luiz e Ruy Argeu como “Fundadores”, indicando que eles foram a primeira geração a estruturar o grupo 

empresarial, permanecendo como seus principais stakeholders. 
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Aos poucos, os negócios familiares foram crescendo no segmento da revenda de 

combustíveis, tendo a Rede Gameleira alcançado um total de 10 postos. Paralelamente ao 

crescimento da rede de postos, um serviço de transportes era organizado para o seu 

atendimento. A qualidade do serviço de transportes permitiu o seu oferecimento a outros postos 

e mesmo à própria BR Distribuidora, dando origem à Transbahia Transportes. 

O sucesso da Rede Gameleira foi coroado por diversas formas, dentre elas a certificação 

ISO 9001 para a unidade localizada no bairro de Itapoã, em Salvador, e a consagração do “Posto 

Gameleira 5”, em Ibotirama/BA como o maior revendedor BR do Brasil, por diversos anos. 

Acumulada a experiência nos segmentos da revenda e do transporte de combustíveis, os 

irmãos Ruy Argeu e Luiz decidiram se lançar no setor de distribuição de combustíveis, o que 

se viabilizou com a criação de um ambiente regulatório mais afeito à livre concorrência13. Neste 

contexto, em 1996 nasceu a “Distribuidora de Petróleo da Bahia Ltda”, a Petrobahia. 

Também neste período foi criada a Lar Patrimonial (nome construído pela junção dos 

nomes de Laudy e Argeu) com a finalidade de organizar e planejar o patrimônio familiar. 

O final dos anos 90 ofereceu para a Petrobahia um consistente crescimento, 

especialmente em mercados não atendidos pelas grandes distribuidoras. Neste período muitas 

localidades receberam o primeiro empreendimento do tipo, deixando de precisar abastecer seus 

veículos em municípios vizinhos. 

O início dos anos 2000 trouxe dois grandes desafios. Em 2001 a Petrobahia tornou-se 

uma S.A de capital aberto, com a específica finalidade de receber aportes da BBDTVM – Banco 

do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Neste momento, iniciou-se um 

processo de governança mais estruturado, com a implementação de Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Auditoria Independente. 

Logo no início do ano de 2002, contudo, uma grande avalanche impactou os negócios 

familiares. O gestor responsável pelo Posto Gameleira em Ibotirama engendrou um esquema 

fraudulento para desvio de bens e endividamento da sociedade, com seu enriquecimento 

pessoal. Foragido, o gestor deixou a família Andrade com alguns milhões de reais em dívidas, 

 
13 Os marcos legislativos mais relevantes são indicados no seguinte trabalho: SILVEIRA Jr, Osmani Prates. O 

mercado de combustíveis no Brasil: intervenção e regulação estatal. 2002. 111f. Dissertação (Mestrado em 

Administração), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002, p.51-54. 
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o que culminou com a venda de ativos, inclusive o próprio Posto Gameleira de onde se 

originaram as dívidas. 

Luiz e Ruy Argeu se viram divididos entre uma empresa em franco crescimento que 

demandava atenção e o verdadeiro desmantelamento de seu patrimônio familiar, decorrente de 

uma grande operação fraudulenta. Neste momento, a empresa precisou da família mais do que 

nunca. 

Além de Luiz, Ruy Argeu e suas esposas, Maria Dulce e Ana Celia – que sempre 

trabalharam e contribuíram para o empreendimento familiar – foi o momento de convocar os 

filhos para ingresso nos negócios. 

Luiz e Maria Dulce tiveram dois filhos, Luciana e Thiago, sendo que Ruy e Ana Celia 

tiveram três, Joana, Iara e Ruy (sendo este último o Autor do presente trabalho). 

Em 2002, Luciana, já formada em medicina e administração, iniciava sua carreira como 

médica, mas contribuiu ao longo dos anos em diversas situações para a empresa. Joana, que já 

havia passado um período na Transbahia, iniciava um estágio AMCHAM, a Câmara de 

Comércio Brasil-Estados Unidos, e Iara acabava de ingressar na faculdade de administração. 

Joana e Iara foram convidadas e ingressar/retornar nos negócios com um sólido 

argumento: o seu pai lhes dizia que precisava de força de trabalho de confiança e não podia 

pagar por ela, dado o direcionamento dos recursos familiares para gerir a crise de Ibotirama. 

Neste momento, Joana abriu mão de iniciar uma carreira executiva em outros ambientes 

e passou a se envolver diretamente com a Transbahia Transportes, ao passo em que Iara iniciou 

o trabalho na rede de Postos Gameleira.  

Thiago e Ruy, ainda em fase escolar, foram convidados ao trabalho apenas quando já 

haviam concluído o ensino médio, sendo que Ruy trabalhou nos postos gameleira durante os 

dois primeiros anos da sua graduação em direito. Thiago, inicialmente, cursou simultaneamente 

as faculdades de direito e administração, e se envolveu com os negócios quando decidiu 

prosseguir apenas com o curso de administração. 

Os anos 2000/2010 foram de grande evolução do ponto de vista da gestão organizacional 

dos negócios familiares, com a transferência de participação de muitos negócios para os 05 

filhos de Ruy Argeu, Ana, Luiz e Maria Dulce, dando-se início às discussões sobre sucessão 

familiar. Também neste período conseguiu-se renegociar e estruturar o planejamento para lidar 

com a dívida oriunda da fraude perpetrada pelo ex-gestor. 
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No ano de 2008 a Petrobahia fechou o seu capital, sendo que os seus fundadores 

recompraram as participações anteriormente vinculadas à BBDTVM, retomando a 

integralidade do controle em nome familiar. Laudy manteve uma pequena participação 

meramente formal até o ano de 2018, quando ela foi distribuída em partes iguais entre Luiz e 

Ruy Argeu. 

Nos anos que se seguiram Ruy Argeu se manteve na presidência da Companhia e Luiz 

cumulava uma Diretoria com a Presidência do Conselho de Administração, ambos trabalhando 

intensivamente para o crescimento e desenvolvimento do empreendimento. Na visão do 

Pesquisador, o modelo teve alto grau de eficiência, contudo, as estruturas de governança 

ganharam feição de mera formalidade, especialmente considerando que os dois acionistas 

estavam em posições executivas. 

No processo de expansão da Petrobahia, também se montou uma sociedade entre a 

Petrobahia e a AIR BP Brasil, subsidiária da British Petroleum inglesa. A nova sociedade tem 

como objeto a venda de combustível aeronáutico. 

Neste período, Luciana, Thiago e Ruy se mantiveram um pouco mais afastados da 

gestão dos negócios. Luciana focada no exercício da medicina e da docência, Thiago em 

processo de formação e de experiência profissional em empresas no Estados Unidos, ao passo 

que Ruy seguiu uma carreira na área do Direito. 

Iara e Joana fizeram carreira nas empresas familiares, sendo que, após muitos anos nos 

negócios em que ingressaram, elas assumiram posições na Petrobahia que, à época, já era a 

maior empresa do grupo e simultaneamente mantinham um trabalho de supervisão sobre a 

Transbahia e os Postos Gameleira. Ambas galgaram posições assumindo postos de liderança na 

organização. 

No final do ano de 2016 o processo de sucessão foi retomado de forma acelerada. Ruy 

Argeu e Luiz se afastaram formalmente do negócio, fazendo-se substituir, em alguma medida, 

pelos seus filhos. O período coincidiu com o retorno de Thiago dos Estados Unidos. 

Por consenso em ambos os núcleos familiares, no ano de 2017, iniciou-se um processo 

mais estruturado de governança familiar com foco em sucessão. Para isso, algumas mudanças 

sensíveis ocorreram: (i) o Conselho de Administração passou a ter um membro indicado por 
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cada família, sendo os demais apontados por consenso14; (ii) A família decidiu delegar 

propriamente (ou, melhor dizendo, permitir que fossem exercidas) as atribuições cabíveis ao 

Conselho de Administração; (iii) apontou-se para a Diretoria os nomes de Iara (Presidente e 

Diretora de Operações), Joana (Diretora de Mercado), Thiago (Diretor de Planejamento e 

Novos Negócios), Clécio Santana (Diretor Financeiro) e Dalle Matos (Diretor Administrativo); 

(iv) contratou-se uma consultoria especializada em governança de empresas familiares, a Tondo 

Consultoria. 

A estrutura com cinco diretorias não se revelou adequada, além de não ter previsão 

estatutária. Por tal razão, em 2018, o Conselho de Administração reestruturou as funções 

executivas que se subdividiram em três posições. A Diretoria de Mercado foi subdividida em 

Suprimentos15 e Comercial; unificou-se as Diretorias Administrativa e Financeira; extinguiu-

se a Diretoria de Planejamento e Novos Negócios.  

Joana manifestou discordância em relação ao modelo proposto e também decidiu não 

continuar na Petrobahia, mantendo seu vínculo de gestora exclusivamente com a Transbahia, 

da qual não se desvencilhou. Clécio assumiu uma Superintendência vinculada à diretoria 

comercial e as diretorias foram assim distribuídas para o exercício 2018/2019: (i) Iara manteve 

a posição de Presidente, Diretora de Operações e de Suprimento; (ii) Dalle assumiu a Diretoria 

Administrativa e Financeira; e (iii) Thiago se tornou o Diretor Comercial. 

Também o Conselho de Administração passou por uma sensível mudança no exercício 

de 2018/2019. Os membros da família decidiram manter a estrutura de um indicado por cada 

núcleo, contudo, definiram que os outros três nomes seriam de conselheiros independentes. 

Assim, apenas foram reconduzidos da gestão anterior os conselheiros Ruy e Manoel 

Carnaúba16, ambos apontados como representantes de núcleos familiares. A estes foram 

acrescidos os Conselheiros Sergio Fleck, Daniel Blumenthal e Sérgio Araújo. 

O sentimento de que o modelo funcionava bem levou à recondução de Diretores e 

Conselheiros para o exercício de 2019/2020. 

Após o sentimento de que a governança da Petrobahia já dava mais sinais de mais 

solidez, a família observou que os demais negócios – ainda que geridos por profissionais 

 
14 Neste ano foram apontados para o Conselho de Administração: Thiago (membro familiar e presidente), Ruy 

(membro familiar), Sadi Leite, Manoel Carnaúba e Antônio Inácio. 
15 Que teve as suas atribuições reunidas juntamente com a Diretoria de Operações. 
16 Apesar de não ser membro da família, o Conselheiro Manoel Carnaúba foi apontado como representante familiar 

pela relação de confiança. 



26 

 

  

competentes -  sentiam os efeitos da ausência dos seus donos. Sentiu-se, assim, a necessidade 

de estruturar um modelo de governança que permitisse um controle e uma tomada de decisão 

mais eficientes no âmbito dos demais negócios familiares, o que será melhor explicado nos 

próximos subtópicos do presente trabalho. 

Apresentados os principais stakeholders e o contexto histórico, faz-se necessário 

esclarecer e sistematizar o atual funcionamento desta estrutura empresarial familiar. 

 

1.2 SOCIEDADES INTEGRANTES DO GRUPO 

 

Para os fins do presente trabalho, delimitou-se quais as principais sociedades integrantes 

do grupo capitaneado pela Família Andrade (ou com relevante papel desta família), de modo a 

apresentar a sua estrutura. Excluiu-se da análise sociedades que seriam irrelevantes do ponto 

de vista econômico ou que não trariam diferenças relevantes do ponto de vista de sua estrutura 

societária e gerencial que justificassem um estudo mais específico.  

Para melhor compreensão das inter-relações gerenciais, apresentaremos as sociedades 

dando conta de sua atividade econômica principal. 

Dentre as sociedades que integram o objeto de estudo, duas estão vinculadas à atividade 

de distribuição de combustíveis. A primeira delas é hoje a principal sociedade do grupo, do 

ponto de vista de faturamento, rentabilidade e mesmo de valor, apesar de ainda ser considerada 

uma player relativamente pequena no segmento em que atua, que é ocupado por gigantescas 

multinacionais. 

A PETROBAHIA S/A., é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 01.125. 282/0001-16, com sede na Av. Anita Garibaldi, n° 252, 2° andar, 

Federação, Salvador, Bahia, CEP 40.210-750. 

Além do seu core business, que é a distribuição de combustíveis, parte relevante da 

receita da Petrobahia também é decorrente de prestação de serviços, notadamente pela cessão 

onerosa de espaço em bases de armazenamento de combustíveis para congêneres. 

Nos últimos 10 anos a Petrobahia construiu bases próprias nas cidades de São Francisco 

do Conde/Ba, Juazeiro/Ba e Luís Eduardo Magalhães/Ba, sendo que, durante o ano de 2019, 

está em processo de construção de uma nova base em Itabuna/Ba. Atua, ainda, a partir destes 
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espaços e de outros, em bases de terceiros, nos seguintes mercados: Minas Gerais, Espirito 

Santo, Goiás, Tocantins, Sergipe, Maranhão, Piauí, Alagoas, e Pernambuco, sendo que sua 

maior força é nos estados do nordeste, notadamente a Bahia. 

A participação da Petrobahia no mercado do Nordeste do Brasil tem alcançado 

aproximadamente 3%, como se observa do seguinte gráfico: 

 

Figura 1 - Gráfico do Marketshare da Petrobahia no Nordeste apresentado na reunião do Conselho de 

Administração em 05/02/2019. Elaboração: Equipe técnica da Petrobahia. Fonte: ANP 

Também no segmento de distribuição, fundou-se mais recentemente a AIR BP 

PETROBAHIA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

22.899.533/0001-90, com endereço e sede à Av. Anita Garibaldi, nº 252, 2º andar, Ala Sul, 

Federação, na cidade de Salvador/BA, CEP: 40.210-750. 

Trata-se de negócio organizado especificamente para venda de combustível aeronáutico, 

com foco no Nordeste Brasileiro. Considerando as peculiaridades desse tipo de comércio, a 

sociedade tanto atua com distribuição como com revenda, tendo atualmente filiais nos 

aeroportos de Salvador, Feira de Santana e Valença, na Bahia, além do de Campina Grande, na 

Paraíba. Há também uma filial na base da Petrobahia, em São Francisco do Conde, onde se 

armazena o combustível comercializado. 

Constituída em 2015, a Air BP Petrobahia é considerada um pequeno player em um 

mercado altamente concentrado. Contudo, entende-se que a comunhão de forças decorrente do 
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conhecimento local e da eficiência logística (contribuições da sócia Petrobahia) e a reputação, 

relações comerciais e conhecimento técnico especializado no setor (trazidos pela AIR BP 

Brasil) lhe oferecem um futuro promissor. 

No ano de 2018 a AIR BP Petrobahia atendeu a apenas 0,34% do mercado nacional, o 

que já a posiciona como o quarto maior prestador no altamente concentrado segmento, como 

se observa dos dados publicados pela ANP: 

 

Figura 2 - Tabela de Marketshare de QAV - Mercado Brasil. Ano base 2018. Fonte: ANP (Boletim Gerencial 

"Abastecimento em Números" n. 6117. 

Trata-se de um negócio em processo de amadurecimento que, todavia, já nasceu com 

uma governança mais estruturada, tendo em vista as peculiaridades de ser uma joint venture 

com um grupo multinacional altamente organizado. 

De outro lado, um dos negócios atualmente ativos que é a mais tempo explorado pela 

família Andrade é o segmento de transportes. Inicialmente vinculado à venda de material de 

construção, a transportadora familiar modificou o seu foco negocial para atender 

exclusivamente a entregas de combustíveis (inclusive Gás Natural Comprimido) e, 

marginalmente, lubrificantes. 

A TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA., sociedade empresária limitada fundada 

em 1988 (embora o transporte seja um negócio mais antigo na família, como se depreendeu do 

tópico anterior), inscrita no CNPJ/MF sob o n. 16.294.266/0001-24, com sede na Avenida 

Tancredo Neves, s/n, Ouro Negro, Candeias, Bahia, CEP 43810-000; 

 
17AGÊNCIA NATURAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP).  Boletim gerencial 

“Abastecimento em Números”, n.61. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-

anp/Boletim_Abastecimento/61/Boletim_n61.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
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Além de ser uma empresa com décadas de prestação de serviços à BR Distribuidora, a 

Transbahia tem, por decisão negocial, parte relevante do seu faturamento decorrente da 

prestação de serviços à Petrobahia. 

Trata-se, contudo, de negócio com gestão relativamente independente e reconhecimento 

no mercado. Em um segmento com baixo grau de eficiência operacional (para a região 

específica) e profissionalização, a Transbahia ostenta certificações de qualidade e eficiência 

tais quais a ISO e SASSMAQ18. 

Já o segmento de revenda de combustíveis passa por um período de desinvestimento, 

por parte da família. A rede de postos, que já foi protagonista dentre os empreendimentos, hoje 

se tornou um negócio menos atrativo. De um lado, recursos humanos e empresariais foram 

prioritariamente destinados ao maior negócio em expansão e, além disso, a rede sofreu os 

efeitos de uma concorrência altamente predatória. 

Atualmente (em 2019) a Família Andrade entende que o negócio de revenda de 

combustíveis apenas se viabiliza com a presença pessoal dos donos no dia a dia da operação. 

Dado o foco da família em outros negócios, a Rede Gameleira tende a ser reduzida e 

eventualmente até extinta. A família permanecerá, contudo, com os imóveis que hoje já 

pertencem à patrimonial familiar. 

No momento de realização deste trabalho há cinco pessoas jurídicas em operação dentro 

da Rede Gameleira: 

i) POSTO GAMELEIRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.570.353/0001-

79, com sede na Rodovia BR 324, Km 9,5, Salvador, Bahia, CEP 41.305-280; 

ii) POSTO GAMELEIRA SUBURBANA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.285.148/0001-12, com endereço à Avenida Afrânio 

Peixoto, n° 7000, Itacaranha, Salvador, Bahia, CEP 40.713-580; 

iii) POSTO GAMELEIRA SIMÕES FILHO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.711.959/0001-99, com endereço à Avenida Elmo 

Serejo Farias, nº 590, CIA, CEP 43.700-000, Simões Filho/Ba, 

 
18 TRANSBAHIA, Candeias/BA. Sítio Eletrônico. Disponível em: <http://www.transbahia.net/>. Acesso em: 05 

mar. 2019. 
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iv) POSTO GAMELEIRA CINCO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.348.351/0001-86, com sede na Rodovia BA 253 (candeias x São 

Sebastião), KM 01, S/N, URBIS I, Candeias, BA, CEP 43.806-000; 

v) POSTO GAMELEIRA POJUCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.904.036/0001-89, com sede no Pq. Industrial De Pojuca, S/N, 

Centro Industrial, Pojuca/BA, CEP 48120-000; 

Há, ainda, uma sexta pessoa jurídica constituída que, todavia, não entrou em operação, 

já que não foi realizada a construção do posto que seria por ela explorado: 

vi) POSTO GAMELEIRA SETE DE ABRIL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.227.063/0001-88, com sede na Av. Aliomar Baleeiro, n. 

4600, Pau da Lima, Salvador/Ba, CEP 41245-020. 

Observa-se que todos os postos atualmente operacionais estão mantidos em um raio de 

80km da cidade de Salvador, como uma forma de reduzir os custos de controle e monitoramento 

do seu funcionamento. 

A organização do patrimônio imobiliário da família fica a cargo da LAR 

PATRIMONIAL SS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

01.607.855/0001-48, com sede na Av. Elmo Serejo Farias, n° 590, sala 08-B, CIA I, Simões 

Filho, Bahia, CEP 43.700-000. 

Por fim, o mais antigo CNPJ titularizado pela família data de 1975 que mantém a razão 

social de RUY ANDRADE E CIA LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o n. 14.050.413/0001-95, 

com sede atual na Av. Avenida Anita Garibaldi, nº. 252, Sala 201, 2º andar, Federação, 

Salvador, Bahia, CEP 40.210-750. 

Trata-se da mesma pessoa jurídica que explorou a loja de materiais de construção. 

Posteriormente, a Ruy Andrade e Cia Ltda.19 ingressou no mercado de construção civil, 

notadamente em obras públicas nas décadas de 1980/1990, seguindo-se um período de 

inatividade. 

 
19 A sociedade passou a adotar o título de estabelecimento “Ruy Andrade Construtora”. 
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No ano de 2006 a Ruy Andrade Construtora voltou ao mercado soteropolitano, 

aproveitando o boom imobiliário, lançou 04 empreendimentos residenciais20, todos financiados 

com recursos de membros da família e amigos próximos. 

Considerando a redução de demanda no setor, após 201421, não há previsão de 

lançamento de novos empreendimentos, por ora. A Construtora continua, contudo, ativa para 

atendimento à Petrobahia, notadamente para a construção de bases de armazenamento de 

combustíveis e para padronização de postos revendedores que sejam seus clientes. 

Nota-se, portanto, que a Família se imiscuiu em alguns ramos de negócio distintos, 

porém inter-relacionados. Ou seja, de um lado há relativa autonomia na condução de cada 

negócio, mas, de outro lado o seu crescimento se verificou a partir da sinergia com as demais 

atividades do próprio grupo. 

 

1.3 ESTRUTURA DE PODER E ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES 

  

Para que se faça uma proposta de regulação da multiplicidade de relações intra e 

intersocietárias é necessário que se entenda o atual estado do objeto de estudo, ou seja, a 

construção do cenário “as is”. Neste ponto, revela-se útil a sistematização e descrição das 

relações envolvidas em cada uma das sociedades e, quando pertinente, entre elas. 

Reconhece-se que os documentos societários levados ao registro mercantil são um ponto 

de partida essencial desta análise, razão pela qual as primeiras etapas da investigação recairão 

sobre tais documentos, informando como se desenharam as relações societárias. Além da 

descrição, alguns insights sobre a racionalidade das estruturas adotadas podem se revelar úteis 

ao leitor, contribuindo para a aplicação da informação ora apresentada em outros cenários. 

Trata-se do “potencial de generalização22” próprio das pesquisas com estudo de caso. 

 
20 RUY ANDRADE CONSTRUTORA, Salvador/BA. Sítio Eletrônico. Disponível em: 

<http://www.ruyandrade.com.br/empreendimentos.php>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
21 Como informado, por exemplo, no site de notícias R7: BETTI, Luiz. Mercado imobiliário esfria e abre espaço 

para pechincha. R7, 2014. Disponível em: <https://noticias.r7.com/economia/mercado-imobiliario-esfria-e-abre-

espaco-para-pechincha-29042014>. Acesso em:  05 mar. 2019. 
22 PINTO JUNIOR, Mário Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Rev. direito GV [online]. 2018, 

v.14, n.1, pp.27-48. ISSN 2317-6172. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v14n1/1808-2432-rdgv-14-

01-0027.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2019. p.42. 
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Em momento seguinte, aprofundar-se-á a análise com a apresentação do efetivo 

processo de tomada de decisões na estrutura das múltiplas sociedades e do grupo como um 

todo. Apenas o desenho das reais (e não meramente formais) estruturas de poder permitirá a 

compreensão das complexidades regulatórias incidentes, bem como as melhores formas de lidar 

com elas. 

 

1.3.1 Estrutura de Participação Societária  

 

Por múltiplas razões, as sociedades objeto do presente estudo são dotadas de estruturas 

societárias completamente diversas entre si. Neste contexto, é indispensável a compreensão de 

como estão formalmente estruturadas as alocações de quotas e ações como um ponto de partida 

essencial para o entendimento das reais relações de poder atuantes. 

Deve o leitor, contudo, observar que a premissa estabelecida até o momento é de 

participação igualitária entre os núcleos familiares e que se preferiu não manter as esposas de 

Luiz e Ruy Argeu no quadro de sócios. Identifica-se, assim, a presença de dois núcleos: 

O núcleo Luiz, formado por Luiz Gonzaga, Maria Dulce, Luciana e Thiago. O núcleo 

Ruy, formado por Ruy Argeu, Ana Célia, Joana, Iara e Ruy. A formalização das relações seguiu 

essa premissa, contudo, independente do que esteja indicado nos registros mercantis, os 

membros familiares se entendem como sócios do todo, sendo que cada núcleo familiar tem 

direito à metade de cada empreendimento. 

Em relação à Petrobahia, desde o ano de 2018, o seu Capital Social foi fixado em R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)23, totalmente composto de ações ordinárias, 

nominativas, sem valor nominal. As referidas ações estão divididas em partes iguais entre os 

sócios fundadores: Ruy Argeu do Amaral Andrade e Luiz Gonzaga do Amaral Andrade24. 

A Air BP Petrobahia tem o capital social fixado em R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e 

trinta mil reais), dividido em partes iguais entre as sócias Petrobahia S.A. e Air BP Brasil Ltda. 

 
23 Informação extraída do Quadro de Sócios e Administradores disponível no sítio eletrônico da Receita Federal 

do Brasil: RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Quadro de Sócios e Administradores. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp>. Acesso em: 02 fev. 2019. 
24 Informação extraída pelo próprio pesquisador em verificação dos livros sociais. 
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Duas das pessoas jurídicas seguem a mesma estruturação societária, são elas, Posto 

Gameleira Simões Filho Ltda., e Transbahia Transportes Ltda.. Apesar do capital social distinto 

- respectivamente de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 1.600.000,000 (um milhão e 

seiscentos mil reais) – todas as quotas são no valor de R$ 1,00 (um real), distribuídas na seguinte 

proporção: 

i) Luciana Barreira de Alencar Andrade – 25% 

ii) Thiago Barreira de Alencar Andrade – 25% 

iii) Joana Andrade Soares – 16,67% 

iv) Iara Andrade Schimmelpfeng – 16,67% 

v) Ruy Amaral Andrade 16,66% 

A Lar Patrimonial Ltda. tem estrutura assemelhada às anteriores, com a diferença de 

que, neste caso, os fundadores Luiz Gonzaga do Amaral Andrade e Ruy Argeu do Amaral 

Andrade mantiveram participação societária de 0,2% do capital social, correspondentes a 1.000 

(mil) quotas, cada um, restando a seguinte configuração: 

i) Luiz Gonzaga do Amaral Andrade – 0,2% 

ii) Luciana Barreira de Alencar Andrade – 24,9% 

iii) Thiago Barreira de Alencar Andrade – 24,9% 

iv) Ruy Argeu do Amaral Andrade – 0,2% 

v) Joana Andrade Soares – 16,6% 

vi) Iara Andrade Schimmelpfeng – 16,6% 

vii) Ruy Amaral Andrade 16,6% 

Não há clareza ou registro documental das razoes que justificaram a participação 

societária dos fundadores neste caso. Especula-se, contudo, que a intenção seria a de resguardar 

para si os direitos inerentes à condição de sócio, ou mesmo para assegurar a necessidade de um 

quórum maior para a sua destituição25. É possível, ainda, que a razões de ordem comercial 

justificassem a decisão. 

 
25 Relembre-se que a estruturação contratual antecedeu a Lei 13.792/2019. Assim, à época, a manutenção do 

percentual mínimo no capital asseguraria aos fundadores a condição de sócio e, por conseguinte, exigir-se-ia voto 

de 2/3 do capital social para a sua destituição. 
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Observa-se uma situação curiosa e bem representativa da relação empresarial-familiar 

quando se compara três pessoas jurídicas contemporaneamente constituídas: Posto Gameleira 

Suburbana Ltda., Posto Gameleira Sete de Abril Ltda. e Posto Gameleira Pojuca Ltda. Nos três 

casos o capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que foi dividido de forma 

semelhante, com pequenas diferenças: 

No caso do Posto Gameleira Suburbana Ltda e do Posto Gameleira Sete de Abril Ltda, 

observa-se a seguinte configuração: 

i) Luciana Barreira de Alencar Andrade – 25% 

ii) Thiago Barreira de Alencar Andrade – 25% 

iii) Joana Andrade Soares – 16,00% 

iv) Iara Andrade Schimmelpfeng – 17,00 % 

v) Ruy Amaral Andrade 17,00% 

Já em relação ao Posto Gameleira Pojuca Ltda., observa-se a seguinte configuração: 

i) Luciana Barreira de Alencar Andrade – 25% 

ii) Thiago Barreira de Alencar Andrade – 25% 

iii) Joana Andrade Soares – 17,00% 

iv) Iara Andrade Schimmelpfeng – 16,00 % 

v) Ruy Amaral Andrade 17,00% 

Evidencia-se que não há alteração na participação dos membros do núcleo Luiz, que 

permanecem com 25% cada um, em todas as três sociedades. Contudo, observa-se que a sócia 

Joana tem participação menor do que os seus irmãos nos postos Suburbana e Sete de Abril 

(16%), ao passo que a sócia Iara tem participação de menor do que seus irmãos no Posto 

Gameleira Pojuca Ltda. 

Não há registro formal das razões pelas quais as quotas foram alocadas dessa forma, 

contudo, conversas com os interessados apontam que a intenção seria de mera simplificação, 

priorizando participações societárias com percentuais formados por números inteiros. 

Especula-se que havia a intenção de realizar operações semelhantes nas múltiplas sociedades 

do grupo, que se equivaleriam ao final. Naturalmente, como se observa, a operação nunca foi 

levada a cabo. 
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A alocação de participações distintas em múltiplas sociedades, com a possível pretensão 

de compensação recíproca (diga-se de passagem, não realizada no caso específico), permite 

inferir algumas circunstâncias relevantes no que concerne à relação societária travada: 

i) As relações dentro de uma determinada sociedade interferem e sofrem interferência 

das relações nas demais sociedades; 

ii) Os registros formais não necessariamente representam a compreensão partilhada 

pelas partes em relação aos seus direitos e deveres nas respectivas sociedades; 

iii) O registro formal (e os direitos legalmente conferidos às partes) podem ser alterados 

para simplificar as relações societárias; 

iv) A inexistência de regulação contratual desses ajustes demonstra o suporte que a 

relação familiar oferece à estrutura empresarial. 

Outra estrutura que apresenta estrutura distinta é a do Posto Gameleira Ltda., que tem 

capital social de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), divididos em 218 quotas no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, sendo que os únicos sócios são Luiz, com 53,67% do 

capital e sua esposa, Maria Dulce, titular de 46,33% do capital social. 

O Posto Gameleira Ltda é a pessoa jurídica responsável pela exploração do primeiro 

negócio do segmento pela família26, e tinha sede em Lençóis/BA, ao longo dos seus mais de 

trinta anos de operação diversas operações de aumento de capital, entrada e saída de sócios e 

mesmo de cisão foram realizadas27.  

No ano de 1992 houve um aumento de capital com subscrição e integralização maior 

por Luiz, alterando a participação do capital para 56%/44%, contudo, a distribuição atual das 

cotas se concretizou após uma cisão parcial ocorrida em janeiro de 2002. 

Em que pese não haja informações e registros a justificar todos os aumentos de capital 

e mudanças na sua distribuição ao longo dos anos, há razões que justifiquem a sua não alteração 

quando da revisão e reestruturação que deu origem às pessoas jurídicas dos Postos Gameleira 

Suburbana, Sete de Abril e Pojuca, no ano de 2012. 

 
26 Vale esclarecer que entre os anos de 1982 e 1985 o posto de combustíveis em Lençóis foi explorado pela Ruy 

Andrade & Cia Ltda., até o momento de constituição da pessoa jurídica própria. 
27 Não se investigará passo a passo cada uma das decisões societárias tomadas, tendo em vista que foge ao objeto 

do presente trabalho. Buscar-se-á, no entanto, entender em quais momentos a estrutura assumiu as feições 

atualmente adotadas, meramente para a compreensão da sua racionalidade. 
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Ocorre que, quando se reestruturou as múltiplas sociedades com distribuição das quotas 

aos filhos, a família estava em um momento de estremecimento da sua relação comercial com 

a Distribuidora proprietária do Posto Gameleira Ltda., no bairro de Pirajá, em Salvador.  O 

contrato com a Distribuidora previa a prévia aprovação pela fornecedora de qualquer mudança 

no quadro de sócios, o que, se imaginava, não seria concedido. 

Considerando as relações pessoais e a compreensão partilhada sobre a totalidade dos 

negócios, os membros da Família nunca entenderam que a questão tinha relevância que 

justificasse a sua rediscussão. Por tal razão, o Posto Gameleira Ltda., excepcionalmente, não 

tem o seu capital distribuído igualmente entre os núcleos familiares. 

Também o Posto Gameleira Cinco Ltda., constituído em 1999 e sediado em Candeias 

tem participação societária apenas de Luiz e Maria Dulce, no caso, em partes iguais, sendo 

ambos administradores. 

A não alteração deste cenário no início dos anos 2000, como ocorreu com outras 

sociedades, se justifica pelo fato de que esta pessoa jurídica também era a que explorava o posto 

situado em Ibotirama/Ba28, sendo que o de Candeias era a sua filial. Com a venda do 

estabelecimento de Ibotirama para lidar (parcialmente) com as dívidas, a matriz passou a ser o 

Posto de Candeias que, contudo, ainda acumulava um passivo substancial. 

Naquele contexto, a solidariedade grupal e familiar determinavam que não conviria 

atribuir a outros membros da família a vinculação a uma sociedade que, em última análise, 

poderia oferecer um risco ao cadastro de crédito e eventualmente até ao patrimônio dos seus 

sócios. 

Por fim, também se observa uma estrutura peculiar de distribuição do capital social no 

caso da Ruy Andrade & Cia Ltda, que tem o capital de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil 

reais) divididos na seguinte proporção: 

i) Luciana Barreira de Alencar Andrade – 25% 

ii) Thiago Barreira de Alencar Andrade – 25% 

iii) Ruy Argeu do Amaral Andrade – 46,88% 

iv) Ana Célia Tavares Andrade – 0,23% 

 
28 A bem da verdade, o posto de Ibotirama era referido como “Posto 5” e o de Candeias era identificado como 

“Posto 6”. 
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v) Joana Andrade Soares – 0,96% 

vi) Iara Andrade Schimmelpfeng – 0,96% 

vii) Ruy Amaral Andrade 0,97% 

No caso da Construtora, há o respeito à distribuição igualitária entre núcleos familiares, 

contudo, causa estranheza a distribuição de quotas dentro do núcleo de Ruy. Consulta pessoal 

ao sócio Ruy Argeu conduz à conclusão de que a sua manutenção com expressiva participação 

societária teve motivação comercial, com a deliberada intenção de se apoiar no histórico 

profissional e no lastro patrimonial do fundador para assegurar maior credibilidade aos 

empreendimentos. 

A razão para a manutenção de Ana Celia, por outro lado, não parece absolutamente clara 

e a consulta a Ruy Argeu, neste ponto, não foi conclusiva. Especula-se, contudo, que a sua 

inclusão no quadro de sócios teve fundamento em interpretação equivocada das normas29 que 

regulamentam a atividade de construção civil. Especula-se, ainda, que a participação simbólica 

dos filhos de Ruy Argeu e Ana no capital social se justificam para formalizar o processo 

sucessório e permitir a posterior transferência das quotas pertencentes aos seus pais, quando 

julgarem conveniente. 

 

1.3.2 Cláusulas de Usufruto  

 

Apesar da distribuição das quotas sociais nos termos explicados no item anterior, um 

elemento adicional altera substancialmente a dinâmica das múltiplas relações societárias: o 

estabelecimento de cláusulas de usufruto. 

A Petrobahia, que permanece com titularidade de todo o capital social em nome dos 

seus fundadores, e a Air BP Petrobahia, que tem o seu capital dividido entra a Petrobahia e a 

Air BP Brasil, não têm qualquer usufruto estabelecido. 

 
29 Trata-se especificamente da Resolução n. 247/1977 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 

recorrentemente mal interpretada – pela experiência pessoal do Pesquisador – de modo que muitos empresários 

acreditam que há necessidade de manter profissional da área para o registro da sociedade e regularidade perante o 

ente de classe (BRASIL. Resolução nº 247, de 16 de abril de 1977. Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas 

nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia, 1977. Disponível em: 

<http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=295&idTipoEmenta=5&Numero>. Acesso 

em: 05 mar. 2019). 
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No caso da Transbahia Transportes Ltda., todos os sócios estabeleceram usufruto 

vitalício de suas quotas em favor de Argeu, Laudelina e seus respectivos pais, em partes iguais. 

Assim, os membros do núcleo Luiz estabeleceram usufruto em favor de Argeu, Laudelina, Luiz 

e Maria Dulce. Já os membros do núcleo Ruy estabeleceram usufruto em favor de Argeu, 

Laudelina, Ruy Argeu e Ana Célia.  

A estrutura montada previu o usufruto vitalício das quotas, sendo ainda transferível aos 

demais usufrutuários na hipótese de falecimento de algum deles. O falecimento de Argeu ou 

Laudelina ocasionaria a transferência do usufruto para o(a) cônjuge sobrevivente. Na hipótese 

de falecimento de ambos, o usufruto seria transferido ao filho correspondente, seja Ruy Argeu 

ou Luiz, de acordo com o a ascendência do nu-proprietário. 

Da mesma forma, o falecimento de Luiz, Maria Dulce, Ruy Argeu ou Ana geraria a 

transferência do usufruto para o respectivo cônjuge, sendo que a extinção do usufruto em 

relação a qualquer dos nu-proprietários somente poderia se dar em duas situações: (i) caso 

houvesse o falecimento dos pais e avós respectivos; ou parcialmente, (ii) se houver o 

falecimento do pai, caso em que a genitora seria usufrutuária de 50%  das quotas do filho 

respectivo e, posteriormente, ambos os avós viessem a falecer30. 

A redação da cláusula prevê a percepção de frutos, acessórios e acrescidos pelos 

usufrutuários. Por outro lado, trata da cessão de três direitos: voto, representação e 

administração da sociedade, dando tratamento distinto a cada sócio no que concerne a tais 

direitos. Para melhor percepção, apresenta-se a informação por meio de uma tabela: 

Tabela 1 - Poderes atribuídos aos nus-proprietários da Transbahia Transportes Ltda. 

Sócio Voto Representação Administração 

Luciana sim sim sim 

Thiago não não sim 

Joana sim sim sim 

Iara  não não sim 

Ruy não  não  sim 

 
30 Isso ocorre porque o contrato especifica a transferência do usufruto titularizado por Argeu e Laudelina apenas 

para o respectivo filho, não contemplando a transferência para a cônjuge sobrevivente. 
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A curiosa estrutura – nunca revisitada nas múltiplas alterações do contrato social foi 

instituída em sua versão inicial, no ano de 200431, quando a sociedade, que até então estava em 

nome de Laudy e Argeu, foi transferida para os seus netos. Na ocasião, as duas netas mais 

velhas – Joana e Luciana – assumiram formalmente a administração da sociedade. 

No ano de 2007, foi instituído o usufruto também em favor de Luiz, Maria Dulce, Ruy 

Argeu e Ana Célia. 

A estrutura e o seu processo de formação permitem algumas especulações: (i) que, 

apesar da maioridade, os genitores não acreditavam que todos os seus filhos já estavam aptos à 

condução dos negócios em 200432, apenas as mais velhas; (ii) que os fundadores decidiram 

resguardar os seus interesses pessoais e de suas esposas; (iii) que não havia intenção de partilhar 

os resultados da empresa com os filhos. 

Além disso, é de se lembrar que a alocação dos poderes de sócios, e dentre eles o poder 

de (em teoria) administrar a sociedade, dependeria de expressa deliberação, nomeando-se o 

referido administrador. Ou seja, a simples cessão do direito sem a posterior nomeação não 

confere ao nu-proprietário qualquer poder real. 

A bem da verdade, desde a edição do código civil de 2002, a Administração da 

sociedade limitada já não é direito assegurável aos sócios, mas sim um múnus que pode ser 

assumido por qualquer pessoa natural – desde que não impedida33 - nos termos dos arts. 1.060 

e 1061 do CC/2002. Daí se extrai que (i) possivelmente a redação contratual ainda estava 

apegada ao espírito da anterior legislação de regência sobre a matéria; e (ii) à exceção das sócias 

Joana e Luciana, aos demais nus-proprietários não foi outorgado qualquer direito político ou 

patrimonial. 

A situação, diga-se de passagem, ganha curiosos contornos quando se observa que 

posteriormente o sócio Thiago assumiu, conjuntamente com Joana, a formal posição de 

administrador da sociedade. Ou seja, apesar de estar privado por cláusula de usufruto dos 

 
31 TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA. Instrumento da 16a Alteração e Consolidação do Contrato Social da 

Sociedade. Registrado na JUCEB sob o nº 9656644 em: 14/10/2004. 
32 Na ocasião, apenas Ruy Amaral Andrade ainda não tinha completado 18 anos, mas já havia sido emancipado. 
33 Os impedimentos estão listados no item 1.2.8 do Manual de Registro das Sociedades Limitadas. 

(DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO (DREI). Manuel de Registro 

Sociedade Limitada. Brasília/DF, 2017. Disponível em: 

<http://drei.mdic.gov.br/clientes/drei/drei/legislacao/instrucoes-normativas/titulo-menu/pasta-instrucoes-

normativas-em-vigor-02-1/anexo-ii-in-38-2017-manual-de-registro-ltda-alterado-pela-in-40-

2017.pdf/@@download/file/Anexo%20II%20IN%2038-2017%20Manual%20de%20Registro%20LTDA%20-

%20alterado%20pela%20IN%2040-2017.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2019). 
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poderes de voto e de representação, o nu-proprietário acabou apto a representar a sociedade e a 

tomar uma série de decisões na condição de administrador. 

Outras sociedades do grupo adotaram estruturas razoavelmente parecidas. Os Postos 

Gameleira,  Suburbana (que funciona por meio de pessoa jurídica constituída no ano de 2012), 

Pojuca (2010) e Sete de Abril (2012), também adotaram a estrutura de usufruto vitalício, 

contudo, com duas relevantes diferenças. Argeu e Laudy não são listados como usufrutuários34 

e os direitos políticos, neste caso, foram integralmente transferidos aos nus-proprietários. 

A estrutura montada demonstra a preocupação dos fundadores/sucedidos em assegurar 

a sua mantença mas, por outro lado, revela uma maior confiança no papel dos filhos na 

condução dos negócios. Há, ainda, o fator histórico de que os três filhos mais novos (a quem 

não se outorgou poderes na Transbahia) efetivamente trabalharam diretamente nos Postos 

Gameleira. Ou seja, além do transcorrer do tempo, o tratamento diverso pode ter sido 

influenciado por uma visão meritocrática, relacionada ao efetivo envolvimento e conhecimento 

do negócio. 

Sobre a não inclusão de Argeu e Laudy, isso possivelmente decorre de alguns fatores: 

(i) o fato de que historicamente eles não estiveram envolvidos de forma mais direta na 

construção dos postos gameleira, ou (ii) que o usufruto na Transbahia já permita à família que 

se assegure o pagamento das suas despesas pessoais. 

Não causa surpresa, por outro lado, que os dois Postos que são titularizados por Luiz e 

Maria Dulce não tenham cláusula de usufruto. Em ambos os casos - Posto Gameleira Cinco e 

o Posto Gameleira Ltda. – não havia necessidade de assegurar contratualmente a mantença dos 

fundadores, tendo em vista que não houve a transição geracional no quadro de sócios. 

O caso do Posto Gameleira Simões Filho, destoa. Trata-se do único negócio dentro do 

grupo familiar em que – em teoria – os Sucessores teriam, há algum tempo, efetivos poderes de 

direção e direito de percepção dos lucros. Consultados pessoalmente os envolvidos, nenhum 

conseguiu explicar a decisão, o que nos leva a concluir que a não constituição de usufruto foi 

mero esquecimento. 

 
34 Neste caso, são usufrutuários apenas Ruy Argeu e Luiz, em relação às quotas dos seus filhos e, em caso de 

falecimento, suas respectivas esposas. 
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Também a Ruy Andrade & Cia Ltda. (atualmente, a construtora) não teve a estruturação 

de usufruto. Neste caso, acredita-se que a opção decorreu da improvável existência de lucro 

substancial no negócio.  

Quando da reativação da construtora, o regime de trabalho de todos os empreendimentos 

era no chamado “condomínio de construção”, por meio de Sociedades de Propósito Específico, 

e a vinculação da Construtora era por meio de um contrato de construção por administração35. 

Os stakeholders relevantes na construtora também eram sócios de tais empreendimentos, na 

proporção do seu investimento para aquela edificação em particular. 

Sendo assim, a construtora funcionou como mero instrumento para a viabilização dos 

negócios das SPEs. Os resultados econômicos relevantes de tais operações ficavam, portanto, 

alocados em tais sociedades, não havendo lucro substancial na Construtora que justificasse o 

tempo e o esforço de uma regulação específica no contrato social, ainda que não se possa 

descartar a simples possibilidade de esquecimento. 

No caso da Lar Patrimonial, a estrutura é bastante parecida com a que se formou no caso 

dos Postos Gameleira Suburbana, Pojuca e Sete de Abril. Neste caso, contudo, os fundadores 

reservaram para si mesmos todos os direitos políticos e econômicos vinculados às quotas 

sociais. 

Ao que tudo indica, a Patrimonial foi a sociedade empresária em que os Fundadores 

montaram uma estrutura mais reservada/protegida. Além da cumulação da condição de sócios 

(como se viu no tópico anterior) e a reserva para si mesmos da administração em caráter 

vitalício (como se informará adiante), Luiz, Ruy Argeu, Maria Dulce e Ana reservaram para si 

mesmos, todos os poderes relativos às quotas de seus filhos. 

A compreensão da estrutura somente é possível à luz de uma informação adicional. 

Historicamente, a Lar Patrimonial foi a sociedade responsável pelas despesas domésticas e 

pessoais de ambos os núcleos familiares, naturalmente, juntamente com a remuneração dos 

membros familiares em cargos executivos. Nas demais sociedades, via de regra, os resultados 

eram historicamente reinvestidos – integral ou quase integralmente – no próprio crescimento 

empresarial. 

 
35 O tema é melhor explicado na seguinte obra: CHALHUB, Melhim Namem. Incorporacão Imobiliária. 4.ed. 

São Paulo: Forense, 2017, p.196 et seq. 
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Trata-se do negócio familiar mais estável, menos afeito a riscos operacionais ou a 

grandes mudanças de mercado36. Neste ponto, ele seria o “porto seguro” da aposentadoria de 

dois casais que vivem há décadas as variações de perspectiva próprias do empreendedorismo. 

Tal circunstância explica e justifica uma estrutura mais protetiva, ainda que negócios mais 

valiosos houvessem sido entregues à administração dos seus sucessores. 

As relações de poder dentro do grupo, contudo, não se exaurem na esfera das 

deliberações de sócios, tendo relevantes desdobramentos a depender da estrutura de 

administração que se monta. 

 

1.3.3 Estrutura de Administração Formal 

  

As diversas sociedades integrantes do “grupo” adotaram estruturas de administração 

bastante variadas em vários aspectos: forma, poderes presença de membros familiares de 

primeira ou segunda geração, etc. 

Advirta-se, de logo, que a estrutura formalmente montada não representa 

necessariamente os processos e pessoas que efetivamente integram a tomada de decisão, o que 

será melhor esclarecido no tópico seguinte. Contudo, a descrição dos mecanismos formais é 

essencial para compreender os fatores reais de poder e como eles se operacionalizam no mundo 

jurídico, no atual funcionamento das sociedades. 

 
36 O downstream no setor de combustíveis no brasil é altamente competitivo, tanto na revenda, quanto na 

distribuição, de modo que eventuais mudanças de mercado podem impactar rápida e profundamente a lucratividade 

desses negócios. O cenário regulatório foi bem desenhado em recente trabalho divulgado no site JOTA: “Na 

distribuição e revenda, o resultado do modelo estruturado no início dos anos 2000 foi a consolidação de três players 

nacionais de distribuição (empresas de capital aberto, com publicação trimestral de balanços) sob forte competição 

de distribuidoras regionais e o crescimento dos postos de revendedores de marca própria ou revendedores de 

distribuidoras locais. [...] A ampliação da competição na distribuição e revenda foi estimulada pelos pesados 

investimentos das distribuidoras na construção de marcas próprias, na diferenciação dos serviços ao consumidor, 

na ampliação da estrutura logística e na construção de credibilidade em relação à qualidade do combustível. 

Investimentos estimulados por um modelo regulatório que incentiva, por meio da tutela regulatória da fidelidade 

à bandeira, o cumprimento dos contratos de exclusividade entre distribuidores e revendedores. Ao mesmo tempo, 

a possibilidade dada aos revendedores para o estabelecimento de marcas próprias e a possibilidade da troca de 

marca dos postos de gasolina ajudaram a criar um ambiente dinâmico, no qual os postos que têm contratos de 

exclusividade com os três maiores players do mercado sofrem forte competição de outras marcas, seja de 

distribuidores locais e regionais, seja das marcas próprias de revendedores. (CARVALHO, Vinicius Marques de; 

SANT’ANA, Diogo. Choque regulatório e concorrência no mercado de combustíveis. JOTA, 2019. Disponível em 

<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/choque-regulatorio-e-

concorrencia-no-mercado-de-combustiveis-27022019>. Acesso em: 09 mar. 2019) 
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Além da demonstração das estruturas, pretende-se indicar, ainda, quem são as pessoas 

que as ocupam e qual o relacionamento entre elas, especialmente se de cunho familiar. 

A sociedade estudada com a estrutura administrativa mais complexa é a Petrobahia. Esta 

companhia é dotada dos dois órgãos de administração previstos em lei, além do conselho 

fiscal37 e da assembleia de sócios. 

A diretoria é composta por três membros, com as seguintes denominações: Diretor 

Presidente, Diretor Superintendente de Operações e Marketing e Diretor de Controle, 

Administrativo e Financeiro. Foram fixadas estatutariamente as atribuições do órgão e de cada 

diretor38. 

 
37 Deixar-se-á de descrever funções e atribuições do Conselho Fiscal por uma decisão de recorte, tendo em vista o 

caráter eminentemente consultivo do órgão. 
38 Art. 32 Compete à Diretoria, em conjunto: 

a) fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração;  

b) desenvolver o planejamento estratégico, o plano anual de negócios e o orçamento anual, em conjunto com o 

corpo funcional da COMPANHIA e implementá-los após a aprovação do Conselho de Administração;  

c) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes 

conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que se refiram;  

d) elaborar, anualmente, o relatório de administração e as demonstrações financeiras do exercício, bem como os 

balancetes parciais;  

e) elaborar relatórios de gestão, incluindo o acompanhamento do orçamento (quanto aos aspectos operacionais e 

financeiros) e demonstrações contábeis, mensalmente;  

f) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia;  

g) responder pelos orçamentos operacionais e de investimentos, em suas diversas modalidades;  

h) definir as diretrizes da política de recursos humanos da COMPANHIA;  

i) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal;  

j) aprovar e modificar organogramas e regimentos internos;  

k) respeitada a competência do Conselho de Administração, transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, 

compromissos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, e conceder garantias, 

subscrevendo os respectivos termos e contratos.  

Art. 33 As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e serão tomadas por maioria de 

votos.  

Art. 34 Compete ao Diretor-Presidente:  

a) organizar e controlar todas as atividades inerentes à Companhia em seu mais alto escalão, tendo por base as 

diretrizes e as metas pré-definidas pelo Conselho de Administração;  

b) supervisionar e orientar as atividades de política institucional, comunicação interna e externa, relativos à 

COMPANHIA;  

c) manter o Conselho de Administração informado das atividades da COMPANHIA;  

d) monitorar todos os indicadores de performance de cada área, intervindo sempre que necessário, para assegurar 

o atingimento e/ou superação dos resultados previamente definidos;  

e) representar a empresa em eventos perante as autoridades constituídas, entidades de classe patronal, a 

comunidade científica, a mídia, para tratar de assuntos de interesse da organização;  

f) coordenar as atividades da Diretoria bem como dar execução à política e às diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho de Administração;  

g) representar a COMPANHIA nas relações com investidores. 

Art. 35 Compete ao Diretor-Superintendente de Operações e Marketing: 

a) dirigir as atividades da Área Comercial da Companhia, através do planejamento, organização e definição de 

normas e diretrizes destinadas à comercialização dos produtos fabricados e serviços oferecidos, acompanhando 

seu volume de vendas e os resultados obtidos, visando o cumprimento das metas e programas pré–estabelecidos;  
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Em função de supervisão da Diretoria, e com poder para nomeá-la, o Conselho de 

Administração é composto por cinco membros e igual número de suplentes, cabendo-lhe 

diversas atribuições39. Além disso, os acionistas reservam, para si mesmos, diversas atribuições 

que somente serão tomadas no âmbito assemblear. 

 
b) acompanhar o comportamento do mercado consumidor, visando identificar e definir uma política comercial 

satisfatória em função dos objetivos traçados, sugerindo ações corretivas;  

c) controlar e estabelecer a revisão de preços de vendas dos produtos, baseado na posição da concorrência e os 

custos unitários;  

d) supervisionar o desenvolvimento, a produção e a adequada cobertura das vendas com material promocional e 

de propaganda que possibilitem o atendimento das metas comerciais da empresa.  

Art. 36 Compete ao Diretor de Controle, Administrativo e Financeiro:  

a) dirigir as atividades de Controle, Administrativa e Financeira da Companhia, através do planejamento, 

organização e definição das normas e diretrizes das áreas de contabilidade, controladoria, auditoria, tesouraria, 

contabilidade de custos, contas a pagar, crédito e cobrança e planejamento financeiro orçamentário, orientando e 

dirimindo dúvidas necessárias ao bom andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade;  

b) controlar a posição financeira da empresa, bem como as aplicações de capital disponível, objetivando a liquidez 

de suas operações;  

c) efetuar análises econômico-financeiras dos diversos investimentos propostos, estudando prazos, retorno de 

investimento, bem como controlar e aprovar todos os pagamentos, mantendo posição que assegurem a proteção 

da empresa.   

Art. 37 A representação ativa e passiva da COMPANHIA, notadamente em atos e operações que lhe criem 

obrigações ou exonerem terceiros de obrigações para com a COMPANHIA, inclusive a emissão e o endosso de 

duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e títulos equivalentes, a abertura, a movimentação ou extinção de 

contas de depósito bancário, necessariamente será exercida por dois diretores em conjunto, sendo sempre um deles 

o Diretor de Controle, Administrativo e Financeiro, sob pena de não produzirem efeitos para a COMPANHIA. 

(DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S.A. Ata de Assembleia Geral de Transformação da Sociedade 

por Cotas de Responsabilidade Limitada “Distribuidora de Petróleo da Bahia Ltda.”, de 30 de janeiro de 2001, 

Registrada na JUCEB sob o número 29300024961 em 14/02/2001) 
39 Art. 27 Compete ao Conselho de Administração:  

I - fixar a orientação geral dos negócios da COMPANHIA;  

II - eleger e destituir os Diretores da COMPANHIA e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispõe 

o Estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da COMPANHIA; solicitar 

informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos;  

IV - convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e as Extraordinárias;  

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;  

VI - autorizar a compra e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de 

fiança ou de outras garantias a obrigações da COMPANHIA ou de terceiros;  

VII - decidir sobre a abertura, manutenção ou fechamento de filiais;  

VIII - escolher e destituir os auditores independentes;  

IX - submeter à Assembleia Geral proposta de aumento de capital da COMPANHIA;  

X - autorizar a aquisição de ações de emissão da própria COMPANHIA, para efeito de cancelamento ou 

permanência em tesouraria, e posterior alienação;  

XI - criar novas espécies ou classes de ações, autorizar a emissão de quaisquer outros valores mobiliários, no Brasil 

ou no exterior, para subscrição pública ou privada, e determinar o preço das novas ações;  

XII - Deliberar sobre:  

a) Aquisição ou alienação de ativos, inclusive permanentes, títulos ou valores mobiliários, aquisição ou cessão de 

direitos e obrigações contratuais, dentre as quais contratos ou distratos de comodato:  

I) que estejam contemplados no orçamento anual e envolvam, em uma única operação, valor superior a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais);  

II) que não estejam contemplados no orçamento anual e, em uma única operação, sejam igual ou superior a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), exceto aplicações financeiras para fins de administração do caixa da COMPANHIA, 

desde que em títulos de renda fixa no curso normal dos seus negócios; 
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No caso da Petrobahia, não há Acordo de Sócios registrado que defina qualquer 

processo de tomada de decisão40. Há, contudo, parâmetros fixados pelos sócios que serão 

melhor explicitados no próximo tópico. 

De qualquer forma, o que se evidencia no caso da Petrobahia, notadamente pelo baixo 

valor das alçadas atribuídas ao órgão executivo é o reflexo de uma estrutura montada quando 

 
b) operação de crédito, assunção de dívidas ou financiamentos de projetos, instalações e equipamentos, em uma 

única operação, de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

c) linhas de crédito para suprimento de capital de giro, notadamente operações de desconto de duplicata, hot 

money, conta-garantida ou qualquer outra linha com a mesma finalidade, em uma única operação, de valor igual 

ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

d) celebração ou rescisão de qualquer contrato ou aditivo pela COMPANHIA em uma única operação, de valor 

superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);  

e) celebração ou rescisão de contratos com empresas, das quais os controladores participem de forma direta ou 

indireta; 

f) aprovação e revisão do plano anual de negócios, orçamento anual e planejamento estratégico de longo prazo da 

COMPANHIA, sendo certo, ainda, que o orçamento anual deverá ser apresentado pela Diretoria até 30 de 

novembro e aprovado pelo Conselho de Administração até 20 de dezembro do ano anterior;  

g) fixação da remuneração e atribuições dos Diretores.     

XIII - Aprovar previamente as propostas a serem levadas à Assembléia Geral, envolvendo as seguintes matérias:  

a) redução do capital social da COMPANHIA ou aumento acima do limite do capital autorizado no Art. 6°;  

b) emissão de obrigações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição ou qualquer outro título ou valor 

mobiliário pela COMPANHIA.  

c) criação de novas espécies ou classes de ações, ou alterações dos direitos atribuídos às espécies ou classes de 

ações existentes, sendo certo que, na hipótese de qualquer proposta desta espécie ser aprovada, será respeitado o 

disposto nos artigos 136 e 137 da Lei nº 6.404/76;  

d) negociação, resgate, cancelamento e amortização, pela COMPANHIA, de valores mobiliários de sua própria 

emissão, em termos e condições diversos daqueles estabelecidos no momento da emissão;  

e) pedido de liquidação, dissolução, autofalência, concordata ou evento similar da COMPANHIA;  

f) alienação de quaisquer participações societárias da COMPANHIA no capital de qualquer sociedade;  

g) participação em outras empresas como acionista ou quotista, grupo de sociedades e consórcios, bem como a 

celebração de acordos de acionistas referentes a estas participações;  

h) constituição, venda ou dissolução de subsidiárias;  

i) cisão, fusão ou incorporação da ou pela COMPANHIA, transformação de tipo societário, bem como qualquer 

modalidade de reorganização societária;  

j) transformação da COMPANHIA em qualquer outro tipo de sociedade;  

k) envolvimento ou investimentos diretos ou indiretos em negócios estranhos ao objeto social da COMPANHIA;  

l) suspensão de quaisquer atividades da Companhia;  

m) aprovação do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras e outros documentos previstos no artigo 

133 da Lei 6.404/76;  

n) destinação do resultado do exercício e pagamento de dividendos da COMPANHIA e de suas controladas;  

o) alteração na política de dividendos;  

p) aprovação de programas e planos de expansão das atividades da COMPANHIA que não estejam detalhadamente 

previstos nos orçamentos anual e plurianual de investimentos da COMPANHIA; e 

q) qualquer modificação do Estatuto Social da COMPANHIA. 

(DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S.A. Ata de Assembleia Geral de Transformação da Sociedade 

por Cotas de Responsabilidade Limitada “Distribuidora de Petróleo da Bahia Ltda.”, de 30 de janeiro de 2001, 

Registrada na JUCEB sob o número 29300024961 em 14/02/2001). 
40 A bem da verdade, há um acordo de acionistas registrado, relativo à época da sociedade com a BBDTV, contudo, 

o transcurso do tempo e a mudança nas estruturas societárias o conduziram a uma natural inadequação, não sendo 

objeto de referência recorrente pelos sócios. 
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do ingresso do sócio institucional, com perfil altamente controlador, demandando a submissão 

de diversas matérias ao Conselho e mesmo à Assembleia de Acionistas. 

Durante o período em que os acionistas cumulavam posições de poder nos três órgãos 

deliberativos da sociedade (assembleia, conselho de administração e diretoria), naturalmente 

isso não se revelou como entrave ou transtorno, contudo, mudado o paradigma dos ocupantes 

destes cargos, possivelmente as atribuições e alçadas mereceriam uma revisão. 

A AIR BP Petrobahia, por sua vez, também tem sistema de administração dualista. 

Contudo, abaixo do conselho de administração não há um órgão colegiado, sendo o órgão 

executivo formado por um único membro, como se observa da cláusula sexta do contrato social: 

Cláusula 6. A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por 

um Administrador na forma prevista em lei, no Acordo de Quotistas e neste Contrato 

Social. 

Parágrafo Primeiro. O Conselho de Administração será responsável por determinar os 

princípios gerais de negócios e políticas financeiras da Sociedade, bem como pela 

supervisão das atividades do Administrador.  

Parágrafo Segundo. O Administrador será responsável pela prática de atos relativos 

às atividades ordinárias da Sociedade, sujeita às limitações estabelecidas em lei, no 

Acordo de Quotistas e neste Contrato Social41. 

Há, neste caso, um conselho composto de 04 membros, eleitos de forma unificada para 

mandatos de dois anos. Todas as deliberações do conselho devem ser tomadas por quórum 

qualificado de unanimidade dos presentes, sendo que a instalação de qualquer reunião 

pressupõe a presença de conselheiros que tenham sido nomeados por ambos os sócios.  

O contrato social fixou detalhadamente as atribuições do Conselho de Administração, 

atribuindo a esse órgão supervisor a tomada de decisões estratégicas42, que gerem significativo 

impacto econômico, bem como aquelas potencialmente impactáveis pelo conflito de agência. 

 
41 Contrato social da AIR BP Petrobahia Ltda. 
42 Cláusula 14. Os seguintes atos estão sujeitos à aprovação prévia pelo Conselho de Administração da 

Sociedade: 

(i) Aprovação do Plano de Negócios e respectiva alteração posterior; 

(ii) Aprovação do Orçamento anual e de qualquer alteração do mesmo; 

(iii) Transferência ou criação de gravames sobre ativos; 

(iv) Participação societária em outros negócios, salvo se previsto no Orçamento anual; 

(v) Aquisição (por qualquer meio) de ativos ou participação acionária em outra Pessoa, salvo se previamente 

previsto no Orçamento anual; 

(vi) A aquisição (por qualquer meio) de um novo negócio; 

(vii) A celebração ou alteração de qualquer contrato, ou a renúncia de direitos outorgados em contrato, inclusive 

acordo relativo a Dívidas e garantias, que envolvam compromissos em valor igual ou superior a R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em determinado ano, 

ou outros contratos relevantes; 

(viii) Nomeação ou destituição de auditores externos; 

(ix) Aprovação das Demonstrações Financeiras anuais ou intermediárias; 
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Mesmo com a existência de conselheiros indicados por ambos os sócios no Conselho 

de Administração, estes optaram ainda por reservar para si mesmos, em assembleia ou reunião 

de sócios, algumas decisões43, além das estabelecidas em lei como, por exemplo, eleição do 

administrador e aprovação de negócios de valor mais elevado.  

A estrutura arquitetada parece-nos se adaptar à necessidade de delegação de poderes 

dentro das próprias sócias. Sendo assim, poder-se-ia nomear pessoas para o conselho de 

administração da joint venture, que tomariam múltiplas decisões, reservando a um outro 

 
(x) Determinação de princípios contábeis e quaisquer alterações dos mesmos; 

(xi) Qualquer transação da Sociedade com uma Pessoa Relacionada a uma Quotista (com exceção das transações 

contempladas nos Acordos Definitivos e daquelas já permitidas nos termos da política a que refere o item “xiv” 

desta mesma cláusula); e 

(xii) Criação de reservas, com exceção daquelas exigidas pela Leis aplicáveis ou pelo Plano de Negócios ou por 

um contrato de financiamento; 

(xiii) A definição da política comercial de preços de venda dos combustíveis de aviação da Sociedade e de 

concessão de crédito para clientes, tomando como referência a política de preços e crédito praticados pela Air BP, 

o que será feito anualmente, ou quando se fizer necessário; 

(xiv) Definir a política para que a Sociedade possa contratar com Pessoas Relacionadas, definição esta que deverá 

ser realizada nos 6 (seis) primeiros meses de operação da Sociedade;  
43 Cláusula 21. Adicionalmente a qualquer matéria que, pela lei, necessite de aprovação de sócios em reunião 

de sócios, as seguintes matérias deverão ser necessariamente submetidas para aprovação em reunião de sócios, 

ficando certo que estas somente serão aprovadas com votos favoráveis de sócios representando, pelo menos, 75% 

(setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade: 

(i) Alteração da estrutura societária e aumento ou redução de capital; 

(ii) Criação de subsidiária;  

(iii) Cisão, incorporação, fusão ou combinação de empresas envolvendo a Sociedade; 

(iv) Fixação de política de dividendos e de pagamento de juros sobre capital próprio e qualquer alteração das 

mesmas, que resulte na redução dos dividendos a serem distribuídos;   

(v) Liquidação, dissolução, pedido de falência voluntário, instauração de processo de insolvência ou procedimento 

semelhante (inclusive planos de recuperação judicial e extrajudicial), ou adoção de qualquer plano que envolva as 

matérias acima, seja concernente à Sociedade ou por ela realizada; 

(vi) Aditamento aos Atos Societários e alteração do número de membros do Conselho de Administração;  

(vii) Aditamento aos Acordos Definitivos;  

(viii) A nomeação ou destituição do Administrador e a fixação de sua remuneração. 

(ix) Aquisição ou alienação de participação em outras sociedades ou negócios; 

(x) Contratação de qualquer empréstimo, financiamento, assunção de Dívidas, compromissos financeiros, 

investimentos, despesas e desembolsos de qualquer natureza, em valores individuais ou agregados (dentro do 

período de 12 meses), em valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em uma única transação 

ou em uma série de transações relacionadas no período de 12 (doze) meses; 

(xi) Assinatura de qualquer contrato ou compromisso que não esteja listado nesta Cláusula 5.3 por um período 

superior a 12 (doze) meses ou em um valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em uma única 

transação ou em uma série de transações relacionadas no período de 12 (doze) meses; 

(xii) Fornecimento de qualquer garantia ou criação de qualquer direito real sobre os ativos da Sociedade em valores 

individuais ou agregados (dentro do período de 12 meses), em valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) em uma única transação ou em uma série de transações relacionadas no período de 12 (doze) meses; 

(xiii) Assunção de qualquer obrigação ou o fornecimento de qualquer garantia para terceiros ou para negócios não 

relacionados com o objeto social da Sociedade; e 

(xiv) Eleição de membros do Conselho de Administração e Administradores. 

(xv) Criação e encerramento de filiais. 

Parágrafo único: A outorga de procurações para quaisquer finalidades poderá ser feita pelo Administrador, desde 

que previamente aprovada por um representante de cada sócio, o que pode ocorrer, inclusive, por e-mail. 
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representante empresarial o assento na assembleia. A modelagem lida de forma mais completa 

com o problema de agência. 

As decisões assembleares têm quórum contratual de 75% do capital, o que revela a 

necessidade de unanimidade também neste órgão, ao menos enquanto mantida a estrutura de 

participações idênticas no capital. Há uma evidente preocupação com o partilhamento de forma 

igualitária das decisões tomadas no âmbito da sociedade. 

Em relação à maior parte das demais sociedades contratuais, evidencia-se uma estrutura 

de administração com modelo bastante assemelhado. Em regra, os poderes de administração 

são conferidos a dois membros da família, sempre conjuntamente. Novamente, para facilitar a 

apresentação das informações nas múltiplas sociedades, optou-se pela elaboração de uma 

tabela: 

Tabela 2 - Administradores de Sociedades Contratuais por Núcleo. 

Sociedade Representante Núcleo Luiz Representante Núcleo Ruy 

Transbahia Transportes Ltda Thiago Joana 

Posto Gameleira Simões 

Filho Ltda 

Thiago Iara 

Posto Gameleira Suburbana 

Ltda 

Luciana Ruy 

Posto Gameleira Pojuca Ltda Thiago Joana 

Posto Gameleira Sete de 

Abril Ltda 

Luciana Ruy 

Nestes casos, a administração é exercida por prazo indeterminado. 

Os poderes dos Administradores nas múltiplas estruturas contratuais - ressalvadas 

algumas possíveis críticas redacionais44 – revelam a aparente intenção de manter alguma 

liberdade para os administradores, conjuntamente, com vedações relativamente comuns, como 

prestação de avais, fianças ou uso do nome empresarial em atividades estranhas ao seu objeto. 

 
44 Algumas estruturas têm redação pouco clara como, por exemplo, a do Posto Gameleira Simões Filho, que 

determina ser “vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de 

qualquer das quotistas ou de terceiros”, o que revela uma incoerência, dada a ampla vedação à assunção de 

obrigações. Também se observa falhas quando se faz referência à necessidade de “autorização do outro sócio”, 

como se houvesse uma estrutura com apenas dois sócios. 
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A administração no caso do Posto Gameleira Ltda. e do Posto Gameleira Cinco Ltda. é 

exercida por Luiz e Maria Dulce, individual ou conjuntamente. 

No caso da Lar Patrimonial, assegurou-se Administração vitalícia (e não apenas por 

prazo indeterminado) para os sócios Luiz e Ruy Argeu. 

Na Ruy Andrade & Cia Ltda., a administração pode ser exercida individualmente pelo 

sócio Ruy Argeu ou, alternativamente, conjuntamente pelos sócios Iara e Thiago. 

Nota-se uma diferença no tratamento dos Administradores, de acordo com a sua 

geração. Aos fundadores assegura-se o direito de praticar isoladamente os atos de 

administração, ao passo que, no caso dos sucessores, vincula-se à necessidade de assinatura 

conjunta de um representante de cada núcleo familiar. 

Há ainda um elemento peculiar na administração de algumas sociedades45: a previsão 

em contrato social de um “Conselho de Sócios Fundadores”, com atribuições essencialmente 

executivas, de cunho estratégico, a exemplo da aprovação de planos de cargos e salários, 

definição de plano de investimentos, e propositura de ações de valor significativo. 

O órgão, de acordo com a estrutura contratual, seria sempre presidido por Luiz ou Ruy 

Argeu, cabendo ao outro a vice-presidência.  

Além de indicar a intenção de realizar uma sucessão46 mas de manter o protagonismo 

no processo de tomada de decisão47, o órgão contribui pouco para o presente trabalho. Isso 

porque as suas atribuições e formas de deliberação deveriam ser estipulados em regimento 

interno que, todavia, nunca foi aprovado. Isso ocorreu porque o órgão jamais foi empossado 

em qualquer das sociedades nas quais ele era previsto. 

 

 

 

 

 
45 São dotadas de “Conselho de Sócios Fundadores” as seguintes sociedades: RUY ANDRADE & CIA LTDA – 

Cláusula 29ª; LAR PATRIMONIAL S/S LTDA – Cláusula 26ª; POSTO GAMELEIRA POJUCA LTDA – 

Cláusula 25ª; POSTO GAMELEIRA SUBURBANA LTDA – Cláusula 25ª; POSTO GAMELEIRA SETE DE 

ABRIL LTDA – Cláusula 25ª; POSTO SIMÕES FILHO LTDA – Cláusula 25ª. 
46 O que se extrai da inclusão dos filhos em órgão de caráter deliberativo. 
47 Verificável pela garantia contratual de que a presidência e vice-presidência do órgão estariam nas mãos dos 

fundadores. 



50 

 

  

1.3.4 Estrutura real de poder e administração da Sociedade 

 

A estrutura do presente trabalho foi construída com a clara finalidade de permitir ao 

leitor partilhar da experiência do insider em uma estrutura empresarial bastante dinâmica e 

impactada pela força de sua história e das relações entre os seus membros. 

Assim, nem sempre as estruturas formalmente estabelecidas acompanham o processo 

evolutivo próprio das relações empresariais e familiares. A intenção deste tópico, portanto, é 

fazer um contraponto às estruturas formalmente descritas no tópico anterior, desenhando o 

efetivo processo de tomada de decisões e o direcionamento da atividade empresarial das 

múltiplas sociedades controladas (ou significativamente influenciadas) pela família Andrade. 

A primeira grande diferença se refere ao exercício do direito a voto no âmbito das 

assembleias e reuniões de sócios nas sociedades controladas pela Família. A despeito das 

diversas formas de composição do capital social e da alocação de direitos políticos deles 

decorrentes, a família passou a adotar um processo diverso para tomada de decisão, tanto no 

que concerne às pessoas envolvidas, quanto no que concerne aos quóruns para tomada de 

decisões. 

À medida em que a governança e o plano de sucessão das empresas familiares passaram 

a se estruturar, as partes instituíram, verbalmente, um órgão denominado “Conselho de Família” 

(“COFA”). As regras sobre a composição do conselho de família e o seu funcionamento estão 

em processo de construção pelos seus componentes. Atualmente, integram o Conselho de 

Família: Luiz, Luciana, Thiago, Ruy Argeu, Joana, Iara e Ruy. 

Por orientação da consultoria, algumas deliberações são também tomadas em um 

subgrupo denominado “Consórcio de Primos”, do qual apenas são componentes os membros 

da segunda geração (logo, excluídos Luiz e Ruy Argeu), contudo ainda não há definição sobre 

a divisão de atribuições entre o colegiado maior e o subgrupo. 

Deve-se esclarecer que o Conselho de Família é órgão recorrente em estruturas 

empresariais familiares, via de regra mais focado na relação empresa-família do que 

propriamente nas decisões estratégicas do negócio48. Contudo, considerando-se o estágio atual 

 
48 BORNHOLDT, Werner. Governança corporativa nas empresas familiares. In. TONDO, Cláudia (org.). 

Desenvolvendo a empresa familiar e a família empresária. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p.112. 
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de formação de uma governança na empresa familiar, no presente caso, por ora, as demandas 

empresariais e familiares vêm sendo levadas ao mesmo fórum. 

Até o momento, todas as deliberações tomadas no âmbito desses órgãos o foram por 

unanimidade49, por se entender que isso é relevante para o processo de construção de um 

modelo uno de gestão. Atribuiu-se ao COFA, neste aspecto, os poderes próprios de sócios de 

todas as sociedades consideradas como integrantes dos grupos, tanto à luz do Código Civil, 

quanto da Lei de Sociedades por Ações. 

Até o momento não houve qualquer discussão acerca da validade das deliberações dos 

órgãos de governança familiar, que vêm sendo ratificadas e reconhecidas por aqueles 

formalmente apontados como detentores dos poderes societários. 

Em suporte e assessoria ao COFA, os membros familiares iniciaram o processo de 

implantação de um Family Office, estrutura empresarial direcionada à gestão dos ativos da 

família50, inclusive com função de suporte ao órgão familiar. 

O processo em implementação já é capaz de demonstrar uma sensível diferença entre as 

relações de poder formais e reais dentro do grupo. As múltiplas decisões sobre poderes de voto 

instituídas ao longo dos anos acabaram em alguma medida se esvaziando diante do contexto de 

novos arranjos verbais, sejam eles necessários por força das necessidades empresariais ou 

familiares. 

Mesmo na sociedade com estrutura de governança mais consolidada, a Petrobahia, 

observa-se algumas nuances que fogem ao registro formal. 

Primeiramente, em relação à composição do conselho de administração. Não há acordo 

de acionistas que assim disponha, contudo, há consenso de que haverá dois Conselheiros 

representantes da família no referido órgão, sendo cada um (e o respectivo suplente) indicado 

por um núcleo familiar, comprometendo-se ambos os núcleos a ratificar a indicação, 

independente de qualquer juízo de valor. 

 
49 Ressalva-se o exercício de direitos atribuídos a cada núcleo – a exemplo da nomeação de representantes de 

núcleo para órgãos colegiados - como se verificará logo em seguida. 
50 DAVIS, John et. al. Built for generations – Family Office Compass. Cambridge Institute for Family Enterprise 

e UBS. Luxemburgo: 2018, p.12. 
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No que concerne aos demais membros e à indicação da presidência, ela será 

necessariamente decorrente de um acordo entre ambos os núcleos familiares. Atualmente, há 

consenso de que os demais membros deverão ser considerados conselheiros independentes51. 

Para o exercício de 2018/2019, os sócios deliberaram, ainda, pela presença de um 

conselheiro suplente – o Sr. Sadi Leite – em todas as reuniões. A intenção foi de ajuste da 

estrutura formalmente estabelecida para lidar com as necessidades específicas da Companhia, 

notadamente, a presença de conselheiros com conhecimento específico do mercado e com uma 

visão histórica da cultura empresarial.  

Também no âmbito do Conselho de Administração, há uma discrepância em relação às 

formas de deliberação estabelecidas formalmente e aquelas praticadas. A despeito da previsão 

de deliberação majoritária, desde o início da presidência do Conselheiro Sergio Fleck, há acordo 

informal de deliberação apenas por unanimidade. Até o momento, todas as deliberações foram 

tomadas em tais moldes, mesmo que em segunda reunião52. 

Caso o modelo venha a se consolidar, perderá relevância o ajuste verbal entre os sócios 

de que os membros familiares no conselho de administração deverão ser vistos como dotados 

de poder de veto. 

Por fim, também a Diretoria tem funcionamento bastante diverso do que consta no 

Estatuto da Companhia. Atualmente, a Petrobahia conta com três diretorias: 

i) Diretoria de Operações e Suprimento; 

 
51 Não se ignora que o conceito de conselheiro independente é algo altamente controverso e complexo, e que a 

família ainda não se debruçou sobre a questão, embora tenha sido sinalizado apreço de alguns membros familiares 

pelo conceito apresentado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): “conselheiros externos 

que não possuem relações familiares, de negócio, ou de qualquer outro tipo com sócios com participação 

relevante, grupos controladores, executivos, prestadores de serviços ou entidades sem fins lucrativos que 

influenciem ou possam influenciar, de forma significativa, seus julgamentos, opiniões, decisões ou comprometer 

suas ações no melhor interesse da organização”. (IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5.ed. São Paulo: Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa, 2015. Disponível em:  

<http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Publicacoes/Publicacao-IBGCCodigo-CodigodasMelhoresPraticasdeGC-

5aEdicao.pdf> Acesso: 17 mar. 2019. p.45). Definiu-se, contudo, que os Conselheiros independentes serão sempre 

aqueles sem maiores vínculos profissionais e pessoais com integrantes dos núcleos familiares. Sobre o tema de 

independência dos Conselheiros, há excelente trabalho produzido por Marina Gelman, no âmbito do Mestrado 

Acadêmico da FGV/SP: GELMAN, Marina Oehling. O conceito de conselheiro independente vigente na 

regulamentação dos níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA. Dissertação (Mestrado 

em Direito). São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10423/Gelman_Marina%20disserta%C3%A7%C

3%A3o%20de%20Mestrado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso: 17 mar. 2019. 
52 A política ajustada é de que, não havendo consenso, a questão será postergada para a reunião seguinte, na 

tentativa de busca de solução unanimemente aceita. 
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ii) Diretoria Comercial; 

iii) Diretoria Administrativa, Financeira, Jurídica e de Engenharia. 

Para o exercício de 2018/2019, a presidência é exercida cumulativamente com a 

Diretoria de Operações e Suprimentos por Iara Andrade Schimmelpfeng, sendo a Diretoria 

Comercial ocupada por Thiago Andrade e a Diretoria Administrativa, Financeira, Jurídica e de 

Engenharia exercida por Dalle Matos. 

O modelo é visivelmente discrepante daquele que previa o estatuto, conforme já 

indicado em capítulo anterior do presente trabalho: Diretor Presidente, Diretor Superintendente 

de Operações e Marketing e Diretor de Controle, Administrativo e Financeiro. O modelo, 

contudo, já vinha (em partes53) consolidado desde a época em que os Acionistas eram também 

diretores, estando alinhado às efetivas afinidades entre áreas. 

Evidencia-se que o maior engessamento estatutário – e a baixa preocupação com a 

formalização das posições – levou a um distanciamento entre a estrutura formal e a disposta 

nos documentos societários.  

Tais medidas, contudo, não necessariamente estão ligadas a uma maior liberdade ou a 

menores controles, ao contrário. No âmbito da Diretoria, uma serie de decisões que poderiam 

ser tomadas individualmente, à luz do estatuto, são deliberadas colegiadamente pelos Diretores, 

em reunião denominada internamente de Comitê Executivo (COEX). 

Há, ainda, alterações realizadas para lida com características próprias de empresa 

familiar. O exemplo mais claro é a vinculação do setor de engenharia à Diretoria Administrativa 

e Financeira, o que certamente causa estranheza. Ocorre que este setor da empresa tem a 

presença de membros familiares54 em cargos de liderança, o que justifica a sua vinculação 

prioritária a diretor não familiar. 

Já em relação às demais sociedades, a sua gestão foi historicamente conduzida por 

líderes de confiança da família, com décadas de vinculação às empresas do grupo. Havia, 

contudo, supervisão familiar, especialmente de Joana no âmbito da Transbahia, e de Iara e 

Thiago nos Postos Gameleira. 

 
53 Ressalva-se que por determinado período havia uma Diretoria não estatutária (empregado com status de Diretor) 

que cumulou as funções relativas às áreas de Suprimentos e Comercial, sendo ocupada por Joana. A divisão da 

referida Diretoria foi objeto de deliberação do Conselho de Administração. 
54 Mais especificamente, Walter Schimmelpfeng, esposo de Iara, ocupa cargo no setor. 
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O modelo até então adotado revelou-se insatisfatório, razão pela qual, decidiu-se pela 

criação de uma estrutura de governança específica para lidar com as demais empresas do Grupo. 

Para isso, deliberou-se no Conselho de Família pela criação de um órgão denominado de 

“Conselho Consultivo”, que faria as vezes do Conselho de Administração em relação a esses 

negócios menores, sendo que as alçadas e atribuições específicas ainda estão em processo de 

construção. 

O Conselho Consultivo, constituído no final 2018, tem apenas dois membros, sendo 

escolhidos para o primeiro exercício, Daniel Blumenthal, também conselheiro da Petrobahia, e 

José Alberto Souza, que terminava de se aposentar após décadas de trabalho na Transbahia. 

Estão vinculados ao Conselho Consultivo os líderes empresariais dos negócios 

familiares, à exceção da Petrobahia. Já sob orientação do novo Conselho Consultivo, também 

se decidiu vincular – ao menos por ora – a administração da Lar Patrimonial ao Family Office, 

que além de funções de suporte ao COFA passa também a ter atribuições propriamente 

executivas, compatíveis com seu objeto. 

O modelo construído passou, portanto, a adotar a seguinte estrutura:  

 

Figura 3 - Elaborado pela Tondo Consultoria e integrante da minuta de protocolo familiar da Família Andrade. 

Nota-se que o modelo construído pela família guarda algumas características peculiares. 
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Primeiramente, a substituição (na prática) do voto de acordo com a proporção das quotas 

pela necessidade de unanimidade. Atribuiu-se os poderes de sócios a pessoas que não integram 

as respectivas sociedades na medida em que as deliberações societárias passaram a ser tomadas 

no Conselho de Família, e não mais em assembleias e reuniões de sócios. 

A implementação do modelo para posterior formalização demonstra um elevado grau 

de confiança entre os membros familiares, além de dar conta de um processo evolutivo gradual. 

Por fim, evidencia-se a decisão de replicar para as menores empresas – de maneira adaptada -  

o modelo próprio de uma sociedade por ações, dada a percepção do sucesso da estrutura no 

âmbito da Petrobahia. 

Reconhecida a forma pela qual o poder é exercido no âmbito das múltiplas sociedades 

empresárias, deve-se passar a uma base conceitual que permita qualificar as estruturas do ponto 

de vista jurídico e, em seguida, apresentar reflexões sobre possíveis modelos regulatórios 

disponíveis aos stakeholders. 
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2. COMPLEXIDADE REGULATÓRIA: DEFINIÇÃO DE UMA MATRIZ DE 

ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS RELEVANTES 

 

O tratamento e a regulação das relações societárias, além da sua dimensão estritamente 

jurídica, merecem o exame à luz da sua eficácia funcional. Ou seja, além da simples 

formalização das vontades das partes envolvidas, o profissional que atua com consultoria a 

estruturas empresariais deve estar atento ao ambiente institucional com o qual ele se envolve e 

quais as possíveis consequências das referidas estruturas do ponto de vista do seu 

funcionamento para alcance de determinados objetivos almejados. 

Neste contexto de análise funcional das estruturas societárias, ganha relevância a 

governança corporativa, que permite e se propõe a fornecer ferramentas para o equilíbrio nas 

relações entre os diversos stakeholders da atividade empresarial55. 

O estudo da governança corporativa se mantém como objeto de interesse de inúmeros 

estudiosos, nas diversas partes do mundo. Parte-se da aparentemente simples premissa de que 

alguém imbuído em (ou em posição de) defender os interesses de outrem poderá, em oposição, 

adotar a conduta que maximize os seus próprios interesses56. Tal questão foi denominada, de 

acordo com as circunstâncias, de problema de agência ou - mais especificamente - de problema 

de expropriação. 

Inicialmente, o estudo ganhou desenvolvimento a partir de uma análise da separação 

entre administração e propriedade nas companhias americanas, fator identificado de forma 

estruturada na obra de Berle e Means57, e que serviu como base para diversos estudos de 

governança corporativa58. Desde então, novas pesquisas vêm sendo realizadas para definir 

estratégias regulatórias que alinhem os interesses do agente e do principal. 

 
55 ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. Informação, Gestão Empresarial e Governança 

Corporativa. In ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços 

e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p.720-721. 
56 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. Agency Problems and Legal Strategies. In 

KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 

Nova York: Oxford, 2009, p.35. 
57 Referimo-nos a “BERLE JR, Adolf; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. New 

York: Macmillan, 1932.” 
58 SAITO, Richard; SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança Corporativa: Custos de Agência e Estrutura 

de Propriedade. RAE, v.48, n.2, abr./jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v48n2/v48n2a07.pdf>. Acesso em: 01 out. 2017. 
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Um primeiro desafio para o avanço dos estudos fora do cenário dos Estados Unidos 

parte do reconhecimento de que a estrutura identificada por Berle e Means não se repete no 

cenário brasileiro. Ou seja, ao contrário do que poderia ocorrer no cenário estadunidense, a 

estrutura de negócios brasileira é essencialmente pautada em estrutura de controle definido nas 

mãos de uma pessoa ou de um pequeno grupo59. Não havendo a mesma estrutura de problemas, 

naturalmente, não se poderia falar necessariamente na mesma solução regulatória.  

Em que pese os estudos e estratégias de governança já tenham passado por relevantes 

avanços no Brasil, novos desafios continuam a se apresentar, ou seja, novas situações 

demandam evoluções de pensamento e pesquisa para enfrentamento. O presente trabalho, em 

boa medida, se propõe a lançar luz e propor reflexões sobre algumas questões que demandam 

aprofundamento ou mesmo relativização de premissas próprias da governança corporativa. 

Pretende-se, portanto, compreender e compatibilizar premissas fáticas e teóricas para a 

lida com a específica questão da governança de grupos empresariais familiares. 

Para tal, apresentaremos, inicialmente, um panorama sobre contexto da governança 

corporativa tal qual se apresenta no Brasil. Em seguida, a passaremos ao estudo dos grupos de 

sociedades, explorando tanto a sua racionalidade econômica (tomando como premissa teórica 

e propondo a ampliação do pensamento do economista Ronald Coase60) quanto a sua 

qualificação legal e doutrinária à luz do direito brasileiro.  

Apresentada a estrutura inicial, far-se-á uma síntese dos potenciais problemas e seu 

endereçamento no contexto das premissas tradicionais de governança, reapresentando o 

conflito de agência e como ele interage neste ambiente. 

Em seguida, apontaremos as peculiaridades no âmbito de empresas familiares, conforme 

indicação de pesquisadores sobre a matéria, tendo como lastro teórico o modelo desenvolvido 

por John Davis61, para fins de compreensão de mais esse elemento capaz de interferir na 

dinâmica de funcionamento das estruturas societárias. 

 
59 LEAL, Ricardo Pereira Câmera; SILVA, André Luiz Carvalhal da; VALADARES, Silvia Mourthé. Estrutura 

de controle das companhias brasileiras de capital aberto. Rev. adm. contemp. v.6, n.1, abr. 2002, p.7-18, Curitiba. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552002000100002&lng=en&nrm=iso> ou <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552002000100002>. Acesso 

em: 01 out.  2017. 
60 COASE, Ronald. The Nature of the Firm. v.4, n.16. Economica: New Series, 1937, p.386-405. 
61 TAGIURI, Renato; DAVIS, John. Bivalent. Atttributes of the Family Firm. Family Business Review, v.9, 

Summer, 1996. 
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Adicionando um elemento de complexidade, passaremos à explicação do conceito de 

controle compartilhado, sondando as possíveis consequências que tal estrutura poderá trazer 

para o objeto da pesquisa. 

Para conclusão deste panorama conceitual, far-se-á um esforço para condensar as 

peculiaridades estudadas, sugerindo alguns dos cuidados a serem adotados quando da 

apresentação de uma proposta regulatória para o caso em estudo. 

 

2.1. COMPREENDENDO AS PREMISSAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Em que pese haja discussão jurídica relevante quanto à configuração de relação “agent-

principal” no direito norte-americano62 – naquele contexto comparável em alguma medida à 

figura do preposto no direito brasileiro – o contexto relevante, para os fins do presente trabalho, 

passa em boa medida pela definição econômica, mais ampla, (e não a jurídica) que leva tal 

denominação. 

Em uma visão econômica, portanto, o problema de agência perpassa pela situação em 

que o interesse de uma pessoa é efetivado por (ou dependente de) conduta de outra63. Assim, a 

questão é criar incentivos para uma conduta direcionada pelo dever ser, em detrimento da 

maximização dos próprios interesses, o que seria a tendência natural das pessoas, de acordo 

com uma pedra angular da própria economia64. 

O contexto societário é, por si só, um ambiente extremamente propício para que o 

problema de agência se estabeleça65, dados os interesses políticos e econômicos que circundam 

a atividade negocial. Vejamos as formas pelas quais ele se apresenta.  

 
62 Para um mapeamento das principais decisões judiciais sobre o tema: KLEIN, William A.; RAMSEYER, J. 

Mark. BAINBRIDGE, Stephen M. Business Associations. 9.ed. Foundation Press. St. Paul: Foundation Press, 

2015, p.1-73. 
63 “For readers unfamiliar with the jargon of economists, an ‘agency problem’ – in the most general sense of the 

term – arises whenever the welfare  of on party, termed the principal, depends upon actions taken by another party, 

termed ‘the agent’. The problem lies in motivating the agent to act in the principal’s interest rather than in the 

agent’s own interest.” (ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. Agency Problems and 

Legal Strategies. In KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and 

Functional Approach. Oxford: Nova York, 2009, p.35) 
64 POSNER, Richard. The nature of economic reasoning. In DAU-SCHIMIDT, Kenneth G.; ULEN, Thomas 

Shahan (Orgs.). Law and Economics Anthology. Cincinnati: Anderson Publishing Company, 1998, p.2. 
65 ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. Informação, Gestão Empresarial e Governança 

Corporativa. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços 

e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.721. 
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A configuração de uma sociedade é relativamente simples à luz do direito brasileiro, 

bastando para tanto que haja a confluência de vontades com a finalidade de exercer atividade 

lucrativa e partilhar entre si os resultados66.  

Contudo, as motivações que acompanham a formação da sociedade e os interesses das 

pessoas ali envolvidas não se revestem de tanta simplicidade. A complexidade das relações 

societárias com seus múltiplos direitos e deveres é objeto de amplo estudo doutrinário67, que 

inclusive perpassa pela própria natureza do vínculo jurídico entre as partes. 

Maior controvérsia (ainda não resolvida em caráter definitivo) é a definição do chamado 

“interesse social”, que ganha diversos enfoques a depender do tipo societário e do momento 

histórico relevante68. Admitindo-se que o interesse social será “o interesse comum dos sócios 

enquanto sócios69”, extrai-se o ponto de partida para a análise do problema de agência. 

Em qualquer cenário, contudo, identifica-se como problemática a contraposição entre 

os interesses sociais (logo, comuns entre os sócios) e aqueles exclusivos de cada indivíduo, 

logo, não partilhado entre eles. 

 

2.1.1 O Problema de Agência entre Administradores e Proprietários 

 

Admite-se que há o clássico problema de agência pelo desalinhamento dos interesses 

dos Administradores em relação aos proprietários da sociedade70.  

As primeiras conclusões em tal sentido partiram dos estudos de Berle e Means, que 

reconheceram o cenário formado nos Estados Unidos, de que a administração das sociedades 

se separou de forma relevante dos acionistas, ou seja, as chamadas public companies norte-

 
66 art. 981 CC/2002. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. 
67 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008.  
68 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
69 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p.37. 
70 Tratamos como “proprietários da sociedade” os sócios, em uma perspectiva mais econômica do que jurídica. 

Deixaremos de enfrentar a questão relativa a outros stakeholders (a exemplo de algumas espécies de credores 

debenturistas), que poderiam ser equiparados a tal posição em uma análise econômica, por eles não terem 

relevância para a resolução do caso em análise. 
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americanas já não estariam nas mãos dos seus fundadores, mas sim dispersamente distribuídas 

entre uma multiplicidade de acionistas71. 

Assim, a despessoalização das relações societárias e a alocação do poder no âmbito da 

administração da sociedade cria o ambiente mais propício a que os administradores priorizem 

os próprios interesses 72, ou seja deixem de maximizar os ganhos da sociedade e dos sócios para 

receber diretamente benefícios. Assim, o conflito de agência poderá ocorrer, inclusive, com 

atos que cumpram as formalidades impostas aos agentes sem, contudo, representar os melhores 

esforços para alcançar os interesses do seu principal73. Dentre as circunstâncias em que isso 

ocorre, podemos identificar remuneração excessiva e a resistência à substituição74.  

David Kershaw75 sintetiza, categoriza e exemplifica os prejuízos impostos aos sócios 

por conta do problema de agência ora exposto, o que nos permite entender melhor o seu 

significado e dimensão. Para tal, propõe a sua divisão em: (i) custos de agência com 

transferência direta de valores para a administração; e (ii) custos de agência indiretos.  

Dentre os custos enquadráveis no primeiro grupo, o professor britânico referencia: (i) o 

self-dealing76, exemplificado com uma venda de ativo empresarial para o próprio 

administrador; (ii) a remuneração da alta administração77, o que consistiria em uma relevante 

hipótese de self-dealing, quando o administrador consegue exercer influência sobre o quanto 

lhe será pago; e (iii) apropriação individual de oportunidades empresariais, que é a exploração 

pelo administrador de novos negócios e oportunidades que lhe são apresentadas por força do 

seu vínculo com a sociedade empresária78. 

Já os custos indiretos são apresentados em dois grupos: (i) indolência e incompetência, 

que consistiriam na falta de uma ação dedicada e eficaz para maximizar, no limite de sua 

capacidade, os ganhos empresariais; e (ii) benefícios múltiplos, que consistiriam em “mimos”, 

 
71 COFFEE, John C. The Future as History: The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and 

Its Implications. Columbia Law School Center for Law and Economic Studies, Working Paper n.144., fev. 1999. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=142833> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.142833>. Acesso em: 26 

dez. 2019 
72 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008, p.83. 
73 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008, p.83. 
74 Uma lista um pouco mais extensa pode ser identificada em MCCAHERY, Joseph A.; VERMEULEN, Erik P. 

M. Corporate governance of non-listed companies. Nova York: Oxford, 2008, p.6. 
75 KERSHAW, David. Company law in context. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.177-178. 
76 Self-dealing pode ser traduzido quase literalmente como contrato ou negociação consigo mesmo. O conceito, 

contudo, pretende abarcar quaisquer situações em que haja conflito de interesses entre administrador e sociedade. 
77 Traduzido de senior management. 
78 KERSHAW, David. Company law in context. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.177-178. 
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vantagens e confortos disponibilizáveis à administração que, todavia, não aumentariam 

propriamente o seu patrimônio (apesar de alocar ineficientemente os recursos sociais) como, 

por exemplo, disponibilização de carros de luxo e passagens de primeira classe, por conta da 

sociedade, para fruição pelo administrador79.  

Em uma posição mais extremada, o problema de agência pode levar, inclusive, a fraudes 

nas informações financeiras prestadas aos acionistas80. Exemplo possível seria a chamada 

“contabilidade criativa” para fins de apresentar resultado irreal e assegurar a manutenção da 

posição de administrador ou receber injustamente uma remuneração baseada em performance81.  

Tal tipo de problema é – como já dito – especialmente ocorrente nas sociedades de 

capital aberto e sem controle definido, em que pese possa também se manifestar em outros 

contextos societários. Contudo, em um cenário de controle definido o problema de agência 

tradicional se revela em mais de uma faceta, como se verá no próximo tópico do presente 

trabalho. 

 

2.1.2 O Problema de Agência como problema de expropriação 

 

Em sociedades em que há controle definido há uma mitigação do tradicional problema 

de agência, na medida em que ele se funda em assimetria informacional82 entre principais e 

agentes83. Neste cenário, a elevada participação de um ou mais players na estrutura de capital 

da companhia interfere na apatia racional dos sócios e, naturalmente, deixa menos espaço para 

ação oportunista dos gestores84. 

Como exemplo de tal circunstância, podemos referenciar o risco de fraudes nos 

documentos financeiros, a que já nos referimos. Havendo a ativa participação e controle dos 

 
79 KERSHAW, David. Company law in context. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.177-178. 
80 COFFEE, John C. A theory of corporate scandals: why the U.S. and Europe differ. Columbia Law and 

Economics, Working Paper n.274, mar. 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=694581>. Acesso em: 26 

dez. 2019 
81 A questão é melhor explorada e exemplificada no trabalho produzido pelo Prof. John Coffee:  COFFEE, John 

C. A theory of corporate scandals: why the U.S. and Europe differ. Columbia Law and Economics, Working Paper 

n.274, mar. 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=694581>. Acesso em: 26 dez. 2019 
82 Afirma-se, neste ponto, que o administrador tende a ter um maior conhecimento sobre o dia-a-dia da sociedade 

empresária e o seu contexto negocial do que os sócios, o que dificulta a identificação e o combate aos problemas 

narrados no tópico anterior. 
83 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008, p.84. 
84 KERSHAW, David. Company law in context. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.179. 
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sócios, exercendo o seu direito de fiscalização85, o risco de que tais fraudes sejam praticadas e 

não descobertas reduz sensivelmente. 

Trata-se do cenário estabelecido na maioria do mundo, notadamente nos países em 

desenvolvimento86 e, no Brasil, apenas se encontra parcialmente mitigado dentre as companhias 

integrantes do Novo Mercado,87 segmento especial da Bolsa de Valores Brasileira (B3) 

direcionado às companhias com maior aderência a elevados padrões de governança 

corporativa88, logo, naturalmente menos propensas ao problema de agência. 

Não se afirma, nesse contexto, que a pressão anteriormente explorada desapareça89, 

contudo, outra preocupação ganha espaço: trata-se do conflito de agência dentro do órgão de 

deliberação dos sócios. 

Neste cenário, forma-se uma nova estrutura de principal e agente90 com base no poder 

do sócio majoritário de decidir exercendo poder de controle, ou seja, dirigindo os negócios da 

companhia91. Assim, o princípio majoritário (ou regra da maioria, como propõe Celso 

 
85 Trata-se do direito de o sócio fiscalizar a administração da sociedade, por exemplo, examinando demonstrações 

financeiras, relatórios e pareceres da sociedade (conforme arts. 124 e 133 da LSA) e pedindo esclarecimentos à 

administração na Assembleia Geral Ordinária (nos termos do art. 134 da LSA). O tema é bem explorado no 

seguinte trabalho: SPINELLI, Luis Felipe. Direito de Fiscalização. In: COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). Tratado 

de direito comercial. v.3. São Paulo: Saraiva, 2015, p.129-162. 
86 GILSON, Ronald J.; HANSMANN, Henry; PARGENDLER, Mariana. Regulatory Dualism as a Development 

Strategy: Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the EU. SSRN Eletronic Journal, 2010. Disponível em 

<http://ssrn.com/abstract=1541226>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.10. 
87 GORGA, Érica. Corporate Control & Governance after a Decade from 'Novo Mercado': Changes in Ownership 

Structures and Shareholder Power in Brazil. Yale Law & Economics Research, Paper n.502, 29 jul. 2014. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2473832> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2473832>. Acesso em: 

26 dez. 2019 p. 7-10. 
88 Pode-se extrair os requisitos mais especificamente do atual regulamento do Novo Mercado (BRASIL BOLSA 

BALCÃO (B3). Regulamento do Novo Mercado. 2017. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo

%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf>. Acesso em: 03 mar. 2019). Uma 

melhor explicação sobre os critérios e seus impactos pode ser extraída de: BRIDGER, Graciela V. Governança 

Corporativa e os Efeitos da Adesão a Níveis Diferenciados de Governança sobre o Valor no Mercado de Capitais 

Brasileiro. 2006. 53 f. Dissertação (Mestrado de Finanças) - Escola de Pós-Graduação em Economia. São Paulo: 

Fundação Getúlio Vargas, 2006. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/289/2185.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2019. 
89 Apontam neste sentido, ainda que não de forma conclusiva: BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A., 

Comparative Corporate Governance and the Theory of the Firm: The Case Against Global Cross Reference. 

Columbia Journal of Transnational Law, v.38, n.2, 1999. Disponível 

em: <https://ssrn.com/abstract=205455> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.205455>. Acesso em: 26 dez.  2019.  

p.12. 
90 SILVA, Alexandre Couto. Conflito de Interesses: Problemas de Agência. In: SILVA, Alexandre Couto (Coord.). 

Direito Societários: Estudos sobre a lei de sociedades por ações. São Paulo: Saraiva, 2012, p.23. 
91 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.74-75. 
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Fernandes Campilongo92) permite que os sócios majoritários efetivamente manifestem a 

vontade social, ainda que contrariamente à vontade dos minoritários ou à revelia destes93. 

Essa outra dimensão de representação faz surgir novo problema de agência, em que o 

principal (o controlador) passa a ter incentivos para se apropriar de mais benefícios do que a 

sua quota-parte94/95, ou seja, explorar os benefícios privados do controle96. A esse desafio de 

governança Mario Engler denomina de problema de expropriação97. 

Explorando em mais detalhes o problema, Gilson e Schwartz elencam cinco formas de 

expropriação: 

i) Remuneração acima da média de mercado para a posição; 

ii) Empréstimos com taxas inferiores às de mercado ou que são permissivas no que 

concerne a perdões; 

iii) Transações com partes relacionadas (tunneling): (iii.1) compra ou venda de 

ativos a valores diversos dos valores de mercado; (iii.2) outras transações com partes 

relacionadas tais quais oferecer exclusividade quando isso não é a prática comum de mercado 

ou quando essa não é a melhor parte para se negociar ou, ainda, em condições melhores do que 

as de mercado;  

iv) Tomar para si oportunidades de negócios que seriam exploradas pela controlada;  

v) Vantagens adquiridas com dinheiro da companhia, tais quais jatos corporativos, 

anuidades em country clubs e reuniões de trabalho realizadas em locais “desejáveis”.98 

 
92 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e democracia. 2.ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.33. 
93 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.280. 
94 BERGLÖF, Erik; CLAESSENS, Stijn. Enforcement and Corporate Governance. World Bank Policy Research, 

Working Paper n.3409. SSRN Eletronic Journal, set. 2004. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=625286>. 

Acesso em: 04 abr. 2019, p.13. 
95 MCCAHERY, Joseph A.; VERMEULEN, Erik P. M. Corporate governance of non-listed companies. Nova 

York: Oxford, 2008, p.8-9 
96 COFFEE, John C. A theory of corporate scandals: why the U.S. and Europe differ. Columbia Law and 

Economics, Working Paper n.274, mar. 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=694581>. Acesso em: 26 

dez. 2019 p. 2 
97 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008, p.92. 
98 Tradução livre de: “(a) Compensation that exceeds the market wage for the position at issue. (b) Loans at below 

market rates or that are permissive regarding forgiveness. (c) Related party transactions (tunneling): (i) asset 

sales to or asset purchases from another controlled entity at nonmarket prices; (ii) other interested party 

transactions, such as granting an exclusive territory to a controlled entity when exclusivity is not the market norm, 

when it is not the most efficient counterparty, or on better terms than the market would dictate. (d) Taking business 

opportunities that would otherwise by pursued by the controlled company. (e) Amenities that are acquired with 

company money, such as corporate jets, country club memberships and corporate meetings held in desirable 
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A comparação entre a lista proposta por Kershaw (no tópico anterior) e a presente, 

elaborada por Gilson e Schwartz faz perceber uma similitude de técnicas expropriatórias. Além 

disso, em ambos os casos, naturalmente, o beneficiário precisará ocupar – ou influenciar de 

forma relevante quem ocupa – as posições de administração. 

Daí, evidencia-se que a caracterização do tipo de conflito de agência não é definida pela 

forma que se reduz o ganho corporativo, mas pela posição de poder ocupada pelo agente: se o 

seu poder é exclusivamente no âmbito da administração evidencia-se o problema clássico; se 

além disso, o poder do agente também se dá no âmbito da assembleia de sócios (podendo 

também nomear, logo, influenciar a administração), apresenta-se o problema de expropriação. 

Apesar de reconhecermos a qualidade do mapeamento apresentado, relativo às formas 

de materialização do problema de agência, devemos destacar que alguns desses problemas 

ganham relevo quando há um grupo de sociedades, o que se verá em tópico próprio do presente 

trabalho. Além disso, tais questões também ganham contornos distintos quando há membros de 

uma mesma família ocupando assentos nas assembleias de sócios e/ou nos demais órgão 

sociais. 

 

2.1.3 A dimensão do Problema de Agência perante Terceiros 

 

Vale ressaltar que há ainda uma terceira dimensão do problema de agência que é 

relevante nesse contexto. Trata-se da conduta oportunista da pessoa jurídica em relação a 

consumidores, credores e empregados99. Em que pese haja inclusive relevância acadêmica na 

sua discussão no ambiente de grupos societários100, por uma questão dos propósitos e da 

delimitação do presente trabalho esse tema não será por ora enfrentado. Explica-se. 

 
locations.” (GILSON, Ronald J.; SCHWARTZ, Alan. Corporate Control and Credible Commitment. Columbia 

Law and Economics Research, Paper n.436. Stanford Law and Economics Olin Research Paper n.438. Yale Law 

& Economics Research Paper n.461. ECGI - Law Working Paper n.216. 19 nov. 2014. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2182781>. Acesso em 26 dez. 2019: 
99 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. Agency Problems and Legal Strategies. In: 

KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 

Nova York: Oxford, 2009, p.36. 
100 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Um modelo de regulação baseado na governança dos grupos 

de sociedades: da doutrina rozenblum até a disciplina italiana. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre 

Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 



65 

 

  

Ainda que não se negue que a diretriz geral do direito societário vai além de interesses 

individuais e vise à “persecução do bem-estar social geral”101, o enfoque do presente trabalho 

se direciona a efetivamente orientar a conduta de acionistas e administradores, com vistas à 

preservação dos seus melhores interesses. 

Certamente não se visa, neste trabalho, a propor uma estrutura estimuladora da 

irresponsabilidade empresarial. Contudo, dado o conturbado ambiente institucional para 

realização de negócios no Brasil102 (além da já natural flexibilização da blindagem patrimonial 

para alguns dos mais relevantes credores empresariais103), justifica-se que o caráter orientativo 

do presente trabalho se direcione a uma estrutura de proteção dos sócios. 

 

2.2 ENTENDENDO O FENÔMENO DAS ESTRUTURAS GRUPAIS: RACIONALIDADE 

ECONÔMICA E QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

Como já antecipado, a regulação do caso estudado demanda a prévia compreensão do 

fenômeno de grupos societários. Para tal, faz-se necessário explorar alguns elementos que 

levam à estruturação de grupos de empresas, especialmente no Brasil. Sem a pretensão de 

oferecer uma resposta conclusiva sobre o tema, o trabalho de caráter exploratório se presta a 

identificar algumas incursões realizadas sobre o tema pela doutrina e identificar se, em alguma 

medida, as conclusões alcançadas poderiam ser transpostas para a realidade nacional. 

O ponto de partida – e que também acaba sendo o fio condutor do desta análise 

econômica – é o texto seminal de Robert Coase, “The Nature of the Firm104”, de 1937, em que 

se estabeleceu alguns dos essenciais paradigmas para a análise econômica da personalidade 

 
101 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. O que é o direito 

societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada 

e Funcional. São Paulo: Singular, 2018, p.69.  
102 O Brasil ocupa (em fevereiro de 2019) a 109a posição (de um total de 190 países examinados) no ranking “doing 

business” do Banco Mundial, que examina as condições institucionais para o desenvolvimento de negócios. 

DOING BUSINESS. Rankings & Ease of Doing Business Score. The World Bank Group, 2018. Disponível em: 

<http://www.doingbusiness.org/en/rankings?region=>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
103 SALAMA. Bruno Meyerhof. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: História, Direito e Economia. 

São Paulo: Malheiros, 2014. 
104 COASE, Ronald. The Nature of the Firm. v.4, n.16. Economica: New Series, 1937, p.386-405. 
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jurídica das sociedades empresárias105, definindo quando as relações humanas se dão pelo 

mercado, ou por relações internas, submetidas a um regime hierárquico. 

Propomos, nesse contexto, efetiva análise econômica do direito com perfil 

explicativo106, partindo-se de uma análise microeconômica107, de modo a permitir que se 

entenda como (e por que) há relevante formação de grupos de empresas (em especial as 

familiares) no Brasil. As conclusões alcançadas podem, assim, auxiliar na compreensão e 

lastrear as orientações relativas à regulação de tais estruturas institucionais. 

Para tal finalidade, pareceu coerente buscar a racionalidade desenvolvida por Coase há 

mais de 80 (oitenta) anos para entender um fenômeno que, em certa medida, se assemelha e até 

mesmo rivaliza com os conceitos de sociedade personificada: o grupo econômico. 

Naturalmente, os grupos econômicos não eram novidade nos anos 1930108, contudo, o debate 

sobre o seu papel na crise do direito societário109, bem como o seu valor social110 permanecem 

atuais tanto em mercados mais maduros111 quanto em países em desenvolvimento112. 

 
105 Importante esclarecer que possivelmente haverá sutilezas teóricas não enfrentadas na tradução de “firm” para 

sociedade empresária. Entendemos, contudo, que a tradução permite explorar de forma satisfatória o objeto do 

presente trabalho. Esclarecemos que o Black’s Law Dictionary (BLACK’S LAW DICTIONARY. 2.ed. Firm. 

Disponível em: <https://thelawdictionary.org/firm>. Acesso em: 04 dez. 2017) faz referência a “firm” como 

sinônimo de “partnership”, mas também trabalha com a definição mais ampla ligada ao nome sob o qual giram os 

negócios. Além disso, o conceito de partnership (BLACK’S LAW DICTIONARY. 2.ed. Partnership. Disponível 

em: <https://thelawdictionary.org/partnership>. Acesso em: 04 dez. 2017) poderia ser tranquilamente amoldado 

ao que se entende no brasil como sociedade, inclusive o conceito indicado no próprio CC/2002, em seu art. 981. 
106 SALAMA, Bruno Meyerhof. O Que É Pesquisa em Direito e Economia? Cadernos Direito GV. v.5, n.22, mar. 

2008. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2811/caderno%2520direito%252022.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y.>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.13.  
107 Foca-se, neste trabalho, nos incentivos que interferem nas tomadas de decisão individuais, e não nas grandes 

questões do funcionamento da economia. Por isso, diz-se que o foco é a microeconomia (conforme JACKSON, 

Howell E. et al. Analytical Methods for Lawyers. 2.ed. New York: Foundation Press, 2011, p.283) 
108 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades e o 

estado atual da técnica. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge (Orgs.). 

Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.13. 
109 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades e o 

estado atual da técnica. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge (Orgs.). 

Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.12. 
110 KHANNA, Tarun; YAFEH, Yishay. Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? ECGI - 

Finance Working Paper n.92, ago. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=787625> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.787625>. Acesso em: 26 dez. 2019 
111 SANTIONI, Raffaele; SCHIANTARELLI, Fabio;  STRAHAN, Philip E. Internal Capital Markets in Times of 

Crisis: The Benefit of Group Affiliation in Italy. Bank of Italy Temi di Discussione. Working Paper n. 1146, 25 

out. 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3066778>. Acesso em: 26 dez. 2019 
112 RAMACHANDRAN, K.; RAY, Sougata; CHAKRABARTI, Amit Baran. The Influence of Family Business 

Group on New Venture Creation: Evidence from India. Indian School of Business WP 3031827, 12 jan. 2016. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3031827>. Acesso em: 26 dez. 2019 

https://thelawdictionary.org/
https://thelawdictionary.org/
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Assim, o presente subtópico se desenvolverá nas seguintes etapas: (i) uma breve 

explicação sobre o conceito desenvolvido por Coase para específica incursão sobre as razões 

que levam à formação das sociedades empresárias, (ii) qualificação dos grupos e (iii) 

racionalidade para formação de grupos econômicos. Compreendida melhor a teoria do 

funcionamento das estruturas grupais – que nos permitirá posteriormente examinar melhor o 

caso objeto do presente trabalho - prosseguiremos para o exame das demais peculiaridades do 

grupo investigado, especialmente as relações familiares e a estrutura de controle formada. 

 

2.2.1 A racionalidade econômica para a formação das Sociedades 

 

A constituição de sociedades com personalidade jurídica autônoma, responsabilidade 

limitada e blindagem patrimonial (que os doutrinadores nacionais denominam de autonomia 

patrimonial113) alcança caráter potencialmente universal nas múltiplas jurisdições114. Tais 

estruturas permitem o isolamento de negócios específicos e, em última análise, consistem em 

uma partilha dos riscos da atividade com os credores115. 

Essas figuras, capazes de contratar em nome próprio foram o objeto de estudo de Coase. 

Para estudar a relação de crescimento orgânico das estruturas das firms, Coase parte da 

compreensão da lei de oferta e demanda apresentada por Sir Arthur Salter. Indica, pois, que a 

oferta se ajusta à demanda em um processo que é automático, elástico e responsivo. 

Contudo, em exame do funcionamento interno de uma sociedade, ele identifica que a 

racionalidade não se aplicaria, na medida em que a alocação de trabalhadores dentro de tal 

estrutura não é decorrente da estrutura de preços, e sim por determinação do empresário. Esse 

poder – que o direito do trabalho chamará (dentro da esfera das relações de trabalho) de poder 

diretivo116 do empregador e o direito empresarial chamará de organização dos fatores de 

 
113 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 8.ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2017, p.243-244. 
114 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. What is a Corporation?. In KRAAKMAN et 

al. (org.) The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Oxford: Nova York, 2009. 

p. 9 
115 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. What is a Corporation? In: KRAAKMAN, 

Reinier et al. (Org.). The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Nova York: 

Oxford, 2009, p.10. Deve-se esclarecer que o partilhamento desses riscos no ambiente brasileiro queda mitigado 

pela ampla utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, como bem apontado por Bruno 

Meyerhof Salama (SALAMA. Bruno Meyerhof. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: História, Direito 

e Economia. São Paulo: Malheiros, 2014.) 
116 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2007, p.631. 
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produção117/118 -  será uma forma alternativa à estrutura de preços para a organização da 

atividade empresarial. 

Da estrutura apresentada, Coase determina a hierarquia e o mercado como métodos 

concorrentes para coordenação da produção. Neste ponto, inicia a análise sobre quais os 

motivos que levariam à prevalência, no caso concreto, de um ou outro modelo – criando assim 

o entendimento do parâmetro para crescimento das sociedades - reportando-se ao conceito de 

custo marginal119, ou seja, avaliando o incremento dos custos à medida em que se aumenta a 

produção120 ou, neste caso, à medida em que são internalizadas mais relações contratuais. 

A conclusão alcançada seria a de que há um custo associado à utilização do sistema de 

preços, que justificaria o pagamento de um valor maior para que um determinado fornecedor 

se submeta a uma estrutura hierárquica121/122. Dentre os custos referidos, ele aponta: (i) custo 

da informação sobre os preços relevantes; (ii) custos de negociação e celebração de contratos; 

(iii) o equilíbrio de expectativas quanto a contratos de curto ou longo prazo.  

Considerando-se o antagonismo entre as opções mercado e hierarquia, os grupos 

empresariais despertam especial curiosidade. 

 

 

 

 

 
117 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 8.ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2017, p.17. 
118 […] O risco da empresa - risco técnico inerente a cada procedimento produtivo; e risco econômico, inerente à 

possibilidade de cobrir os custos do trabalho (salários); e dos capitais (juros) empregados, com os resultados dos 

bens ou serviços produzidos para a troca - faz com que o empresário se reserve um trabalho de organização e de 

criação para determinar, de acordo com adequadas previsões, o modo de atuação da produção e da distribuição 

dos bens. É esta a contribuição típica do empresário. (ASQUINI, Alberto. Perfis da Empresa. Tradução: Fábio 

Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil. v.104, out-dez/1996, p.109-126). 
119 HOVENKAMP, Herbert J. The Law of Vertical Integration and the Business Firm: 1880-1960. 95 Iowa Law 

Review 863, 2010; U Iowa Legal Studies Research Paper n.08-40. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=1268328>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.875. 
120 RIFKIN, Jeremy. A sociedade do custo marginal zero. Bertrand Editora: Lisboa, 2016, p.15. 
121 A análise de Coase foi desafiada posteriormente por Marshall, que apontou uma tendência corporativa para 

crescimento além do que seria eficiente. Contudo, a teoria econômica incorporou o conceito apresentado por 

Coase, dando baixa importância à crítica de Marshall (HOVENKAMP, Herbert J. Coase, Institutionalism, and the 

Origins of Law and Economics. Indiana Law Journal. v.86, 2011, U Iowa Legal Studies Research Paper n.10-07. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1538279>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.506). 
122 A análise apresentada por Coase não contempla eventuais exigências regulatórias como um fator decisivo em 

inúmeros setores, ou mesmo eventuais restrições à terceirização. Entendemos, contudo, que tais fatores não são 

decisivos para a compreensão mais generalizante a que se propõem os trabalhos. 
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2.2.2 Conteúdo Jurídico dos Grupos de Sociedades 

 

O sistema jurídico brasileiro, por meio da lei 6.406/1976 (lei de sociedades por ações 

ou “LSA”) assumiu caráter de vanguarda na regulação dos grupos econômicos, sendo a segunda 

norma mundial a disciplinar o tema123. Em que pese haja diversas normas que tratem das 

questões dos grupos empresariais, limitar-nos-emos neste trabalho – por decisão de recorte – a 

abordar prioritariamente os grupos de sociedades124, partindo da regulação fixada na lei das 

sociedades por ações. 

De acordo com o regime da LSA, os conglomerados empresariais seriam facilitados de 

acordo com a política desenvolvimentista traçada pelo legislador125. E, de fato, grupos 

societários assumiram papel de protagonismo e relevância no cenário econômico brasileiro. 

Contudo, como bem alerta Fábio Konder Comparato, apenas haverá a formação de 

grupo de direito mediante a formalização do instrumento contratual próprio, nos termos do art. 

265 da lei societária126. Não obstante tais circunstâncias, os grupos de fato são uma realidade 

presente (e até predominante) em nosso país. 

A regulação dos grupos societários, portanto, se deu em dois espaços na lei que regula 

as sociedades por ações: no capítulo XX estão definidas as relações de grupos de fato (ao tratar 

de coligação e relação entre controladoras e controladas) e no capítulo XXI há a efetiva 

disciplina dos grupos de direito. Comparato trata, ainda nesse contexto, das relações de 

consórcio127, que deixaremos de abordar por não serem essenciais aos estudos dos problemas 

ora enfocados. 

 

 

 
123 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p.196. 
124 Um apanhado das regulações dos grupos econômicos, bem como a distinção para os grupos societários podem 

ser consultados no artigo de Viviane Muller Prado (PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do 

modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.7-8)  
125 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.9. 
126 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p.196. 
127 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p.196. 
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2.2.2.1 Configuração dos Grupos Societários de Direito 

 

Como já antecipado, a formação de grupos societários de direito à luz da LSA 

pressuporá o preenchimento dos requisitos do art. 265: 

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos 

deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 

participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, 

direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, 

como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios 

ou acionistas. 

Interpretando o dispositivo, Modesto Carvalhosa indicará que o conceito de grupo passa 

pelos requisitos de (i) controle comum128, (ii) celebração de convenção formal, (iii) 

concentração das políticas de administração, dos fatores de produção, dos resultados e bens, 

(iv) com manutenção formal das personalidades jurídicas129. 

Havendo a necessidade de preenchimento do requisito formal, torna-se mais simples a 

identificação dos grupos de direito. 

 

2.2.2.2 Existência e qualificação dos Grupos Societários de Fato 

 

Aplicando-se as normas do art. 243 da LSA, afirmou Comparato que haverá grupo de 

fato quando determinadas sociedades tiverem entre si relação de controle ou coligação. Sendo 

assim, integram os grupos as sociedades dirigidas por outra e aquelas que sejam objeto de 

influência significativa130. Haverá influência significativa quando houver participação em 

 
128 Neste ponto, enfrentará a divergência de Daniel de Avila Vio, para quem “É relevante o fato de que o artigo 

em questão não empregue a expressão ‘sob controle comum’, tal como utilizada no art. 116. Devem, portanto, 

necessariamente integrar o grupo a própria sociedade controladora e suas controladas, não se admitindo a 

celebração de convenção grupal apenas entre estas últimas.” (VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016, p.296) 
129 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 5.ed. v.4. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p.382. 
130 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p.201-202. 
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decisões relevantes da sociedade (notadamente políticas operacionais e financeiras) sem o 

controle desta131. 

Viviane Muller Prado aparenta oferecer visão alternativa, amparada na doutrina italiana 

e na sua compatibilidade com a lei brasileira. Para a pesquisadora, não bastaria o simples 

exercício do poder de controle, mas o seu direcionamento para uma gestão grupal, em oposição 

à possibilidade de o controlador gerir cada sociedade controlada individualmente132.  

Trata-se assim do posicionamento diante das duas relevantes correntes que, em caráter 

internacional, tratam da caracterização de grupos societários: (i) a unidade diretiva e (ii) o 

controle societário133. 

Parece-nos acertada a compreensão de Viviane Prado de que a formação do grupo, para 

fins do direito brasileiro, está alinhada à efetivação da administração unitária134. Tal caminho 

pode ser alcançado tanto pela via do controle gerencial (como propõe Rodrigo Monteiro de 

Castro135) ou mesmo pela compreensão de que o conceito de controle fixado no art. 116 da LSA 

pressupõe o efetivo direcionamento da atividade social. 

Em qualquer desses cenários, portanto, alinhamo-nos à ideia de que necessariamente 

deverá haver um direcionamento comum da atividade das sociedades para que haja a 

configuração do grupo societário. 

 

 

 

 

 
131 BOCATER, Maria Isabel do Prado. Poder de Controle e Influência Significativa. In:  KUYVEN, Luiz Fernando 

Martins. Temas essenciais de direito empresarial: estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.845. 
132 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários. In: COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). Tratado de direito 

comercial. v.3. São Paulo: Saraiva, 2015, p.382. 
133 ANTUNES, José Augusto Engracia. The governance of corporate groups. In: ARAUJO, Danilo Borges dos 

Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da 

empresa. São Paulo: Saraiva, 2012. 
134 O critério também é assumido em uma análise transnacional do direito grupal por: HOPT, Klaus J.; PISTOR, 

Katharina. Company Groups in Transition Economies: A Case for Regulatory Intervention. 2 European Business 

Organization Law Review 1, 2001. Disponível em: 

<http://www.columbia.edu/~kp2022/Articles/13)%20EBOR%202001.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2019 
135 CASTRO, Rodrigo Monteiro R. de. Controle gerencial e o grupo de sociedades. In: ARAUJO, Danilo Borges 

dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício 

da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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2.2.3 Racionalidade da criação dos Grupos de Sociedades  

 

Diversos são os motivos que podem conduzir à adoção das estruturas grupais. A atuação 

internacional, por exemplo pode levar à criação de novas sociedades controladas em cada país 

no qual a estrutura empresarial venha a ser formada. No contexto brasileiro, por exemplo, a 

simples constituição de uma subsidiária organizada de acordo com as leis brasileiras revela-se 

mais simples do que obter a autorização do executivo para funcionamento como sociedade 

estrangeira136. 

Também o caráter tributário poderá ganhar protagonismo em estruturas como a 

brasileira137, dadas as possibilidades de arranjos societários que viabilizem economias 

tributárias138, quando comparados a outros modelos. Além disso, estruturas piramidais 

permitem a manutenção do controle com relativamente baixa alocação de capital por parte do 

controlador139 e até mesmo para a prática do tunneling140. 

Delimitando-se a análise ao ponto de vista estritamente econômico, e partindo da 

perspectiva inicialmente posta por Coase, pode-se afirmar que as estruturas grupais revelam-se 

como um modelo híbrido entre o mercado e o regime da firm (ou seja o regime hierárquico)141. 

Nesse modelo, permite-se, por via societária a estipulação de um regime de comando 

alheio à personalidade jurídica, quebrando a dicotomia mercado-sociedade proposta em 1937. 

Assim, a estrutura acionária permitirá à sociedade controladora efetivamente dirigir as 

 
136 Conforme exigência do art. 1.134 do CC/2002. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. 
137 A responsabilidade tributária no ambiente de grupos empresariais foi tema estudado com profundidade por 

Leonardo Nuñez Campos, em sua dissertação de mestrado, posteriormente publicada como livro: CAMPOS, 

Leonardo Nuñez. Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. Empório do Direito: Florianópolis, 2017. 
138 As múltiplas formas pelas quais isso é possível estão abarcadas sob o manto do chamado “planejamento 

tributário”. Um exemplo de sua aplicação pode ser visto em: ARAÚJO, Jandher Jonnathan; PAULUS, Claudemir 

Inácio; QUEIROZ, André Zancanaro. Planejamento tributário por meio de holding: aspectos econômico-

financeiros. v.12, n.1, p.597–631, Jan.-Jun. 2017. RDIET: Brasília, 2017. 
139 Sobre o tema: ALMEIDA, Heitor; WOLFENZON, Daniel. A Theory of Pyramidal Ownership and Family 

Business Groups. SSRN Eletronic Journal, 17 mai. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=721801> ou 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.721801>. Acesso em: 04 abr. 2019 e BERLE JR, Adolf; MEANS, Gardiner C. A 

moderna sociedade anônima e a propriedade privada. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p.176-177. 
140 Como já explicado, trata-se da apropriação de recursos corporativos pelo controlador (conf. GILSON, Ronald 

J.; SCHWARTZ, Alan. Corporate Control and Credible Commitment. Columbia Law and Economics Research 

Paper n.436. Stanford Law and Economics Olin Research Paper n.438. Yale Law & Economics Research Paper 

n.461. ECGI - Law Working Paper n.216. 19 nov. 2014. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2182781>. 

Acesso em: 26 dez. 2019 
141 KHANNA, Tarun; YAFEH, Yishay. Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? ECGI - 

Finance Working Paper n.92, ago. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=787625> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.787625>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.1. 
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atividades da controlada142 segregando, contudo, os riscos de cada parcela dos negócios do 

grupo, ou seja, partilhando os riscos com credores143. 

Merece atenção cuidadosa, contudo, um incentivo adicional bem aplicável ao Brasil, 

revelado na hipótese suscitada por Tarun Khanna e Yishay Yafeh. Os referidos pesquisadores 

fazem uma correlação entre o ambiente institucional para o desenvolvimento de negócios e a 

formação de grupos empresariais144. Os Autores observaram que ao contrário dos países mais 

desenvolvidos (em que há uma desvalorização das companhias mais diversificadas) em países 

com menor suporte institucional os grupos empresariais tendem a ser valorizados145. Desse 

raciocínio extrapolou-se (com base em outros dados) para admitir que estruturas grupais se 

adequam melhor em ambientes institucionais hostis. Os dados também são corroborados em 

outros ambientes, como períodos de instabilidade econômica na Itália146. 

A hipótese suscitada – que apesar de bem apresentada não se revela definitivamente 

provada – é de que as estruturas grupais recebem estímulo para surgimento no contexto de lida 

com o baixo grau de enforceability de leis e contratos, como uma alternativa para redução dos 

custos de transação147/148, ou seja, dado o maior custo para coordenar fatores externos (já que 

não há segurança de que os contratos serão cumpridos) a “comunidade societária” asseguraria 

 
142 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.74-75. e BERLE JR, Adolf; MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima 

e a propriedade privada. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p.89-98. 
143 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. What is a Corporation? In: KRAAKMAN, 

Reinier et al. (Org.). The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Nova York: 

Oxford, 2009, p.10. 
144 KHANNA, Tarun; YAFEH, Yishay. Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? ECGI - 

Finance Working Paper n.92, ago. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=787625> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.787625>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.3. 
145 KHANNA, Tarun; YAFEH, Yishay. Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? ECGI - 

Finance Working Paper n.92, ago. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=787625> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.787625>. Acesso em: 26 dez. 2019 p.10. 
146 SANTIONI, Raffaele; SCHIANTARELLI, Fabio;  STRAHAN, Philip E. Internal Capital Markets in Times of 

Crisis: The Benefit of Group Affiliation in Italy. Bank of Italy Temi di Discussione. Working Paper n. 1146, 25 

out. 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3066778>. Acesso em: 26 dez. 2019 . 
147 Custos de transação podem ser definidos como: “o dispêndio de recursos econômicos para planejar, adaptar e 

monitorar as interações entre os agentes, garantindo que o cumprimento dos termos contratuais se faça de maneira 

satisfatória para as partes envolvidas e compatível com a sua funcionalidade econômica (PONDÉ apud 

FAGUNDES, J. Economia Institucional: Custos de Transação e Impactos sobre Política de Defesa da 

Concorrência. Textos para Discussão. n.407. Rio de Janeiro: 1997. Disponível em: 

<http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/custos_de_transacao_e_impactos_sobre_politica_de_def 

esa_da_concorrencia.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2019, p.9) 
148 KHANNA, Tarun; YAFEH, Yishay. Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? ECGI - 

Finance Working Paper n.92, ago. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=787625> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.787625>. Acesso em: 26 dez. 2019, p.31. 
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um pool de bens e serviços que se revelaria eficiente. Assim, a ineficiência do mercado com 

altos custos negociais seria suprida pela estrutura hierárquica intragrupal, mas intersocietária. 

Reconhecida a possibilidade apresentada, os grupos societários apresentam-se como 

uma estrutura institucional construída para a lida com o ambiente negocial brasileiro. Isso 

revelaria um ônus ainda maior de eventual tentativa de alterar a regulamentação legal imposta 

sobre tais institutos jurídicos. Explica-se: 

Os arranjos grupais permitiram a construção de estruturas empresariais de porte 

expressivo, o que pode ter decorrido da canibalização de concorrentes (inclusive com benefícios 

injustos como relação privilegiada com o governo), ou mesmo de uma resposta institucional 

privada às circunstâncias149. A reação privada pode se revelar como um verdadeiro second-best 

institucional150, ou seja, uma alternativa orgânica para a lida com as limitações do mercado 

brasileiro. Tal circunstância, aliás, complementa a explicação de recorte feita acima, excluindo 

a análise relativa à terceira dimensão do problema de agência. 

 

2.2.3 Os Desafios da Governança Grupal 

 

Apresentadas as premissas racionais e jurídicas, torna-se evidente a impossibilidade de 

simplesmente transplantar modelos de governança tradicionais para tais estruturas. Necessário, 

pois, explorar a questão específica da governança de grupos societários. Do ponto de vista 

teórico, a discussão sobre as premissas para a compreensão dos grupos empresariais ou das 

estruturas de governança não são propriamente novidade, contudo, como já visto, ainda há 

muito espaço para a reflexão sobre a sua admissibilidade, as formas de sua estruturação e o seu 

reconhecimento à luz da legislação brasileira151.  

 
149 HOPT, Klaus J.; PISTOR, Katharina. Company Groups in Transition Economies: A Case for Regulatory 

Intervention. 2 European Business Organization Law Review 1, 2001. Disponível em: 

<http://www.columbia.edu/~kp2022/Articles/13)%20EBOR%202001.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2019 
150 O termo foi cunhado por Dani Rodrik: RODRIK, Dani. Second-Best Institutions. American Economic Review, 

American Economic Association, 2008, v.98(2), p.100-104. Disponível em 

<https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/second-best-institutions.pdf>. Acesso em:  26 dez. 

2019 
151 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge. Os grupos de sociedades e o 

estado atual da técnica. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido Jorge (Orgs.). 

Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.16-17. 
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E mesmo que haja a plena compreensão do que é um grupo, o desafio de governança se 

posicionará nos diversos aspectos e interesses da inter-relação grupal, notadamente aqueles 

ligados às sociedades controladas, aos acionistas minoritários e aos credores voluntários 

externos152. 

Como já vimos acima, as relações de agência no interior de uma sociedade geram 

problemas que já redundam em sérios desafios regulatórios. A inclusão da pessoa jurídica no 

bojo de uma estrutura grupal tenderá a criar ou acentuar riscos e conflitos. 

Dentre as circunstâncias com potencial expropriatório indicadas por Gilson e Schwartz 

(e já transcritas no item 2.1.2 desse trabalho) evidencia-se questões altamente facilitadas no 

contexto grupal. Em especial, empréstimos, tunneling, e apropriação de oportunidades de 

negócios são facilitadas. 

As transações com partes relacionadas se tornam ainda mais delicadas quando as 

integrantes do grupo são fornecedoras de produtos ou serviços entre si, muitas vezes em caráter 

de prioridade ou mesmo de exclusividade. Mesmo fora de tal cenário, sempre há espaço para 

negociações de ativos ou mesmo permutas de estoque. Todas essas operações são espaços 

potenciais para a alocação de recursos de modo a atender aos interesses de controladores, e não 

aos interesses comuns. 

Problema recorrentemente identificável em estruturas desta natureza é concernente a 

empréstimos (também qualificáveis como transação com parte relacionada153) pela simples 

disponibilidade de ativos que possam ser manejados de modo a atender a necessidades de 

capital – seja de curto ou longo prazo – sob os (muitas vezes vazios) fundamentos de 

“solidariedade grupal” ou a chamada “importância estratégica” do outro player. 

No que concerne à possibilidade de apropriar-se de oportunidades, o compartilhamento 

da equipe gerencial torna ainda mais fácil o fluxo de informações para outras estruturas grupais 

aparamentadas para a exploração. Sendo assim, a detecção (ou mesmo a separação) das 

 
152 Aproveitamos, nesse contexto, o mapeamento de problemas já realizado pelo Prof. Danilo Borges dos Santos 

Gomes de Araújo (ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Um modelo de regulação baseado na 

governança dos grupos de sociedades: da doutrina rozenblum até a disciplina italiana. In: ROSSETTI, Maristela 

Abla; PITTA, Andre Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2017, p.176.) 
153 Prova de tal circunstância é que empréstimo é um dos exemplos utilizados pelo Pronunciamento Técnico CPC 

05 (R1): CPC. Comitê de Pronunciamento Contábil. Pronunciamento Técnico 15 (R1) - Combinação de Negócios. 

Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/CPC_15_R1_rev_12.pdf>. 

Acesso em: 06 mai. 2019. 
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oportunidades alocáveis a cada sociedade do grupo se torna complexa e fluida, deixando 

margem para expropriação. 

O desafio regulatório já se revela na questão da identificação das estruturas grupais, seja 

pela pouca clareza da legislação, seja pela viabilização de instrumentos transnacionais que 

mascarem a relação grupal154.  

Quando se trata de grupos formalizados, ao menos se assegura ao minoritário o direito 

de recesso (conforme art. 270, parágrafo único c/c art. 137, ambos da LSA). Ou seja, nesse 

cenário ao menos se assegura ao minoritário se proteger da expropriação, seja pela negociação 

das suas ações (o que é prerrogativa de todos) seja pelo reembolso ou ainda, pela sua simples 

possibilidade (muda-se a dinâmica da negociação ao se dar uma alternativa ao minoritário), o 

que permitiria negociar um aparato institucional que mitigue o problema posto. 

 

2.2.3.1 Modelo de Análise da Governança Grupal em Grupos de Fato 

 

O problema grupal não é plenamente ignorado pelo legislador, como se observa do 

sumário proposto por Viviane Prado: 

Nos grupos de fato, então, o interesse da sociedade isolada deve ser respeitado, sob 

pena de configurar abuso do poder de controle e conflito de interesses (arts. 246 e 

115). Por outro lado, os administradores não podem atuar em prejuízo da companhia, 

favorecendo sociedade coligada, controladora ou controlada, devendo sem- pre 

observar condições comutativas nas operações entre sociedades ou providenciar 

pagamento compensatório adequado (art. 245). 

A disciplina específica sobre grupos de fato limita-se aos seguintes pontos: 

responsabilidade dos administradores (art. 245), relatório da administração e 

demonstrações financeiras (arts. 243, caput, e 247 a 250), vedação de participações 

recíprocas (art. 244), obrigação de reparação de danos pela controladora à controlada 

(art. 246), subsidiária integral, constituição e funcionamento (arts. 251 e 252) e 

incorporação de controlada por controladora (art. 264). Salvo estas normas, as 

sociedades que formam um grupo de fato devem observar a disciplina aplicável às 

sociedades isoladas. Em outras palavras, nessas relações intersocietárias continua 

incidindo o regime jurídico incidente nas demais sociedades por ações.155 

 
154 WARDE JR, Walfrido Jorge. O fracasso do direito grupal brasileiro: a institucionalização do controle oculto 

de sua sua sub-reptícia transferência. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido 

Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012. 
155 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.12. 
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A solução legislativa, contudo, é insatisfatória. No que concerne às limitações próprias 

(que foi chamado de disciplina específica na citação), trata-se de restrições simplórias e 

incapazes de efetivamente enfrentar o problema de agência posto. 

Para caracterização do abuso e do conflito merecem observação as lições do Prof. 

Danilo Araújo, que trata de critérios potencialmente aplicáveis para definir a regularidade da 

ação grupal156. Propõe o referido professor que se utilize como paradigma teórico a chamada 

“Doutrina Rozemblum” (decorrente de caso julgado pela cour de cassation francesa) para 

definição de standards157 de comportamento e julgamento da ação grupal, que ele assim 

sintetiza: 

Em síntese, os critérios que são levados em consideração pela doutrina Rozemblum 

são: (i) Se o grupo é fortemente estruturado (groupement fortemente structuré), em 

modo equilibrado e estável; (ii) Se a sociedade do grupo é inscrita numa política de 

grupo coerente e estável; (iii) Se os administradores podem razoavelmente considerar 

que os prejuízos (especialmente aqueles relativos à privação de oportunidades de 

negócios ou de utilização de recursos societários) serão compensados por vantagens 

dentro de um período de tempo previsível.158   

Não temos dúvidas de que o critério proposto é altamente coerente e apto a permitir a 

exploração das vantagens da estrutura grupal, contudo, não podemos deixar de manifestar 

alguma preocupação em relação à aplicação dos critérios ali expostos. Primeiramente, porque 

no que se refere às potenciais imputações de conflito de interesses ou abuso de controle, o 

estímulo desejado esbarra na ineficiência e ausência de especialidade do judiciário para lidar 

com a matéria159.  

O problema se amplia diante do caráter aberto dos critérios expostos – como, por 

exemplo, o reconhecimento da estabilidade da estrutura grupal – que permitirá alguma 

insegurança jurídica, dada a ausência de critérios específicos e objetivamente aferíveis. 

 
156 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Um modelo de regulação baseado na governança dos grupos 

de sociedades: da doutrina rozenblum até a disciplina italiana. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre 

Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.185.  
157 Utiliza-se a expressão em língua inglesa para referenciar um padrão de comportamento desejável ou esperado. 
158 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Um modelo de regulação baseado na governança dos grupos 

de sociedades: da doutrina rozenblum até a disciplina italiana. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre 

Grunspun (Orgs.) Governança Corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.185. 
159 GILSON, Ronald J.; SCHWARTZ, Alan. Corporate Control and Credible Commitment. Columbia Law and 

Economics Research, Paper n.436. Stanford Law and Economics Olin Research Paper n.438. Yale Law & 

Economics Research Paper n.461. ECGI - Law Working Paper n.216. 19 nov. 2014. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2182781>. Acesso em: 26 dez. 2019, p.6.  
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Maior preocupação ainda se causa pela adoção do standard de “razoabilidade160” para 

julgamento da decisão do administrador em operações intra-grupo. Neste caso a razoável 

expectativa da administração seria o suficiente para autorizar a conduta que gere prejuízo 

efetivo a uma das sociedades. Ou seja, há proteção em relação à responsabilidade quando se 

acreditar que haverá ganhos futuros para a própria sociedade que compensem o prejuízo 

decorrente da negociação grupal. 

O parâmetro adotado nos parece em alguma medida perigoso e apto a gerar algumas 

distorções. Para melhor ilustração deste ponto, é conveniente a referência comparativa com o 

direito norte-americano, mais especificamente em relação aos critérios para revisão de decisões 

de administradores. 

A regra geral norte-americana seria a chamada business judgment rule (que exerce 

grande influência no direito brasileiro), que determina a não revisão (e não imputação de 

responsabilidade ao administrador) quando se estiver diante de uma decisão informada, 

refletida e desinteressada161. Contudo, a própria jurisprudência fixada pela suprema corte de 

Delaware162 afasta a regra geral quando há uma negociação entre controladora e controlada. 

Nos casos de operações que gerem potencial conflito de interesses entre controladora e 

controlada, a jurisprudência do E.U.A. realizará o escrutínio da decisão e aplicará o entire 

fairness test, que pressupõe a revisão judicial sobre a justiça e equidade do arranjo, aplicando-

se o ônus da prova ao diretor ou à controladora163. 

Considerando as premissas já indicadas, de que o ambiente grupal é propício a técnicas 

de expropriação e de que o ingresso em um grupo de fato não necessariamente decorre da 

vontade e de todos os envolvidos, entendemos que o ponto de partida para a interpretação da 

legislação deverá, sempre, ser o modelo jurídico de maior proteção ao minoritário. 

Naturalmente, um critério mais rigoroso (como o que ora se propõe) poderia afastar os 

benefícios econômicos da ação grupal. Contudo, tal risco não se apresenta caso a relação grupal 

 
160 Neste caso não se empregou a razoabilidade à moda do princípio constitucional, mas sim a tradução do standard 

de conduta referenciado como “reasonableness”. 
161 PARGENDLER, Mariana. Responsabilidade Civil dos Administradores e Business Judgment Rule no Direito 

Brasileiro. Revista dos Tribunais. v.953, p.51-74. São Paulo: Impresso, 2015.  
162 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte de Delaware. 280 A.2d 717. Sinclair Oil Corporation v. 

Levien. Data de Julgamento: 18/06/1971. 
163 KLEIN, William A.; RAMSEYER, J. Mark.; BAINBRIDGE, Stephen M. Business Associations. 9.ed. St. Paul: 

Foundation Press, 2015, p.343-345. 
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tenha uma governança estruturada, negociada e devidamente regulada, com a participação de 

estruturas de controle aptas a evitar o problema de expropriação. 

Em suma, considerando-se que não houve a expressa decisão de formar um grupo de 

direito – que daria a opção de saída aos minoritários – a flexibilização dos interesses individuais 

de cada sociedade do grupo de fato pressuporá a expressa negociação de tais parâmetros, sob 

pena de responsabilização de administradores e controladores.    

 

2.2.3.2 Autorregulação como Alternativa 

 

Solução alternativa é a da autorregulação voluntária que – embora não ofereça solução 

universal, serve como modelo e parâmetro interpretativo. 

No contexto regulatório geral, observa-se pouca incidência de norma com efetividade 

prática. Chama a atenção no regulamento do Novo Mercado apenas a necessidade de indicar de 

forma destacada as transações com partes relacionadas, sob pena de multa. 

Evidencia-se, portanto, a eficácia regulatória limitada à informação, mas não à coibição 

de conduta, o que apenas se observa em caráter interno nas companhias.164 Por tais razões, o 

presente trabalho se direciona de forma mais clara à regulação contratual da relação societária 

grupal, permitindo a efetiva negociação e convencimento em relação aos ganhos a serem 

obtidos. 

 

2.3 QUALIFICAÇÃO E PECULIARIDADES ESTRUTURAIS DE EMPRESAS 

FAMILIARES 

 

Como um desdobramento dos problemas iniciais e trazendo novas camadas de 

complexidade à questão, surge a questão da governança em estruturas de empresas familiares. 

 Advirta-se que a empresa familiar não é conceito jurídico, e tampouco pacífico, 

contudo, a sua qualificação é de elevada importância para fins de regulação contratual, tendo 

 
164  A própria BM&FBovespa S.A é exemplo de companhia que adotou política própria de negociações com partes 

relacionadas.  
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em vista a sua efetiva influência na dinâmica funcional do negócio, como bem adverte Marcelo 

Andrade Féres: 

(...) são sociedades empresárias, cuja totalidade do capital ou o controle está nas mãos 

de pessoas de uma mesma família, havendo, por consequência, intercomunicação 

entre empresa e família, ou seja, vicissitudes de uma repercutem na outra e vice-

versa.165 

Longe de consistir em consenso doutrinário ou jurisprudencial166 o conceito proposto 

por Marcelo Féres nos parece especialmente feliz por não ser demasiado reducionista167 e 

tampouco aberto a ponto de prejudicar a qualificação das referidas estruturas por submetê-las a 

critérios eminentemente subjetivos168. 

Entendemos, ainda, que para a compreensão do ambiente empresarial – e definição das 

estratégias regulatórias adequadas – um bom conceito é apresentado por Cláudia Tondo, 

referenciando Catry B., e Buff: 

Utilizamos neste livro como definição do que é uma Empresa Familiar uma 

organização que reúne as três seguintes condições (baseado e adaptado e Catry e Buff, 

1996) 

1) O controle do capital social: o capital social deve pertencer a um ou a vários 

membros da mesma família; 

2) A participação ativa da família na direção das estratégias para a empresa: no 

mínimo, um membro da família deve estar ativo nas estruturas de comando da 

empresa; 

3) Uma estreita relação entre a família e a empresa: existe uma influência recíproca 

entre as características e os eventos familiares e empresariais169.  

Em ambos os casos, revela-se a presença obrigatória de dois requisitos: o controle 

familiar da empresa e a inter-relação entre empresa e família. Tondo, contudo, acresce a 

necessidade de um membro familiar na “direção das estratégias da empresa”. Não nos parece, 

 
165 FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.334. 
166 PIMENTA, Eduardo Goulart; ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação jurídica da empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.62. 
167 Como o proposto por Modesto Carvalhosa, que limita as empresas familiares àquelas que tenham na presidência 

um membro da família (CARVALHOSA, Modesto. Aspectos societários relevantes nas empresas familiares. In: 

MELO, Marcelo; MENEZES, Paulo Lucena de (Orgs.). Acontece nas melhores famílias: repensando a empresa 

familiar. São Paulo: Saraiva, 2008,.) 
168 Referimo-nos aqui ao critério proposto por Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede que definem como 

familiar “(...) toda empresa em que o titular ou titulares do controle societário entendem como tal” (MAMEDE, 

Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.12) 
169 TONDO, Claudia. Definições de empresa familiar e família empresária. In: TONDO, Cláudia (Org.). 

Desenvolvendo a empresa familiar e a família empresária. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p.21. 
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contudo, que haja incongruência entre os conceitos apresentados, especialmente considerando-

se as áreas de expertise dos Autores. Explica-se. 

Sendo Marcelo Féres um jurista, presumivelmente a sua referência a “controle” derivou 

do conceito de controle apontado no art. 116 da LSA, logo, englobando o efetivo exercício do 

poder170. De outro lado, o conceito cuidadosamente cunhado por Claudia Tondo cuidou de 

referir-se a “membro ativo nas estruturas de comando da empresa”, não especificando a 

necessidade de uma posição formal de administrador171.  

O critério traçado, ainda, parece bem coerente com o adotado pelo Family Business 

Index, vinculado à Universidade de St. Gallen172. São incluídas no ranking as empresas que (i) 

sejam geridas pelo menos pela segunda geração173; (ii) tenham ao menos um membro da família 

no conselho ou na diretoria executiva; (iii) a família deverá ter participação substancial nos 

negócios, sendo-lhe assegurado, ao menos, 50% de participação no capital e nas ações com 

direito a voto nas sociedades de capital fechado, e 32%174 nas sociedades de capital aberto. 

Apresentam-se, portanto, como confluentes os conceitos apresentados que, de um lado, 

não abordam especificamente a figura do grupo empresarial familiar, mas, de outro, revelam a 

sua qualidade por retratar de forma clara a matriz de análise própria das estruturas empresariais 

familiares, consistente no modelo dos três círculos. 

O modelo dos três círculos foi cunhado essencialmente por professores da Harvard 

Business School e expõe graficamente a multiplicidade de papeis e interações possíveis em uma 

empresa familiar175, desvendando a complexidade das relações internas, como se observa na 

figura a seguir: 

 
170 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.74-75. 
171 A visão, diga-se de passagem, encontra eco no estudo específico feito por Eduardo Goulart Pimenta e Maíra 

Leitoguinhos de Lima Abreu (PIMENTA, Eduardo Goulart; ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação 

jurídica da empresa familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: 

estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014, p.62. 
172 RIJ, Marnix Van; ZELLWEGER, Thomas. How the worlds’s largest family businesses are responding to the 

Transformative Age. Center for Family Business – University of St. Gallen. Disponível em 

<http://familybusinessindex.com/>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
173 O que nos parece um recorte para os fins da pesquisa, e não para definição do que é empresa familiar. 
174 Trata-se de elevada concentração que, em sociedades de capital aberto muito provavelmente consistirá em 

participação apta ao exercício do controle. 
175 MORAES FILHO, Antonio Carlos Trindade de; LIMEIRA, André Luis Fernandes. A relação entre pai e filho 

no processo sucessório em empresas familiares. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p.27. 
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Figura 4 - Sobreposição entre os grupos de família, propriedade e administração. Fonte: TAGIURI, Renato; 

DAVIS, John. Bivalent Atttributes of the Family Firm. Family Business Review. v.9. Summer, 1996. 

No modelo de empresas familiares, afasta-se da separação entre propriedade e 

administração estudada por Berle e Means, havendo recorrentemente a presença de sócios-

gestores e, em adição a isso, relações familiares que sofrem a influência e influenciam as 

decisões negociais176. O modelo gráfico, assim, permite visualizar a situação de pessoas que se 

encontram em um, dois ou mesmo nos três círculos. 

 

2.3.1 Dos Benefícios decorrentes da conjunção Empresa-Família 

 

A elevada presença e importância de empresas familiares (que pode chegar e se 

caracterizar como uma preponderância177, inclusive entre pequenos e médios negócios, 

conforme apuração realizada pelo SEBRAE178) é visível ao profissional atuante no ambiente 

empresarial, seja pela sua recorrência ou pelo porte alcançado por algumas dessas estruturas. 

 
176 TAGIURI, Renato; DAVIS, John. Bivalent. Atttributes of the Family Firm. Family Business Review, v.9, 

Summer, 1996, p.202. 
177 FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.334. 
178 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Relatório Especial 

“Empresas Familiares”, set. 2015. Disponível em: 

<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/db16fac96aa7a4f7f1b8af2dc5e

000a1/$File/5986.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
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Levantamento179 realizado pela Universidade de St. Gallen (suíça), coletando dados 

sobre as 500 maiores empresas familiares do mundo, apontam alguns dados que dão conta da 

aparente eficiência das estruturas de empresas familiares como, por exemplo: (i) as 500 maiores 

empresas familiares cresceram seu faturamento em 9,9% entre 2017 e 2019, ao passo que as 

500 maiores empresas do mundo (de acordo com o ranking Fortune 500) cresceram apenas 

0,06%; (ii) algumas das maiores estruturas do mundo, a exemplo do Wal-Mart e da 

Volkswagen, são classificadas como empresas familiares. 

Empresas familiares são responsáveis por mais da metade do PIB brasileiro e mais de 

três quartos das vagas de emprego geradas. O cenário não é muito diferente em países 

desenvolvidos e, mesmo nos Estados Unidos, os negócios familiares respondem por 50% da 

força de trabalho e 40% do PIB.180  

Evidências181 apontam que a existência de um bloco familiar de controle tende a afastar 

as estruturas familiares das melhores práticas formais de governança corporativa, contudo, a 

vinculação da riqueza familiar com o sucesso do empreendimento cria incentivos para a 

preservação dos interesses negociais182. Trata-se do benefício gerado para o negócio a partir 

dos valores essenciais da família183. 

 

2.3.2 Dos conflitos intrínsecos às relações de Empresas Familiares 

 

Naturalmente, a tendência ao sucesso das estruturas familiares não afasta o risco de que 

as relações familiares interfiram na direção estratégica da empresa de forma negativa ou, por 

outro lado, que a estrutura empresarial prejudique sobremaneira as relações familiares. Trata-

se de dois sistemas (ou duas comunidades) regidos por lógicas intrinsecamente conflitantes, 

 
179 RIJ, Marnix Van; ZELLWEGER, Thomas. How the worlds’s largest family businesses are responding to the 

Transformative Age. Center for Family Business – University of St. Gallen. Disponível em 

<http://familybusinessindex.com/>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
180 DAVIS, John. Prefácio. In: TONDO, Cláudia (Org.). Desenvolvendo a empresa familiar e a família 

empresária. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p.8. 
181 Ressalve-se, coletadas no ambiente do Reino Unido. 
182 ARCOT, Sridhar; BRUNO, Valentina. Do Standard Corporate Governance Practices Matter in Family Firms? 

Financial Market Group: FMG Discussion Papers 710, 2012.  
183 LOUREIRO, Maria Manuela Ferreira. O protocolo familiar. In: TONDO, Claudia (Org.). Protocolos 

Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto Alegre: Sulina, 

2009, p.21.  
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conforme mapeado por Amy Schuman, Stacy Stutz e John L. Ward184, que apontam cinco 

grandes pontos de conflito potencial: 

i) As famílias tendem à estruturação em regime de aceitação incondicional, ou seja, 

acolhe-se os membros com o nascimento dentro da estrutura familiar. De outra mão, o ingresso 

e a manutenção do vínculo com a empresa pressupõem o atendimento a critérios específicos e 

possivelmente restritos; 

ii) Famílias tendem a uma lógica socialista, de partilha dos bens, ao passo que o 

funcionamento da empresa é essencialmente capitalista, de preservação dos próprios interesses; 

iii) Famílias são predominantemente cooperativas, centradas na ajuda mútua, ao passo 

em que o ambiente empresarial tende a funcionar em regime de competição; 

iv) O ambiente familiar é baseado em uma lógica emocional, enquanto o empresarial é 

pautado prioritariamente em bases lógicas, científicas e racionais. 

v) Membros de uma mesma família tendem a buscar igualdade de resultados para os 

seus membros, ao passo que integrantes de uma empresa priorizarão a alocação de ganhos de 

acordo com a meritocracia. 

Explicam os pesquisadores que a integração destes sistemas essencialmente distintos 

tenderá, inevitavelmente, à geração de conflitos de múltiplas ordens, especialmente quando os 

elementos definidores de família e empresa moldarem a visão das pessoas sobre tomadas de 

decisão. Assim, forma-se uma concorrência sobre o modelo prevalente para a condução da 

questão, se o familiar ou o empresarial. 

Dentre as recorrentes causas para esses conflitos, Schuman, Stutz e Ward apontam (com 

lastro em sua longa experiência de assessoramento de empresas familiares) que costumam gerar 

mais divergência as questões ligadas a propriedade, sucessão na empresa e o emprego185 de 

familiares. 

A questão da sucessão ganha altíssima relevância, especialmente porque muito 

frequentemente ela não é planejada adequadamente, conforme levantamento da consultoria 

 
184 SCHUMAN. Amy; STUTZ, Stacy; WARD, John L. A empresa familiar como paradoxo. São Paulo: Artmed, 

2010, p.46. 
185 Entenda-se emprego, neste contexto, não de forma restritiva, como relações de trabalho regidas pela CLT, mas, 

de forma mais ampla a abordar diversos vínculos de trabalho entre familiares e a empresa familiar. 
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Strategos186. Quando se torna inevitável, a sucessão tende a se tornar conflituosa na medida em 

que o conjunto de valores familiares tenderá a priorizar a sucessão dentre os membros da 

família, ao passo que o sistema empresarial buscará priorizar a assunção da posição por quem 

tenha determinadas características, independentemente do seu DNA. 

A questão da propriedade se refere à partilha de interesses políticos e econômicos na 

empresa, que poderá se dar de forma familiar/socialista ou meritocrática. Na mesma linha, o 

emprego de parentes tende a ser estimulado pelas estruturas familiares – que desejam dar 

oportunidade a todos – mas o sistema empresarial se encontrará mais fechado à ideia.  

Nesse contexto surge a necessidade de cuidados especiais para preservar 

simultaneamente a unidade familiar e o patrimônio da família, explorando a potencialidade 

dessa sinergia. Os dados acima lançados dão conta de uma elevada eficiência de empresas 

familiares, o que é explicado exatamente pelo paradoxo187 formado pela visão de negócios e a 

visão familiar. 

Construído esse contexto, cabe uma reflexão específica sobre a necessidade de uma 

matriz distinta para regulação da governança corporativa em estruturas empresariais familiares. 

 

2.3.3 Deve-se pensar em uma Governança específica para Empresas Familiares? 

 

Evidências colhidas no âmbito do Reino Unido188 apontam que sociedades com controle 

familiar tendem a se afastar dos modelos tradicionais caracterizados como melhores práticas de 

governança corporativa, sem, todavia, apresentar publicamente as razões para a tomada de tal 

decisão. Ocorre que, o estudo destas sociedades familiares demonstra que a desvinculação de 

 
186 Conforme noticiado em: MELO, Luisa. Os motivos porque tantas empresas familiares fracassam. Revista 

Exame. 14 jun. 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/os-motivos-porque-tantas-empresas-

familiares-fracassam/>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
187 Podemos entender o paradoxo como a constante tensão entre duas opções igualmente desejáveis e 

aparentemente antagônicas. A gestão do paradoxo consistiria na administração constante da tensão que, apesar de 

trabalhosa, alcançaria os melhores resultados possíveis, exatamente pelo equilíbrio. (SCHUMAN. Amy; STUTZ, 

Stacy; WARD, John L. A empresa familiar como paradoxo. Artmed: São Paulo, 2010, p.19-20.) 
188 ARCOT, Sridhar; BRUNO, Valentina. Do Standard Corporate Governance Practices Matter in Family Firms? 

Financial Market Group: FMG Discussion Papers 710, 2012, p.3.  
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tais práticas não revela, como padrão, um impacto negativo na sua performance, contrariando 

o que ocorreria como padrão em sociedades de capital aberto e disperso189/190. 

A conclusão do referido trabalho faz relevante contraposição a duas premissas 

comumente adotadas (ainda que especificamente questionadas em diversos trabalhos191) no 

ambiente acadêmico: (i) sociedades de capital concentrado tendem à subvalorização e à 

performance sub-ótima192; (ii) a adoção das melhores práticas de governança corporativa 

interferem positivamente na performance da companhia.193  

Naturalmente, não se poderia simplesmente utilizar o achado empírico como um 

argumento definitivo de aplicação global. Contudo, as conclusões ali alcançadas não podem ser 

ignoradas, ainda que a sua incorporação a trabalhos como este não deva ignorar alguns 

essenciais fatores: (i) o estudo é feito no Reino Unido, considerado um ambiente com estrutura 

institucional sólida; (ii) a pesquisa foi realizada com sociedades de capital aberto; (iii) por se 

tratar de sociedades de capital aberto, há grandes chances de que a sua maioria (ou totalidade) 

tenha minoritários desvinculados da família. 

As conclusões, contudo, não podem ser simplesmente descartadas porque alcançadas 

em ambiente diverso do que ora se estuda. Impõe-se, todavia, um ônus maior de reflexão sobre 

em qual medida tais resultados são aplicáveis à situação ora estudada. Trata-se de pesquisa 

realizada com sociedades de capital fechado sediadas no Brasil.  

 
189 Deixamos de apresentar capítulo específico para apresentar os conceitos de “capital aberto” e “controle 

disperso”, dado o direcionamento do presente trabalho a profissionais da área. Deve identificar as companhias 

como abertas seguindo a definição do art. 4o, da Lei 6.404/1976: “Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, a companhia é 

aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no 

mercado de valores mobiliários”. A definição de sociedade de capital disperso (ou pulverizado), e a sua associação 

à inexistência de controlador, pode ser identificada na seguinte obra: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES 

PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.598-600. 
190 “We show that the impact of governance and disclosure varies across firms: better governance practices and 

disclosures are associated with better performance in widely-held companies, but they do not have a significant 

impact on performance in family firms” ARCOT, Sridhar; BRUNO, Valentina. Do Standard Corporate 

Governance Practices Matter in Family Firms? Financial Market Group: FMG Discussion Papers 710, 2012, p.28. 
191 Um bom apanhado do debate pode ser extraído do seguinte trabalho: MAHER, Maria E.; ANDERSSON, 

Thomas. Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth. SSRN Eletronic Journal, 

2000. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=218490> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.218490>. Acesso 

em: 26 dez. 2019, p.24-35. 
192 A conclusão é alcançada pelos Professores Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, com base em 

estudos realizados na Ásia e no Brasil. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.93. 
193 Dentre as pesquisas que alcançaram tal conclusão, temos a seguinte: BIANCHI, M.; WACHHOLZ, C.; 

MOREIRA, L. J. O Impacto da Prática da Governança Corporativa na Eficácia Organizacional: O Caso do 

Banco Bradesco S/A. Rio de Janeiro: Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração – EnANPAD, 2007. 
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Sridhar Arcot & Valentina Bruno194 contextualizam as conclusões do seu próprio 

trabalho indicando algumas premissas teóricas. Primeiramente, reconhecem uma 

predominância do problema de agência em sociedades de capital disperso, dado o baixo 

incentivo para monitoramento da administração em tal ambiente195. Em seguida, apontam que 

as melhores práticas de governança permitem exatamente o alinhamento de interesses entre 

acionistas e administradores, mitigando o problema de agência. 

Evidencia-se, assim, que os parâmetros tradicionalmente utilizados para medir o que 

seria a adoção de melhores práticas de governança não necessariamente seriam adequados em 

todas as estruturas de capital, o que, aliás, já é apontado na doutrina especializada196. O 

problema de monitoramento da administração perde importância na medida em que se 

identifica a presença de um controlador bem definido, ganhando relevo o problema de 

expropriação, já detalhado acima197. 

Considerando que o conceito de empresa familiar adotado no presente trabalho 

pressupõe o controle da estrutura societária pela família198, certamente não se pode tomar como 

base os modelos regulatórios próprios de sociedades de capital disperso. Arcot e Bruno, por 

outro lado, tratam do controle familiar como um elemento relevante, e mesmo como uma 

estrutura intrínseca de governança. Afirmam os pesquisadores que o controle familiar e a 

relevância da empresa para o patrimônio da família geram incentivos adequados para que a 

família controladora maximize coletivamente os ganhos, ao invés de focar na expropriação dos 

sócios minoritários199. 

 
194 Tratamos aqui do já referenciado trabalho: ARCOT, Sridhar; BRUNO, Valentina. Do Standard Corporate 

Governance Practices Matter in Family Firms? Financial Market Group: FMG Discussion Papers 710, 2012.  
195 Outros trabalhos também partilham dessa compreensão: “The difficulty with dispersed ownership is that the 

incentives to monitor management are weak. Shareholders have an incentive to “free-ride” in the hope that other 

shareholders will do the monitoring, since the benefits from monitoring are shared with all shareholders whereas 

the full costs of monitoring are incurred by those who monitor.” (MAHER, Maria E.; ANDERSSON, Thomas. 

Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth. SSRN Eletronic Journal, 2000. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=218490> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.218490>. Acesso em: 26 

dez. 2019, p.4-5) 
196 MCCAHERY, Joseph A.; VERMEULEN, Erik P. M. Corporate governance of non-listed companies. Nova 

York: Oxford, 2008, p.2. 
197 LA PORTA, Rafael; DE SILANES, Florencio Lopes; SHLEIFER, Andrei. Corporate Ownership Around the 

World. Harvard Institute of Economic. Research Paper n.1840, ago. 1998. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=103130> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.103130>. Acesso em: 26 dez. 2019  
198 Remeta-se o leitor ao conceito apresentado na seguinte obra, já indicada em tópico anterior do presente trabalho: 

TONDO, Claudia. Definições de empresa familiar e família empresária. In: TONDO, Cláudia (Org.). 

Desenvolvendo a empresa familiar e a família empresária. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p.21. 
199 “However, lesser governance standards in family firms are not associated with lower performance. The family 

shareholder endogenously chooses the company’s optimal governance structure, which does not conform to 

standard governance practices recommended or prescribed by law. Such standard governance practices mostly 
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Não se pode ignorar, contudo, que o estudo de Sridhar Arcot e Valentina Bruno foi 

realizado com companhias de capital aberto no Reino Unido, ou seja, trata-se de estruturas 

institucionais mais consolidadas. O natural porte destas companhias certamente afasta algumas 

preocupações mais basilares de estruturas menores, como as tensões a que já nos reportamos. 

A preocupação de governança, neste caso, vai além de questões econômicas, e ganha 

maior relevância, por exemplo, no contexto psicológico e relacional200. O tema é bem 

posicionado por Adriana Adler, que apresenta alguns exemplos: 

A título de exemplo podemos citar, em uma empresa familiar, irmãos sócios que 

sabem exatamente que um deles não tem competência ou apresenta uma unidade 

deficitária sob sua administração, mas não têm coragem de conversar abertamente  

sobre o assunto pois têm receio de “quebrar a harmonia da família”. E acabam se 

indispondo por outras razões criadas para encobrir o real problema. 

Ou então uma discussão sobre a sucessão que se torna um teste de autoestima e afeto 

entre um pai e filho. Ou, ainda, uma conversa sobre emprego familiar que se torna 

uma competição irracional para beneficiar determinado ramo da família em 

detrimento de outro, em absoluta desconsideração aos interesses empresariais.201 

A experiência narrada pela pesquisadora encontra amparo em estudos específicos que 

abordam tais relações, como por exemplo o estudo de caso conduzido por Antonio Carlos 

Trindade de Moraes Filho e André Luis Fernandes Limeira: 

De certa forma, pode-se apontar haver direcionamento de sentimentos familiares à 

organização, dado o entrelaçamento desses dois ambientes para com os membros da 

família que na organização atuam, ocasionando a dificuldade de dissociar o que é 

próprio da família daquilo que é próprio da organização202. 

Dadas as adicionais complexidades, evidencia-se a necessidade imperativa de um 

tratamento multidisciplinar para a questão. O tema é abordado com propriedade por Roberta 

Nioac Prado, que propõe o enfrentamento da questão pelas vias da Governança Jurídica, da 

 
empower the board of directors with monitoring roles, which are less relevant in family firms because the family 

shareholders is the monitor in-place. This result shows that the monitoring hypothesis prevails over the 

entrenchment hypothesis. Because the family’s wealth is linked to the company’s welfare, the family shareholder 

has strong incentives to act in the company’s best interest rather than expropriate minority shareholders” 

(ARCOT, Sridhar; BRUNO, Valentina. Do Standard Corporate Governance Practices Matter in Family Firms? 

Financial Market Group: FMG Discussion Papers 710, 2012, p.3) 
200 BRANDÃO, Célia. Sucessão familiar. Identidade e poder nas relações homem e mulher. Interfaces com a 

psicologia da família empresária. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Aspectos relevantes da empresa familiar e 

da família empresária: governança e planejamento patrimonial sucessório. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
201 ADLER, Adriana. Construindo boas relações nas empresas familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). 

Aspectos relevantes da empresa familiar e da família empresária: governança e planejamento patrimonial 

sucessório. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.191.  
202 MORAES FILHO, Antonio Carlos Trindade de; LIMEIRA, André Luis Fernandes. A relação entre pai e filho 

no processo sucessório em empresas familiares. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p.206. 
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Governança Familiar e da Governança Corporativa, segmentando-as na forma da imagem a 

seguir: 

 

Figura 5 - Adaptação do modelo dos 3 círculos. Disponível em: PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares. 

In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Empresas familiares: Governança Corporativa; governança familiar; 

governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.49. 

A experiência colhida no presente caso, demanda a construção de um modelo 

institucional integrador dos sistemas apresentados,  

A complexidade das variáveis envolvidas certamente inviabilizará a existência de um 

modelo perfeito, contudo, o caso em estudo já dá indicações de que a abordagem 

multidisciplinar orientada permite grandes avanços. Além disso, muitos dos problemas em 

empresas familiares são recorrentes (ainda que em alguma medida sejam também 

singulares203), o que os torna razoavelmente previsíveis204, logo, reguláveis de forma a minorar 

 
203 MORAES FILHO, Antonio Carlos Trindade de; LIMEIRA, André Luis Fernandes. A relação entre pai e filho 

no processo sucessório em empresas familiares. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p.207. 
204 LOUREIRO, Maria Manuela Ferreira. O protocolo familiar. In: TONDO, Claudia (Org.). Protocolos 

Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto Alegre: Sulina, 

2009, p.22. 
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os seus impactos. O instrumento de governo essencialmente construído para tal finalidade é o 

protocolo familiar205206. 

Tratando-se de documento de tamanha relevância, importante uma melhor compreensão 

do seu conteúdo e da sua relevância jurídica. 

 

2.3.4 O Modelo Regulatório baseado no Protocolo Familiar 

 

A complexidade e o número de paradoxos inerentes à relação família-empresa geraram 

a necessidade de estudos relativos às possíveis múltiplas formas para a sua regulação gestão. 

Consolidou-se na prática, por influência do trabalho conjunto dos professores John Ward e 

Miguel Ángel Gallo, a constituição dos protocolos familiares, como mecanismo para lidar com 

tais relações207. 

Para melhor investigação sobre o funcionamento e o possível caráter contratual dos 

protocolos familiares é essencial que se busque uma melhor compreensão do seu processo de 

formação, seu conteúdo e a maneira da sua formalização. Tal circunstância permitirá aferir se 

estamos diante de um contrato ou de outro instrumento apto a gerar efeitos jurídicos. 

Evitando discussões que passariam ao largo do escopo do presente trabalho e, sem 

maiores incursões históricas, adotaremos o conceito de contrato apresentado por Caio Mário da 

Silva Pereira, indicando ser este o “acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos 

jurídicos208”. Apresenta-se, de logo, o conceito para que o leitor possa fazer uma efetiva 

contraposição, reconhecendo se a estrutura que ora se apresentará está mais próxima ou mais 

distante do conceito de contrato. 

 

 
205 LOUREIRO, Maria Manuela Ferreira. O protocolo familiar. In: TONDO, Claudia (Org.). Protocolos 

Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto Alegre: Sulina, 

2009, p.23. 
206 Declare-se, de logo, que o presente trabalho atribui ao protocolo familiar uma compreensão mais ampla do que 

a proposta pela Profa. Roberta Nioac Prado, que parece atribui-lo a função de mero “código de ética” (PRADO, 

Roberta Nioac. Empresas Familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Empresas familiares: Governança 

Corporativa; governança familiar; governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.49), como se verá com mais 

detalhe nos tópicos seguintes. 
207 FLEISCHER, Holger. Family Firms and Family Constitutions: A Legal Primer. European Company Law (ECJ). 

v.15, n.1, p.11-20. Max Planck Private Law. Research Paper n.18/24, 2018. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=3300071>. Acesso em: 26 dez. 2019, p.1. 
208 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. v.3. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.6. 
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2.3.4.1 A maneira de formação dos Protocolos Familiares 

 

Os protocolos familiares têm como premissa (construída doutrinariamente) a 

consensualidade. Independentemente dos aspectos jurídicos envolvidos, a busca da 

concordância é elemento de máxima importância para a construção da “cultura do consenso209”. 

Ou seja, busca-se a agregação de vontades não por exigência para vinculação jurídica, mas para 

efetivamente pacificar as relações exploradas, como um exercício210. 

Não sem motivo, parte da doutrina reconhece o protocolo não apenas como um 

documento, mas como um processo211. Ou seja, o protocolo não se resume ao resultado final 

do trabalho - o papel em si ou mesmo as diretrizes ali postas – mas ao complexo de relações 

construídas no curso das discussões para a elaboração do documento212. 

Naturalmente, a complexidade das relações familiares poderá justificar múltiplas formas 

pelas quais esse documento seja alcançado, inclusive por deliberações majoritárias, concessões 

e negociações em algumas matérias. Essa circunstância, em teoria, seria capaz de interferir nas 

conclusões relativas à sua eficácia jurídica, assim, para fins de compreensão do problema posto 

em seus limites, opta-se por recortar o presente estudo às situações em que os protocolos são 

integralmente aceitos à unanimidade. 

 

 

 

 

 

 
209 TONDO, Claudia. Elaborando regras para a família: a construção do protocolo familiar. In: TONDO, Claudia 

(Org.). Protocolos Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto 

Alegre: Sulina, 2009, p.37. 
210 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.170-

171. 
211 É o entendimento de Jesús Quijado González, citado por Marcelo Andrade Féres (GONZÁLEZ apud FÉRES, 

Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa familiar. 

In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p.340.) 
212 A necessidade de envolvimento dos stakeholders é compartilhada também por Roberta Nioac Prado (PRADO, 

Roberta Nioac. Empresas Familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Empresas familiares: Governança 

Corporativa; governança familiar; governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.46.) 
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2.3.4.2 Conteúdo dos Protocolos Familiares 

 

Os protocolos familiares não têm qualificação definida na legislação brasileira213, de 

modo que não há uma diretriz legal que fixe o seu objeto. Há, contudo, estudos que nos 

permitem traçar diretrizes mais gerais sobre o seu conteúdo. 

O Direito espanhol regulou a questão por meio do Real Decreto 171/2007, contudo, sem 

trazer limitações específicas: 

1. A los efectos de este real decreto se entiende por protocolo familiar aquel conjunto 

de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos 

familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común 

en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones 

para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la 

entidad.214 

Maria Susana Sosa Irigoyen indica que os protocolos familiares devem conter a 

regulação dos seguintes temas: 

a) Valores e princípios; b) as funções dos membros da família em relação à empresa; 

c) órgãos de governo; d) solução de conflitos; e) vinculação e desvinculação dos 

membros da família na empresa; f) plano de retirada do fundador e eleição do 

sucessor.215 

Claudia Tondo, em proposta diversa, recomenda uma discussão familiar, inclusive dos 

temas a serem regulados no protocolo216, apresentando extensa lista de itens que podem ser 

abordados, dividindo-os em três grupos: a) definições da família, b) definições das relações 

família-empresa e c) definições das relações família propriedade. 

No primeiro campo trata-se de questões mais conceituais (valores e missões da família), 

além de questões de informação, preparação e relações sociais dos membros da família. 

No segundo, a família predeterminará algumas questões próprias da gestão do negócio, 

imiscuindo-se inclusive em matérias que poderiam ser de competência de órgãos societários 

 
213 FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.340. 
214 ESPANHA. Real Decreto 171, de 9 de fevereiro de 2007. Regula la publicidade de los protocolos familiares. 

BOE: 65, de 16 março de 2017, p.11254-11257. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-2007-5587>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
215IRIGOYEN, Maria Susana apud FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das 

relações e expectativas na empresa familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). 

Empresa familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 
216 TONDO, Claudia. Elaborando regras para a família: a construção do protocolo familiar. In: TONDO, Claudia 

(Org.). Protocolos Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto 

Alegre: Sulina, 2009, p.23. 
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específicos, a exemplo das políticas de remuneração (de competência da Assembleia Geral217), 

entrada e promoção de executivos (de competência da Diretoria218 ou do Conselho de 

Administração219) e o uso de bens sociais fora das estritas necessidades do negócio. 

No terceiro âmbito, os membros da família tratarão especificamente de questões 

próprias da relação societária, notadamente aquelas relativas ao exercício do direito a voto, a 

compra e venda de ações (inclusive direito de preferência) e o poder de controle. 

Em contraposição a esse modelo, Roberta Nioac Prado parece propor uma redução do 

papel do protocolo familiar, equiparando-o a um código de ética e limitando o seu objeto às 

matérias de governança familiar, de modo que as demais questões – ligadas aos subsistemas da 

empresa e da propriedade - sejam abordados em instrumentos mais específicos220. A 

inexistência de um parâmetro legal, combinada à necessidade de construção casuística dos 

documentos conduz a uma multiplicidade de modelos, que congreguem ou separem as múltiplas 

deliberações da família221.  

A experiência do caso concreto, todavia, revela a necessidade de uma maior integração, 

em certa medida até mitigando a independência reconhecida pela doutrina a cada um dos 

subsistemas222. Por exemplo, as definições sobre os critérios e formas para contratação de 

membros familiares pela empresa, especialmente para cargos de diretoria ou conselho de 

 
217 Art. 152 da Lei 6.404/1976. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades 

por Ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1976. 
218 Salvo para os executivos em cargos estatutários, os demais (sejam eles empregados ou consultores) devem ser 

selecionados, contratados e dispensados por deliberação da Diretoria, como órgão apto a “praticar todos os atos 

necessários ao regular andamento dos negócios da companhia” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito 

Empresarial. 8.ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2017, p.528.). 
219 art. 142, II da Lei 6.404/1976. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades 

por Ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1976. 
220 PRADO, Roberta Nioac. Empresas Familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Empresas familiares: 

Governança Corporativa; governança familiar; governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.45. 
221 “From a phenomenological perspective, one point that stands out is that non-statutory agreements between the 

family members who own the company cannot be reduced to a single uniform model, but rather can be 

differentiated into a range of family agreements: (1) the classic shareholder agreement with individual binding 

obligations from voting through to peremptory buy out rights and notification requirements, (2) the family business 

protocol, which establishes guidelines for interaction within the family with regard to the family firm, (3) the 

family statement, that defines a canon of common values. Each type has a different goal: (1) specifying and 

protecting the rights of individual owners, (2) the interests of the family firm as an institution, (3) the emotional 

strengthening of the family and their philosophy. Of course, there are combinations of these seen in family 

constitutions constructed to bring together elements of all these models.” (FLEISCHER, Holger. Family Firms 

and Family Constitutions: A Legal Primer. European Company Law (ECJ). v.15, n.1, p.11-20. Max Planck Private 

Law. Research Paper n.18/24, 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3300071>. Acesso em: 26 dez. 

2019, p.15.) 
222 A independência dos subsistemas é expressamente declarada por alguns dos responsáveis por cunhar o modelo 

dos três círculos, como se observa em: GERSICK, et al. De geração para geração. 4.ed. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2017, p.6.) 
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administração, poderá ter impactos nos três círculos e merecem ser examinadas sob os três 

vieses.  

Na visão do Pesquisador, a regulação das matérias em um único instrumento tem 

facilitado a compreensão sistêmica das múltiplas deliberações e facilitado a construção de 

consensos223. Isso porque eventuais concessões dos sócios em relação aos seus direitos podem 

derivar (e recorrentemente derivam) de questões mais relevantes nos âmbitos da família e da 

administração. Além disso, muitas estruturas apenas podem se revelar coerentes quando 

interpretadas conjuntamente. 

Acredita-se, portanto, mais no protocolo como uma “constituição familiar”, com objeto 

mais amplo, do que na sua redução à regulação exclusiva do subsistema familiar. Naturalmente, 

nada impede que itens do ajuste que dependam de formalidades específicas sejam transcritos224 

nos instrumentos correspondentes, assegurando-se a sua eficácia. Tal conduta, inclusive, não é 

estranha ao quotidiano do direito societário. 

Evidencia-se, uma multiplicidade de matérias que podem ser (e recorrentemente são) 

objeto de protocolos familiares e posteriormente são desdobradas em múltiplos outros 

mecanismos jurídicos aptos a dar vazão às deliberações familiares, a exemplo de acordos de 

acionistas, doações, estatutos, etc225. Implementados tais instrumentos específicos resta pouca 

relevância na discussão do conteúdo jurídico do protocolo – já que a eficácia será deste pacto 

desdobrado, e não do acordo em si – contudo a eficácia jurídica dos protocolos ainda guarda 

relevância, por exemplo: 

i) Como norma integrativa dos demais contratos226; 

ii) Para exigir a celebração dos contratos definitivos; 

iii) Caso os contratos definitivos não tenham ainda sido celebrados.  

 
223 Há de se declarar que a experiência é conduzida com a consultoria da Professora Claudia Tondo, o que pode, 

naturalmente, enviesar a perspectiva do Pesquisador sobre o tema. 
224 Roberta Nioac Prado fala em “transportar” as disposições para os documentos específicos. PRADO, Roberta 

Nioac. Empresas Familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). Empresas familiares: Governança Corporativa; 

governança familiar; governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.43. 
225 FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.343. 
226 Isso já é expressamente reconhecido em outros sistemas jurídicos, como se observa em: FLEISCHER, Holger. 

Family Firms and Family Constitutions: A Legal Primer. European Company Law (ECJ). v.15, n.1, p.11-20. Max 

Planck Private Law. Research Paper n.18/24, 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3300071>. Acesso 

em: 26 dez 2019, p.18. 



95 

 

  

 

Em todos esses casos, a definição sobre o caráter normativo (ou não) do protocolo 

familiar oferecerá efetivo guia para a solução de conflitos efetivos. 

 

2.3.4.3 A Qualificação dos Protocolos 

 

Evidencia-se do processo acima delineado que os protocolos são, portanto, documentos 

de caráter consensual que regulam múltiplas matérias, sendo que algumas destas são 

patrimoniais e disponíveis. Sobre as referidas matérias, elabora-se documento escrito, 

formalizado e firmado pelos membros do grupo familiar227.  

Via de regra, a doutrina nacional tende a recusar eficácia jurídica aos protocolos, seja 

qualificando-o como mera carta de intenções228 ou como “compromisso moral”229/230. Por outro 

lado, muitos desses autores admitem a possível eficácia jurídica das disposições ali constantes. 

Detalhando o conceito anteriormente apresentado, entendemos que o protocolo terá 

eficácia contratual desde que consista em “declaração de vontade a que o ordenamento jurídico 

atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade 

e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide231” 

Dado o ânimo de efetivamente disciplinar relações de poder e propriedade, podemos 

afirmar que – salvo em situações específicas em que formalidades específicas possam ser 

exigíveis ou quando houver a expressa manifestação de vontade das partes – o protocolo 

familiar será apto a gerar direitos e obrigações juridicamente exigíveis. 

Sendo assim, os protocolos familiares, a depender da sua amplitude, poderão consistir 

em contratos complexos – quando regularem as relações pela geração de obrigações diretas - 

 
227 TONDO, Paulo. Elaborando regras para a gestão através dos protocolos. In: TONDO, Claudia (Org.). 

Protocolos Familiares e acordos de acionistas: ferramentas para a continuidade da empresa familiar. Porto Alegre: 

Sulina, 2009, p.59. 
228 FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: a estabilização das relações e expectativas na empresa 

familiar. In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.340. 
229 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.170-

171. 
230 A interpretação é compatível com uma visão mais reducionista do conteúdo do protocolo, como já explicado 

acima. 
231 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p.16. 
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ou ainda, integrar estrutura de coligação contratual, vinculando-se aos demais instrumentos 

celebrados por meio da unicidade econômica da operação232. 

 

2.4. DA INEXISTÊNCIA AO COMPARTILHAMENTO DO CONTROLE 

 

As relações de poder dentro das sociedades, em suas diversas formas e portes, persistem 

como um relevante campo de estudo do Direito, da Economia, da Administração e de diversas 

outras áreas das ciências humanas e sociais. 

Tais relações se caracterizam por múltiplos e diversos problemas, notadamente aqueles 

explorados sob o grande manto da governança corporativa233, já melhor explorada em tópico 

específico do presente trabalho.  

Como vimos, quando há um capital disperso, com prevalência da administração na 

estrutura de poder, os olhares se voltam ao problema de agência clássico234. Por outro lado, 

quando há um controlador claramente definido235, apto a determinar o futuro da sociedade, os 

olhos se voltam a vigiar o incentivo para que este indivíduo se aproprie de mais benefícios do 

que a sua quota-parte236/237, ou seja, explorar os benefícios privados do controle238.  

 Um problema menos explorado (ainda que não ignorado) é a alocação das decisões e a 

forma de regulamentação das tomadas de decisão quando há efetivo partilhamento de controle, 

 
232 FERNANDES, Marcelo Cama Proença. Contratos: Eficácia e relatividade nas coligações contratuais. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p.210-215. 
233 O IBGC indica um didático conceito do que seja governança corporativa: “Governança Corporativa é o sistema 

pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle” (IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 4.ed. São 

Paulo: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2009, p.19). Uma compreensão histórica do instituto pode 

ser extraída de CHEFFINS, Brian R. The History of Corporate Governance. In: WRIGHT, Mike; SIEGEL, 

Donald; KEASEY, Kevin; FILATOTCHEV, Igor (Eds.). Oxford Handbook of Corporate Governance. Oxford 

University Press, 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1975404> ou 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1975404>. Acesso em: 26 dez. 2019 
234 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008, p.83. 
235 A definição do que é controle será explorada abaixo, no corpo deste trabalho. 
236BERGLÖF, Erik; CLAESSENS, Stijn. Enforcement and Corporate Governance. World Bank Policy Research, 

Working Paper n.3409. SSRN Eletronic Journal, set. 2004. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=625286>. 

Acesso em: 04 abr. 2019, p.13.  
237 MCCAHERY, Joseph A.; VERMEULEN, Erik P. M. Corporate governance of non-listed companies. Nova 

York: Oxford, 2008, p.8-9. 
238  COFFEE, John C. A theory of corporate scandals: why the U.S. and Europe differ. Columbia Law and 

Economics, Working Paper n.274, mar. 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=694581>. Acesso em: 26 

dez. 2019, p.2. 
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ou seja, quando partes ingressam na estrutura societária em paridade (ainda que relativa) de 

armas. Neste caso, a preocupação primordial é assegurar a instrumentalização da partilha de 

poder, de modo a permitir a eficiência na gestão em ambiente cooperativo, lidando com as 

divergências de interesses e pensamento e, por outro lado, cuidando para evitar condutas 

oportunistas por qualquer das partes. 

Um dos grandes problemas do controle compartilhado é exatamente a solução de 

impasses, ou seja, definir como se deve resolver situações em que os sócios (ou administradores 

por eles nomeados) não alcançam um consenso (ou mesmo uma maioria) para decidir matérias 

sensíveis. A não solução ou solução ineficiente tendem a imergir a estrutura societária em uma 

paralisia problemática. 

Nesse contexto é necessária a compreensão dos conceitos de controle compartilhado e 

impasse, bem como a solução legislativa para o problema e os problemas dela decorrentes. Com 

isso, pretende-se estabelecer uma visão panorâmica dos problemas decorrentes de tal estrutura 

para, oportunamente, propor possíveis modelos para sua regulação.  

 

2.4.1 O Controle Compartilhado 

 

O efetivo controle sobre uma sociedade anônima é questão para profundo exame, tendo 

em vista a estrutura de poder com órgãos dotados de atribuições próprias239, sendo que pode 

ocorrer a sua efetivação pelas diversas formas através das quais uma ou mais pessoas poderá 

efetivamente dirigir os destinos da sociedade240, como por exemplo a formalização de acordos 

de acionistas ou mesmo por outras relações, pessoais e econômicas. A legislação societária 

brasileira241 estabeleceu como premissas para o exercício do controle: (i) titularidade da maioria 

das ações com direito a voto e (ii) a efetiva utilização dos poderes para dirigir os negócios 

sociais242. 

 
239 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A Governança Corporativa e os Órgãos da Administração in Direito 

Societário: Gestão e Controle. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2008. 
240 BERLE JR, Adolf; MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. São Paulo: 

Nova Cultural, 1988, p.85.  
241 art. 116 da Lei 6.404/1976. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades 

por Ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1976. 
242 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.74-75. 
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Em determinadas estruturas, contudo, duas ou mais pessoas que conjuntamente (mas 

não isoladamente) detém os predicados para exercício do controle decidem se associar para 

atuar como bloco e – necessariamente - partilhar as atribuições e benefícios correspondentes à 

condição de controlador. Trata-se, assim, o controle compartilhado como uma subespécie de 

controle conjunto243, tendo como peculiaridade o ajuste negociado quanto ao seu exercício, 

pelos controladores244. 

O grande desafio do partilhamento do controle se revela exatamente na necessidade de 

negociar o poder245, tendo em vista que não haverá sócio apto a necessariamente impor a sua 

vontade, em que pese um grupo de controladores possa impor a sua vontade aos demais sócios. 

Tais estruturas surgiram inicialmente no Brasil no contexto das privatizações246 e 

atualmente revelam-se muito comuns tanto na estruturação de joint ventures247 quanto em 

outras estruturas societárias em que simplesmente duas pessoas se unem para exercer a 

atividade com participações e direitos residuais equivalentes, em especial as chamadas 

sociedade fifty-fifty248. A estrutura de participações equivalentes, inclusive, é o regime mais 

recorrente das sociedades limitadas brasileiras, como bem apontado em estudo realizado pelo 

 
243 Chamamos de controle conjunto (ou por associação) o controle totalitário ou majoritário exercido por um grupo 

com convergência de interesses. (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.53.) 
244 Alcançamos tal conclusão após a leitura do esclarecimento conceitual apresentado por Laura Patella em sua 

tese de doutorado (PATELLA, Laura Amaral. Controle conjunto nas companhias brasileiras: disciplina normativa 

e pressupostos teóricos. 2015. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. doi:10.11606/T.2.2015.tde-11112015-105422. Acesso em: 12 set. 2017, p.14-16) e 

discussões da questão com Lara Britto (referenciada na próxima nota de rodapé). 
245 Trata-se de questão muito bem explorada por Lara Britto em sua dissertação de mestrado, à fl. 49 e seguintes: 

NEVES, Lara Britto de Almeida Domingues. Controle acionário compartilhado e solução de impasses: estudo de 

caso da Companhia Brasileira de Distribuição. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos Negócios 

Aplicado e Direito Tributário Aplicado). São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 2016. 
246 PATELLA, Laura Amaral. Controle conjunto nas companhias brasileiras: disciplina normativa e pressupostos 

teóricos. 2015. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015. doi:10.11606/T.2.2015.tde-11112015-105422. Acesso em: 2017-12-09. pp. 14/16 
247 Pode-se definir joint venture como uma das formas de comunhão de esforços entre empresas para atingimento 

de objetivos comuns (GAUGHAN, P.A. Joint Ventures and Strategic Alliances, in Mergers, Acquisitions and 

Corporate Restructurings. 4.ed. Hoboken, NJ, 2007, p.520), sendo que no Direito Brasileiro elas são classificadas 

em societárias e contratuais (LOBO, C. A. da Silveira. As Joint Ventures. Revista de Direito Renovar. v.1, jan./abr. 

1995. Disponível em: <http://www.loboeibeas.com.br/archives/1656>. Acesso em: 10 dez. 2017, p.77. 

Referimo-nos, neste tópico às chamadas companhias joint ventures claramente definidas por Bulhões Pedreira e 

Lamy Filho em Parecer: “contrato de sociedade entre dois empresários, que se obrigam a conjuntar esforços e 

recursos com o fim de exercer em conjunto a função empresarial em determinado empreendimento econômico, ou 

empresa.” (LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. v.1. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1992). 
248 Trata-se das sociedades com dois sócios sendo que cada um subscreveu metade das ações ou quotas com direito 

a voto. 
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Núcleo de Estudos em Mercado e Investimentos da Escola de Direito da FGV/SP249, o que 

revela a importância do seu estudo. 

A despeito da relevância do tema, poucos trabalhos tratam dos desafios na gestão do 

poder corporativo, notadamente em face do iminente risco de impasses, que serão objeto do 

próximo tópico. 

 

2.4.2 Os Impasses e a sua Regulação Legal 

 

Haverá impasse quando se configurar divergência essencial quanto à definição das 

políticas negociais que não possa ser resolvida dada a inexistência de controlador250, em suma, 

quando houver empate relevante e não meramente circunstancial. Trata-se de problema grave 

e com alta probabilidade de ocorrer em sociedades com número par de sócios251. 

No particular, para as sociedades anônimas brasileiras, o impasse (assim como o 

controle252) deverá se observar em última análise na Assembleia de Sócios, órgão máximo 

deliberativo (ao qual limitamos o nosso estudo por decisão de recorte), em que pese o mesmo 

raciocínio possa ser aplicado para os demais órgãos da sociedade. 

O art. 129 da Lei das Sociedades por Ações (“LSA”) consagra, como já vimos, o 

chamado princípio majoritário, que permite aos sócios majoritários efetivamente manifestar a 

vontade social, ainda que contrariamente à vontade dos minoritários ou à revelia destes253. Para 

sua efetivação, exige a aprovação pela “maioria absoluta de votos254”. Persiste, ainda, o 

problema relativo aos empates. 

 
249 MATTOS FILHO Et All. Radiografia das sociedades limitadas [Relatório de Pesquisa].São Paulo: Núcleo de 

Estudos em Mercado e Investimentos - FGV Direito SP, out. 2014. Disponível 

em: <https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/radiografia_das_ltdas_v5.pdf.>. Acesso 

em: 09 dez. 2017. 
250 LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017. 
251 LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017. 
252 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.43. 
253 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.280. 
254 Lei 6.404/76. Art. 129. As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 

tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 

§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido para certas deliberações, desde que 

especifique as matérias. 
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O critério de desempate fixado na lei societária privilegia eventual solução estatutária 

e, em sua ausência: (i) ressubmissão da matéria à assembleia, após período não inferior a dois 

meses; (ii) tomada de decisão por terceiro, se houver concordância das partes, ou (iii) decisão 

pelo poder judiciário, no interesse da companhia. O Código Civil, regulando as sociedades 

simples puras255 e as limitadas256 determina como mecanismo de desempate o “voto por cabeça” 

e, persistindo o empate, a decisão judicial. 

Verifica-se, portanto que ambas as estruturas legais brasileiras trazem como última 

solução a decisão pelo Judiciário. 

A interferência do Poder Judiciário na dinâmica interna dos negócios e, especialmente, 

nas decisões negociais é amplamente rechaçada pela doutrina especializada, em outros vieses 

de análise. De fato, firmou-se como quase-dogma (ainda que debatido257) no direito societário 

a incapacidade do judiciário de oferecer decisões de negócios258, não se ignorando, contudo, a 

mitigação do problema quando o juiz se faz assessorar por experts em gestão ou ainda quando 

a decisão se dá por painel arbitral especializado. 

 Em qualquer circunstância, ante a imprevisibilidade da decisão jurisdicional259, há 

incentivos para que as partes contratem uma forma de resolver os impasses, merecendo estudo 

as alternativas regulatórias disponíveis. 

Antes de apresentar soluções para resolução de impasses, contudo, não se pode ignorar 

a estratégia regulatória que vise a evitar a sua ocorrência: uma abordagem preventiva. Dentre 

as opções, pode haver a delegação da decisão a um dos sócios (também chamada de chairman 

 
§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a 

assembléia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se permanecer o 

empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, 

no interesse da companhia. 
255 Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, 

as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 

§ 1o Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. 

§ 2o Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá o 

juiz. 

§ 3o Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, 

participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. 
256 Aplica-se às limitadas o regime do art. 1.010 (vide nota anterior) por expressa determinação: Art. 1.072. As 

deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme 

previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no 

contrato. 
257 Bom contraponto é oferecido em: DAVIS, Kenneth B. Jr. Once More, the Business Judgment Rule. Wisconsin 

Law Review, 2000, Issue 3, p.580-582. 
258 Para uma boa explicação sobre o tema: BAINBRIDGE, Stephen M. The Business Judgment Rule as Abstention 

Doctrine. Vanderbilt Law Review. v.57, Issue 1, jan. 2004, p.117-124. 
259 Referimo-nos a decisão jurisdicional para englobar as tomadas por juízo arbitral ou pelo judiciário estatal. 
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deadlock clause260) ou, ainda, a alteração da estrutura de poder (mudando o número de sócios, 

ou o direito a voto261) de modo a assegurar a impossibilidade do impasse262.  

A solução preventiva, ao alocar poderes a uma das partes naturalmente não atende às 

necessidades das estruturas de controle compartilhado, de efetivamente negociarem o poder263, 

assim, a solução de impasses persiste como uma questão a ser resolvida quando do desenho de 

estruturas societárias. 

 

2.4.3 A Regulação Contratual de Impasses 

 

Ainda que possa haver limitações decorrentes de normas cogentes ou direitos de 

minoritários, ainda há relativa liberdade para definição de mecanismos para solução de 

impasses. No presente tópico apresentaremos uma análise comparativa de dois modelos 

concorrentes: (i) o adotado pela Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açucar) e o 

Casino264; e (ii) o regime estruturado pela Petrobrás e pelo Grupo Astra para a PRSI265. Como 

desdobramento do segundo modelo, apresentaremos as propostas de Claudia Landeo e Kathryn 

Spier, bem como o modelo de referência da American Bar Association. 

 
260 HANRAHAN, Gavin. What types of deadlock clauses are used in Shareholder Agreements? Turnbull Hill 

Lawyers, 2014. Disponível em: <https://www.turnbullhill.com.au/articles/what-types-of-deadlock-clauses-are-

used-in-shareholder-agreements/>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
261 Neste particular, admite-se a instituição de ações preferenciais sem direito a voto (111), e a limitação de votos 

(art. 110, §1º, LSA). O Departamento de Registro Empresarial e Integração passou também a admitir quotas 

preferenciais, como se observa no item 1.4 do Anexo II à IN 38-2017 - Manual de Registro LTDA, com as 

alterações implementadas pela IN 40-2017 (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E 

INTEGRAÇÃO - DREI. Manual de Registro Sociedade Limitada. Brasília – DF, 2017. Disponível em: 

<http://drei.mdic.gov.br/clientes/drei/drei/legislacao/instrucoes-normativas/titulo-menu/pasta-instrucoes-

normativas-em-vigor-02-1/anexo-ii-in-38-2017-manual-de-registro-ltda-alterado-pela-in-40-

2017.pdf/@@download/file/Anexo%20II%20IN%2038-2017%20Manual%20de%20Registro%20LTDA%20-

%20alterado%20pela%20IN%2040-2017.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017) conforme já entendia possível a 

Doutrina (PARENTONI, Leonardo Netto; MIRANDA, Jacqueline Delgado. Cotas sem direito de voto na 

sociedade limitada: panorama brasileiro e norte-americano. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 

Santa Maria/RS, v.11, n.2, p.702-733, ago. 2016. ISSN 1981-3694. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/22784> ou <http://dx.doi.org/10.5902/1981369422784> 

Acesso em: 10 dez. 2017. 
262LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017, p.14. 
263 NEVES, Lara Britto de Almeida Domingues. Controle acionário compartilhado e solução de impasses: estudo 

de caso da Companhia Brasileira de Distribuição. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos Negócios 

Aplicado e Direito Tributário Aplicado). São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 2016, p.50. 
264 Grupo Supermercadista francês. Deixamos de apresentar o estudo do caso, eis que este poderá ser identificado 

no trabalho referenciado na nota de rodapé antecedente. 
265 Pasadena Refining System Inc. 
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Uma alternativa possível (e largamente utilizada nos Estados Unidos266) seria a 

dissolução, sendo ainda possível, no modelo brasileiro, a chamada dissolução parcial da 

sociedade267. Por decisão de recorte (e até por ser uma saída mais óbvia e desalinhada do 

interesse dos sócios) deixamos de aborda-la neste trabalho. 

A intenção é que, ao final, se apresente uma diretriz de orientação para a regulação do 

tema em situações como a ora examinada. 

 

2.4.3.1 O Modelo da Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”) 

 

No caso da CBD, a solução de impasses em exame foi a realizada no âmbito da holding 

controladora, referindo-se a deadlocks no conselho de administração. A modelagem da 

estruturação de solução veio fixada no acordo de acionistas desta holding268.  

Em caso de impasse no conselho de Administração da Wilkers (controladora do CBD) 

seguir-se-ia as seguintes etapas269: (i) nova reunião, (ii) deliberação por comitê (do próprio 

conselho); e por fim, (iii) arbitragem técnica. A análise do caso demonstrou que: 

 
266 MCDONALD, Diane K. Deadlock and Dissolution in the Close Corporation: Has the Sacred Cow Been 

Butchered? 58 Neb. L. Rev. 791, 1979. Disponível em: <http://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol58/iss3/8>. Acesso 

em: 26 dez. 2019 . VANKO, Kenneth John. Dissolution and Rational Choice: The Unique Remedial Framework 

for Director Deadlock under the Illinois Business Corporation Act. SSRN Eletronic Journal, 6 de dezembro de 

2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2881564> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2881564>. Acesso 

em: 26 dez. 2019. 
267 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008, 

p.411. Para noções mais explicativas: BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Dissolução e extinção: conceitos 

básicos. In: COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). Tratado de Direito Empresarial. SãoPaulo: Saraiva, 2015, p.412-

431. 
268 WILKES PARTICIPAÇÕES S.A. Acordo de Acionistas. 27 nov. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17283/Anexo%20II%20-

%20Acordo%20de%20Acionistas.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
269 “5.1.2.11. Impasse no Conselho de Administração da WILKES – Caso o Conselho de Administração da 

WILKES não possa deliberar acerca da maneira pela qual a WILKES deverá atuar, inclusive pelo exercício do seu 

direito de voto na qualidade de Acionista Controladora da CBD, em razão de empate na votação, ou por qualquer 

outro motivo (“Impasse no Conselho de Administração da WILKES”), a reunião do Conselho de Administração 

da WILKES será suspensa e a deliberação deverá ser novamente submetida ao Conselho de Administração da 

WILKES, em reunião a ser convocada para nova data, que deverá ocorrer no máximo em 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data da reunião do Conselho de Administração da WILKES que tenha sido suspensa. Se o Impasse no 

Conselho de Administração da WILKES perdurar, um comitê composto pelo então Chairman do Conselho de 

Administração do CASINO e pelo Representante do GRUPO AD deverá ser convocado para solucioná-lo. Se a 

divergência não puder ser solucionada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após terem se iniciado as discussões 

entre o então Chairman do Conselho de Administração do CASINO e o Representante do GRUPO AD, nesse caso, 

qualquer dos ACIONISTAS DA WILKES terá o direito de submeter a divergência à arbitragem técnica que será 

conduzida de acordo com as seguintes regras:” (Acordo de Acionistas Wilkers) 
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De toda avaliação, percebeu-se que, na estrutura do caso, houve a opção pela eleição 

de mecanismos de resolução de impasses para algumas circunstâncias, alocados no 

acordo de acionistas da Wilkers que direcionaram a continuidade do negócio entre as 

partes. Não foram antevistos mecanismos de saída de um dos pactuantes em caso de 

dissenso. Efetivamente, existia um esforço de incentivar o consenso, mesmo que isso 

significasse prorrogar a decisão para outra assentada270  

Em última análise, evidencia-se uma estrutura de solução que privilegia a negociação 

seguida da decisão por terceiro escolhido pelas partes271 em modelo muito assemelhado ao 

fixado na lei das S/A. Possível evolução do modelo poderia prever a possibilidade mediação ou 

negociação assistida272. O incentivo para negociar neste caso se revela na efetivação de etapas 

sucessivas, presumindo sempre que não haverá uma conduta oportunista de qualquer das partes. 

Em primeira análise, o modelo parece adequado a um “cenário de cruzeiro”, contudo, 

com o benefício do hindsight, podemos observar que o impasse, quando ocorreu não obteve 

uma rápida e eficiente solução, tendo as partes incorrido em custos da ordem de R$ 

500.000,000,00 (quinhentos milhões de reais)273 apenas no litígio.  

Em que pese a solução tenha o benefício(?274) de preservar a parceria e evitar a 

descapitalização da sociedade e suas controladoras (ou seja, mantém o dinheiro no negócio), 

aplica-se as críticas bem postas por Bainbridge275 sobre o julgamento por terceiro, ou seja, em 

última análise quem tomará a decisão será uma pessoa estranha ao negócio. 

 

2.4.3.2 O Modelo da PRSI – Pasadena Refining System Inc e Possível Evolução. 

 

 
270 NEVES, Lara Britto de Almeida Domingues. Controle acionário compartilhado e solução de impasses: estudo 

de caso da Companhia Brasileira de Distribuição. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos Negócios 

Aplicado e Direito Tributário Aplicado). São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 2016, p.124. 
271 A solução se assemelha à do “Diretor Neutro”: RIPKEN, Susanna Kim. The Provisional Director Remedy for 

Corporate Deadlock: A Proposed Model Statute. Washington and Lee Law Review. v.60, n.1, p.111, Winter 2003. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=925938.>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
272 Para compreensão da distinção conceitual bem como o aprofundamento sobre as vantagens da inclusão do 

terceiro imparcial: GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação e judiciário: condições necessárias para a 

institucionalização dos meios autocompositivos de solução de conflitos. 2011. Tese (Doutorado em Direito 

Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.2.2011.tde-

24042012-141447. Acesso em: 10 dez. 2017. 
273 CORREA, Cristiane. Abílio. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2015. Revista Exame.18 disputas que Abilio 

Diniz já enfrentou. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/18-disputas-que-abilio-diniz-ja-

enfrentou/>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
274 Estamos céticos quanto à qualificação da manutenção de uma parceria em impasse como um benefício. 
275 Vide nota 258 acima 
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No caso da PRSI, houve uma solução bastante distinta daquela posta para a CBD.  No 

modelo contratual posto276 as decisões não consensadas, relativas às questões mais importantes 

selecionadas no próprio instrumento277 seriam submetidas às seguintes etapas: (i) remessa para 

o senior partners comittee (neste caso, órgão superior composto por um representante de cada 

sócia); e, caso mantido o empate, a Petrobrás poderia exercer o (ii) right to override278, 

disparando a cláusula de put279. 

A estrutura desenhada se assemelha, no primeiro momento à adotada pela CBD, 

determinando o dever de reunião para negociar (a chamada meeting deadlock clause). Há 

coerência em isso ser um fator comum a ambos os contratos, tanto pela sua usualidade280, 

quanto na medida em que assegura o espaço institucional que obrigue as partes a buscarem 

soluções negociadas, explorando o problema mais amiúde – o chamado cooling off period281 - 

antes da adoção de medidas mais drásticas. 

O right to override, nesse ponto, é maior do que a simples “chairman clause” na medida 

em que não apenas assegura o voto de minerva, mas permite a imposição. A sofisticação da 

solução está na efetiva negociação do poder, que está relacionada à consequência do modelo, 

que autoriza um dos sócios a forçar a compra da sua participação quando a solução do impasse 

for imposta pelo outro. 

O modelo adotado – reconhecido por especialistas como relativamente comum282 - 

estimula as partes à solução negociada, mas, em qualquer situação, tenderá a não prolongar a 

situação de impasse paralisante, ou mesmo a adoção de uma conduta prejudicial à companhia 

movida por revanchismo ou qualquer outra intenção de prejudicar o ex-sócio. De um lado, a 

 
276 Tratamos do “Agreement of Limited Partnership” assinado em 01 set. 2006 e indicado como Documento n. 31-

2 no “Case 4:08-cv-02072” apresentado à “US District Court for the Southern District of Texas” em 03 jun. 2009. 

Documento não disponível para acesso público. O Autor agradece aos professores Mário Engler e Danilo Araújo 

pela sua disponibilização (AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP. Documento n.31-2. Case 4:08-cv-

02072. US Disctrict Court for the Southern District of Texas, 03 jun. 2009. Documento não disponível para acesso 

público.) 
277 As chamadas ‘major decisions’ nesse ponto precisariam ser aprovadas por unanimidade dos membros do 

conselho. 
278 Conforme cláusula 6.4 
279 Cláusula 9.3 
280 Como Advogado, o Autor já teve a oportunidade de se deparar com diversas minutas que trazem esse tipo de 

solução. 
281 A expressão é empregada nas notas explicativas ao “Model JV Agreement” elaborado pela American Bar 

Association (p.50). O Autor agradece ao Prof. Mário Engler pela disponibilização do material: COMMITTEE ON 

NEGOTIED ACQUISITIONS. Model Joint Venture Agreement. California: American Bar Association, 2006. 
282PITA, Antonio; NEDER, Vinícius. Put Option é cláusula normal em contratos; Marlim, não. Estado de São 

Paulo, 2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,put-option-e-clausula-normal-em-

contratos-marlim-nao-imp-,1144752>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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decisão poderá ser tomada de pronto e, de outro, a gravosa consequência jurídica daí decorrente 

estimulará um uso parcimonioso do instituto. Contudo, no caso em estudo, a sua aplicação não 

foi reputada satisfatória. 

O caso que recebeu a atenção da mídia especializada destacou que, ao fim, a modelagem 

contratual levou a Petrobrás a um desembolso expressivo e, na conclusão da CGU, “deixou de 

considerar diversos elementos que impactariam negativamente o seu valor de aquisição283”. No 

caso, uma distorção na forma de valorar a companhia para fins de exercício do direito de venda 

gerou incentivos para uma aparente abusividade pela sócia da Petrobrás. 

Em analise reflexiva, entendemos, portanto, que o modelo contratual é adequado e apto 

a reprodução, desde que adequadamente parametrizados os critérios para o exercício do put 

option. Além da opção de venda forçada com valoração realizada por terceiros, é possível a 

realização de um “leilão” entre as partes284. 

Outra alternativa que atenderia à mesma finalidade com menor risco de distorções no 

preço seria a utilização de uma shotgun provision, que ao invés de pré-fixar o preço ou 

determinar a sua quantificação por um terceiro, seguiria a seguinte estrutura: (i) uma das partes 

faz uma oferta de preço por ação e, (ii) a outra parte é obrigada a vender pelo preço fixado ou 

comprar a parte do ofertante pelo mesmo preço285.  

Alerte-se ao leitor, contudo, que a utilização da cláusula de shotgun não deve ser 

realizada sem a profunda análise do caso concreto em especial das assimetrias que impactam 

na sua utilização286. A cláusula parece adequada ao modelo de controle compartilhado, na 

medida em que provavelmente há baixa assimetria informacional. Contudo, assimetria de 

recursos financeiros e de capacidade para gerir a companhia287 devem ser levadas em 

consideração no momento de realizar o desenho institucional.  

A cláusula de shotgun, apesar de não ser uma solução universal, devendo ser 

 
283 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Relatório final – Auditoria especial n.201407539. dez. 2014. 

Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/3256.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017, p.106. 
284 LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017, p.34-38. 
285LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017, p.22. 
286LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017, p.29. 
287 LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn E. Shotguns and Deadlocks. Yale Journal on Regulation, Forthcoming. 

14 ago. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2258966>. Acesso em: 09 dez. 2017, p.29. 
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considerada caso a caso, é a recomendada pela American Bar Association288 e merece ser 

contemplada como uma das ferramentas à disposição do profissional responsável. 

 

2.4.3.3 Conclusão Parcial Orientadora 

 

O presente tópico apresentou reflexões sobre modelos contratuais para lida com 

questões ligadas a controle compartilhado e impasses. A solução contratual partiu da premissa 

de que a solução prevista pelo legislador não é desejável. 

Seguiu-se com a análise de duas modelagens contratuais distintas para a solução de 

impasses, uma realizada pela Grupo Pão de Açúcar com o Casino e outro pela Petrobrás com o 

Grupo Astra. As reflexões apresentadas identificaram as fragilidades e as vantagens dos 

modelos expostos. 

Por fim, apresentou-se uma alternativa proposta por Claudia Landeo e Kathryn Spier, e 

sufragada nas recomendações da American Bar Association: a cláusula de shotgun.  

Dos três modelos apresentados, o Autor apontou uma predileção pelo último, como 

melhor estrutura institucional, contudo, fez a ressalva de situações em que sua aplicação não 

seria adequada. 

 

2.5 GRUPO ECONÔMICO E O RISCO DE EMERGÊNCIA DE UMA SOCIEDADE EM 

COMUM 

 

A definição de um modelo regulatório não poderia prescindir de uma análise sobre o 

potencial risco de configuração de uma sociedade em comum289. A preocupação se alinha à 

diretriz central deste trabalho, de oferecer um modelo regulatório que atenda aos melhores 

interesses dos integrantes da família. 

 
288 Conforme documento indicado na nota 281. 
289 Esclareça-se ao leitor que, para os fins deste trabalho, adotar-se-á o entendimento esposado no En. 58 das 

Jornadas de Direito Civil do CJF: “A sociedade em comum compreende as figuras doutrinárias da sociedade de 

fato e da irregular.” Por decisão de recorte, passa-se, portanto, ao largo de algumas discussões doutrinárias sobre 

a diferenciação entre as sociedades irregulares, de fato e em comum. Ao leitor interessado, o tema é bem 

apresentado por Marcelo Andrade Féres (FÉRES, Marcelo Andrade. Sociedade em comum. In: COELHO, Fábio 

Ulhoa (Coord). Tratado de direito comercial. v.2. São Paulo: Saraiva, 2015) 
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Naturalmente, a preocupação decorre do risco de, uma vez identificada a existência de 

sociedade em comum, abrir-se margem para a exposição de patrimônios empresariais e pessoais 

a eventuais dívidas que venham a ser contraídas pelas sociedades, tendo em vista a 

responsabilidade ilimitada290 que é própria deste tipo societário irregular291. 

A análise, neste caso, pressupõe o risco de configuração de sociedade em comum em 

dois cenários distintos: (i) uma sociedade em comum entre as pessoas jurídicas integrantes do 

grupo empresarial; e (ii) uma sociedade em comum entre os sócios. 

Faremos uma análise sobre o risco de configuração de sociedade em comum em ambos 

os casos, bem como sobre as eventuais implicações da configuração do referido modelo 

societário irregular. 

 

2.5.1 Grupos Econômicos e a configuração de Sociedades de Fato 

 

A primeira preocupação levantada decorre essencialmente de uma provocação 

opinativa, apresentada pelos Profs. Fabio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, em sua 

obra clássica: 

A nosso ver, o grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade. Os três 

elementos fundamentais de toda relação societária – a saber, a contribuição individual 

com esforços ou recursos, a atividade para lograr fins comuns e a participação em 

lucros ou prejuízos – encontram-se em todo grupo. Ainda que o legislador não 

reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade de segundo grau, que é um grupo 

personalizado, a relação societária que se estabelece entre as empresas ou sociedades 

agrupadas implica, necessariamente, uma unidade de direção e uma intercomunicação 

patrimonial.292  

Afirmam os referidos professores – como se extrai do excerto – que o grupo econômico 

seria qualificável juridicamente como uma sociedade em comum, nos termos dos seguintes 

 
290 Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício 

de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. 
291 Para se obter um bom apanhado sobre as discussões doutrinárias e premissas teóricas adotadas no presente 

trabalho, recomenda-se a leitura do trabalho de Autoria do Prof. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França: 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Sociedade em comum. In: CARVALHOSA, Modesto; 

KUYVEN, Fernando (Orgs.). Tratado de Direito Empresarial. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.205-

240.  
292 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.312. 
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dispositivos do código civil: art. 981293, que conceitua sociedade, art. 986294, que trata da 

configuração desse tipo societário, e art. 987295 que estabelece o regime de responsabilidade 

solidário e ilimitado. 

A configuração desse tipo societário é bem explorada por Sérgio Campinho: 

(...) A sociedade em comum é aquela que não se apresenta com seus atos constitutivos 

inscritos no registro competente, a teor do disposto no art. 986 do Código Civil. 

Enquanto não inscrita, a sociedade será regida pelo estatuído nos arts. 987 a 990 e, 

supletivamente e no que for aplicável, pelas regras das sociedades simples. (...) a 

sociedade obtém a condição de empresaria a partir da exploração efetiva e de forma 

profissional de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou serviços. É o exercício da atividade e não o registro do seu contrato social que 

lhe confere a qualidade, visto ser o registro declaratório e não constitutivo da condição 

de empresário. O registro se apresenta como pressuposto do exercício regular da 

atividade. Portanto, enquanto não arquivados os atos constitutivos, e, a despeito disso, 

a sociedade encontrar-se no exercício da atividade econômica, ela será uma sociedade 

empresária em comum, também chamada de sociedade empresária irregular ou de 

fato296. 

Do excerto, evidencia-se que a configuração da sociedade em comum pressupõe o 

exercício de atividade econômica em regime de sociedade, sem a efetivação do seu registro 

pelos sócios. Assim, nos termos do art. 981 do CC e do entendimento doutrinário297, para se 

concluir pela configuração do tipo societário irregular298 seria necessário demonstrar (i) 

compromisso de contribuir com bens ou serviços; (ii) exercício de atividade econômica e (iii) 

participação nos resultados. 

A questão é bem sintetizada em voto do Des. Maurício Pessoa, do TJSP: 

 
293 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. 
294 Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, 

pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da 

sociedade simples. 
295 Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da 

sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. 
296 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial Direito de empresa. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.84. 
297 Sobre o tema: Denomina-se sociedade empresária a organização proveniente de acordo de duas ou mais pessoas 

que pactuam a reunião de capitais e trabalho para um fim lucrativo. (MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 

32.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.173) 
298 Apesar da divergência (bem narrada por Erasmo Valadão: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. 

Sociedade em comum. In: CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando (Orgs.). Tratado de Direito 

Empresarial. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.205-218) acompanhamos o entendimento 

consubstanciado no Enunciado n.58 das jornadas de direito civil da CJF: “A sociedade em comum compreende as 

figuras doutrinárias da sociedade de fato e da irregular.”. Para fins do presente trabalho, portanto, trataremos como 

sinônima as expressões “sociedade em comum”, “sociedade irregular” e “sociedade de fato”.     
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Outrossim, devem estar provados os elementos específicos que dão o tom societário 

ao ato jurídico, a saber: a contribuição para o capital social, a participação nos lucros 

e nas perdas e a affectio societatis299. 

Daí podemos extrair os elementos a serem observados para evidenciar se, neste caso em 

particular, estamos diante de sociedade em comum formada por múltiplas pessoas jurídicas 

integrantes do grupo econômico. A resposta é negativa. 

Não se identifica (ou, ao menos, a pesquisa não revelou) a contribuição de qualquer das 

sociedades para o capital das demais. Ao contrário, os contratos sociais e estatuto social 

demonstram em cada caso a integralização total do capital social pelos sócios que efetivamente 

integram o referido instrumento, ou pelos seus antecessores, nos casos em que houve 

transferência da participação societária. 

Também a affectio societatis – passando-se ao largo dos debates sobre a sua relevância 

atual300 -  não parece clara. Para que estivesse presente, seria necessário haver uma 

manifestação de vontade para consecução se um objetivo comum301. Isso não se apresenta, 

porque cada sociedade, neste caso, é dotada de objeto próprio e, muitas vezes com estruturas 

administrativas bastante distintas, ainda que em alguma medida cooperativas. 

Por fim, também não há participação nos lucros e perdas entre as sociedades, que têm 

apurações contábeis e gerenciais distintas, ainda que os credores residuais (sócios ou 

usufrutuários) sejam coincidentes. 

Não há, no caso, um “vazio” a ser preenchido. As partes envolvidas efetivamente 

deliberaram pela constituição de múltiplas sociedades e as formas de suas relações entre si e 

com terceiros. A requalificação jurídica de atos perfeitos e acabados envolveria geraria 

estímulos a condutas incoerentes e contrárias a um modelo jurídico completamente lícito, como 

bem colocado por Leonardo Nuñez Campos302.  

A construção teórica (ainda que abstratamente sedutora), portanto, não se revela 

aplicável ao caso concreto, quando se enfrenta item a item os requisitos para o reconhecimento 

 
299 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.1013458-51.2016.8.26.0602; Relator: 

Maurício Pessoa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; 

Sorocaba, SP, 22 de maio de 2018. 
300 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis: um 

conceito jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. In: Direito societário 

contemporâneo [S.l: s.n.], 2009. 
301 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008, 

p.395. 
302 CAMPOS, Leonardo Nuñez. Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. Empório do Direito: 

Florianópolis, 2017, p.119-121. 
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do tipo societário. Não obstante, dada a baixa consolidação teórica e jurisprudencial do tema, o 

risco ainda deve ser contemplado quando da definição da estrutura societária e do respectivo 

modelo regulatório. 

 

2.5.2 Holding de Fato 

 

Outro fator ainda considerar seria a eventual hipótese de configuração de sociedade de 

fato entre os membros da família, e não entre as sociedades por eles integradas. 

Neste caso, ao contrário do cenário descrito no item anterior, identificamos, realmente, 

a possibilidade de configuração da sociedade irregular. Afirma-se, isso, no particular, porque, 

a despeito de não a haverem formalizado, as partes se comportam como se fossem sócias de 

uma mesma holding303. 

Como já se afirmou, há uma compreensão partilhada – calcada em relação de profunda 

confiança – de que todas as sociedades integrantes do grupo econômico pertencem em partes 

iguais aos respectivos irmãos/fundadores e seus filhos. Isso se revela no exercício dos direitos 

de sócios, tanto políticos quanto patrimoniais. 

Como já vimos, a configuração de uma sociedade em comum pressupõe: (i) 

compromisso de contribuir com bens ou serviços; (ii) exercício de atividade econômica e (iii) 

participação nos resultados304. 

Não há dúvidas de que os sócios, em vários momentos, contribuíram com parcela do 

seu patrimônio para capitalização das sociedades, preenchendo o primeiro requisito. Também 

a participação nos resultados é realizada na forma acordada entre as partes. 

Um possível óbice que poderia ser suscitado seria (in)existência de “atividade 

econômica”, como determina o art. 981 do CC/2002, dado que a “holding” (ou ao menos a 

holding pura), em primeira análise, não realiza propriamente tal tipo de atividade. Sendo o seu 

objeto, essencialmente a participação em sociedades empresárias, o efetivo exercício de 

 
303 “Holding (ou holding company) é uma sociedade que detém participação societária em outra ou de outras 

sociedades, tenha sido constituída exclusivamente para isso (sociedade de participação), ou não.” (MAMEDE, 

Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.9) 
304 Repetimos a informação constante no tópico anterior apenas. 
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atividades geradoras de riqueza não estariam nesta sociedade, mas naquelas onde a atividade 

operacional efetivamente ocorre. 

Ainda que a discussão pudesse ser aprofundada com uma abordagem mais “purista”, 

dado o recorte da presente pesquisa, entende-se por admitir que o direito brasileiro já consagrou 

o objeto da holding como atividade econômica, inclusive com indicação específica no 

CNAE305.  

Apresentando argumento altamente persuasivo, Fabio Konder Comparato e Calixto 

Salomão Filho apontam que a holding não apenas é atividade econômica, como tem caráter 

empresarial, o que é discutido por parte da doutrina306. Afirmam, de forma bastante coerente, 

que a atividade em si não é a titularidade dos direitos, mas a estruturação de serviços de gestão 

de tais participações307. 

Ocorre que, os impactos mais comuns da configuração desta modalidade societária são 

mínimos, no caso específico. 

O reconhecimento da  sociedade em comum, neste caso, não oferece risco expressivo ao 

patrimônio dos sócios. Isso ocorre porque a relação societária regida pelo art. 990 do CC/2002 

tem como objeto, exclusivamente, a gestão de participações em outras sociedades. Sendo assim, 

não há relevante interação com terceiros e, muito menos, endividamento relevante da própria 

holding. 

Neste caso, o risco e os endividamentos estão em nome das sociedades operacionais e, 

quando necessário, alguns desses sócios oferecem avais ou fianças em determinadas operações, 

mas nunca em nome da “holding familiar. O patrimônio pessoal dos membros da família, 

portanto, se apresenta protegido pela blindagem patrimonial das sociedades patrimoniais. 

Certamente há responsabilidade ilimitada na relação entre os sócios, contudo, à primeira 

vista, isso não parece destoar do planejamento e estruturação da família empresária. 

 

  

 
305 Conforme disponível no sítio eletrônico do IBGE. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/busca-online-

cnae.html?subclasse=6462000&view=subclasse>. Acesso em: 08 mai. 2019. 
306 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.13-16. 
307 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.145. 
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3. POSSÍVEIS MODELOS DE ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

Até o presente momento, este trabalho teve uma maior preocupação com a apresentação 

do caso em estudo e a estruturação de uma base conceitual mais sólida que permitisse um 

vislumbre dos problemas, reais e potenciais, decorrentes da estrutura construída. A descrição 

histórica serviu, ainda, para demonstrar o caráter orgânico do desenvolvimento das estruturas 

jurídicas e empresariais, explicando a racionalidade (ou falta dela, em alguns casos) dos 

modelos adotados. 

A visão crítica do modelo atual, seguida da definição de uma matriz de análise visa a 

auxiliar o leitor na valoração técnica dos possíveis modelos de regulação que podem ser 

apresentados. O passo seguinte é a apresentação de alguns dos formatos possíveis, com a sua 

análise técnica, o que se pretende fazer neste capítulo do trabalho. 

No primeiro momento, apresentar-se-á estruturas que foram cogitadas mas descartadas 

à primeira vista, seja por falta de amparo legal ou por simples incoerência com os objetivos já 

declarados. Sobre esses não se fará maiores incursões ou reflexões. 

Em seguida, dois modelos serão apresentados: (i) a constituição de uma holding, com 

estruturação de um grupo societário por subordinação; (ii) um acordo de sócios que envolva 

todos os sócios das múltiplas sociedades do grupo. 

Não se ignora que a solução aparentemente óbvia é primeira: a constituição formal de 

uma holding. Contudo, o presente trabalho se propõe a examinar alternativa menos ortodoxa, 

de forma a oferecer uma matriz de análise mais completa. Endereça, assim, o olhar proposto 

por Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede: 

Esse é um aspecto essencial do tema que iremos desenvolver: não se trata de uma 

equação universal que se aproveite a todos. Há casos em que o melhor é recorrer à 

constituição e/ou manutenção de uma sociedade holding, há casos em que é melhor 

não fazê-lo. É preciso procurar uma solução específica para cada pessoa, para cada 

família, para cada conformação patrimonial, para cada negócio ou conjunto de 

negócios. Será sempre indispensável a o trabalho de um especialista para analisar as 

situações que se apresentam, avaliar seu estado e suas alternativas e, enfim, definir a 

melhor estratégia.308 

Entende-se a necessidade de organizar informações para tomada da decisão de forma 

consciente. Assim, o trabalho se propõe a oferecer uma comparação entre o modelo mais 

 
308 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Empresas familiares. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.9. 
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tradicional, e uma alternativa que se aproxima mais do que está atualmente vigente. Examina-

se, pois, alternativa à solução mais comum e suas consequências.  

Nada impede (e até mesmo se deseja), que outro pesquisador ou profissional, examine 

as consequências ora mapeadas e proponha meios para a sua mitigação, ou ainda, apresente 

alternativas não exploradas por mera decisão de recorte. Por exemplo, a estruturação de grupos 

de fato por meio de sociedades em conta de participação poderia ser uma alternativa a ser 

estudada em momento posterior.   

Sendo assim, os modelos estruturais serão examinados tanto do ponto de vista de sua 

eficiência, quanto da sua validade jurídica, tentando-se, na medida do possível, identificar os 

eventuais limites regulatórios aplicáveis. Longe de apresentar “a solução”, pretende-se oferecer 

ao longo do presente capítulo uma estrutura analítica, com a condensação de reflexões e 

informações técnicas sobre as modelagens à disposição do grupo familiar.  

 

3.1 MODELOS COGITADOS E DESCARTADOS 

 

Além dos modelos explorados abaixo, nos tópicos seguintes deste trabalho, alguns 

outros foram cogitados como possíveis estratégias para estruturação de negócios, contudo, 

descartados antes mesmo de uma análise mais aprofundada. 

Destes, o mais relevante – o que talvez já tenha sido percebido nos capítulos anteriores 

do trabalho – é o modelo do grupo formal, constituído conforme o art. 245 da Lei 6.404/1976. 

A professora Viviane Muller Prado309 faz um apanhado, demonstrando que o desenho dos 

grupos de Direito no Brasil foi natimorto. De logo apresenta reflexão proposta pelo Prof. 

Comparato, quando a lei acionária ainda era mero projeto legislativo, que merece transcrição: 

Tem-se, assim, a impressão de que os grupos de direito do Cap. XXI serão raramente 

constituídos, fora dos casos em que existe uma minoria inexpressiva. Quando a 

minoria inexiste completamente, a sua constituição é inútil. E quando a minoria é 

importante, a constituição do grupo se revela perigosa, pelo exercício eventual do 

direito do recesso. No tocante aos grupos de fato, malgrado as regras de 

responsabilidade de administradores e de sociedades controladas, estabelecidas nos 

arts. 245 e 246, é provável que tudo permaneça como dantes, pelo menos nos 

primeiros anos de vida de vigência da lei310. 

 
309 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.05-07. 
310 COMPARATO, Fábio Konder. Anteprojeto de Lei de Sociedades por Ações. Revista de Direito Mercantil. 

p.17-122, 1975, p.106. 
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Evidencia-se, portanto, que o Professor analisou criticamente o instituto, profetizando 

que ele se debateria entre a inutilidade e a inconveniência. 

Trabalhos mais recentes dão conta de que a previsão do Professor Fábio Konder 

Comparato estava correta, a ponto de se afirmar que “estudiosos são unânimes em apontar o 

descompasso entre a disciplina legal dos grupos de sociedades no Brasil e a realidade”311. 

Registra, ainda, Viviane Prado312, que em 1996 havia menos de 30 grupos de sociedades 

registrados no Brasil313. 

A análise econômica do modelo de grupos de direito – e aqui remetemos ao estudo feito 

por Luís André N. de Moura Azevedo314 - revela que as suas vantagens, são pouco significativas 

e, por outro lado, há um aumento dos custos para exercício da empresa, seja pelo eventual 

exercício de recesso dos minoritários315, seja pelos custos com a chamada “burocracia 

societária”316, inclusive a necessidade de nomeação de administradores para o grupo317. Em um 

regime grupal no qual a adesão é voluntária, que é o caso brasileiro318, a tendência é que o 

controlador opte pelo modelo dos grupos de fato319. 

A vantagem principal na constituição formal do grupo de sociedades seria a regular 

submissão da controlada ao interesse da controladora320, desde que haja expressa previsão neste 

sentido na convenção grupal321. Neste caso “a comutatividade obrigatória cede o passo à 

 
311 AZEVEDO, Luís André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de direito no Brasil sob uma 

perspectiva de direito e economia. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido 

Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.177. 
312 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.13. 
313 Dados mais atuais e informações oficiais não foram identificadas pelo Pesquisador, mesmo após a consulta aos 

sites oficiais <http://www.redesim.gov.br/> e <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/outras-

estatisticas-economicas.html>.  
314 AZEVEDO, Luís André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de direito no Brasil sob uma 

perspectiva de direito e economia. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido 

Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.177-

193. 
315 Conforme art. 270, parágrafo único, combinado com o art. 137 da Lei 6.404/1976. 
316 AZEVEDO, Luís André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de direito no Brasil sob uma 

perspectiva de direito e economia. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido 

Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.177-

193. 
317 Conforme art. 272 da lei acionária. 
318 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da lei 6.404/1976. São Paulo: Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2005, p.15-16. 
319 AZEVEDO, Luís André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de direito no Brasil sob uma 

perspectiva de direito e economia. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, Walfrido 

Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p.177-

193. 
320 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.320-321. 
321 Nos termos do art. 276 da LSA. 
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legítima subordinação de interesses”322. Naturalmente, a questão apenas apresenta relevância 

na medida em que houver a necessidade de imposição de prejuízos aos minoritários das 

filiadas323. 

A estrutura estudada, em que os stakeholders relevantes são membros de uma mesma 

família e na qual há a compreensão de um “interesse grupal”, o grupo de direito se revela 

inadequado ou, ao menos demasiado custoso em comparação aos benefícios que apresenta. 

Necessário, portanto, direcionar o olhar a outros modelos possíveis.   

 

3.2 FORMALIZAÇÃO DE HOLDING 

 

Como já dito, a tendência de qualquer profissional a que seja submetida a análise do 

caso em estudo seria a constituição formal de ou uma ou mais holdings. Naturalmente, isso 

decorre de uma compreensão compartilhada dos benefícios decorrentes da organização da 

atividade empresarial por meio de pessoas jurídicas. 

Os benefícios da “entificação” das atividades e bens empresariais são amplamente 

reconhecidos. A análise funcional das sociedades anônimas destaca cinco atributos, em geral, 

também aplicáveis às sociedades limitadas324: 

Como já dissemos, as cinco características estruturais centrais da sociedade anônima 

são: (1) personalidade jurídica, (2) responsabilidade limitada, (3) ações transferíveis, 

(4) administração concentrada com estrutura de conselho; e (5) propriedade 

compartilhada por fornecedores de capital.325 

A constituição de personalidade jurídica consiste em convenção jurídica (ainda que haja 

ampla discussão filosófica sobre o tema326) e assegura a relevância das sociedades empresárias 

no ambiente em que se inserem, viabilizando a titularizaçao de direitos (em especial o de 

 
322 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.320-321. 
323 Esse é o recorte proposto por Lamy Filho e Bulhões Pedreira: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES 

PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.1511. 
324 A racionalidade geral é mantida, apesar de as limitadas não terem previsão legal de constituição de conselhos 

de administração (inseríveis apenas porque compatíveis e previstos na norma de regência supletiva) e, também, 

haver alguma limitação à cessão das quotas, a exemplo da disposição do art. 1.057 do CC/2002.  
325 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. O que é o direito 

societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada 

e Funcional. São Paulo: Singular, 2018, p.38. 
326 ORTS, Eric W. Business Persons – a legal theory of the firm. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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propriedade327), a celebração de contratos, o exercício da capacidade postulatória, além da 

submissão a normas jurídicas internas e externas328. 

A separação entre o patrimônio da sociedade e dos sócios gera uma série de benefícios 

econômicos, bem indicados em artigo clássico de Hansmann, Kraakman e Squire. 

Simplificando, podemos indicar a seguinte lista de ganhos: i) redução dos custos de 

monitoramento pelos credores; ii) redução do problema de agência pelos administradores do 

negócio; iii) facilitação e redução dos custos da falência; iv) proteção do aviamento329 pela 

manutenção da unidade produtiva; v) facilitação da captação de recursos por meio de 

investidores; vi) transferibilidade de quotas/ações.330 

  No âmbito das holdings, já não se lida, simplesmente com a separação da operação do 

negócio em relação ao patrimônio pessoal dos sócios, mas sim, da estrutura criada para gerir a 

participação em uma ou várias sociedades. Haveria, assim uma personificação de segundo grau 

em que os benefícios da personificação e limitação de responsabilidade ganham um novo 

verniz. Eis a formulação de Comparato sobre o tema: 

As notórias vantagens empresariais da sociedade holding costumam ser sintetizadas 

como segue: 1) controle centralizado, com uma administração descentralizada; 2) 

gestão financeira unificada do grupo; 3) controle sobre um grupo societário com o 

mínimo de investimento necessário331.332 

No âmbito de grupos societários familiares que não captam recursos amplamente no 

mercado os dois primeiros pontos ganham mais importância, ou seja, há maior preocupação 

com estruturação do controle e organização da administração do que com a montagem de 

 
327 ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. O que é o direito 

societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. (Org.) A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada 

e Funcional. São Paulo: Singular, 2018, p.38. 
328 ORTS, Eric W. Business Persons – a legal theory of the firm. Oxford: Oxford University Press, 2013, p.45. 
329 Sumariando a controvérsia doutrinária sobre o tema: “Essa capacidade de gerar lucros, algumas vezes, é 

estudada como atributo da empresa, segundo parece entender Rubens Requião, ou elemento do fundo de comércio, 

ou ainda, consoante interpreta Fabio Ulhoa Coelho, sinônimo de ‘fundo de empresa’ porquanto ‘designam ambas 

expressões o sobrevalor, agregado aos bens do estabelecimento empresarial em razão de sua racional organização 

pelo empresário’.  Isso ocorre em razão de a natureza jurídica do aviamento possuir uma multiplicidade de opiniões 

doutrinárias, havendo quem sustente tratar-se de: a) um elemento incorpóreo do estabelecimento; b) o próprio 

estabelecimento; c) atributo ou qualidade do estabelecimento; d) resultado da soma dos fatores do estabelecimento 

e da pessoa do titular.” (NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p.102. 
330 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier H.; SQUIRE, Richard C. Law and the Rise of the Firm. In: 

Harvard Law Review. v.119, n.5, p.1333-1403, March 2006. Harvard Law and Economics Discussion. Paper n. 

546. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=921429>. Acesso em: 26 dez. 2019 
331 Trata o Autor, neste caso, das chamadas “estruturas piramidais” bem explicadas por Luís André N. de Moura 

Azevedo: AZEVEDO, Luís André N. de Moura. Controle Minoritário: Dissociação entre voto e participação 

econômica na Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.177-184. 
332 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.142. 
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estrutura piramidal para esvaziamento dos poderes dos minoritários. Afirma-se isso partindo da 

premissa de controle efetivamente negociado e compartilhado entre os membros da família. 

Há, contudo, benefícios específicos para a constituição de holdings familiares, que 

podem se revelar valiosos no caso específico. Alguns merecem menção particularizada. 

 

3.2.1 Das razões para constituição de uma Holding 

 

A holding poderá se revelar importante instrumento para viabilização da uniformidade 

administrativa do grupo333. A estrutura funcionaria, portanto, como um relevante centro de 

coordenação e controle das múltiplas sociedades. Essa uniformidade permitirá, ainda, a 

preservação e irradiação da cultura e dos valores da família, que, como vimos, é relevante ativo 

deste tipo de estrutura. Sobre o tema, vale menção o excerto do documento produzido pelo 

IBGC: 

A espinha dorsal da família empresária tem dois pilares de sustentação. O primeiro 

relaciona-se aos propósitos da família e sua relação com o negócio. Define sua razão 

de ser como família e como empresária. O segundo pilar refere-se aos valores da 

família, isto é, aos princípios e crenças que orientam a conduta individual e 

estabelecem as relações grupais. 

O alinhamento de propósitos e a vivência cotidiana dos valores são o bem mais 

precioso de uma empresa familiar. É o que inspira o futuro e, ao mesmo tempo, exerce 

papel fundamental para estabelecer parâmetros de governança, funcionando como 

uma régua balizadora para definir processos de sucessão, papéis familiares, resolução 

de conflitos, princípios de educação, etc. 

Propósitos, valores, educação e amor pelo trabalho são itens essenciais do patrimônio 

que uma geração pode transmitir a outra, pois representam a força de um legado capaz 

de impulsionar as novas gerações para novas conquistas, olhando o passado com 

orgulho e o futuro com confiança334. 

A concentração da administração no âmbito da holding viabilizará, ainda, a montagem 

de estrutura mais robusta, que possivelmente seria financeiramente inviável em negócios 

menores. Aproveita-se, assim, as sinergias grupais, assegurando a supervisão e fiscalização 

técnica desses negócios.  

 
333 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p.62. 
334 IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Governança da família 

empresária: conceitos básicos, desafios e recomendações. São Paulo: Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, 2016. Disponível em: 

<https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/22057/familiaempresaria_web.pdf>. Acesso 

em: 16 dez. 2019, p.20. 
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Bom exemplo de administração mais robusta seria a constituição de Conselho de 

Administração, que poderia, no âmbito de sua função supervisora, fiscalizar a gestão e proteger 

a propriedade335 e, em última análise, resguardar a família. A experiência do caso em estudo, 

inclusive, demonstra o seu papel como verdadeiro “amortecedor” das relações entre membros 

da família, exercendo mediação dentro da estrutura. 

A estrutura do conselho se revelará ainda mais eficaz para essas funções na medida em 

que houver a presença de conselheiros independentes.336 

A estrutura mais robusta, inclusive, assegurará uma maior contenção de eventuais 

conflitos familiares, limitando-os à relação entre sócios e, naturalmente, resguardando a 

operação empresarial de cada sociedade, que já receberá as diretrizes de comando da família de 

forma unificada337. 

A holding assegura, ainda, uma melhor separação dos papeis (também chamados de 

chapéus). A criação de uma estrutura em que todos sentam em posição de igualdade, na 

condição de sócios, auxiliará na melhor diferenciação entre os familiares que são apenas sócios 

e aqueles que também têm funções executivas. A posição, ainda, tenderá a equalizar eventuais 

conflitos geracionais.  

Por fim, a estrutura societária formalizada poderá contribuir para mitigar riscos de 

relações com terceiros, notadamente os chamados “fracassos amorosos” e a fragmentação do 

poder familiar quando há a presença de terceiros na sociedade338. 

Há ainda, vantagens de natureza tributária e sucessória na formulação de tais estruturas, 

que, todavia, não serão aprofundadas por decisão de recorte. 

Feita a opção pela constituição de holding, convém avaliar alguns aspectos básicos da 

sua estruturação. 

 
335 DONAGGIO, Angela Rita Franco; SILVEIRA, Alexandre Di Miceli. A importância dos conselhos de 

administração para as empresas familiares. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord.) Empresas familiares: governança 

corporativa, governança familiar, governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.125. 
336 Boa síntese pode ser identificada em material elaborado pelo IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5.ed. São Paulo: 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2015. Disponível em:  

<http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Publicacoes/Publicacao-IBGCCodigo-CodigodasMelhoresPraticasdeGC-

5aEdicao.pdf> Acesso: 17 mar. 2019, p.44-46. 
337 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p.65. 
338 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p.74-77. 
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3.2.2 A Estruturação da Holding 

 

Tão importante quanto a decisão de constituição de uma holding é o processo de 

definição das suas estruturas, adequando-as às específicas necessidades da família empresária. 

Tal processo, contudo, está longe de ser trivial e perpassa por uma série de fatores com relativa 

complexidade e incerteza. 

A dinâmica própria dos ambientes empresariais e a tendência tradicionalista do 

ambiente familiar determinam novos desafios. Há necessidade, portanto, de modelar estruturas 

capazes de tomada ágil de decisões mas que, por outro lado, lidem com a pretensão de 

perenidade intrínseca às relações familiares, naturalmente permeada por processos de sucessão 

de pessoas com aspirações variadas339. Passaremos por alguns pontos de decisão relevantes. 

 

3.2.2.1 Decisão entre Holding Pura ou Mista 

 

Necessário deliberar pela constituição de holding pura ou mista, ou sejam definir se a 

sociedade que concentrará as participações societárias exercerá exclusivamente essa atividade 

ou se terá também outras atribuições, como a gestão de patrimônio imobiliário. 

Parte de doutrina propõe classificação mais detalhada, indicando a existência de, ao 

menos, 07 tipos de holdings (holding pura, holding de controle, holding de participação, holding 

de administração, holding mista, holding patrimonial e holding imobiliária340). Para os fins 

deste trabalho, contudo, não estamos convencidos de que a classificação oferecerá qualquer 

ganho de clareza ou acuidade técnica, razão pela qual nos apegaremos à porção da doutrina que 

segue a simples classificação das holdings em puras e mistas: 

Holding pura 

Tem como objetivo social e exclusivo a participação no capital de outras sociedades, 

isto é, uma empresa que tem como atividade única manter quotas ou ações de outras 

companhias.(...) 

 

 
339 GERSICK, et al. De geração para geração. 4.ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017, p.194-221. 
340 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 
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Holding mista 

Seu objeto social compõe não somente a participação de outras empresas, mas 

também prevê a exploração de alguma atividade empresária diversas.341 

Neste caso, parece-nos que a decisão será tomada à luz do grau de segregação que se 

queira dar às estruturas. A formação de holdings mistas, em oposição às puras, trará para a 

estrutura político-societária os ativos imobiliários da família, tradicionalmente uma reserva e 

“rede de segurança” patrimonial em ambiente institucionalmente agressivo em face de 

estruturas empresariais. 

Nesse contexto, é necessário avaliar, primeiramente, se a gestão de tal patrimônio será 

realmente efetivada no âmbito de tal estrutura, bem como a relevância dessas estruturas342. 

Posteriormente, é necessário considerar o risco patrimonial oferecido pelas atividades 

operacionais, notadamente o risco de desconsideração da personalidade jurídica, em especial 

nos casos de aplicação da teoria menor da desconsideração: dívidas trabalhistas, consumeristas 

e ambientais343. 

Assim, a alocação de bens e a sua integração dentro da estrutura grupal deverá levar em 

conta o legítimo direito dos sócios à alocação de ativos para segregação e mitigação de riscos, 

naturalmente, sem que haja ocultação de patrimônio ou fraude a credores. 

 

3.2.2.2 A Escolha do Tipo Societário da Holding 

 

Partindo-se da premissa de que a holding344 é, seguindo o entendimento de Comparato, 

sociedade de caráter empresarial345, resta-nos escolher entre a sua formatação como sociedade 

anônima ou sociedade limitada. Naturalmente, não se ignora a existência de outros tipos 

 
341 SILVA, Fabio Pereira da; ROSSI, Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento societário 

sucessório e tributário. São Paulo: Trevisan, 2015, p.21. 
342 OCHMAN, Renato. As estruturas societárias no planejamento sucessório. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord). 

Empresas familiares: Governança Corporativa; governança familiar; governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 

2012, p.81.  
343 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 8.ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2017, p.241-242. 
344 Gladston e Eduarda Mamede, por outro lado, propõem uma análise bastante pragmática, inclusive ponderando 

o tradicional grau de interventividade do ente registrário (MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. 

Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.94) 
345 Ressalve-se a opinião em sentido contrário: “(...) as holdings puras têm natureza simples, competindo ao 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas promover o arquivamento da documentação exigida por lei”. BOTREL, Sérgio. 

Mecanismos de profissionalização e preservação da empresa familiar. In: BOTREL, Sérgio (Coord.). Direito 

Societário: análise crítica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.385. 
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societários e a possibilidade (teórica) de que sejam utilizados para constituição de estruturas 

como essa346, contudo, a sua cogitação não passaria de mero exercício retórico. 

Isso porque os demais tipos societários caíram em quase absoluto desuso, razão pela 

qual não há razão para que nos debrucemos sobre as suas características. Inclusive a EIRELI, 

que poderia gerar interesse para constituição de pessoa jurídica por uma única pessoa natural, 

tenderá ao desaparecimento347 com a autorização para a constituição de sociedades limitadas 

unipessoais, após o advento da Lei da Liberdade Econômica348. 

Remetendo-se aos principais tipos societários – sociedade limitada (por quotas) e 

sociedade anônima (por ações) – a sua escolha dependerá de uma serie de fatores, a serem 

ponderadas com os envolvidos. Não há, portanto, como apresentar uma orientação pré-

concebida. 

Para tomada de decisão, recomenda-se o exame de três trabalhos que fazem análise 

comparativa de forma séria e estruturada, elaborados por Carlos Mammana349, Roberta Nioac 

Prado et al.350 e, de forma bastante sintética e específica para empresas familiares, Sérgio 

Botrel351.  

Dentre os fatores citados por Botrel, destacamos: i) responsabilidade solidária pela 

integralização do capital social ou pela estimação dos bens utilizados para a sua composição, 

apenas nas Limitadas; ii) maior facilidade para transferência de ações, do que de quotas; iii) 

risco de liquidação das quotas em caso de morte ou incapacidade, o que não ocorre com as 

 
346 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p.95-112. 
347 OLIVEIRA, Fernanda Rangel Nunes de. A sociedade limitada unipessoal e seus impactos na utilização de 

outros tipos societários no Brasil. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI316632,51045-

A+sociedade+limitada+unipessoal+e+seus+impactos+na+utilizacao+de>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
348 A Lei 13.874/2019 alterou o art. 1.052 do CC/2002, autorizando a constituição de sociedade limitada com sócio 

único: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. 

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições 

sobre o contrato social.” 
349 MAMMANA, Carlos Eduardo Martins. Análise das condicionantes para a escolha do tipo societário: 

sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos 

Negócios Aplicado e Direito Tributário Aplicado). São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 2016. 
350 PRADO, Roberta Nioac; et al. Determinantes estratégicas na escolha do tipo societário: ltda. ou S.A.? In: 

PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coords.). Direito 

societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
351 BOTREL, Sérgio. Mecanismos de profissionalização e preservação da empresa familiar. In: BOTREL, Sérgio 

(Coord.). Direito Societário: análise crítica. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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ações; iv) possibilidade, apenas no âmbito das limitadas, de distribuição dos lucros em 

desproporção às participações no capital;  

Acresça-se que há, algumas alterações normativas relevantes que interferem nessa 

matriz de análise e são posteriores a todos esses trabalhos. Primeiramente, como já adiantamos, 

com a entrada em vigor da lei da liberdade econômica passou-se a admitir as sociedades 

limitadas unipessoais. Ainda no âmbito das limitadas, a mudança de interpretação no âmbito 

do DREI, revelada pela Instrução Normativa 38/17 passou a admitir as quotas preferenciais352. 

Por fim, talvez a mais relevante alteração recente seria a dispensa de publicação de 

demonstrações financeiras das sociedades anônimas em diário oficial e em jornal de grande 

circulação. Contudo, a alteração instituída por meio da Medida Provisória nº 892/2019 perdeu 

vigência em 03/12/2019353. 

Há de se reconhecer, ainda, fatores pouco resolvidos nos âmbitos doutrinário e 

jurisprudencial, a exemplo do exercício do direito de retirada, e as limitações (ou não) dos 

acordos de quotistas, quando comparados aos de acionistas. 

De outro lado, deve-se ter em conta que as estruturas societárias podem ser 

profundamente alteradas por disposições de pactos sociais e parassociais, de modo que a 

escolha de um tipo societário não deverá ser encarada como uma adesão plena às suas regras 

gerais. Ao revés, é possível realizar elevado grau de adaptação das estruturas para atendimento 

às necessidades específicas das partes. 

 

3.2.2.3 Cláusulas Específicas de Proteção ao Patrimônio Familiar 

 

Definida a estrutura das holdings, é necessária uma profunda análise das relações 

societárias e empresariais que ela desenvolverá. Daí surgirá o detalhamento da forma de 

exercício do poder, tanto no âmbito da própria sociedade quanto das suas controladas (tema a 

ser melhor explorado abaixo).  

 
352 CASTRO, Saulo. As quotas preferenciais na sociedade limitada como ferramenta de planejamento sucessório 

empresarial. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI287392,11049-

As+quotas+preferenciais+na+sociedade+limitada+como+ferramenta+de>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
353 A informação esta definida no “ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO 

NACIONAL Nº 68, DE 2019”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/Congresso/adc-68-mpv892.htm>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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Como já narrado acima, é recomendável que uma serie de questões relevantes para a 

família sejam decididas ou, ao menos, se negocie o processo para a decisão. É essencial que se 

decida e dê coerência a estruturas como usufrutos, levando em conta o natural processo de 

maturação da estrutura. Idealmente, os documentos regulatórios das empresas familiares devem 

passar por um processo de revisão de tempos em tempos, com periodicidade pré-definida.  

Além disso, inúmeras outras disposições se revelam essenciais e merecem ter a sua 

pertinência especificamente verificada. Uma boa relação é apresentada por Rubia Carneiro 

Neves354, notadamente a cláusula de incomunicabilidade, e a definição de critérios para acordos 

de convivência e celebração de pactos antenupciais pelos integrantes da família. 

Merecem atenção, ainda, as formas de resoluções de impasses, já exploradas acima, e 

os mecanismos de resolução de conflitos. Neste ponto, nos alinhamos a Alessandra Bonilha e 

Ana Luiza Isoldi, que defendem a mediação como mecanismo adequado à resolução dos 

problemas mais recorrentes em estruturas de empresas familiares355. 

 

3.3 ACORDO DE SÓCIOS TRANS-SOCIAL 

 

Um modelo alternativo a se cogitar seria a estruturação de um “grupo de fato” peculiar, 

sem constituição formal de holding, contudo, vinculando as múltiplas sociedades estudadas por 

meio de acordos de voto que garantissem o seu alinhamento. Neste caso, haveria a organização 

da vontade dos membros da família empresária, por meio de um ou vários acordos de sócios 

que regulassem o voto e também o controle das sociedades, nos termos previstos na lei 

acionária356. 

O modelo pensando pressuporia a manutenção de uma sociedade de fato nas 

participações societárias (“holding de fato” ou “holding virtual”), regulando-se pela via da 

 
354 NEVES, Rubia Carneiro. Meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por algumas relações de 

família: cláusula de incomunicabilidade, acordo de convivência e pacto antenupcial. In: COELHO, Fábio Ulhoa; 

FÉRES, Marcelo Andrade (Orgs.). Empresa familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 
355 BONILHA, Alessandra Fachada; ISOLDI, Ana Luiza. Mediação em empresas familiares: mecanismo eficaz 

para gestão de impasses. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord.) Aspectos relevantes da empresa familiar e da 

família empresária: governança e planejamento patrimonial sucessório. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.247-

264. 
356 Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício 

do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede.        
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vinculação dos votos a serem formalmente exercidos pelas pessoas naturais integrantes das 

sociedades a um interesse “grupal”357 comum. 

Há inegáveis vantagens no referido modelo, por exemplo: (i) mesmo havendo a 

aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, haveria uma maior 

dificuldade para alcançar aqueles membros familiares que não estiverem vinculados por relação 

societária formal; (ii) os membros familiares que não estiverem pessoalmente vinculados 

estarão melhor resguardados de sanções aplicadas às sociedades que sejam extensíveis a sócios 

e administradores358; (iii) a natureza não solene do ajuste (ainda que necessários a forma escrita 

e o arquivamento para assegurar a oponibilidade a terceiros e à própria sociedade)359, permitiria 

a constituição de ajustes sigilosos; (iv) pode-se atender às políticas de credores que demandam 

avais e fianças de todos os sócios sem necessariamente comprometer todo o patrimônio 

familiar. 

Neste particular, deve-se observar que o aparente prejuízo decorrente do não registro do 

acordo na sede da sociedade foi reduzido com a natural evolução da lei processual. A execução 

específica que já esteve condicionada ao arquivamento do instrumento perante a sede da 

sociedade passou a se tornar a regra geral, tornando prescindível a providência de publicidade 

do ajuste360.  Neste particular, mesmo que não haja o respeito ao ajuste pela presidência do 

órgão colegiado – como determina o §8o da Lei 6.404/1976361 - a anulação da votação é possível 

por ordem da autoridade jurisdicional investida, ressalvadas opiniões em sentido contrário362. 

 
357 Mantém-se a expressão “grupal” entre aspas dada a questionável qualificação da referida estrutura como um 

grupo societários. Feita a ressalva nessa ocasião, faremos a referência à estrutura como grupal, independentemente 

da controvérsia sobre a sua qualificação. 
358 A situação ganha relevo especial no âmbito da indústria do petróleo, em que a pena de revogação de autorização 

é cumulada com medida restritiva extensível aos “responsáveis pela pessoa jurídica” (Lei 9.847/1999, art. 10, §1o 

c/c art. 32, parágrafo único do Decreto 2.953/1999). BRASIL. Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999. Dispõe 

sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades 

relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 jan. 1999. 
359 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.51-52. 
360 ABRAÃO, Eduardo Lysias Maia. Acordos de acionistas típicos e atípicos. In: COELHO, Fabio Ulhoa (Org.). 

Tratado de Direito Comercial. v.4. São Paulo: Saraiva, 2015, p.62. 
361 § 8º O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto 

proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. 
362 “No brasil, podem ser celebradas convenções de voto que não constituam acordos de acionistas, desde que não 

violem disposições legais e de ordem pública. Sua grande desvantagem é a não eficácia perante terceiros. Assim, 

se um acionista votar em desconformidade com o acordado, seu voto é válido. Caberá aos demais apenas pleitear 

reparação por descumprimento de obrigação contratual”. (RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de voto das 

sociedades anônimas. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.345) 
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De outro lado, merecem atenção as observações apresentadas por Luís André N. de 

Moura Azevedo, notadamente apontando os impactos negativos do tempo necessário à 

obtenção de provimento jurisdicional, bem como em relação ao encadeamento das decisões363.   

Duas questões aparentam constituir óbices jurídicos à modelagem cogitada, que 

merecem exame mais específico, quais sejam, a participação de terceiros que não detenham 

formalmente a condição de sócio, e a necessidade de respeito ao interesse social, sendo esta 

última enfrentada mais adiante, considerando ambas as estruturas cogitadas. 

 

3.3.1 Partes integrantes do Acordo de Sócios e a possibilidade de vincular os votos 

 

O modelo pensado enfrenta um aparente óbice, qual seja, a (im)possibilidade de que 

terceiro, que não seja formalmente titular de quotas ou ações da sociedade participe do processo 

de formação da vontade social. A lei 6.404/1976 restringe sobremaneira até mesmo a 

representação de sócios nas assembleias gerais364, limitando-a, no caso das sociedades de 

capital fechado a administradores, acionistas ou seus advogados.  

Há uma preocupação legislativa específica em garantir que terceiros alheios ao quadro 

social não exerçam o voto em benefício próprio, em detrimento do interesse social, dentre tantos 

outros problemas. Neste sentido, leciona Renato Ventura Ribeiro: 

A complexidade e a importância do tema do exercício do voto por procuração podem 

ser medidas pela quantidade de monografias sobre o assunto, nenhuma no direito 

brasileiro. Apesar do tema ser bastante amplo, dados os limites do presente trabalho, 

será feita apenas uma breve analise das principais questões relacionadas à 

representação para exercício do voto. 

Em alguns países o tema é objeto de intensa polêmica e estudos, em razão da 

utilização de exercício de voto pelo representante mais para atendimento de seus 

interesses próprios do que para defesa do representado e da companhia. Daí a 

preocupação dos legisladores em estabelecer, com fortes razões, uma série de 

restrições, inclusive proibição de representação.365 

Sendo assim, à primeira vista, a vinculação da sociedade à vontade formada por 

indivíduos que não compõem o seu quadro de sócios poderia revelar-se problemática.  

 
363 AZEVEDO, Luís André N. de Moura. Controle Minoritário: Dissociação entre voto e participação econômica 

na Companhia Aberta. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.209. 
364 § 1º O acionista pode ser representado na assembléia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, 

que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser 

instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. 
365 RIBEIRO, Renato Ventura. Direito de voto das sociedades anônimas. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.323. 
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Modesto Carvalhosa posiciona a relevância e a usualidade da participação de terceiros, 

seja no contexto de contratos de financiamento da atividade, ou ainda de operações de alienação 

de participação societária366, não apontando óbices à sua participação. Em contraponto, Bulhões 

Pedreira e Lamy Filho indicam categoricamente que a presença de terceiros é incompatível com 

a estruturação de acordos de acionistas: 

Não são acordos de acionistas os contratos firmados entre acionistas controladores e 

terceiros não acionistas, mediante os quais o acionista assume compromissos de 

voto367. 

A referida obra não esclarece se a vedação imporá nulidade do ajuste eventualmente 

celebrado, ou se apenas impedirá a formação de acordo de acionistas típico, sujeito às 

prerrogativas previstas no art. 118 da Lei Acionária. Contudo, em parecer mais específico os 

referidos professores são categóricos e afirmam: “(...) o negócio jurídico pelo qual o acionista 

cede a terceiros um dos direitos que integram a ação é nulo.368” 

Ao contrário do que se poderia inicialmente cogitar, a formulação proposta pelos 

Professores Bulhões Pedreira e Lamy Filho não sepulta a possibilidade ora cogitada, e 

tampouco eiva de nulidade a solução contratual que se propõe. A questão reside no fato de que 

os membros do Conselho de Família do caso em estudo não são “terceiros”. 

Como já visto em tópico próprio do presente trabalho, a compreensão de poderes, 

direitos e deveres partilhados entre os membros familiares é suficiente para a configuração de 

uma sociedade em comum, com objeto de holding. Ou seja, apesar de formalmente registradas 

de outra forma, as quotas e ações de todas as sociedades sob o controle da família pertenceriam 

a todos os membros do Conselho de Família, por meio de uma sociedade despersonificada. 

De outra mão, na mesma obra ora referenciada – que indica a impossibilidade de 

atribuição do poder de voto a terceiros - os Pareceristas indicam a possibilidade de vinculação 

de votos por meio de uma sociedade não personificada, um acordo de votos consorcial. Neste 

caso, os indivíduos que comparecem à assembleia o fazem na condição de representantes 

formais perante aquela estrutura e, cumulativamente, na condição de sócios de fato entre si. 

No caso em estudo, os sócios compareceriam às assembleias cumulativamente como 

sócios integrantes daquela sociedade e sócios de fato dos membros do Conselho de Família, 

 
366 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.46-47. 
367 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.322.  
368 LAMY Filho, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. v.2. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1996, p.292. 
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que comporiam a “holding de fato”. A configuração e o reconhecimento da sociedade de fato 

viabilizam a vinculação de voto por meio do instrumento do acordo de acionistas: 

O negócio pelo qual um grupo de acionistas contrata exercer seu direito de voto de 

modo uniforme é de natureza societária, haja ou não personificação da sociedade: 

a) os acionistas podem organizar-se firmando contrato social levado a registro público 

para efeito de a sociedade adquirir personalidade jurídica; nesse caso, transferem suas 

ações para uma sociedade “holding”, que comparece às assembleias gerais como 

titular do direito de voto, mas o conteúdo do voto continua a ser definido pelos sócios 

da “holding”; 

b) se o grupo se organiza mediante acordo consorcial369 há contrato de sociedade não 

personificada e os acionistas, além de exercerem o direito de voto como membros do 

consórcio, continuam a comparecer às Assembleias Gerais da companhia como seus 

acionistas”370 

Neste caso, reconhecida a existência de sociedade de fato, não há razão para se 

questionar o Conselho de Família como órgão pluri-societário válido. Deve-se recordar que a 

vedação de vincular o voto à vontade de terceiros decorre da indivisibilidade e uniformidade 

dos direitos do acionista, e é pressuposto da autonomia societária371.  

Por outro lado, não há dúvidas de que o direito brasileiro é plenamente compatível com 

estruturas de condomínios sobre quotas ou ações372. Tampouco se poderia questionar a 

existência das sociedades de fato, dada a sua tipificação legal e o seu recorrente reconhecimento 

por tribunais, inclusive para atribuir o status de sócio de sociedade regularmente constituída a 

quem não figura formalmente em tal posição373. Há, ainda, o reconhecimento doutrinário da 

viabilidade de se utilizar a sociedade em comum como modelo para estruturação de negócios374. 

 
369 Deve-se esclarecer que os Autores aqui não estão fazendo referência aos consórcios previstos no art. 278 e 

seguintes da lei acionária, mas aos acordos de acionistas consorciais, que determinam o voto uniforme dos seus 

membros. 
370 LAMY Filho, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. v.2. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1996, p.293. 
371 LAMY Filho, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. v.2. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1996, p.292-293. 
372 Há expressa regulação legal sobre o tema, tanto no âmbito das Sociedades Limitadas (art. 1.056, §2º, CC/2002) 

quanto das Sociedades Anônimas (art. 28, parágrafo único da Lei 6.404/1976) 
373 Há, por exemplo, recente julgado do TJSP neste sentido: “- Ação indenizatória - Fase de cumprimento de 

sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da executada do processo principal, para atingir os bens 

pessoais do seu sócio, que também é administrador e sócio oculto da empresa agravante, composta por membros 

da sua família - Admissibilidade, diante das peculiaridades do caso - Decisão mantida - Agravo não provido.   

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n.2239012-42.2019.8.26.0000; 

Relatora: Silvia Rocha. Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado. Foro de São José dos Campos - 4ª Vara 

Cível. São José dos Campos, SP, 29 de novembro de 2019).” 
374 “Como demonstrado acima, a sociedade em comum não é um tipo societário contrário ao ordenamento jurídico. 

Desta forma, não há ilicitude em adotá-lo para a realização de parcerias empresariais para as quais não se pretenda 

constituir uma nova pessoa jurídica” (LOPES, Christian Sahb Batista. Sociedade em comum e sociedade em conta 

de participação como técnicas de implementação de parcerias empresariais. In: BOTREL, Sérgio. Direito 

Societário: análise crítica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.329) 
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Eventual óbice poderia ser transposto por meio da equiparação do Conselho de Família 

à chamada “reunião prévia”, amplamente aceita pela doutrina nacional como órgão 

societário375, e bem explicado por Nelson Eizirik: 

Os acordos de acionistas serão da espécie acordo de voto em bloco quando, na 

respectiva convenção, os seus signatários instituírem um órgão deliberativo interno, 

geralmente designado de "reunião prévia". 

Em outras palavras, contendo o acordo de acionistas o procedimento de reunião prévia 

para que os contratantes decidam antecipadamente sobre a maneira como irão votar 

as ações componentes do controle nas assembléias e como serão dados os votos dos 

representantes desse mesmo acordo nas reuniões do conselho de administração ou da 

diretoria, estará caracterizada a existência do acordo de voto em bloco376. 

 A descrição apresentada é completamente compatível com o modelo em construção no 

caso em estudo. A estrutura formada é de um órgão societário com atribuição de definição 

prévia sobre o conteúdo do voto a ser proferido nas assembleias gerais. 

Conclui-se, portanto, que haveria óbices teóricos à formulação de acordos de acionistas 

trans-sociais caso a definição do exercício do poder de voto nas assembleias fosse delegada a 

terceiro, estranho à sociedade. Por outro lado, as peculiaridades do caso em estudo, que 

determinam a configuração de uma sociedade de fato com objeto de holding autorizam a 

vinculação do voto por meio de acordo de sócios que espraiará os seus poderes nas diversas 

sociedades. 

 

3.3.2 Configuração de estrutura grupal sem a formalização de uma Holding 

 

Para que se avalie a conveniência da modelagem que se cogita é necessário realizar uma 

incursão técnica sobre a estrutura que seria formada, e seu eventual enquadramento como grupo 

societário. A qualificação jurídica dos grupos é elemento central e reconhecidamente complexo, 

como se observa das lições de Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho: 

A questão prejudicial a ser resolvida em lei é, precisamente, a da caracterização do 

grupo. Quando deve ser reconhecida juridicamente a sua existência, para o efeito de 

aplicação das normas regulamentares específicas? A indagação envolve duas 

preocupações fundamentais. É mister, de um lado, que a definição legal do grupo seja 

suficientemente clara e precisa, de modo a corresponder ao valor de certeza jurídica 

que deve animar toda lei bem feita, notadamente nesse campo. Mas, por outro lado, é 

 
375 SILVA, Thiago José da. Limites à vinculação de administradores a acordo de acionistas. 2014. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

doi:10.11606/D.2.2014.tde-27012015-164557. Acesso em: 07 dez. 2019, p.68. 375  
376 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas – Arquivamento na Sede Social – Vinculação dos Administradores e 

de Sociedade Controlada. In: EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.30. 
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também necessário que essa definição seja bastante ampla e “aberta” de modo a não 

excluir do seu alcance as formas mais sutis, ou menos ortodoxas, de grupo econômico, 

dando sempre ao juiz uma boa latitude de apreciação.377 

Como já visto em tópico anterior do presente trabalho, o legislador brasileiro adotou o 

modelo alemão, reconhecendo expressamente as estruturas de grupos formais e, também, 

regulando as relações de coligação e controle que formam grupos de fato.  No caso em estudo, 

a estrutura de grupos de direito não foi efetivada, o que afasta este tema do estudo. Pende, 

portanto, a análise sobre a configuração de grupos de fato. 

A estrutura de grupos de fato pressupõe a existência de relações de controle e coligação, 

além do requisito da unidiretividade, já explorado acima. Este último requisito – menos 

controverso no caso em estudo – resta evidenciado pela conjugação de esforços familiares para 

o desenvolvimento dos múltiplos negócios em que se investiu, deliberando conjuntamente. 

De outra mão, as demais relações merecem ser examinadas amiúde. Isso, porque o 

controle, neste caso, não seria exercido por um ente personificado, mas por uma sociedade em 

comum ou, em outra visão, pelas pessoas naturais que a compõem. Ao tratar de relações de 

coligação e controle378 – das quais se extrai a ideia de grupo de fato379 – regula-se relações 

inter-societárias, e não com pessoas naturais380. De outra mão, a legislação não faz expressa 

diferença entre sociedades personificadas e despersonificadas. 

Poder-se-ia cogitar que a ausência de especificação na LSA decorreria do fato de que 

aquela norma apenas regularia sociedades por ações, personificadas. Contudo, o Código Civil 

que também regula a matéria, faz referência a sociedades controladas e controladoras381, sem 

indicar a necessidade de personificação. Trata-se da mesma norma que qualifica “sociedade”, 

 
377 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.312-313. 
378 Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades 

coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 

§ 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é 

titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o 

poder de eleger a maioria dos administradores. 
379 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p.201-202. 
380 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v.2. São Paulo: Saraiva, 1986, p.227. 
381 “Art. 1.098. É controlada: 

I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da 

assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; 

II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas 

possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.” 
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atribuindo-lhe conceito382 que prescinde de regularidade ou personificação para que seja 

reconhecido383. 

Modesto Carvalhosa, sem enfrentamento específico relativo às sociedades 

despersonificadas, afirma que “Podem compor do grupo de fato sociedades de qualquer 

tipo.”384 Não vemos razões para criar restrições não feitas pelo legislador. Reforçando a 

compreensão, observa-se ainda que Lamy Filho e Bulhões Pedreira reconhecem dentre as 

estruturas de coligação e controle o “controle comum”: 

Sociedades sob Controle Comum – A LSA não define mas a legislação posterior usa, 

inclusive a Lei nº 10.303/2001 (na nova redação dada ao §4º do art. 264) a expressão 

“sociedades sob controle comum” que significa duas sociedades que, embora não 

tenham necessariamente entre si relações de participação societária, são controladas, 

direta ou indiretamente pelo mesmo acionista controlador ou a mesma sociedade 

controladora385. 

Identificamos, portanto, que, mesmo sem a formalização da sociedade de controle, há 

de se reconhecer a existência de um grupo de fato na estrutura societária controlada por uma 

holding qualificável como sociedade em comum. Além do mais, também sob a perspectiva 

funcional, não há muitas dúvidas de que o caso estudado é de um grupo de fato, ou seja, que as 

pessoas e estruturas se comportam como integrantes de um grupo. Daniel de Ávila Vio noticia 

que tal formulação já foi reconhecida na Itália: 

Da experiência comparada, é possível mencionar decisão italiana – anterior à reforma 

do direito dos grupos de 2003 – que determinou a falência de sociedade em comum 

entre pessoas físicas que, na visão do tribunal, operava como uma holding gestora de 

participações em sociedades personificadas (...)386 

Naturalmente, a configuração do grupo de fato neste caso não atrairia a incidência do 

art. 243 da Lei Acionária, do qual se extraem os pressupostos jurídicos do grupo de fato. Isso 

porque as definições de controlada e coligada são apresentadas no contexto de requisitos das 

 
382 Não se ignora as críticas que se faz ao conceito de sociedade fixado no código civil (por exemplo: CORRÊA-

LIMA, Osmar Brina. Conceito, personalização e classificação das sociedades. In: COELHO, Fábio Ulhoa 

(Coord.). Tratado de direito comercial. v.1. São Paulo: Saraiva, 2015, p.281), entretanto, a compreensão e 

interpretação lógico-sistemática da norma deverá partir da sua estrutura, tal como posta. 
383 Tratamos aqui do seguinte dispositivo do Código Civil: “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.” 
384 CARVALHOSA, Modesto. Tratado de Direito Empresarial. v.3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 

p.1042. 
385 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.1397. 
386 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.193. 
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demonstrações financeiras, logo, impertinentes a uma estrutura controlada por sociedade em 

comum. 

Por consequência, o reconhecimento do grupo de fato permitirá a aplicação das 

construções doutrinárias e jurisprudenciais para solução das questões em estudo. 

  

3.3.3 Restrições decorrentes da manutenção da Sociedade em Comum 

 

A utilização de estrutura não regular para exercício (direto ou indireto) de atividade 

empresarial gera uma série de consequências, inclusive a limitação ao exercício de direitos 

resguardados às sociedade formais e/ou às sociedades personificadas. Monica Gusmão 

apresenta uma relação de tais restrições: 

• não podem requerer recuperação judicial e extrajudicial. 

• incidem em falência fraudulenta. 

• não podem requerer a falência dos seus devedores. 

• podem requerer a própria falência (autofalência). 

• não podem participar de licitações públicas. 

• não podem se registrar no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ -, nos 

cadastros estaduais e municipais e no INSS. 

• não tem personalidade jurídica mas têm legitimação processual e existência 

reconhecida por lei. 

• responsabilidade solidária e ilimitada dos sócio que contratou pela sociedade e 

subsidiária dos demais. 

• a falência da sociedade acarreta a falência dos sócios com responsabilidade 

ilimitada387 

Dadas as características de uma holding de fato, boa parte das preocupações acima 

elencadas perde importância. As questões ligadas a responsabilidade e falência terão menor 

relevância, tendo em vista a natureza não operacional das holdings societárias. Neste contexto, 

muito dificilmente haverá a assunção de obrigações (e mesmo de direitos) significativos perante 

terceiros, logo, as questões ligadas a “blindagem patrimonial” revelam-se secundárias. 

Ocorre que, soma-se, neste caso, às consequências acima listadas, aquelas decorrentes 

da estrutura grupal. Dentre elas, duas nos chamam mais a atenção: a majoração dos riscos de 

insubordinação às determinações grupais, e a dificuldade de alocação e distribuição de 

 
387 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.226. 
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resultados sociais. O primeiro destes temas será abordado logo abaixo, em análise comparativa 

entre os modelos ora estudados, já em relação ao segundo, merece atenção (e adaptação ao 

presente caso) o alerta lançado por Christian Sahb Batista Lopes: 

Como demonstrado acima, a sociedade em comum não é um tipo societário contrário 

ao ordenamento jurídico. Desta forma, não há ilicitude em adotá-lo para a realização 

de parcerias empresariais para as quais não se pretenda constituir nova pessoa jurídica. 

A responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, entretanto, poderá aconselhar o 

uso de outro tipo societário, com ou sem personalidade jurídica. Além disso, a 

legislação tributária não reconhecerá a sociedade em conta de participação como uma 

entidade para fins de tributação. Cada um dos seus sócios deverá escriturar e oferecer 

à tributação as receitas e despesas decorrentes das atividades que desempenhar. Os 

resultados poderão, assim, ser auferidos pelos sócios em proporção diversa à 

distribuição de resultados que havia sido contratada entre eles, surgindo a necessidade 

que um sócio faça um pagamento a outro, operação que acarretará tributação que não 

existiria em outros tipos societários.388 (grifos adunados) 

Apesar de a eficiência e impactos tributários estarem excluídos do recorte proposto ao 

presente trabalho, há de se avaliar – de forma muito direta e pragmática – a facilidade com que 

os recursos chegariam aos credores residuais, no caso, os membros familiares. Em estruturas 

grupais controladas por uma sociedade de fato, a norma tributária poderá gerar um verdadeiro 

inconveniente, especialmente em relação à distribuição dos resultados auferidos pelas 

sociedades operacionais. Explica-se. 

A compreensão partilhada da existência de grupo não autorizará a simples distribuição 

de lucros às pessoas naturais que não componham formalmente o quadro de sócios. Assim, 

haveria uma maior complexidade para que os resultados das sociedades operacionais fossem 

partilhados da forma contratada, em especial quando alguma destas sociedades tiver um lucro 

excepcionalmente alto ou passar por um período de crise. 

As transferências dos valores entre sócios ou entre sociedades será tributada, 

diversamente do que ocorre com as operações de mera distribuição de lucros aos sócios, em 

 
388 LOPES, Christian Sahb Batista. Sociedade em comum e sociedade em conta de participação como técnicas de 

implementação de parcerias empresariais. In: BOTREL, Sérgio. Direito Societário: análise crítica. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.329.  
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que não há incidência de imposto retido na fonte389 e, tampouco, integra a base de rendimentos 

tributáveis das pessoas naturais390/391. 

A questão não será fonte de preocupação enquanto as estruturas societárias 

apresentarem resultados semelhantes entre si. Contudo, havendo uma discrepância nos 

resultados, pessoas que são, de fato, sócias, terão resultados substancialmente distintos. A 

equalização disso se revelará custosa, na medida em que a transferência da receita dependerá 

de um ato jurídico reconhecido também pelo sistema tributário. 

De outro lado, a tendência é que o fator se revele menos relevante quando há políticas 

claras e conservadoras de distribuição de resultados. Isso porque eventuais diferenças poderão 

ser compensadas com variações no montante a distribuir, resguardando o mesmo valor absoluto 

aos sócios. 

Um fator a ser considerado, ainda, são os tipos societários das controladas. No caso das 

sociedades limitadas, admite-se a distribuição de lucros em desproporção à participação no 

capital social392, ao contrário do que ocorre nas sociedades anônimas, como bem explica Carlos 

Mammana:  

A principal diferença entre os dois tipos societários é a possibilidade de distribuição 

desproporcional de lucros nas sociedades limitadas. O art. 1.007 do Código Civil 

dispõe: “Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na 

proporção das respectivas quotas [...]” (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, como se pode observar, a regra é que a distribuição de lucros observe 

as proporções de participação de cada um dos sócios no capital social. Entretanto, ao 

 
389 “No Brasil, o art. 10 da Lei Federal n. 9.249/95 (BRASIL, 1995, on-line) criou uma isenção específica, 

determinando que não ocorrerá a taxação sobre os lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas 

tributadas sobre o lucro real, arbitrado ou presumido, em favor dos sócios, pessoa física ou jurídica, que não terão 

o valor tributado na fonte, nem integrará a base de cálculo do seu imposto de renda.” (SANTOS, Saulo Gonçalves. 

Desconstruindo o tabu da não tributação dos lucros e dividendos. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-

e-analise/artigos/desconstruindo-o-tabu-da-nao-tributacao-dos-lucros-e-dividendos-06082019>. Acesso em: 15 

dez. 2019) 
390 FERNANDES, Edison Carlos; RIDOLFO NETO, Arthur. Contabilidade Aplicada ao Direito. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p.134. 
391 Lei 9.249/1995: “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês 

de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou 

arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do 

imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.” BRASIL. Lei nº 

9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da 

contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 

1995. 
392 “(...) o contrato social pode prever que os lucros serão distribuídos, repartidos entre os sócios, em proporção 

diferente da sua participação societária. Assim, um sócio pode ter, por exemplo, 10% do capital social e participar 

de 30% dos lucros (arts. 1.007 e 1.008 do CC)” (PRADO, Roberta Nioac; et al. Determinantes estratégicas na 

escolha do tipo societário: ltda. ou S.A.? In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico 

Marcos Diniz de (Coords.). Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p.74) 
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adotar a expressão salvo estipulação em contrário, o Código Civil abre a possibilidade 

de, mediante previsão expressa, realizar a distribuição desproporcional de lucros entre 

os sócios. 

[...] 

A LSA não contém qualquer previsão nesse sentido, justamente pelo caráter 

patrimonial inerente às sociedades anônimas. A regra, portanto, é que as distribuições 

de lucros para esse tipo de sociedades sigam sempre a proporção das participações 

dos acionistas no capital social, observadas as ressalvas que serão abordadas na 

sequência desta seção.393 

Dada a ausência de norma assemelhada ao art. 1.007 do CC/2002 na Lei da S.A., já se 

poderia inferir a impossibilidade de distribuição desproporcional dos resultados sociais nas 

sociedades institucionais. Em acréscimo a isso, o art. 109 da LSA assegura o lucro como direito 

essencial e estabelece a necessidade de tratamento igualitário aos acionistas da mesma classe. 

A exceção à regra de distribuição proporcional seria a definição de uma preferência 

específica394, nos termos do art. 17, §1º, II395 da Lei Acionária, contudo, ela também não 

resolveria o problema posto. Isso porque a preferência gera uma desproporção definida ex ante, 

não havendo a possibilidade de variação ano a ano, que viabilizasse o equacionamento das 

diferenças de resultados operacionais das múltiplas sociedades.  

Acresce à complexidade a potencial limitação nas operações intra-grupo, notadamente 

pela necessidade de resguardo à comutatividade, o que se explorará melhor no próximo tópico. 

Em suma, evidencia-se que a opção de estruturação grupal por meio de holding de fato 

gera complexidades operacionais, dentre elas, a distribuição dos dividendos apurados nas 

sociedades operacionais que integram o grupo. 

 

 
393 MAMMANA, Carlos Eduardo Martins. Análise das condicionantes para a escolha do tipo societário: 

sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos 

Negócios Aplicado e Direito Tributário Aplicado). São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 2016, p.58-59. 
394 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.188. 
395  Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 

I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo 

II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele;  

III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.    

§ 1º Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as 

ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à 

negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências 

ou vantagens: 

[...] 

II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o 

atribuído a cada ação ordinária;(...) 
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3.4 PROTEÇÃO AO INTERESSE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM O INTERESSE 

GRUPAL 

 

Admitindo-se a possibilidade de constituição de holding ou ainda a eventual assinatura 

de acordo para vinculação de voto pelos integrantes das sociedades, revela-se uma questão 

adicional: o risco de que tal poder seja exercido em desconformidade com o interesse social, e 

as possíveis consequências de tal conduta. 

O ponto de partida natural seria o reconhecimento de que as múltiplas sociedades 

poderão, circunstancialmente, se apoiar reciprocamente para a consecução de objetivos de 

longo prazo, o que consiste em pressuposto de racionalidade lógica e econômica das estruturas 

grupais, como já visto anteriormente neste trabalho. Contudo, daí surge a necessidade de se 

perquirir sobre a existência de um “interesse grupal”, em especial nos grupos de fato, no qual a 

formulação seria mais controversa. 

José Engracia Antunes indica a existência de um interesse grupal, reconhecendo que em 

vários sistemas jurídicos é viável a sujeição das controladas ao interesse total do grupo, definido 

pela controladora396. A sua análise sobre o sistema brasileiro, neste ponto, remete ao art. 273 

da Lei Societária, o que conduz à ideia de uma visão sobre grupos de direito. De outra mão, em 

parecer sobre estrutura grupal de fato, José Luiz Bulhões Pedreira indica a existência de um 

interesse grupal, não fazendo distinção entre grupos de fato e de direito: 

Essas estruturas variam segundo a função desempenhada pelas diversas sociedades e 

seu grau de integração, e quando compreende uma sociedade controladora de todas as 

demais, há um grupo de sociedades que se caracteriza pela direção unificada e por um 

interesse do grupo, distinto do interesse social de cada sociedade397.  

Daniel de Avila Vio faz percuciente estudo sobre o tema e critica a formulação do 

chamado “interesse grupal”, contudo, reconhece a sua compatibilidade com o sistema jurídico 

 
396 “However, it goes almost without saying that within a polycorporate enterprise the global interest of the 

group(...) ranks before the particular interest of each constituent corporation” (ANTUNES, José Augusto 

Engracia. The governance of corporate groups. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR, 

Walfrido Jorge (Orgs.). Os grupos de sociedades – organização e exercício da empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p.40) 
397 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Acordo de Acionistas Sobre Controle de Grupo de Sociedades. Validade da 

Estipulação de que os Membros do Conselho de Administração de Controladas Devem Votar em Bloco Segundo 

Orientação Definida Pelo Grupo Controlador. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito 

Empresarial: sociedade anônima. v.3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.795-828. 
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atual398. Dado o panorama doutrinário, partir-se-á da premissa de que é possível a existência de 

um interesse inerente ao grupo, distinto do das sociedades que a compõem. 

Em aprofundamento, portanto, há de se perquirir se há diferença sobre a existência ou 

conteúdo de interesse grupal em estruturas de grupos de fato.  

Eduardo Secchi Munhoz propõe que uma visão dos grupos de fato a partir de sua função 

socioeconômica demandaria o reconhecimento do interesse grupal. Arremata indicando que 

negar tal fato significaria negar a realidade399. 

Viviane Muller Prado, por outro lado, propõe um descolamento do conceito de interesse 

grupal, mas reconhece a existência do interesse do controlador, bem como a submissão das 

controladas a tal interesse400. Obtempera a posição, contudo, propondo um mecanismo 

adequado para exame de conflitos de interesses no âmbito de tais estruturas. 

Gustavo Saad Diniz, em sentido diverso, constrói uma clara distinção nos regimes 

próprios dos grupos de fato e de direito. Referenciando trabalhos de Erasmo Valadão, Lacerda 

Teixeira e Tavares Guerreiro, afirma que não há que se falar em interesse grupal nos grupos de 

fato, mas apenas em grupos de direito. Vejamos um excerto:401 

Por outro aspecto, conforme afirma José Alexandre Tavares Guerreiro, nos grupos de 

direito é possível delimitar a existência de interesse comum, do grupo, distinto do 

interesse da controladora – derivando tal assertiva do art. 276 da LSA. Já nos grupos 

de fato, não há o interesse do grupo como um todo, identificando –se interesses da 

controladora e das controladas emoldurados pelo art. 115 da LSA402. 

Tendemos ao alinhamento com esta última corrente doutrinária, e defendemos a 

compreensão mais estrita da norma societária brasileira. Em análise preliminar, atribuímos boa 

parte da chamada “crise do direito dos grupos” à deturpação da racionalidade construída na 

interpretação da lei. É de se dizer que os incentivos econômicos à formalização de grupos de 

direito seriam bastante diversos caso houvesse uma leitura mais estrita sobre os limites para 

interações nos grupos de fato403. 

 
398 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.232. 
399 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Estrutura de Governo dos Grupos Societários de Fato na Lei Brasileira: Acionista 

Controlador, Administradores e Interesse do Grupo. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de. et. al. Direito 

Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013, p.287. 
400 PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.241. 
401 DINIZ, Gustavo Saad. Grupos Societários: da formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.29. 
402 DINIZ, Gustavo Saad. Grupos Societários: da formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.29-30. 
403 Em nossa visão, a crise que a doutrina narra em relação à disciplina dos grupos no Brasil deriva exatamente de 

uma distorção causada pela própria doutrina quando da interpretação de tais relações. Deixaremos de aprofundar 

o exame neste caso por conta do recorte prático que se atribui ao presente trabalho. 
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Não obstante a nossa posição pessoal, é necessário reconhecer que o caso ora examinado 

se submete a um ambiente de incerteza jurídica, em que não há como assegurar qual será a 

premissa adotada pelo julgador de eventual conflito societário. Tal circunstância nos leva a 

mapear um risco adicional a ser considerado no caso concreto, qual seja, a recusa de 

cumprimento a determinações emanadas dos detentores do controle por órgãos de sociedades 

controladas. 

A preocupação é bem mapeada em caso específico, que foi objeto de parecer do Prof. 

Nelson Eizirk. Discutiu-se, no caso, a obrigação constante em acordo de acionistas que 

determinava a realização de Oferta Pública Inicial de ações em face de previsão em acordo de 

acionistas. A conclusão alcançada pelo Parecerista foi de que a obrigação decorrente do acordo 

de acionistas se revelaria ineficaz caso o seu cumprimento se revelasse contrário ao interesse 

social: 

Como referido, a lei societária tutela o interesse social erigindo-o à categoria de um 

princípio, qualificando esse interesse social como superior ao interesse dos próprios 

sócios. 

Assim, o acionista, quer majoritário quer minoritário, é responsável pelo conteúdo de 

seu voto e tem a obrigação de exercê-lo sempre no interesse da companhia, conforme 

dispõe o art. 115 da Lei nº 6.404/76 

[...] 

Diante do exposto, pode-se verificar a existência de um princípio básico que permeia 

nossa lei societária, qual seja: é ilegítima qualquer decisão que não tenha como 

objetivo o interesse da companhia, mas que vise a beneficiar determinado acionista 

ou grupo de acionistas ou mesmo terceiros em detrimento da sociedade.404  

Longe de ser entendimento isolado, a preocupação com o desvio em relação ao interesse 

social está presente em múltiplos trabalhos405 Não há dúvidas de que o conteúdo do interesse 

social é objeto de elevada controvérsia406, notadamente quando se pretende oferecer 

consequências em casos concretos. 

 
404 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas. Invalidade de Cláusula que Impõe Obrigação à Companhia. 

Prevalência do Interesse Social sobre os termos do Acordo de Acionistas. Invalidade de Contrato Acessório que 

Obriga a Companhia a Adquirir as Próprias Ações. In: EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005, p.10. 
405 Sobre o tema: “(...) deixando de existir uma convenção grupal, a subordinação de uma sociedade ao interesse 

de outra é ilegal e abusiva. O art. 117, § 1º, alínea a considera abuso de poder do controlador ‘orientar a companhia 

para fim estranho ao seu objeto social ou lesivo ao interesse nacional” (COMPARATO, Fábio Konder; 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, 

p.314) 
406 Para um mapeamento doutrinário: SILVA, Thiago José da. Limites à vinculação de administradores a acordo 

de acionistas. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/D.2.2014.tde-27012015-164557. Acesso em: 16 dez. 2019, p.35. 
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Ainda que se admita a concepção de interesse social como “aquele determinado pela 

maioria dos sócios”407 – o que asseguraria maior força à estrutura de comando - a relação de 

incerteza persistirá. Isso porque a definição sobre a comutatividade das relações empresariais é 

por si, altamente complexa, exatamente porque a formulação de relações contratuais 

empresariais se dá em ambiente de incertezas, com a ponderação e assunção de riscos, e 

naturalmente construída por uma racionalidade limitada408. 

No ambiente dos grupos, a situação se revela ainda mais delicada, tendo em vista que a 

percepção sobre a comutatividade haverá de se construir em critério eminentemente subjetivo 

e a sua aferição perpassará, naturalmente, pela comparação com operações anteriores e 

situações hipotéticas409. Merecem transcrição as conclusões de Daniel de Avila Vio sobre o 

tema: 

Com a exceção dos abusos mais grosseiros, salta aos olhos a complexidade e a alta 

dose de subjetividade inerentes à aferição do caráter equitativo de determinada 

operação intragrupo, ainda que se analise contrato isolado, una tantum. Tratando-se, 

porém de relação continuada e de longo prazo – como frequentemente são os contratos 

efetivadores da “economia interna” dos grupo de fato – a questão adquire 

complexidade exponencialmente maior410.  

A complexidade aumenta exponencialmente quando se contempla também as sinergias 

grupais como elemento relevante na análise de prejuízo e comutatividade, seja para reafirmar a 

necessidade de sua distribuição equitativa411, seja para debater a possibilidade de que ele seja 

utilizado para compensar eventuais relações individualmente prejudiciais412, ainda que 

respeitável doutrina proponha métodos para mitigação de tais problemas413.  

Se, de um lado, o caráter casuístico e subjetivo da análise sobre tais relações poderá 

gerar estímulos à apropriação de benefícios pelo controlador, de outro, também facilitará 

 
407 SILVA, Alexandre Couto. Conflito de interesses: problemas de agência. In: SILVA, Alexandre Couto (Org.). 

Direito societário: estudos sobre lei de sociedades por ações. São Paulo: Saraiva, 2013, p.23. 
408 Sobre o tema, merece leitura a obra clássica de Paula Forgioni (FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: 

teoria geral e aplicação. 3.ed. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018).  
409 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.259-261. 
410 VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.262. 
411 CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. A responsabilidade dos administradores de sociedades integrantes de 

grupos de fato. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun (Orgs.). Governança Corporativa: 

avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.832. 
412 Contrariamente à possibilidade de compensação: VIO, Daniel de Avila. Grupos societários. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016, p.265. 
413 PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2016, 

p.247-252. 
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despertará a recorrente litigiosidade sobre o tema das relações intra-grupo, o que é agravado 

pela baixa estrutura institucional brasileira para lida com o tema414.  

Além da recalcitrância dos sócios, a questão poderá ainda sofrer a influência dos 

Administradores, preocupados com o regime de responsabilidade fixado pela LSA: 

Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer 

sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as 

operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente 

comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a 

companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao 

disposto neste artigo. 

A norma, ainda, pode ser aplicada no âmbito das sociedades limitadas, por simples 

interpretação racional e sistemática das normas societárias415. 

No caso em estudo, adotado o primeiro modelo, as tendências podem ainda ser 

potencializadas pelo fato de que nem todos estarão formalmente nos registros de todas as 

sociedades. Tenderão, possivelmente, as partes, a proteger as sociedades que integram, 

inclusive posicionando-se em regime adversarial em relação as demais sociedades do grupo. O 

tema pode ser explicado, inclusive, por meio de elementos de economia comportamental, a 

exemplo do endowment effect e a tendência à formação de grupos, com oposição a outros416. 

 

3.5 RECONHECIMENTO DO ESTADO ATUAL DA TÉCNICA. VINCULAÇÃO DAS 

CONTROLADAS ÀS DECISÕES EMANADAS DAS CONTROLADORAS. 

 

Potencial fator para mitigação do problema narrado no item anterior consistiria na 

autorização jurídica para vinculação de todas as sociedades controladas ao interesse da 

controladora, mesmo em grupos de fato. A vinculação LSA: 

Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência 

para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser 

observados pela companhia quando arquivados na sua sede. 

[...] 

 
414 Sobre a estrutura institucional para lida com tais litígios em diversas jurisdições: ENRIQUES, Luca. et al. 

Transações entre partes relacionadas. In: KRAAKMAN et al. (Org.) A Anatomia do Direito Societário: Uma 

Abordagem Comparada e Funcional. São Paulo: Singular, 2018, p.313-316. 
415 CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. A responsabilidade dos administradores de sociedades integrantes de 

grupos de fato. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun (Orgs.). Governança Corporativa: 

avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p.827. 
416 Para uma breve explicação sobre os conceitos: FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e 

aplicação. 3.ed. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018, p.105-106. 
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§ 8o O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia 

não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente 

arquivado.                              

§ 9o O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração 

da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de 

acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo 

de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações 

pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. 

Ressalvada a nossa crítica à decisão legislativa – a ser melhor desenvolvida em outro 

momento, por fugir ao escopo do presente trabalho – deve-se reconhecer que “a grande maioria 

da doutrina reconhece a indisputabilidade da força vinculativa do acordo à administração417”. 

Daí, construiu-se também, na linha apresentada por Bulhões Pedreira e Lamy Filho, a 

vinculação dos órgãos de todas as sociedades controladas, por meio do chamado “efeito em 

cascata” ou “pass-through”: 

Observância do Acordo pelos Órgãos das Controladas – Os órgãos das sociedades 

controladas do grupo têm o dever de observar as estipulações do acordo de acionistas 

que organizam o grupo de controle da sociedade controladora, pois: (a) a situação da 

controlada sujeita  a controle indireto é igual à da sociedade sujeita a controle direto, 

o que fundamenta a aplicação analógica da norma do artigo 118; (b) a natureza e o 

conteúdo do poder de controle indireto são iguais aos do controle direto e a estrutura 

do grupo de sociedades é hierarquizada, tal como a da companhia; e (c) o grupo 

controlador exerce o cargo supremo na estrutura hierárquica do grupo de sociedades 

e as estipulações do acordo que organizam esse cargo obrigam  os órgãos dessa 

estrutura como expressões do poder hierárquico.418 

O entendimento, inclusive, foi reiterado por Bulhões Pedreira em parecer específico 

sobre o tema419, sendo o seu entendimento também seguido por Nelson Eizirik: 

Ou seja, ao manifestar a vontade da controladora nos órgãos sociais da controlada, 

está o administrador obrigado a seguir o sentido do voto determinado pelos membros 

do bloco de controle. 

Nessas condições, não há dúvida de que os efeitos do acordo de acionistas serão 

diretamente estendidos para as sociedades controladas420. 

Na mesma linha, Modesto Carvalhosa afirma: 

 
417 SILVA, Thiago José da. Limites à vinculação de administradores a acordo de acionistas. 2014. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

doi:10.11606/D.2.2014.tde-27012015-164557. Acesso em: 07 dez. 2019, p.69. 
418 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.1412. 
419 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Acordo de Acionistas Sobre Controle de Grupo de Sociedades. Validade da 

Estipulação de que os Membros do Conselho de Administração de Controladas Devem Votar em Bloco Segundo 

Orientação Definida Pelo Grupo Controlador. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito 

Empresarial: sociedade anônima. v.3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.795-828. 
420 EIZIRIK, Nelson. Acordo de Acionistas – Arquivamento na Sede Social – Vinculação dos Administradores e 

de Sociedade Controlada. In: EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.38. 
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Os acordos visando ao exercício do poder de controle, como contratos sociais que são, 

produzem seus efeitos não apenas no âmbito da companhia controladora, mas 

necessariamente, na esfera das companhias controladas.421 

Evidencia-se, portanto, aparente consolidação do entendimento relativo ao exercício do 

poder de controle “em cascata” nos órgãos sociais e estruturas grupais422. Dentre os pontos 

comuns às explorações doutrinárias, temos a referência ao julgamento da Apelação n. 161.344-

1/9, de Relatoria do Des. Ney Almada, do TJSP, com publicação em 26/11/1992. 

Se, por um lado, temos fortes reservas à conclusão da maioria doutrinária, curvamos a 

nossa pragmática análise – dado o seu objetivo eminentemente prático – à conclusão de que 

esse, muito provavelmente423, será o entendimento adotado por juízes ou árbitros quando se 

depararem com a questão.  

Também não vislumbramos questões relevantes decorrentes da adoção, também de 

sociedades limitadas na estrutura grupal. Isso porque, à míngua de normas específicas sobre o 

tema no código civil, a questão será resolvida por referência analógica ou supletiva da LSA, 

ainda que necessários alguns cuidados com formalidades, a exemplo da forma e local do 

registro424. 

 

3.6 AFINAL, MELHOR SEGUIR A ORTODOXIA OU INOVAR? 

 

Da narrativa apresentada fez-se a análise de pontos relevantes em relação a dois modelos 

concorrentes para regulação de grupos societários de fato, consistentes em empresas familiares. 

Em um primeiro modelo – o tradicional – propõe-se a constituição de uma holding para 

organização dos direitos políticos e patrimoniais dos sócios.  

 
421 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 5.ed. v.2. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p.728-729. 
422 RIBEIRO, Milton Nassau. Vinculação dos administradores ao acordo de acionistas em confronto com a 

governança corporativa. In: BOTREL, Sérgio (Coord.). Direito Societário: análise crítica. São Paulo: Saraiva, 

2012, p.426. 
423 Ressalvamos, contudo, não termos identificado um acórdão sequer do STJ sobre o tema, mesmo após realização 

de pesquisa em sua base de decisões tendo como argumentos de pesquisa os dispositivos legais relevantes. 
424 ROCHA, Eduardo Augusto Franklin. Acordo de Quotistas nas Sociedades Limitadas. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2011, p.111. 
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Alternativamente, apresentou-se a possibilidade de estruturação do grupo utilizando 

recurso menos comum, a formação de estrutura por meio de acordo de sócios celebrado no 

âmbito de uma sociedade em comum. 

Como se observou, ambos os modelos são eivados de complexidades e inseguranças, 

aliás, bem próprias do sistema jurídico brasileiro. Do ponto de vista estrutural, a priori, ambos 

os modelos poderiam ser idênticos, tendo em vista que são construções feitas no âmbito da 

autonomia contratual organizativa, contudo, com fragilidades em pontos diversos. 

A proposta pouco usual parece conferir uma maior segurança e proteção perante 

terceiros, notadamente pela possibilidade de ajustes de natureza sigilosa ou apenas parcialmente 

públicos, utilizando estruturas de contratos coligados. Há, ainda, uma maior flexibilidade das 

estruturas, dado o seu caráter não institucionalizado. 

Por outro lado, à medida em que esse modelo tenta se apropriar de estruturas mais 

encorpadas, o ônus de regulamentação é crescente. O Conselho de Família, na estrutura 

atualmente vigente, precisaria de estrutura contratual bastante arrojada que o lastreasse. Na 

mesma linha, o conselho consultivo empossado precisaria de arranjos bem específicos em 

relação à modalidade de contratação de seus membros, os seus deveres fiduciários e o seu 

funcionamento. Ou seja, é possível viabilizar a estrutura, mas o aumento da segurança será 

proporcional ao esforço investido para a construção e detalhamento das estruturas. 

Sem pretender oferecer uma resposta definitiva, o presente trabalho serve apenas como 

um “adendo ao cardápio” dos especialistas que poderão partir das reflexões ora construídas, 

inclusive para definição de cenários mais sofisticados, por exemplo com envolvimento de 

fundos de investimento, sociedades em conta de participação e mesmo fundações. 

Não se ignore, ainda a possibilidade de compreensão dos modelos propostos como 

etapas de uma mesma operação. Assim, o negócio pode passar por um período de maturação 

em regime irregular para, posteriormente ingressar no grupo familiar formal. 
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CONCLUSÃO 

 

A incursão sobre o caso do “Grupo Petrobahia” ou “Grupo Família Andrade” permitiu 

o alcance de uma série de achados de pesquisa, tanto de caráter fático, na parte descritiva do 

trabalho, quanto jurídico, quando se passou à sua valoração técnica. A extensão do objeto de 

pesquisa e dos temas abordados não permitirá uma conclusão demasiado detalhada, contudo, 

far-se-á uma sucinta apresentação de algumas das conclusões alcançadas. 

Iniciando-se com a narrativa histórica, “assistiu-se” ao processo de formação de um 

grupo empresarial familiar, desde o empreendedorismo informal até a instituição de estruturas 

empresariais com alto grau de complexidade e consideradas como de relevância econômica 

regional. 

A recondução demonstra a história empreendedora de três gerações e sua relação com 

o negócio (ou, mais tarde, os negócios) da família. Características pessoais e momentos de vida 

se revelaram decisivos para aproximação ou afastamento das pessoas em relação à empresa e, 

também, para o sucesso do empreendimento. 

Em retrospectiva, observa-se ainda processos não concluídos, tanto em relação à 

sucessão iniciada nos idos dos anos 2000, quanto em relação aos primeiros esforços de 

construção de um modelo de governança corporativa. Em ambos os casos, observou-se que 

estruturas meramente formais não conseguiram cumprir plenamente as suas funções até que as 

circunstâncias demandassem uma revisão mais profunda. 

O caso conduz ainda à reflexão sobre a preocupação com formalizações no âmbito de 

empresas familiares. Lança-se, nesse contexto, uma proposta de agenda de pesquisa mais 

abrangente acerca do tema. 

Em linhas gerais, o exame do caso demonstra um verdadeiro descolamento entre a 

realidade e as estruturas formalizadas para a sua regulação, contudo, não necessariamente em 

um race to the bottom. Ou seja, em alguns momentos os ajustes informais se revelaram mais 

adequados ao que se chamaria de “boas práticas”, mas apenas quando houve um esforço para 

construção de um modelo de relação societária e familiar.  

A informalidade – e mesmo um aparente descuido com a forma – se revela, por 

exemplo, na distribuição de participações societárias sem a preocupação minuciosa de fazê-lo 

de maneira proporcional aos efetivos direitos dos componentes. Algumas estruturas parecem 

decorrentes de processos decisórios (ainda que incompletos), já outras transparecem um 

crescimento natural, quase orgânico, do grupo empresarial. 
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A informalidade, contudo, encontra limites como, por exemplo, a preocupação de 

instituição de usufrutos para garantir a mantença das gerações que não mais titularizam 

participações societárias. Se, por um lado, isso poderá revelar o cuidado próprio da 

solidariedade familiar, por outro, poderá ser o indicativo da preservação dos interesses dos 

fundadores, em uma análise bastante lastreada em meritocracia. 

O exame das estruturas de administração revela a adoção de algumas estratégias para 

dar segurança às relações com terceiros, sendo tais fórmulas claramente alicerçadas nas relações 

familiares de confiança. Nas sociedades menores é evidente a intenção de preservar o poder de 

gestão na mão da família e, em alguns casos específicos, com a geração sucedida. 

 As políticas negociadas para a composição do Conselho de Administração da 

Petrobahia revelam que, quando convidados e refletir e definir modelos, os membros da família 

optaram por soluções institucionalmente desejáveis (as chamadas boas práticas) com forte 

presença de membros independentes. Por outro lado, não se abriu mão da direta representação 

familiar para preservação dos interesses e valores da família em todos os órgãos com algum 

poder deliberativo.  

Apresentada a complexidade do ambiente regulado, passou-se à definição das “lentes” 

por meio dais quais este ambiente deveria ser examinado. 

Apresentados o conceito de “problema de agência” e a sua relevância para o direito 

societário, deu-se senso prático às preocupações daí decorrentes, identificando a forma pela 

qual estes problemas tendem a se materializar. Tratou-se de questões como tunneling e 

apropriação de oportunidades corporativas para a compreensão de quais as preocupações 

relevantes a serem reguladas. 

Estabeleceu-se, pois, a governança corporativa como um conjunto de premissas teóricas 

que guiou o trabalho como um todo. 

Adicionando complexidade, passou-se a exploração das estruturas grupais. Para a 

compreensão da sua racionalidade econômica, fez-se uma recondução à racionalidade 

econômica própria das sociedades personificadas, remetendo-se ao pensamento de Ronald 

Coase em sua obra seminal, “The Nature of the Firm”, transplantando-a ao ambiente das 

estruturas pluri-societárias: os grupos empresariais. 

Apresentada a estrutura do ponto de vista essencialmente econômico, fez-se necessário 

tratar também da sua regulação jurídica. Neste contexto, elucidou-se os dispositivos legais – 

em especial na Lei 6.404/1976 – que tratam do tema. Partindo da interpretação doutrinária sobre 
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os dispositivos legais, indicou-se os elementos que aproximam e os que separam os grupos de 

fato e de direito previstos na legislação.  

Compreendido o funcionamento das estruturas grupais e suas peculiaridades, fez-se o 

alerta sobre os incentivos maximizados em tais estruturas. Explica-se: as estruturas grupais 

tendem a gerar um maior número de transações com partes relacionadas e, por isso mesmo, 

constituem ambiente propício para condutas que materializem o problema de agência, 

notadamente a já referenciada prática de tunneling. 

Demonstrada a insuficiência da regulação legal, chamou-se a atenção para a necessidade 

(ou conveniência) de sua regulação pela via contratual. Ampliando o espectro de tal regulação, 

seria necessário encampar também o caráter familiar do grupo. 

O tópico seguinte, portanto, tratou do conceito de empresa familiar, indicando os 

elementos que a qualificam, notadamente a transição geracional, o relevante poder da família 

na assembleia e, ainda, uma participação significativa na estrutura de administração. 

Em esforço de desmistificação, apresentou-se dados objetivos e também percepções de 

profissionais e professores sobre as características das empresas familiares, também positivas. 

Daí se apontou a alta relevância desses negócios no cenário mundial, oferecendo reflexões 

propostas doutrinariamente e que explicariam o sucesso de tais empreendimentos. Esses fatores 

de sucesso não podem ser destruídos no momento de construção do modelo de governança.  

Por outro lado, ainda que o caso em estudo retrate uma relação harmoniosa, é essencial 

compreender quais os desafios próprios dos empreendimentos familiares. Tratou-se, assim, de 

valores aparentemente antagônicos entre o sistema da família e da empresa, a exemplo das 

tensões “aceitação versus meritocracia” e “competição versus cooperação”. Longe de buscar a 

prevalência de um deles, mapeia-se os paradoxos para garantir que as relações planejadas 

preservem as boas sinergias entre os sistemas, administrando conflitos. 

Em decorrência, trata-se da necessidade de um modelo de governança corporativa 

próprio de empresas familiares. Como um possível instrumento para a sua operacionalização, 

o trabalho ainda trata do “Protocolo Familiar”, debatendo a sua eficácia jurídica.  

Neste ponto, o trabalho já havia oferecido um panorama geral satisfatório para a 

compreensão das tensões e construção de modelos de solução em grupos de empresas 

familiares, contudo, dois temas ainda precisariam ser endereçados para tratar do caso específico 

em estudo: controle compartilhado e a emergência de sociedade em comum. 

Quando da análise do tema de controle compartilhado, notou-se o grande esforço para 

a sua regulação, tendo em vista a necessidade de pré-determinar uma série de processos 
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decisórios sem que haja previsão de mudança de atores, mas com a natural clareza de que 

circunstâncias negociais e pessoais tenderão a se modificar ao longo dos anos. Há, portanto, 

uma natural tendência a impasses. 

Uma breve incursão sobre o tema dos impasses corporativos deu conta da insuficiência 

e ineficiência da solução legislativa sobre o tema, o que tornaria altamente aconselhável o 

recurso complementar à regulação contratual. Em contribuição com o leitor interessado no 

tema, apresentou-se dois modelos concorrentes de regulação e, com o benefício de quem avalia 

estruturas já testadas, ofereceu-se algumas reflexões facilmente conversíveis em 

recomendações sobre o tema. 

Encerrando o capítulo de reflexões mais teóricas, endereçou-se diretamente a 

preocupação com a formação de uma sociedade em comum. Num primeiro momento, 

investigou-se a possibilidade de que as sociedades integrantes do grupo econômico 

consistissem em sociedade de fato, concluindo-se que tal hipótese estaria rechaçada por 

ausência de preenchimento dos requisitos para formação de uma sociedade, notadamente a falta 

da chamada affectio societatis.  

A conclusão foi diversa, contudo, quando se investigou a existência de uma sociedade 

em comum entre as pessoas físicas da família, uma “holding virtual” ou “holding de fato”. 

Concluiu-se que havia ali o preenchimento dos requisitos para a constituição de uma sociedade. 

A conclusão conduziu, inicialmente, a uma cautela adicional, dado o regime jurídico de 

responsabilidade ilimitada, próprio do tipo societário. Análise mais cuidadosa do caso concreto, 

contudo, revelou baixo risco decorrente da configuração de tal modelo societário. 

Abriu-se, assim, o caminho para cogitar a sociedade em comum como uma decisão de 

estruturação, e não como mero acidente. 

O último capítulo do trabalho foi focado na aplicação mais direta dos modelos cogitados 

em âmbito teórico no capítulo anterior.  

De pronto, descartou-se a constituição de um grupo de direito, na forma prevista pela 

lei societária. Em uma análise essencialmente pragmática, observou-se que a regulação 

proposta pela legislação brasileira – ao menos do modo que é interpretada pela maioria da 

doutrina – não gera incentivos para a constituição de grupos de direito. Partindo-se da premissa 

de maximização do interesse dos sócios, o modelo foi excluído do rol de alternativas a cogitar. 

Em seguida, avaliou-se a estrutura mais comumente recomendada por profissionais para 

esse tipo de situação, a constituição de uma holding personificada, com estabelecimento de um 

grupo de fato sob seu controle. O primeiro passo foi a breve recapitulação das razões pelas 
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quais há um quase-consenso propondo tal modalidade, ou seja, quais os benefícios 

organizacionais para a adoção de tal estrutura. 

Em maior aprofundamento, entendeu-se conveniente abordar alguns pontos específicos 

sobre a forma de estruturação destas holdings.  

Primeiramente, questionou-se sobre a conveniência de manutenção de uma holding 

“pura” ou a agregação de suas funções no âmbito de outra sociedade, por exemplo, uma 

patrimonial, o que formaria a “holding mista”. Concluiu-se que a decisão seria essencialmente 

de conveniência, e deveria avaliar o risco oferecido ao patrimônio dos sócios pelas sociedades 

operacionais, ou seja, caberia a avaliação do grau de segregação desejável entre as sociedades 

operacionais e os bens que comporiam a patrimonial. 

Em seguida, avaliou-se o tipo societário a ser adotado. A análise, neste caso, teria uma 

série de nuances a serem consideradas juntamente com todos os envolvidos. Houve, assim, uma 

maior preocupação em mapear as diretrizes e algumas possíveis fontes que serviriam ao Leitor, 

indicando pontos de atualização da legislação que poderiam interferir no resultado alcançado. 

Ainda em relação à holding formalizada, tratou-se de algumas disposições contratuais 

recomendadas pela doutrina para estruturas de sucessão em empresas familiares, notadamente 

disposições de incomunicabilidade e relativas a pactos antenupciais. Suscitou-se, ainda, 

peculiaridades da resolução de impasses e conflitos nos círculos familiares, ambiente em que a 

mediação poderá se revelar como o meio mais adequado.   

Deixando de lado a solução mais ortodoxa, optou-se por uma incursão que acolha a 

sociedade em comum como uma legítima estrutura societária, lidando com a ambiguidade de 

uma solução que é, ao mesmo tempo, tipificada e irregular. Naturalmente, a solução precisaria 

enfrentar alguns óbices aparentemente existentes na legislação. 

O primeiro ponto – e talvez o maior deles – seria a restrição extraída da legislação por 

doutrinadores como Renato Ventura Ribeiro, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, 

que indicam a proibição da participação de terceiros alheios à sociedade de acordos de sócios e 

também do processo de votação para formação da vontade social. No caso concreto, passando 

ao largo da discussão sobre o acerto do entendimento doutrinário, o óbice parece transposto 

pelo reconhecimento de que os sócios constituíram uma “holding de fato”, o que asseguraria 

que nenhum dos membros familiares pudesse ser qualificado como “terceiro”.  

O ponto de incursão seguinte foi de qualificação, ou seja, de identificação se essa 

estrutura não personificada seria capaz de formar uma estrutura grupal de fato, da forma 

prevista na lei acionária. O tema é pouco explorado na doutrina e também carece de precedentes 
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jurisprudenciais, contudo, a análise feita permitiu concluir pela formação de grupo. A doutrina 

referenciada, inclusive, aponta para precedente italiano que admite a referida estrutura. 

Superada a possibilidade de sua configuração, não se ignorou a análise de conveniência 

da estrutura cogitada. Dentre as consequências aventadas, chama a atenção as limitações 

decorrentes da interação entre o ambiente societário e o tributário, notadamente em relação à 

distribuição de lucros. Em algumas circunstâncias o inconveniente poderá se revelar como 

entrave intransponível. 

Em fechamento do panorama, fez-se necessário uma breve incursão sobre dois temas 

que consistiriam em questões relevantes para ambos os modelos cogitados. São eles: (i) a 

existência e relevância de um “interesse grupal” distinto do interesse social, nos grupos de fato; 

e (ii) a possibilidade de vinculação das controladas às decisões emanadas dos controladores. 

Nestes pontos não se pretendeu fazer uma contraposição ou julgamento das opiniões 

doutrinárias, mas apenas reconhecer que esses fatores são relevantes e devem ser considerados 

na formação destas estruturas. 

O ponto de chegada da pesquisa foi, portanto, o reconhecimento de duas estruturas 

societárias igualmente legítimas, mas com graus de segurança diversos nas relações entre sócios 

e deles com terceiros.  

Partindo-se da análise aqui proposta, há uma maior proteção em face de terceiros 

quando se opta por uma estrutura de holding irregular. Isso poderá se evidenciar pelo 

desconhecimento das relações grupais, culminando mesmo em ajustes sigilosos. Há, também, 

potencialmente, uma maior flexibilidade nas estruturas. 

De outro lado, a adoção de uma sociedade irregular como modelo de estrutura grupal 

trará um natural aumento da insegurança jurídica. Consequentemente, a falta de regras claras – 

dispositivas e cogentes – sobre a relação societária demandará um elevado ônus de negociação 

e regulação contratual. Contudo, a depender das circunstâncias do caso, tal solução poderá se 

revelar a mais adequada, não merecendo o descarte prévio. 

O trabalho encerra, assim, mapeando elementos para análise de legalidade e 

conveniência de dois modelos cogitados, sem ignorar, de outro lado, que eles poderão ser 

soluções temporárias ou, ainda, o ponto de partida para estruturas mais sofisticadas, inclusive 

envolvendo fundos, sociedades em conta de participação e mesmo fundações que tenham 

relações com os negócios ou bens ligados à família. 
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