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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo aprofundado do regime de invalidades, 

aplicável ao direito societário e, em especial, à deliberação de aprovação de contas, 

viabilizando propositura de ação de responsabilidade contra o administrador que age com 

culpa ou dolo no exercício de suas funções. A escolha do tema se deu após a análise de uma 

decisão judicial que nos pareceu injusta e descabida. Daí, ao estudar o assunto mais amiúde, 

chegamos à conclusão de que a questão tem sido muito pouco explorada em nossa doutrina e, 

deveras, aplicada por nossa jurisprudência sem o cuidado e profundidade que entendemos 

devida, surgindo, então, a motivação para a escolha do tema. 

O estudo realizado procura demonstrar que, em relação ao regime de invalidades, não é 

possível se falar num direito societário moderno e mais justo, seguindo os atuais ditames da 

boa-fé objetiva, sem pensar na aplicação do regime de nulidades, quando o caso concreto o 

exigir. 

 

Palavras-Chave: Ação de Responsabilidade – Administrador – Anulabilidade - Aprovação 

de Contas – Direito Societário – Invalidade de Deliberação – Nulidade Absoluta – Prescrição 

–Regime de Invalidades – Vícios.  

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to study in detail the invalidity regime, applicable to corporate law and, in 

particular, to the approval of accounts, making it possible to file a claim of liability against the 

trustee who acts guilty or willful misconduct in the performance of his duties. The choice of 

topic came after an analysis of a court decision that seems to be unfair and inappropriate. 

Hence, when we study the subject more often, we come to the conclusion that the question 

has been very little explored in our doctrine and, indeed, applied by our jurisprudence without 

the care and depth that we understand it should be, thus, arising the motivation for the choice 

of the theme. 

The study seeks to demonstrate that, in relation to the invalidity regime, it is not possible to 

speak of a modern and fairer corporate law, following the current dictates of objective good 

faith, without considering the application of the nullity regime, when the concrete case 

demand. 

 

Key-words: Action of Responsibility – Administrator – Annulability - Approval of Accounts 

-Corporate Law - Invalidation of Deliberation - Absolute Nullity – Prescription - Invallitys 

System – Addictions. 
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INTRODUÇÃO 

 

―O autor preocupa-se também louvavelmente com a aplicação prática do direito, que 

é ciência que não pode ficar encastelada apenas na teoria, pois se destina a decidir os 

conflitos imediatos entre os homens – o aqui e agora.‖
1
  

Diante de um caso concreto, a que vimos enfrentando na profissão de advogado, 

constatamos, como se verá oportunamente neste trabalho, que os doutrinadores e a 

jurisprudência pátria não têm enfrentado a aparente dicotomia entre os artigos 286, da Lei das 

S/A e as novas regras previstas no Código Civil de 2002, em relação ao que antes era 

considerado anulável, e agora considerado nulo pelo novo CC, em especial a figura da fraude 

à lei. 

Difícil assimilar a ideia de que devemos aceitar a mera anulabilidade de um ato, 

apenas porque referido ato se encontra na esfera societária, não obstante estejamos falando de 

um ato intencionalmente praticado e em absoluta fraude à lei, ou então simulado, visando 

prejudicar a própria sociedade.  

O Código Civil Brasileiro, alicerce no nosso Direito, trouxe, na reforma de 2002, 

modificações importantes, com uma clara tendência a prestigiar a boa-fé objetiva e punir os 

atos que visam burlar a lei e seus princípios basilares. 

Dentre essas modificações, a que mais nos sensibiliza é a previsão contida no 

inciso VI, do artigo 166, do Código Civil, que prevê a nulidade (e não anulabilidade) de todo 

e qualquer ato que tenha ―por objetivo fraudar lei imperativa‖. 

Nossa impressão, ao consultar os doutrinadores em matéria societária, é que as 

alterações contidas no Novo Código Civil, em relação a nulidade dos atos jurídicos, 

simplesmente não os sensibilizou, mantendo-se o entendimento de que, em matéria societária, 

o regime das invalidades tem regramento próprio. 

Se há pouco material na doutrina pátria, relativo às alterações do Código Civil em 

relação ao regime de invalidades das deliberações sociais, não encontramos obra alguma que 

se dispusesse a esmiuçar uma questão específica e de suma importância no direito societário: 

                                                 

1
 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e ações correlatas, São 

Paulo, Saraiva, 2009, Prefácio de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França – VII  
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o regime de invalidades das deliberações societárias, de acordo com as mudanças trazidas 

pelo Código Civil e aplicada especificamente aos casos de deliberação societária para 

aprovação de contas dos administradores.  

Esta questão nos parece relevante e deve ser estudada em apartado, na medida que 

(i) as consequências de eventual declaração de nulidade desse tipo de deliberação não 

afetariam sócios ou terceiros, tendo pois um espectro restrito aos interesses do próprio 

administrador faltoso e da companhia e (ii) a jurisprudência pátria tem apresentado 

entendimento diametralmente contrário à doutrina em casos tais (talvez até em razão da 

restrição dos efeitos da nulidade ao administrador e à própria sociedade). 

Importante lembrar que o presente estudo não tem a pretensão de contestar a 

especificidade do regime de invalidades das deliberações societárias e muito menos defender 

a irrestrita aplicação das regras de Direito Civil à tal regime, até porque se mostra 

perfeitamente compreensível a parcimônia com a qual trabalham os doutrinadores pátrios de 

se aplicar incondicionalmente as regras de nulidade às deliberações societárias, tendo em 

vista, em particular, as graves consequências que isso poderia trazer ao mundo dos negócios e 

aos direitos de terceiros de boa-fé. 

De outra sorte, não se pode negar a influência da jurisprudência pátria, como 

importante fonte de Direito, pelo que o entendimento doutrinário, na questão posta neste 

trabalho, não poderia deixar de considerar o atual entendimento de nossos tribunais. 

Daí porque e nas palavras de Erasmo Valladão, para que a ciência não fique 

encastelada apenas na teoria, é que o presente trabalho pretende trazer alguma nova 

contribuição ao Direito Societário, enfrentando, para tanto, a questão específica das 

invalidades de deliberações relativas à aprovação de contas dos administradores, conciliando 

o que vem previsto no artigo 286, da Lei das S/A, com as modificações, neste particular, 

trazidas pelo Código Civil de 2002 e com a especificidade do regime de invalidades em 

matéria societária. 

É o que se pretende.  
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1 O ADMINISTRADOR NAS SOCIEDADES POR AÇÕES  

 

Em uma empresa, o administrador é o gestor do patrimônio da companhia, 

desempenhando nela funções estratégicas, tais como organizar e gerir os seus recursos 

financeiros, físicos e humanos, e tomando todas as decisões administrativas que se façam 

necessárias.  

Nas sociedades por ações, a administração compete, ―conforme dispuser o 

estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria‖ (art. 138, da Lei 

das S/A), até porque somente eles podem, legalmente, praticar atos de gestão. 

A diretoria é composta por dois ou mais diretores (art. 143, da Lei das S/A), 

devendo o estatuto estabelecer ―as atribuições e poderes de cada diretor‖ (art. citado, inciso 

IV). 

Já o Conselho de administração é um órgão colegiado e seus membros, assim 

como os diretores, não mais precisam ser acionistas, nos termos do artigo 146 da Lei das S/A 

(com a nova redação dada pela Lei no. 12.431/211).  

Segundo Modesto Carvalhosa
2
, o Conselho de Administração delibera e 

supervisiona os atos da diretoria. Deve ainda observar os pactos societários celebrados entre 

acionistas. 

Já a diretoria tem, segundo José Alexandre Tavares Guerreiro
3
, duas esferas 

distintas de relação: 

Em verdade, como já se escreveu, há, na espécie, duas esferas distintas de relações 

jurídicas a considerar: de um lado, relações internas, entre o diretor e a sociedade, 

reguladas pelo contrato de trabalho, e, de outro, relações externas, entre a sociedade 

e terceiros, nas quais o diretor assume o papel de órgão social, com a prerrogativa de 

representação legal da pessoa jurídica, e com a atribuição dos poderes necessários ao 

seu funcionamento regular. 

Pelo exposto, pode-se concluir, que a responsabilidade dos administradores tem 

como pressuposto sua condição de órgãos sociais, através dos quais se expressa a 

vontade coletiva, emanada das deliberações da assembleia geral. 

                                                 

2
 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. vol.3, 3ª Ed., São Paulo, Saraiva, 

2003, p. 346. 
3
 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas, 

Revista de Direito Mercantil. Ano XX, n. 42, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1981, p. 73. 
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Assim, a responsabilidade será individual ou solidária, conforme seja o 

administrador investido de poderes pessoais de administração ou quando a decisão for tomada 

em conjunto com outros administradores ou membros do conselho de administração (se for o 

caso). 

No caso de responsabilidade solidária, o dever de vigilância exige do 

administrador que consigne expressamente sua divergência (se ela for efetiva) quando algum 

ato contrário aos interesses da companhia for praticado. Do contrário, pode ser 

responsabilizado. 

Essa ressalva não vale para o administrador que de alguma forma participou do 

ato, sob pena de se estar criando uma blindagem artificial ao administrador faltoso. 

Por outro lado, se houver divisão de funções entre os diretores, só aqueles 

vinculados à elas respondem pelos atos praticados, salvo o disposto no §, 1º, do art. 158, da 

Leis das S/A.
4
  

Pontes de Miranda
5
, entretanto, adverte: 

A responsabilidade só é de todos os membros da Diretoria se não há a distribuição 

de funções a que se refere o artigo 116, § 1º, e), do Decreto–lei n. 2.627 (atuais 

artigos 142, II, e 143, IV, da Lei das S/A). Uma vez que os estatutos discriminam os 

atos, a assembleia geral ordinária tem que apontar os diretores ou o diretor 

responsável, ou – o que é assaz relevante – frisar que houve abuso do poder, ou 

usurpação de poder, por ser incompetente, conforme os estatutos, quem praticou o 

ato ou os atos lesivos ou irregulares. Se aprova as contas, tem de fazê-lo com 

reserva. Cumpre, porém, advertir-se que, se o dever, ou a obrigação, é ex lege, isto é, 

em decorrência de regras jurídicas, ius cogens, que se estabeleceram, em lei, para o 

funcionamento normal da sociedade por ações, há responsabilidade solidária dos 

diretores, mesmo se os estatutos lhes discriminaram, explicitamente, as funções. É o 

que está no art. 122 do Decreto-lei n. 2.627, de que adiante trataremos. 

Nas companhias abertas e nas de capital autorizado, haverá, necessariamente, 

conselho de administração, que é um órgão ―de deliberação colegiada‖ (§ 2º e 3º, do citado 

art. 138, da Lei das S/A). 

                                                 

4
 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das sociedades por ações anotada. 4ª. ed., São Paulo, Saraiva, 

2012, p. 353. 
5
 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo L. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, 

p. 422. 
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Ao contrário dos Estados Unidos, onde a estrutura de capital das companhias 

abertas é marcadamente pulverizado, no Brasil, grande parte das sociedades anônimas, 

mesmo abertas, tem como característica uma forte concentração de participação acionária nas 

mãos de poucos acionistas, geralmente controladores com mais da metade do capital votante.  

Essa realidade nos leva à conclusão de que a administração da sociedade muitas 

vezes é exercida pelo próprio acionista controlador, ainda que de forma indireta, levando o 

conselho de administração ou os próprios diretores à condição de meros executores de suas 

determinações. Neste caso, o administrador não pode obedecer à comando manifestamente 

ilegal e alegar sua submissão hierárquica para tentar se blindar em relação às 

responsabilidades inerentes a seu cargo. 

De qualquer forma, sejam os conselheiros e diretores ou só os diretores, o fato é 

que os administradores têm um verdadeiro dever de fidúcia em relação à companhia, zelando 

por seus interesses.  

 Segundo Pontes de Miranda
6
, a fidúcia é o ato ―entre declarantes ou 

manifestantes de vontade, um dos quais confia (espera) que o outro se conduza como ele 

deseja e, pois, tem fé ‖. 

Quando há quebra de confiança, com eventuais abusos praticados pelo 

administrador, a questão se resolve na esfera da responsabilidade civil. O desafio é se saber 

quando se configura essa responsabilidade.  

 

  

                                                 

6
 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III. Campinas: Editora Bookseller, 2000, p. 148. 
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2 A AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR POR 

ATOS LESIVOS AOS INTERESSES DA COMPANHIA  

 

 

Imagine uma companhia cuja decisão estratégica inclua, neste ano, o gasto de 10 

bilhões de dólares para construir várias novas fábricas, para vender produtos que 

eles ainda não desenvolveram, para consumidores que eles ainda não tem. (…) O 

diretor presidente da companhia foi citado na imprensa financeira, onde ele descreve 

essa estratégia (parafraseando minimamente) como dirigir um carro a 150 

quilômetros por hora, em uma estrada montanhosa sinuosa, no escuro, com as luzes 

desligadas, tentando não bater. Essa estratégia é certeza de um acidente, cedo ou 

tarde.  

(…)  

Tem um detalhe nessa história. A companhia é a Intel, que é uma das mais bem 

sucedidas companhias do mundo.
7
 - 

8
 

Como esse, há muitos outros casos, bem parecidos, cujo resultado final foi, de 

fato, desastroso. Daí se vê a dificuldade que o tema apresenta. 

No direito comum, quem, por culpa ou por dolo, causa dano a outrem, comete ato 

ilícito
9
 e tem o dever de indenizar.

10
 

Para que esse dever de reparar se torne efetivo, há necessidade da presença de três 

elementos essenciais: a) conduta (omissiva ou comissiva, que engloba tanto a culpa, em 

sentido estrito, quanto o dolo); b) dano; c) nexo causal. 

No direito societário, há uma qualificação de tal responsabilidade, prevendo o 

artigo 158, da Lei das S/A: 

Art.158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que 

contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, 

porém, civilmente, pelos prejuízos que causar.:   

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto.
11

 

                                                 

7
 BLACK, Bernard. The Core Ficuciary Duties of Outside Directors, Asia Busisness Law Review, Singapore, p. 

3-16, July 2001, p. 16-17, trad livre transcrita em: CVM, Processo Administrativo Sancionador (PAS) 21/2004. 

Diretor relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa. J. 15.05.2007.  
8
 PARGENDLER, Mariana. Responsabilidade civil dos administradores e business jugdment rule no direito 

brasileiro. v. 953, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 51-52.  
9
 Código Civil, Art. 186, Código Civil: ―Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito‖. 

(BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.) 
10

 Código Civil, Art. 927, caput – ―Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo‖. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 
11

 BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 2017. 
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Ou seja, a regra prevista em referido artigo é a de que o administrador não é 

responsável pelos atos praticados em nome da companhia, ainda que seu ato venha a causar 

prejuízo à companhia, salvo se (i) agir com culpa ou dolo ou (ii) violando a lei ou o estatuto. 

José Waldecy Lucena nos ensina que esse dispositivo reproduz, em linhas gerais, 

o que já vinha disposto nos artigos 121 e 122, do Decreto-Lei n. 2.627/40 que, por sua vez, já 

vinham parcialmente previstas no Decreto n. 434, do longínquo ano de 1891 e ―ameniza ou 

suaviza a responsabilidade do administrador, a respeito das decisões negociais que, no 

exercício de suas funções, ele toma em nome da companhia da qual é presentante‖. 
12

 

Isso porque o administrador tem uma atividade de meio, não de resultado. Daí 

decorre que, não obstante a companhia tenha sempre como objetivo o lucro, não atingir esse 

objetivo não causa ao administrador, de per si, qualquer responsabilidade funcional. 

Com efeito, a decisão tomada pelo administrador, ainda que acabe resultando em 

prejuízo para a companhia, não pode ser motivo para sua responsabilização, se o ato praticado 

se encontra dentro da normalidade, se reflete erro que um homem prudente poderia 

perfeitamente praticar, sob pena de se imaginar o administrador como alguém infalível e, 

portanto, que não existe no mundo real.   

No mesmo sentido, Norma Parente observa que ―não se pode responsabilizar o 

administrador pelos eventuais prejuízos inerentes ao risco do negócio, sob pena de tal 

propósito desestimular o exercício do cargo por pessoas devidamente capacitadas e 

merecedores do apreço social‖.
13

  

Ou, como bem observa Wilson do Egito Coelho, trata-se de questão 

―filosoficamente inaceitável cobrar-se a retaliação na hipótese de dano involuntário (sem 

culpa), porque, neste caso, o efeito seria precisamente o oposto ao da reparação, face à 

duplicação do dano: onde era um, passariam a ser dois os lesados.‖.
14

 

                                                 

12
 LUCENA, José Waldecy. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. vol. 2, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, 

p. 551. 
13

 PARENTE, Norma Jonsen. Limites da Responsabilidade dos Administradores pela Indenização de Prejuízos, 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol 3, - São Paulo: Ed. Thomson Reuters - 2006, p. 35. 
14

 COELHO, Wilson do Egito. Da responsabilidade dos administradores das sociedades por ações em face da 

nova lei e da lei 6.024/74. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 27, São Paulo, Ed. 

Thomson Reuters, 2005, p. 347. 
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Orlando Gomes, citado por Luiz Antônio de Sampaio Campos
15

, alerta que se 

impõe ―a necessária moderação a fim de que não desencoraje a lei, por excessivo rigor, o 

exercício da função de administrador de sociedade anônima.‖. 

Alexandre Couto Silva, ao analisar a aplicação, no Direito brasileiro, da Business 

Judgment Rule, observa que, para que o prejuízo causado à companhia possa gerar essa 

responsabilidade, é necessário provar ―que o administrador praticou um ato inadmissível ao 

padrão do homem comum – que não o praticaria em semelhantes condições.‖.
16

 

Lucena mostra-se amplamente favorável à adoção dessa regra, observando que a 

atividade empresarial já é, de per si, um risco, que se torna ainda mais efetivo quando o 

administrador tiver que ―tomar decisões negociais ou administrativas, premido pelo tempo, 

pela oportunidade e, muitas vezes, em segredo (por causa da concorrência).‖. 
17

 

E completa alertando que seria impossível imaginar que o administrador vá 

acertar sempre em suas decisões e ―agradar a todos‖ e que mesmo que venha a causar dano à 

companhia, mas sem que tenha agido com dolo ou faltado gravemente com os seus deveres 

fiduciários, ―terá sua responsabilidade previamente excluída pela business judgment rule.‖.
18

 

Mariana Pargendler noticia haver um entendimento jurisprudencial consolidado 

no Direito americano, no sentido de que sempre que o autor da ação demonstrar que o 

administrador, que tomou a decisão questionada, tem interesse contraposto ao da companhia, 

―a deliberação fica sujeita ao rigoroso teste de entire fairness da operação – o qual transfere 

aos administradores o ônus de provar que o negócio atende aos melhores interesses da 

companhia...‖.
19

 

                                                 

15
 CAMPOS, Antonio de Sampaio. In FILHO, Alfredo Lamy e BULHÕES, José Luiz. Direito da Companhias – 

Conselho de Administração e Diretoria. Vol. 1, São Paulo: Forense, 2009, p. 1199.  
16

 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S/A. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007, p. 

141. 
17

 LUCENA, José Waldecy. Op. Cit, p. 557. 
18

 LUCENA, José Waldecy. Op. Cit, p. 558. 
19

 PAGENDLER, Mariana. Responsabilidade civil dos administradores e business jugdment rule no direito 

brasileiro. v. 953, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 53.  
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José Carlos de Magalhães
20

 aponta que a business judgment rule nasceu após uma 

decisão do Judiciário norte americano, no caso conhecido como ―Otis & Co. versus 

Pensylvania R. Co., na qual se isentou os diretores de responsabilidade por supostamente 

terem deixado de obter um melhor preço para a empresa, na venda de recebíveis, ―sob o 

argumento de que enganos e erros no exercício de julgamento honesto do negócio não os 

qualificam como negligentes‖. 

Essa tendência sofreu modificação, após decisão tomada pela Suprema Corte de 

Delaware no caso ―Smith versus Van Gorkom‖, ―ao se exigir dos administradores 

comprovação de que prestaram informações e esclarecimentos adequados sobre decisões 

relativas ao negócio por eles conduzido‖, informações essas que permitiriam aos 

acionistas/órgãos diretivos uma melhor compreensão e avalição sobre a decisão a ser tomada. 

Segundo Magalhães
21

, há de se distinguir a obrigação do administrador informar 

os órgãos diretivos e acionistas da companhia e ―a aferição do bom desempenho do diretor 

nessas negociações, com a tomada de precauções necessárias para evitar perdas posteriores‖. 

Nessa linha de raciocínio, Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto
22

 menciona a chamada 

―Regra da Decisão Negocial‖, citando artigo de Carvalhosa 
23

, para quem essa regra dá ao 

administrador discricionariedade para decidir e, desde que não aja com má-fé, erro ou 

pratique ato ilícito, não se permite ao Judiciário entrar no mérito da sua boa ou má visão, ou 

na sua competência/incompetência gerencial. 

Tavares Guerreiro
24

 adverte, entretanto, que essa discricionariedade na gestão do 

administrador vem temperada com dois fatores: (i) os limites impostos pelo objeto social, que 

para o autor tem que se apresentar no estatuto de modo preciso e completo; e (ii) o 

atendimento do interesse social, que deve sempre ser perseguido e todas as decisões tomadas 

pelo administrador. 

                                                 

20
 MAGALHÃES, José Carlos de. A responsabilidade dos administradores em alienações e aquisições de ativos 

relevantes. São Paulo, Ed. Malheiros, 2014, p. 165/167. 
21

 MAGALHÃES, José Carlos de. Op. Cit, p. 167. 
22

 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Op. Cit, p. 485. 
23

 CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade civil de administradores e de acionistas controladores perante 

a Lei das S/A. São Paulo, Revista dos Tribunas, no. 699, 1994, p. 40. 
24

 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Op. Cit, p. 74. 
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Por outro lado, a decisão do administrador deve sempre ocorrer sem abuso da 

discricionariedade que lhe é concedida e que é inerente ao exercício da sua profissão, pois ―a 

regra do Business Judgment Rule não protege decisões que ultrapassem os limites impostos 

aos administradores, bem como decisões irrazoáveis, irracionais e/ou prejudiciais à sociedade 

e seus acionistas‖.
25

 

 

2.1 Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo 

 

Nos termos do inciso I, do artigo 158, da Lei das S/A, o administrador é 

responsável pelos danos que causar, por ato praticado dentro das atribuições ou poderes, mas 

agindo com culpa ou dolo. 

Segundo Fran Martins, a caracterização da culpa e do dolo se dá de acordo com os 

princípios do Direito Privado que disciplinam a matéria. O dolo relaciona-se com ação ou 

omissão voluntária com animus de prejudicar, enquanto a culpa se verifica por negligência, 

imprudência ou imperícia.  

Há autores que entendem que, não obstante esse dispositivo legal, apenas com o 

Código Civil de 2002, no seu artigo 1016, é que se teria inaugurado ―previsão expressa de 

imputação de responsabilidade ao administrador propriamente com atos culposos que deem 

ensejo à má fortuna do negócio, em especial quando compreendidos como infração aos 

deveres de lealdade e diligência.‖
26

 

Assim, em relação ao inciso I, do artigo 158, da Lei das S/A, o ônus de se provar 

cabalmente a responsabilidade do administrador, seja por culpa, seja por dolo, caberá sempre 

a quem o alegar. 

 

                                                 

25
 BLOK, Marcella. Business Judgment Rule: A Responsailidade dos Administradores das Sociedades 

Anônimas. Revista de Direito Bancário, vol. 46, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 139. 
26

 CINTRA, Antonio Carlos Fontes. Responsabilidade dos administradores perante a má fortuna do negócio e a 

business judgement. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 58, São Paulo: RT, 2012, p. 51. 
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2.2 Com violação da lei ou do estatuto 

 

No caso de violação da lei ou dos estatutos (inciso II, do artigo 158, da Lei das 

S/A), ao contrário, a responsabilidade do administrador é presumida, cabendo a ele o ônus da 

prova em sentido contrário. 

Quando se fala de violação aos estatutos da empresa, deve-se considerar como 

ponto fulcral o conteúdo do objeto social da companhia. 

Henrique Cunha Barbosa
27

 anota que ―o objeto social constitui o limite e 

determina a extensão dos poderes de administração dos administradores‖.  

Referido autor acrescenta que ―o objeto social possui vinculação direta à intenção 

dos acionistas de compor a sociedade e escolher o tipo de empreendimento de que pretendem 

participar‖. E completa: ―O que significa dizer que o objeto social serve de bússola 

orientadora ao investimento dos acionistas minoritários e, por que não, do próprio grupo de 

stakeholders que se relaciona ou negocia com a empresa‖. 
28

 

Por outro lado, e no que se refere à violação à lei, igualmente prevista nessa 

norma, José Waldecy Lucena ressalva que tal violação não se restringe à lei societária, mas 

sim toda e qualquer norma, tal como normas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre 

outras.
29

 

Citado autor também observa que as condutas previstas nos incisos I e II, do 

artigo 158, acabam levando à mesma ideia, pois quem infringe a lei ou o estatuto agiria com 

culpa ou dolo e quem age com culpa ou dolo, estaria infringindo a lei ou o estatuto, dando 

                                                 

27
 BARBOSA, Henrique Cunha. Direito Empresarial e outros Estudos de Direito, em homenagem ao Professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro -Responsabilidade de Administradores e Controladores: o ―Caso Sadia‖ numa 

incursão ―Guerreiriana‖ para além do dever de diligência e da ação social. São Paulo, Quartier Latin, 2013, p. 

425. 
28

 BARBOSA, Henrique Cunha. Idem, p. 426/427. 
29

 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas – comentários à lei (arts. 121 a 188). v. 2. Rio de Janeiro: 

Editora Renovar, 2009, p. 570. 
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como exemplo ―o administrador que, obrando dentro de suas atribuições ou poderes, pratica, 

por exemplo, ato com desvio de poder.‖ 
30

 

Ora, aquele que age com desvio de poder certamente não está ―obrando dentro de 

suas atribuições ou poderes‖, mas claramente fora de seus limites, razão pela qual entendemos 

de forma diversa: a diferença entre os incisos se aloja, claramente, no ônus da prova: no inciso 

I, o ônus da prova será de quem supostamente sofreu o prejuízo; já no caso do inciso II, esse 

ônus se inverte, cabendo ao administrador desfazer a presunção que lhe é adversa. 

Nesse mesmo sentido, lição de Paulo Salvador Frontini.
31

 

Para Fábio Ulhôa Coelho
32

, não há de se perquirir se houve culpa e se falar em 

presunção de culpa no caso de descumprimento, pelo administrador, da lei ou do estatuto, vez 

que infringir a lei ou o estatuto já seria, por si só, uma conduta culposa. 

Pode ocorrer de o administrador agir de modo contrário à lei ou aos estatutos, mas 

o fazendo tentando proteger a própria companhia. Essa prova, que lhe cabe, poderá isentá-lo 

de ser responsabilizado pelo prejuízo amargado pela empresa.  

Julio César de Lima Ribeiro observa que a regra do bussiness judgment rule (ou 

seja, a exclusão de responsabilidade) não se aplica em caso de descumprimento dos deveres 

estatutários, pois, segundo o autor, ―não atender a este dever não pode ser considerado 

escusável de modo a motivar o afastamento de uma responsabilidade‖. O autor admite, 

entretanto, que há sempre ―diversas particularidades‖ a serem analisadas, entendendo, pois, 

que deve haver uma análise de cada uma delas, caso a caso.
33

 

 

2.3 Espécies de ação de responsabilidade  

 

                                                 

30
 LUCENA, José Waldecy. Idem, p. 564 e 566. 
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32
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Tribunais, 2013, p. 397. 
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As ações sociais, visando a responsabilização do administrador, e previstas na Lei 

das S/A, são três: 

a) a ação social ut universi, prevista no caput do artigo 159 – quando a própria 

companhia, após aprovação da assembleia, promove a ação de responsabilidade; 

b) a ação social ut singuli, ―substitutiva ou por substituição processual derivada‖,
34

 

promovida por qualquer acionista se, depois de aprovada em assembleia, a 

companhia não a promover, no prazo de 3 (três) meses (artigo 159, §3º.); 

c) a ação social ut singuli, ―substitutiva ou por substituição processual originária‖,
35

 

movida por acionista(s) que representem pelo menos 5% (cinco por cento) do 

capital social (artigo 159, §4º).  

A primeira delas não apresenta grandes dificuldades. Já a diferença entre a 

segunda e terceira opções é que na segunda há aprovação da ação de responsabilidade pela 

assembleia, mas ocorre a inércia da companhia em promovê-la, o que dá a qualquer um dos 

acionistas, independentemente do número de ações que detenha, o direito de promovê-la, 

como substituto processual e em nome da companhia. 

Já na terceira hipótese, prevista no §4º do artigo, se dá quando, deliberada pela 

assembleia não promover a ação de responsabilidade, o acionista ou acionistas minoritários, 

que represente(m) pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social, decide(m) fazê-lo. 
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3 EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR 

 

Passemos, doravante, a analisar as hipóteses de exclusão de responsabilidade pelo 

administrador. 

 

3.1 Exclusão de responsabilidade determinada pelo juiz  

 

A exclusão de responsabilidade vem expressa no § 6º, do artigo 159, da Lei das 

S/A, que prevê: 

Art. 159. (...) 

§ 6º. O juiz poderá reconhecer a exclusão de responsabilidade do administrador, se 

convencido de que este agiu de boa fé e visando ao interesse da companhia.
36

 

 

Essa previsão legal é, no mínimo, sui generis. Primeiro porque ao juiz, segundo 

Corrêa Lima, estar-se-ia dando uma ―desarrazoada dose de subjetivismo, que poderia 

culminar, em última análise, numa total irresponsabilidade dos administradores de 

companhias‖.
37

 Ademais, de acordo com o autor, ―não é justo nem desejável que o juiz, na 

ação de responsabilidade civil contra o administrador de uma companhia, queira substituir o 

discricionarismo do administrador pelo seu.‖.
38

  

                                                 

36
 BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

37
 LIMA, Osmar Brina Corrêa. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedade Anônima. Rio de 

Janeiro, Aide, Ed. 1989, p. 123. 
38

 LIMA, Osmar Brina Corrêa. Idem, p. 135. 
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Segundo ainda Corrêa Lima, há na Lei das S/A - que ―não concede nenhum bill de 

indenidade aos administradores culposos‖ - limites claros para a exclusão dessa 

responsabilidade, levando-se em conta, sempre, a falibilidade do ser humano.
39

  

Para Marcelo Vieira Von Adamek, em sua obra sobre responsabilidade civil dos 

administradores, trata-se de uma verdadeira causa de justificação, na modalidade de perdão 

judicial, e completa: ―o juiz já avançou até o ponto de considerar o administrador culpado (ou 

seja, já ultrapassou as etapas de verificação da ilicitude e culpabilidade do agente, 

estabelecendo-as no caso concreto), mas, ainda assim, decide isentar o agente do dever de 

indenizar.
40

 

Ousamos discordar de tal conclusão, até porque entendemos que esse perdão 

judicial nos parece aplicável apenas ao disposto no inciso II, do artigo 158 (ato praticado com 

violação da lei ou do estatuto), pois seria até possível se imaginar uma situação na qual o 

administrador fere a lei ou o estatuto, mas com a clara intenção de proteger a companhia. 

Por outra banda, não conseguimos imaginar como possa haver boa-fé e intenção 

de proteger os interesses da companhia num caso de dolo e nem mesmo em um dos casos de 

culpa. 

Com efeito, como se poderia imaginar, e.g, considerar agindo de boa-fé ou no 

interesse da companhia, o administrador que age com clara negligência?   

Imagine-se, ainda, um caso de pura imprudência, no qual o administrador, ainda 

que de boa-fé e visando obter ganhos adicionais para a companhia (mesmo que sem impacto 

direto no seu bônus), decide efetuar um negócio de altíssimo risco para a companhia, ou seja, 

acima do limite escusável. Basta lembrar a operação com derivativos cambiais em 2008, 

quando várias grandes empresas brasileiras perderam bilhões de reais nessas operações de 

altíssimo risco. Caso típico de culpa, na modalidade imprudência. 

Ou ainda nos casos de absoluta imperícia, quando, v.g, o administrador decide 

tomar uma medida de grande repercussão econômica para a companhia, sem ter pleno 

conhecimento técnico sobre a matéria. 

                                                 

39
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Von Adamek reconhece essa dificuldade, tanto que ao final, citando José Waldecy 

Lucena, ressalva os casos de dolo e de negligência
41

, mas, no nosso entendimento, em 

qualquer dos casos de culpa ou em caso de dolo, o ato sempre se tornará incompatível com a 

ressalva prevista no §6, do artigo 159, da Lei das S/A.   

Adroaldo Leão também pensa assim, observando que o dispositivo legal em 

questão ―não alberga, evidentemente, a culpa, o dolo, o abuso de direito, fundamentos da 

responsabilidade civil (art. 158)‖, entendendo, ainda, tratar-se ―de uma superfetação à luz dos 

princípios e normas vigentes‖.
42

 

Alfredo Lazzareschi assim também opina, entendendo que a violação da lei ou do 

estatuto gera uma ―presunção relativa de culpa do administrador‖, cabendo-lhe o ônus de 

demonstrar tratar-se de ato escusável.
 43

 

Essa também a opinião de José Luiz Bulhões Pedreira 44 :  

 

Segundo o regime geral da responsabilidade civil definido no artigo 159 do Código 

Civil, aquele que pede indenização por prejuízo decorrente de ato ilícito deve provar 

a culpa de quem o praticou. A lei das sociedades por ações inverte o ônus da prova 

se o ato do administrador viola a lei ou o estatuto, o que se justifica porque os 

administradores são profissionais – comerciantes, empresários ou técnicos – e a 

estrita observância da lei e do estatuto é fundamental para a proteção de todos os 

interessados na companhia ou na sua atividade. 

 

Daí porque, no nosso sentir, só seria justificável a sua aplicação em relação ao 

inciso II, do art. 158, da Lei de Regência. 

 

3.2 Exclusão de responsabilidade, via aprovação pela assembleia geral 

 

                                                 

41
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Se referido § 6º, do artigo 159, prevê que o juiz pode reconhecer a exclusão de 

responsabilidade do administrador, pergunta-se se a assembleia geral não tem poderes para 

fazer o mesmo. 

José Edwaldo Tavares Borba entende que sim, observando que a assembleia geral 

é ―a instância original da apreciação da matéria‖.
45

 

Marcelo Von Adamek, entretanto, não concorda com tal análise, utilizando-se dos 

seguintes argumentos: (i) a lei teria dado exclusividade de tal prerrogativa ao juiz; (ii) a lei 

acionária também já prevê a possibilidade de a assembleia geral aprovar as contas do 

administrador sem reservas, dando-lhe plena quitação; (iii) o patrimônio social constitui 

garantia dos credores e, por fim; (iv) porque as medidas legais garantidas aos acionistas não 

poderiam ser inibidas pela assembleia geral.
46

 

No nosso sentir, a razão está com Tavares Borba e isso por vários motivos. 

O primeiro deles porque, além de a assembleia geral ser a instância original da 

apreciação da matéria, sem a vontade da assembleia geral ou de no mínimo 5% (cinco por 

cento) de seus acionistas (art. 159, parágrafos 1º. e 4º), não há possibilidade de se acionar o 

administrador faltoso. Logo, se os acionistas podem não ingressar com a ação, mesmo após a 

rejeição das contas, podem também perdoar o administrador. 

Ademais, os credores têm medidas próprias para assegurar seus créditos e a 

aprovação de contas sem reservas ou a aplicação da excludente pela assembleia geral, não 

gera qualquer efeito em relação ao credor. 

Por fim, o acionista que aprova as contas não poderia, de qualquer forma, 

ingressar com posterior ação de responsabilidade contra o administrador (salvo, é claro, se 

ocorrer algum vício relevante ocorrido na assembleia). 

Logo, no nosso entender, não obstante isso se mostre improvável, o perdão do 

acionista será possível, a qualquer momento, mesmo após o ingresso com a ação de 

responsabilidade contra o administrador. 

                                                 

45
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Daí surge outro questionamento: pode o administrador, que teve suas contas 

reprovadas, ou aprovadas com ressalvas, mas que obteve o perdão por parte da assembleia de 

acionistas, propor a ação negativa, visando preservar seu nome?   

Esse é o entendimento de Antônio Ivanir de Azevedo
47

, ao qual nos filiamos, até 

porque mesmo decidindo não propor a ação, a assembleia, ainda assim, pode imputar-lhe 

culpa, fazendo constar na ata tal entendimento. 

Da mesma forma, como se verá mais à frente, entendemos que, havendo justo 

motivo, a retificação de assembleia que aprova as contas ou as reprova, sempre será possível, 

não obstante a posição praticamente unânime da doutrina em sentido contrário.  

 

3.3 Decisão colegiada e exclusão de responsabilidade do administrador dissidente 

 

Pela leitura dos parágrafos 1º e 2º, do art. 158, da Lei das S/A, verifica-se que o 

administrador está isento de responsabilidade por atos ilícitos praticados por outros 

administradores, mas a responsabilidade solidária persiste quando se tratar de 

descumprimento dos deveres impostos por lei, ou quando o administrador for conivente ou 

então negligente em descobrir o ilícito ou ainda não exteriorizar e fazer constar em ata da 

reunião do órgão administrativo a sua dissidência em razão do delito, alertando os acionistas 

ou órgãos de administração para a ocorrência do fato. 

Esta é a regra geral, mas no caso de companhia aberta, esta responsabilidade só 

recai nos administradores que tenham atribuição específica de dar cumprimento à 

mencionados deveres.  
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4 DA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR  

 

Feitas as ponderações anteriores, passemos a analisar aspectos formais em relação 

à sistemática da aprovação ou rejeição das contas do administrador de companhias, avaliando, 

ainda, as consequências de tais atos para a caracterização de ulterior culpa por ato faltoso. 

 

4.1 Do necessário exame das demonstrações financeiras e das contas anualmente 

tomadas dos administradores de S/A – impropriedade terminológica da lei e peças 

distintas  

 

Segundo Alfredo Lazzareschi, diante do dever de informação dos administradores 

e a necessidade de fiscalização por parte dos acionistas, ―a Lei das S/A estabelece rígidos 

procedimentos para o controle da gestão dos negócios sociais, configurando a realização da 

assembleia geral ordinária o principal instrumento de informação e fiscalização colocado a 

serviço dos acionistas‖.
 48

 

Nesse sentido, o artigo 132 e seu inciso I, da Lei das S/A, determinam a realização 

anual de assembleia geral, ―para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 

votar as demonstrações financeiras‖.  

Corrente expressiva de comercialistas entende que as demonstrações financeiras e 

as contas são, de fato, coisas diferentes. Aliás, a lei claramente diz isso, não só pelo disposto 

no inciso I, do acima citado artigo 132, mas também pelo disposto no §3º, do artigo 134, 

também da Lei das S/A, quando prevê a exoneração de responsabilidade do administrador na 

ocorrência de ―aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas‖. 
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Trajano de Miranda Valverde, já na Lei das S/A, de 1940, as distinguia: 

Tecnicamente, a assembleia geral ordinária deverá tomar duas deliberações: uma, 

sobre o balanço; outra, sobre as contas da diretoria, tendo em vista o parecer do 

Conselho Fiscal.  Realmente. O balanço pode refletir a situação real da sociedade e 

ter sido apresentado pela diretoria, com estrita observância das prescrições legais. 

Mas a gestão dos negócios pode ter sido desastrosa, em consequência de atos ou 

operações praticados pelos diretores, com manifesta imprudência, imperícia ou 

negligência. Podem eles ter violado a lei ou os estatutos e até agido maliciosamente 

na administração da sociedade. Verificada a exatidão do balanço, a assembleia não 

deixará de aprova-la, sem que, entretanto, essa aprovação envolva a aprovação dos 

resultados, que ele positiva. Nesse caso, a assembleia aprova o balanço, com reserva 

quanto aos resultados, já que eles estão relacionados com as contas dos diretores, 

que a assembleia recusa a aprovar, por entender que a diretoria administrou mal a 

sociedade. A aprovação do balanço não significa, pois, a exoneração da 

responsabilidade dos diretores e fiscais.
 49

 

 

E, mais à frente, conclui no sentido de que a aprovação do balanço (agora, 

ampliada, quando se fala em demonstrações financeiras, nos termos dos incisos I a V, do 

artigo 176, da Lei 6.404/76) e das contas eram coisas diferentes e que a exoneração só se daria 

se ambas fossem aprovadas pela assembleia: ―a aprovação, sem reserva, do balanço e contas 

exonera de responsabilidade os membros da diretora e do Conselho Fiscal‖.
50

 

Alberto Xavier observa que a Lei das S/A teria cometido ―grave impropriedade 

terminológica‖ ao contrapor as ―contas‖ às ―demonstrações financeiras‖, vez que, segundo o 

autor, ―aprovação das contas‖ seria algo amplo, significando a conjunção das demonstrações 

financeiras com o relatório da diretoria.
 51

 

Nelson Eizirik também critica o texto legal, observando que o exame das 

demonstrações financeiras e do relatório da administração estariam abrangidos pela análise 

das contas do exercício. E completa: 

 

A prestação anual de contas dos administradores desdobra-se em 2 (duas) peças 

fundamentais: o relatório da administração e as demonstrações financeiras. Ambos 

têm por objetivo informar os acionistas sobre os resultados do exercício, 

distinguindo-se apenas na forma pela qual se transmite tal informação: em termos 

contábeis, no caso das demonstrações financeiras; em linguagem literal, em se 

tratando do relatório da administração. Assim, os 2 (dois) documentos, embora 
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mencionados separadamente pela Lei das S/A, são, usualmente, apreciados em 

conjunto pelos acionistas ao tomarem as contas da administração. 
52

 

 

Interessante notar, entretanto, que o próprio Eizirik, a seguir, no mesmo parágrafo 

acima citado, faz uma ressalva, no mínimo, instigante:  

 

No entanto, é possível que sejam objeto de 2 (duas) deliberações distintas: uma para 

aprovar as contas e outra para aprovar as demonstrações financeiras, o que ocorre na 

hipótese dessas últimas terem sido elaboradas de acordo com as normas legais e 

refletirem a situação real da companhia, mas os acionistas entenderem que a gestão 

dos negócios sociais foi temerária, em função de atos ou operações praticadas pelos 

administradores com imperícia, imprudência ou negligência 
53

. 

 

Ou seja, o autor, ao final, reconhece que aprovação de contas e aprovação das 

demonstrações financeiras são coisas diferentes, tanto que admite possam elas ser julgadas em 

―deliberações distintas‖. 

Alfredo Lazzareschi
54

 reforça o entendimento de se tratar de coisas diversas e 

aponta a necessidade de duas aprovações distintas, enfatizando: 

 

O efeito liberatório decorre da aprovação, sem reserva, das contas e das 

demonstrações financeiras (art. 134, §3º.). Com isso, ―contas‖ não é sinônimo de 

―demonstrações financeiras‖. De fato, as demonstrações financeiras são as peças 

contábeis referidas no art. 176, I a IV, e §4º. Já as contas compreendem as 

informações constantes do relatório da administração (art. 133, I), bem como os 

esclarecimentos feitos durante a assembleia geral ordinária, ocasião em que as 

contas são tomadas pelos acionistas e prestadas pelos administradores (art. 132, I).  

 

José Luiz Bulhões Pedreira igualmente defende que demonstrações financeiras e 

contas dos administradores são coisas distintas e completa afirmando que ―a assembleia pode 

não aprovar as contas e aprovar as demonstrações financeiras, e vice-versa, adiando uma das 

deliberações até a conclusão de diligências que tenha ordenado‖. 
55

 

Pontes de Miranda segue na mesma linha, e ensina: 
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A deliberação sobre as contas não há de ser confundida com a deliberação sobre o 

balanço. As operações que não foram felizes, ou foram prejudiciais, por incúria, ou 

má fé, à sociedade por ações, têm de figurar no balanço, porque do balanço consta o 

que ocorreu, seja de bom, seja de mau. Assim, a aprovação do balanço não implica a 

aprovação das contas e dos negócios, razão porque podem ser responsabilizados os 

diretores e os membros do Conselho Fiscal, a despeito da aprovação do balanço. Por 

outro lado, pode ocorrer que a assembleia geral ordinária aprove o balanço e deixe 

para exame posterior (Decreto-lei n. 2.627, art. 100, parágrafo único) as contas, ou 

vice-versa. Se houve erro de cálculo, o art. 100 não incide, porque está explicito na 

lei.
 56

 

 

Não é por acaso que a lei anterior (artigo 101, do Decreto-Lei no. 2.627/40) já 

fazia distinção entre aprovação das contas e aprovação do balanço, este último agora incluído 

na Lei das S/A, como parte das ―demonstrações financeiras‖. 

Cunha Peixoto analisando-a, já observava que o balanço deveria ser acompanhado 

do relatório da diretoria, representando ―a prestação de contas de sua gestão‖.
 57

 

Vê-se, pois, que ―demonstrações financeiras‖ vem a ser algo distinto do que seja 

denominado ―contas‖ ou ―relatório da diretoria‖ e, portanto, necessária se faz a aprovação de 

ambas, para que o administrador tenha sua quitação daquele período.  

Nesse sentido, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

De outro lado, não se vislumbra, no caso, qualquer razão para que se considerem 

indivisíveis as deliberações sobre as contas e sobre os balanços. Perfeitamente 

possível, portanto (ao menos em tese, enquanto não dirimida a controvérsia de fato), 

a pretensão anulatória parcial, nos termos do disposto no art. 153, primeira parte, do 

CC.
58

 

 

Outro interessante acórdão, observa que demonstrações financeiras, na verdade, 

deveriam ser chamadas de ―demonstrações contábeis‖ e sua aprovação não exoneraria o 

administrador sem a respectiva aprovação da ―orientação administrativa‖ (relatório da 

diretoria) por ele implementada:   

 

A exoneração dos Administradores, sob a afirmação de quitamento irrestrito, com 

alusão do art.134, §3º, por igual, não se assenta em bons fundamentos. A expressão 

#demonstrações financeiras# é inadequada, como o demonstrou SAMPAIO DE 

LACERDA, com remissão a PAULO C.A. LIMA e a JOSÉ WASHINGTON 
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COELHO; a expressão demonstrações financeiras deveria ter sido substituída pela 

demonstrações contábeis, como fora proposto pelo Dep. Siqueira Campos, porque 

tais demonstrações, pelo que se conclui da leitura do texto, são as demonstrações 

elaboradas com base na escrituração mercantil, especialmente o balanço patrimonial, 

a demonstração dos lucros ou prejuízos, ou prejuízos acumulados, do resultado do 

exercício e das origens e aplicações dos recursos. São, portanto, demonstrações 

contábeis. (Comentário à Lei das Sociedades Anônimas, Ed. Saraiva, t. 3/12). Ora, a 

autora não se volta contra qualquer dos aspectos das demonstrações financeiras, que 

estão descritos no artigo 176; pelo contrário, deixa mesmo entrever que nada tem 

com os aspectos contábeis da economia interna da Companhia; sua censura diz 

respeito à política empresarial posta em prática pelas sociedades controladoras e 

pelos Administradores do Banco Comercial; dirige-se, não aos aspectos formais das 

demonstrações, mas ao desvirtuamento administrativo-financeiro da orientação 

imprimida à sociedade; a aprovação das demonstrações constitui, pois, uma 

inocuidade, para os termos e finalidades da ação, pois a pretensão deduzida não se 

volta contra elas, e, como consectário, não há por que cogitar-se da prescrição bienal 

do art. 286. 
59

 

 

Discordamos de tal entendimento. Como acima já visto, a aprovação das contas é 

composta de dois elementos: demonstrações financeiras e relatório da diretoria. Se o primeiro 

traz em seu bojo aspectos estritamente formais, o segundo se refere exatamente aos rumos e 

orientação que o administrador implementou à companhia. Assim, o ―desvirtuamento 

administrativo-financeiro da orientação imprimida à sociedade‖ está diretamente ligado ao 

relatório da diretoria e a aprovação das contas engloba sim, no nosso sentir, essa orientação 

dada pelo administrador. 

Importante observar, ainda, que a quitação só ocorre com a expressa aprovação 

das contas. Se ocorrer, v.g., de a matéria relativa à aprovação de contas não ser posta em 

votação, simplesmente não há quitação, ficando o administrador vulnerável, até porque, como 

bem pondera Cunha Peixoto, na assembleia, a Mesa ―não submete à votação a desaprovação 

das contas, mas justamente sua aprovação. As contas devem ou não ser aprovadas. Desta 

maneira, se não atingirem a maioria absoluta, não foram sancionadas‖.
 60

 

 

4.2 Da retificação do balanço/demonstrações financeiras já aprovadas pela 

assembleia geral  
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O entendimento majoritário da doutrina é no sentido de que o balanço e/ou as 

demonstrações financeiras eventualmente eivadas de erro ou de falsidade e que foram 

aprovadas em assembleia geral, podem e devem ser retificadas, para aprovação em nova 

assembleia, convocada para tal fim ou, ainda, quando da aprovação das contas do ano 

seguinte. 

Preciosa, neste aspecto, a lição de Trajano de Miranda Valverde
61

, justamente por 

ser ele o autor do projeto de Lei do Decreto-lei 2.627/40, consignando que a assembleia geral 

pode sempre rever as suas próprias deliberações. Pode, assim, cancelar ou anular deliberação 

anterior e ratificar todos os atos que interessam à sociedade‖.
 
 

No mesmo sentido, Eduardo de Carvalho.
62

 

Em julgado relatado pelo Ministro Cláudio Santos, a Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça validou tal entendimento, ao menos em relação a atos possíveis de serem 

ratificados: 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA – Assembleia Geral – Ratificação de deliberação 

anterior. Possibilidade de ratificação de atos praticados em reunião anterior de 

assembleia realizada com irregularidades – Admissibilidade. 

Não contraria os arts. 145 e 148 do Cód. Civil decisão assemblear de ratificação de 

deliberação anterior de assembleia realizada com irregularidades. 
63

 

 

Com efeito, há de se destacar a evidente diferença entre ratificação e retificação 

do que foi eventualmente decidido em assembleia anterior. 

Quando se trata de vício da própria assembleia (v.g, falta de convocação ou 

convocação deficiente dos acionistas), assembleia posteriormente convocada (e, no exemplo 

citado, regularmente convocada) pode sim ratificar a deliberação anterior. 
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Há, entretanto, vícios que dependem de retificação e esse é exatamente o caso, 

v.g, do vício do voto, como ocorre quando o acionista aprova, por erro, um balanço que 

posteriormente venha a ser considerado falso – caso evidente de vício de consentimento  

E, se outro ato é praticado (nova assembleia, agora sem os vícios da anterior), não 

se trata de convalidação de ato nulo, mas de novo ato, retificando/ratificando o anterior. 

No caso do julgado acima citado, o que ocorreu foi exatamente a realização de 

nova assembleia que, sem vícios, ratificou os atos praticados na anterior. 

Na mesma esteira, mas com diferentes consequências, é a situação de balanço que 

contem lançamento contábil dolosamente alterado e, assim, reputado nulo de pleno direito. 

Nesse sentido, a lição de Arnold Wald e Alberto Xavier: 

 

Sendo o balanço um negócio jurídico que tem por objeto uma declaração de ciência 

ou, por outras palavras, um negócio declarativo, são-lhe aplicáveis, em princípio, as 

regras fundamentais consagradas na teoria geral do negócio jurídico a respeito dos 

seus vícios e respectivas formas de sanação. 

(...) Ao contrário, quando o lançamento não obedece a qualquer critério de 

razoabilidade, sendo evidentemente ilegal e ensejando a insinceridade e a falta de 

clareza do balanço, não há motivo para não considera-lo nulo de pleno direito, nos 

precisos termos do art. 145, II, do CC. 

A melhor doutrina tem, assim, reconhecido que o lançamento contábil no qual é 

dolosamente alterada a verdade não é nem válido nem simplesmente impugnável, 

mas sim nulo de pleno direito. Tornou-se, assim, manso e pacífico que a aprovação 

de um balanço irregular é nula em virtude de ser ilícito o seu objeto e de ter violado 

leis de ordem pública. O problema, até agora, não foi discutido pelos nossos 

Tribunais, mas a jurisprudência estrangeira já teve o ensejo de considerar nula a 

deliberação que aprovou um balanço no qual ocorrera excessiva valorização do 

ativo. É, aliás, entendimento dominante que o abuso de poder praticado pela 

assembleia geral enseja uma violação da lei cuja consequência é a nulidade do ato.   

Quando se trata de lançamento que violou norma legal imperativa, não há dúvida de 

que estamos diante de uma nulidade absoluta que não convalesce com o decorrer do 

tempo, pois ―quod nullum est, nullum producit effectum‖. 

Há, pois, o consenso entre os comercialistas quanto à possiblidade de a empresa 

retificar seu balanço, utilizando do mesmo poder que a jurisprudência atribuiu à 

Administração de declarar a nulidade dos seus próprios atos (Súmula 346, do STF) e 

de anulá-los quando viciados (Súmula 473, do STF).
64

 

 

Daí porque é dever da assembleia geral rever e retificar balanço anteriormente 

aprovado - e que contenha algum vício relevante – e rever sua anterior aprovação, que 

inclusive é automática, se se tratar de nulidade absoluta. 
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Da mesma forma, pode ocorrer a posterior aprovação de balanço anteriormente 

reprovado, se constatado o erro em sentido inverso.  

4.3 Se a assembleia pode retificar balanço/demonstrações financeiras já 

aprovadas/reprovadas, porque não poder retificar contas aprovadas/reprovadas com 

base justamente nessa retificação de balanço ou demonstrações financeiras incorretas 

e/ou falsas? 

 

Segundo Bulhões Pedreira, não obstante a aprovação de contas seja um ato 

unilateral, sua retificação se mostra impossível, uma vez que estaria ferindo direito do 

administrador: 

A deliberação que aprova as contas dos administradores, expressa ou implicitamente 

(pela aprovação das demonstrações financeiras sem reservas), é ato jurídico que tem 

efeito na esfera jurídica dos administradores, pois os exonera de responsabilidade. E, 

como já referido, uma quitação pelo cumprimento de seus deveres legais. Os atos 

dessa natureza - mesmo se se tratar de um ato unilateral, como é a deliberação da 

assembleia geral da companhia – são irrevogáveis ou irretratáveis.
65

 

 

Alfredo Lamy Filho vai na mesma linha de raciocínio e, em parecer, citado por 

Bulhões Pedreira, assenta que a aprovação de contas ―cria direitos para terceiros, ou os 

exonera de responsabilidade, e que não pode ser desconstituído por simples ato posterior da 

própria sociedade‖. E conclui:  

 

Numa palavra: um ato jurídico perfeito, uma deliberação de um colegiado que cria 

direitos ou exonera terceiros de responsabilidades, só em juízo pode ser anulada; é o 

que, de forma inequívoca, prescreve a lei. 

(...) 

Cabe insistir num ponto para torna-lo extremo de dúvidas: a assembleia geral não 

pode reconsiderar a deliberação que tomar ―sponte própria‖. Terá que ir a juízo 

provar a existência de vício que invalide a deliberação anterior, como exigem os 

dispositivos legais citados (art. 134, §3º. E art. 286). Órgão colegiado, cuja 

constituição pode flutuar, não lhe é dado desconstituir, a posteriori, a deliberação 

tomada com observância do rigoroso cerimonial que visa a assegurar aos sócios e 

aos administradores amplo conhecimento da matéria sobre a qual devem discutir e 

deliberar.
66
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Alfredo Lazzareschi, com o mesmo entendimento, justifica: 

Uma vez aprovadas, sem reserva, as contas e as demonstrações financeiras, 

assembleia posterior não pode ―revogar‖ a deliberação anterior e decidir pela 

propositura de ação de responsabilidade contra os administradores. Constituindo 

reconhecimento negativo de dívida, a aprovação, sem reserva, é ato irretratável e 

irrevogável da companhia, que não pode ser desfeito por posterior deliberação 

assemblear. O ―quitus‖ somente deixa de produzir efeitos se desconstituído 

judicialmente nos termos do art. 286.67 

 

Lazzareschi ainda argumenta que se essa quitação pudesse ser desfeita a qualquer 

momento pelos acionistas, esse ―quitus‖ seria ―um nada jurídico‖, vez que suscetível à 

modificação a qualquer tempo, tornando letra morta o §3º, do art. 134, da Lei das S/A. 

Miranda Valverde, autor do projeto do Decreto-Lei 2.627/40, mesmo citando 

possíveis situações de fraude ou ―informações mentirosas‖ fornecidas pelo administrador, 

também entende que somente através de ação judicial a aprovação das contas pode ser 

retificada: 

 

A deliberação da assembleia geral ordinária, que aprovou o balanço e as contas da 

diretoria, pode ser anulada (art. 156 – leia-se, art. 134, da L ei 6.404/76), quando 

eivada de erro, dolo, fraude ou simulação. O balanço que não representava, no 

momento em que foi levantado, a situação real da sociedade, é falso, ou contém 

dados ou elementos, que encobriram operações ou atos violadores da lei ou dos 

estatutos, prejudiciais à sociedade. No relatório, a diretoria fez afirmações falsas 

sobre as condições econômicas da sociedade, ou ocultou, fraudulentamente, no todo 

ou em parte, fatos a elas relativos (art. 168, 1º.). Poderá também suceder que o 

balanço exprimisse, com sinceridade, a situação real da sociedade, mas a aprovação 

dele e das contas da diretoria ter sido conseguida mediante informações mentirosas 

sobre as causas dos resultados que o balanço acusa.
68

 

 

Nelson Eizirik defende a sanação de todo e qualquer ato jurídico, ainda que 

eivado de nulidade absoluta, podendo a assembleia geral rever suas próprias deliberações: 

 

Ainda que a Lei das S.A. não faça referência expressa, é inequívoco que se aplica o 

disposto no parágrafo único do artigo 285 não só à assembleia de constituição da 

companhia, mas a todas as demais, sejam assembleias ordinárias, extraordinárias ou 

especiais. A possibilidade de sanação dos atos jurídicos praticados pela companhia 

constitui um princípio geral do Direito Societário, visando à preservação dos 

negócios jurídicos e à estabilidade das relações empresariais. 

A assembleia geral, ressalvados os direitos de terceiros, acionistas ou não, pode 

rever suas próprias deliberações, ou seja, cancelar ou anular deliberação anterior, 
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bem como retificar e ratificar todos os atos que são do interesse social. Com efeito, 

constitui princípio geral do direito privado que o ato anulável pode ser ratificado 

pelas partes, retroagindo a ratificação à data do ato (artigo 148 do Código Civil). Na 

esfera do Direito Societário, dada a necessidade de serem mantidos os negócios 

realizados pela companhia, pelos prejuízos que sua anulação pode causar a terceiros, 

há ampla possibilidade de sanação dos vícios, ainda que se trate de defeitos que, nos 

termos do direito Civil, acarretariam a nulidade do ato.
69

 

 

Entretanto, defende que ―aprovadas as contas, a posterior descoberta que as 

mesmas foram elaboradas com vício e deveriam ser reprovadas, a assembleia geral não pode 

voltar atrás e reprova-las, salvo através de ação judicial específica‖.
70

 

Ou seja, parece haver, entre os comercialistas, clara tendência de blindar o 

administrador faltoso, pois pode-se tudo em termos de retificação de decisão assemblear, 

menos retificar a anterior aprovação de contas do administrador, ainda que essa aprovação 

tenha se dado, v.g., em razão de fraude no balanço aprovado ou com base em informações 

inverídicas fornecidas pelo administrador.  

No nosso entendimento, ato doloso não gera direito adquirido. Assim, que 

proteção/garantia é essa que se pretende dar a quem agiu de má-fé? 

Como acima já visto, é entendimento majoritário entre os comercialistas que as 

demonstrações financeiras, como um todo, podem e devem ser revistas, em caso de eventual 

falsificação, omissão de dados no balanço, ou erro relevante, e que essa revisão se dá através 

de convocação de nova assembleia, com esse fim específico. 

Logo, ocorrendo essa nova assembleia e respectiva retificação, com a constatação 

de um grave erro ou até de má-fé por parte do administrador, não parece lógico que não possa 

a assembleia, soberana que é, rever também - porque antes levada à erro – a aprovação das 

contas do administrador, uma vez verificada que sua obrigação, de fato, não foi cumprida.  

Deve-se perquirir, antes de tudo, sobre a natureza jurídica da deliberação 

assemblear e seus efeitos perante a companhia e perante terceiros. 

Guilherme Setoguti Pereira assim a define: 
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Sob a perspectiva formativa, a deliberação é um ato colegial, pois nela há atuação de 

uma pluralidade de sujeitos. Mas, sob a perspectiva estrutural, trata-se de ato 

unitário, simples, imputável ao colégio. Além disso, o ato colegial diverge do 

negócio jurídico bilateral (contrato) porque neste há duas partes, contrapostas entre 

si, enquanto que naquele há vários sujeitos atuando perante a mesma parte; no 

contrato há vontades que se entrecruzam, enquanto que na deliberação há vontades 

paralelas; nesta as declarações se unem, naquele forma-se um vínculo jurídico, mas 

sem unificação. Por fim, ao contrário do que ocorre nos contratos, nas deliberações 

as partes não pretendem obrigar-se reciprocamente, mas sim produzir um único 

efeito jurídico, em especial perante terceiros.
71

 

 

Tavares Borba, ao definir a natureza da deliberação assemblear, igualmente 

observa que essa deliberação é um ato unitário, visto ser praticado por uma só pessoa, a 

sociedade. Segundo o autor, irrelevante o número de pessoas que participam da formação do 

ato, visto que esse ―ato final não é dos acionistas, é da sociedade – ato unitário‖. 
72

 

Além de ato unitário, a deliberação assemblear que aprova ou rejeita as contas do 

administrador é um negócio jurídico unilateral, vez que produzido apenas com a vontade da 

assembleia. 

Tanto assim que o Código Civil de 2002 determina que as deliberações sociais 

―vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes (art. 1.072, § 5º).‖.
73

 

Ora, se, após aprovadas as contas do administrador no exercício, verificar-se que o 

balanço ou as demonstrações financeiras estavam erradas ou fraudadas, ou havia omissão 

relevante de alguma operação que, se conhecida, mudaria o entendimento dos acionistas, não 

vemos motivo algum para que não possa haver a convocação de nova assembleia, com 

reavaliação das contas do administrador e sua reprovação.  

Ainda mais se a nova decisão for unânime e, tendo em vista que a assembleia 

geral é soberana, inclusive para ratificar/retificar vícios de toda ordem, porque não seria para 

retificar decisão de aprovação de contas tomada com base em balanço/demonstrações 

financeiras/informações falsas? 
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Um dos relevantes argumentos contra essa possibilidade, como acima já visto, é 

que a aprovação das contas criaria direitos para terceiros (no caso, o administrador), o que a 

tornaria irrevogável/irretratável. 

Nesse particular, entendemos que essa aprovação de contas se deu por quem (a 

assembleia) não está investido de função jurisdicional, daí porque não acarreta a eficácia 

imutável que à ela se pretende dar. 

Outro relevante argumento que se apresenta contra essa possibilidade de revisão 

das contas do administrador, via própria assembleia, é que, em razão do que dispõe o artigo 

286, da Lei das S/A, que se refere expressamente à ação (judicial) para anular deliberações 

tomadas em assembleia, não haveria espaço para a retificação da aprovação de contas, senão 

através de ação judicial. 

Ora, citado artigo se refere à necessidade de ação judicial obviamente para os 

casos em que essa medida extrema seja, de fato, imprescindível. Se assembleia posterior pode 

retificar/ratificar a deliberação viciada, não haverá interesse de agir, por parte da companhia, 

para propor ação judicial.  

Assim, no nosso entender, o artigo 286 só se aplica aos casos em que não ocorre 

essa retificação/ratificação da assembleia viciada. Ou seja, nos casos em que a ação judicial se 

torna efetivamente necessária. 

Ademais, se é evidente o direito de a assembleia geral rever balanço fraudulento 

(como não poderia fazê-lo?), não faz qualquer sentido não poder, essa mesma assembleia, 

rever a correlata aprovação de contas e o consequente quitus dado ao administrador, baseado 

que foi justamente nesse documento fraudado. 

Ainda, se a assembleia tinha o poder de votar pela aprovação, deve tê-lo para 

retificar essa aprovação baseada em fato enganoso. Até porque, a valer a regra do direito do 

terceiro (leia-se aqui, administrador) à manutenção da aprovação das contas, salvo decisão 

judicial posterior em sentido contrário, dever-se-ia, necessariamente, falar também de direito 

do administrador à imutabilidade do balanço até decisão judicial, vez que a retificação de 

balanço, taxando-o de fraudulento, também atinge, ainda que indiretamente, o administrador 

que o produziu. 
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A doutrina comercialista, entretanto, majoritariamente, como acima já visto, 

entende possível e mesmo necessária a revisão de balanço incorreto/fraudulento. Logo, não há 

qualquer razão para não se aplicar a mesma regra às contas aprovadas.  

Demais disso, a retificação da assembleia geral, relativamente à aprovação das 

contas do administrador, sempre dará, a este último, o direito de rever judicialmente tal 

decisão. Daí porque não há de se falar de lesão irreversível a seu direito. 

Eduardo Talamini lembra que o administrador poderá sempre se defender de ser 

responsabilizado por eventual dano causado à companhia: 

 

Mais do que isso: diante da perspectiva concreta de vir a ser responsabilizado (por 

exemplo, porque a assembleia já aprovou a propositura da demanda), o 

administrador pode adiantar-se e promover ação declaratória da inexistência de 

ilicitude (e de motivo para responsabilização) na sua negativa de cumprir a 

deliberação assemblear. Nesse caso, a invalidade da deliberação não cumprida 

integrará a causa de pedir da demanda do administrador. Mas seu pedido não será o 

de invalidação da deliberação. 

Aliás, essa ordem de ideias é também aplicável ao controle de validade da própria 

deliberação de responsabilização do administrador (Lei 6.404, art. 159, caput e § 

1º.).  É pressuposto processual de admissibilidade da ação de responsabilização, 

formulada pela sociedade em face do administrador, a previa deliberação assemblear 

nesse sentido. Se não houver tal deliberação, a ação é inadmissível. O mesmo ocorre 

se a deliberação de responsabilização não tiver sido válida. Então, tal invalidade 

poder ser arguida, como defesa preliminar, pelo administrador na ação de 

responsabilização que lhe seja movida. Acolhida essa defesa, extingue-se o processo 

sem julgamento de mérito (CPC, art. 267, V). Não se extrai daí, portanto, um 

provimento propriamente desconstitutivo da deliberação assemblear. 
74

 

 

Modesto Carvalhosa vai mais longe e entende que a própria deliberação 

assemblear, posterior à aprovação das contas, decidindo pela ação de responsabilidade, já 

seria suficiente para neutralizar qualquer entendimento a favor da quitação ao administrador: 

 

Deliberando a assembleia geral acionar os administradores, estará obviamente 

retificando sua deliberação anterior de aprovação das contas daqueles, já que o 

pressuposto é o da existência de fraude. Portanto, a deliberação de agir contra os 

administradores, para responsabilizá-los, automaticamente anula a deliberação 

anterior de aprovação sem ressalvas. A nulidade, portanto, é requisito já cumprido 

por ato próprio do órgão competente da companhia. E, com efeito, a assembleia 
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geral é órgão soberano da sociedade, sendo da natureza de suas deliberações revogar 

as anteriores.
75

 

 

Fábio Konder Comparato, por sua vez, afirma que a retificação de balanço, já 

aprovado anteriormente pela assembleia geral, é mesmo uma obrigação e tem efeito de anular 

o quitus dado ao administrador, tanto que essa retificação serve de preparação para a ação de 

responsabilidade contra os administradores:  

 

Investida de competência privativa para a aprovação de balanços, tem igualmente a 

assembleia geral de acionistas o poder exclusivo de retificar os já aprovados. Aliás, 

desde que reconheça a existência de vícios capazes de invalidar a aprovação já dada, 

a assembleia não somente pode mas deve fazê-lo, como medida preliminar à ação de 

responsabilidade civil contra os administradores que já se encontraram na origem do 

vício.
76

 

 

Ou seja, se a assembleia posterior reconhece a existência de ―vícios capazes de 

invalidar a aprovação já dada‖ e os retifica, só por aí já estaria caracterizada a reprovação das 

contas, dado que, como acima já visto, o balanço é parte das demonstrações financeiras, 

componente necessário da aprovação das contas dos administradores. 

Por outro lado, se o balanço ou as demonstrações financeiras, como um todo, 

forem aprovados, e isso influenciar decisivamente a assembleia na aprovação das contas, sua 

retificação posterior, ao se descobrir erro ou fraude no balanço ou em tais demonstrações 

financeiras da companhia, deveria, por razões óbvias, ser motivo mais do que razoável para 

que a Assembleia Geral, soberana que é, reverter a aprovação das contas do administrador, em 

especial se a retificação do balanço/demonstrações financeiras indicar culpa ou dolo do 

administrador.    

Veja-se interessante observação de Vivante, citado por Cunha Peixoto: 

La presunción de que la assemblea há querido liberar a los administradores de toda 

responsabilidade aprobando el balance, desaparece naturalmente cuando falten 

documentos que deban acompañarlo, cual el informe de los Síndicos, cuando 

exponga falsa o erroneamente la situación de la sociedad y cuando el relato de los 

administradores omita referir los hechos sobre los que deberia haber informado a la 

asamblea. Em estas hipótesis la aprobación referente a los resultados de la gestión 
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cual figuren em el balance, no puede extenderse a los resultados verdadeiros 

ignorados por los acionistas.
 77

 

 

Em cima dessa ressalva de Vivante, Cunha Peixoto pondera que a quitação dada 

pela assembleia aos administradores se restringe os resultados refletidos no balanço e nos 

documentos que o acompanham. E conclui: 

 

Portanto, a aprovação do balanço não significa ter sido a gestão dos administradores 

aprovada, e a desta só tem o poder de desonerar os administradores, se os fatos 

tiverem sido mencionados no relatório ou, expressamente, submetidos ao exame da 

assembleia geral.
78

 

 

Para Erymá Carneiro, muito se discute se a aprovação do balanço importa em 

aprovação ―da obra administrativa dos Diretores‖. O autor entende que a princípio sim, tendo 

em vista que o balanço compreende ―uma sínese de todos os negócios da empresa‖, mas 

ressalva que essa exoneração se dá ―si et in quantum, isto é, desde que não surjam fatos que 

não tenham sido veiculados por intermédio do balanço e do relatório da Diretoria‖. E 

completa:  

 

O art. 101 do decreto-lei n. 2627, de 1940, estatue que a aprovação, sem reserva, do 

balanço e das contas exonera de responsabilidade os membros da diretoria e do 

conselho fiscal, salvo erro, dolo, fraude ou simulação, nos termos também do 

disposto no art. 156.  

Mas é óbvio que se trata de exonerar de responsabilidade quanto a ditos documentos 

e não quanto aos negócios ou operações que não são levados ao conhecimento da 

assembleia no corpo dos citados documentos, salvo, evidentemente, se o foram na 

assentada e da ata o consta expressamente.
 79

 

 

Ou seja, se as demonstrações financeiras como um todo (e aqui se incluindo o 

balanço) apresentarem erro ou graves omissões, as contas, em verdade, não estariam 

aprovadas em relação a tais documentos, e a quitação do administrador, prejudicada. 
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Pontes de Miranda
80

, em trecho acima já citado, conclui no mesmo sentido, 

observando que ―se houve erro de cálculo, o art. 101 não incide, porque está explícito‖. 

Questão igualmente interessante é saber se pode haver aprovação do balanço do 

exercício, sem que tenha havido aprovação do balanço do exercício anterior. 

Cunha Peixoto
81

 responde negativamente, ponderando que não se pode deixar de 

reconhecer a ligação entre os diversos exercícios financeiros, havendo, assim, uma 

―solidariedade contábil‖ entre os balanços de uma mesma empresa. 

Até porque, o balanço apresenta números encontrados a partir dos dados dos 

balanços anteriores. Trata-se de uma sequência lógica e inseparável. 

Ruy Carneiro Guimarães
82

, citando lição de Valverde, lembra que a aprovação do 

balanço tem outras consequências, pois determina o ativo líquido da sociedade e o lucro que 

os acionistas devem receber no exercício.  

Logo, rever a aprovação de contas, posteriormente, se o balanço já havia sido 

aprovado, mas continha importantes incorreções, é medida que, além de necessária, se mostra 

crucial para a preservação da própria empresa. E, se dessa retificação aflorar falta grave do 

administrador, não vemos porque de a quitação não poder ser revista, pela mesma assembleia 

(soberana, diga-se de passagem) que a autorizou.  

Lembre-se que a reprovação das contas do administrador não traria qualquer 

consequência negativa, seja para a empresa e sua credibilidade perante o mercado, seja ainda 

para os seus acionistas. Só atingiria o administrador faltoso. Ninguém mais. 

Isso atenderia o princípio da sanação e evitaria a utilização de regras 

(inexplicavelmente) diferentes, impedindo a desarrazoada e intolerável impunidade do 

administrador faltoso. 
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Com efeito, imagine o leitor um caso em que o balanço tenha sido dolosamente 

adulterado por ordem do administrador e as contas deste fossem aprovadas justamente com 

base em tal embuste.  

Lembrando, ainda, que só se aprova aquilo que se apresenta, razão pela qual se o 

balanço estiver incompleto ou ocultar operação efetivamente realizada, ou se o relatório da 

diretoria também contiver informação falsa ou não contiver informação relevante, essa 

aprovação e, portanto, a quitação dada aos administradores, estaria definitivamente 

comprometida.  

Segundo o que prevê o parágrafo único, do artigo 285, da Lei das S/A, por 

deliberação de assembleia geral, vícios oriundos da própria companhia podem ser sanados, 

mesmo após a propositura de ação judicial.  

A esse respeito, Tavares Borba bem observa: 

Os acionistas, ao deliberarem sobre as demonstrações financeiras, a não ser quando 

previamente avisados e movidos pela suspeição, não dispõem de elementos para um 

exame aprofundado desses documentos. Sabe-se que uma empresa de auditoria, para 

pronunciar-se com segurança, consome muitas horas e muita experiência em seu 

trabalho. Consequentemente, não se poderá esperar que os acionistas, até mesmo o 

controlador, dispusessem, na assembleia, de pleno conhecimento de causa a respeito 

dos vários negócios e operações resumidos nas demonstrações financeiras e nas 

notas explicativas. 

Desse modo, a exoneração dos administradores, que decorre da aprovação das 

demonstrações financeiras, é relativa e aparente, pois tudo aquilo que tenha 

escapado ao conhecimento dos acionistas, e que seja substancial, posto que 

suficiente para demovê-los de aprovar as contas, caracterizará uma hipótese de erro, 

consequenciando a reabertura do problema, para efeito de responsabilização dos 

envolvidos. Acresce a circunstância de que as demonstrações financeiras são 

elaboradas pelos administradores, o que propiciará grandes facilidades para o 

cometimento de dolo, mediante a preparação de um balanço enganoso. 
83

 

 

Ora, se o administrador falsificou o balanço, fez afirmações falsas ou ocultou 

fraudulentamente fatos relativos à saúde econômico-financeira da companhia, ou ainda 

aprovou o balanço utilizando-se de informações mentirosas ―sobre as causas que o balanço 

acusa‖, e com isso esse balanço é retificado por nova assembleia, como pode ainda assim ser 

mantida a aprovação das contas? 
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Ou ainda: qual o sentido de se obrigar a companhia a ingressar com medida 

judicial para rever tal aprovação, se todos os acionistas que a aprovaram – por evidente erro – 

agora decidem retificar tal aprovação? 

Na verdade, se a assembleia geral ratificou (ou retificou, dependendo do caso) 

assembleia anterior eivada de nulidade/anulabilidade, sem que tenha havido qualquer dano, 

para quem quer que seja, não faz qualquer sentido a intervenção do Poder Judiciário, até 

porque faltaria ao autor o necessário interesse de agir.  

O Código das Sociedades Comerciais português, no seu artigo 62º, traz 

interessante solução à questão: 

Artigo 62º.  

(Renovação da deliberação) 

1 - (...) 

2 – A anulabilidade cessa quando os sócios renovem a deliberação anulável 

mediante outra deliberação, desde que esta não enferme do vício da precedente. O 

sócio, porém, que nisso tiver um interesse atendível pode obter anulação da primeira 

deliberação, relativamente ao período anterior à deliberação renovatória. 

 

Manuel A. Carneiro da Frada, ao comentar esse artigo, lembra que aguardar uma 

ação para declarar a nulidade ou a anulação de deliberação ou parte dela, traria um longo 

período de incerteza, até o trânsito em julgado da ação, gerando ―graves inconvenientes ao 

desenvolvimento e célere prossecução dos interesses e negócios da sociedade‖.
84

 

Segundo o autor português, ―foi para obviar a estes inconvenientes‖ que o artigo 

62, do Código das Sociedades Comerciais, consagrou ―a possibilidade da reiteração de uma 

deliberação inválida por uma outra, tomada agora regularmente‖.
85

 

 E completa: 

 

Oferece-se assim aos sócios a possibilidade de reconduzir ad viam iuris uma 

deliberação viciada ou, ao menos, de eliminar a dúvida eventualmente existente 

acerca da validade de uma deliberação, prosseguindo o desiderato da certeza e 

estabilidade, necessidades que se fazem sentir de modo muito intenso no domínio da 

atividade social. 
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Poder-se-ia argumentar, com substância, no sentido de que a possibilidade das 

contas, constando vícios graves, poderem ser retificadas por assembleia posterior, sem 

necessidade de se socorrer do Judiciário, esbarraria no prazo fatal – constitutivo negativo - de 

2 (dois) anos, prazo prescricional para a ação de anulação (e não de nulidade) da deliberação 

viciada.  

No nosso sentir, essa solução seria de todo adequada, em se tratando de ato 

meramente anulável. 

O Superior Tribunal de Justiça, em conhecido julgado relatado pelo Ministro 

Antônio de Pádua Ribeiro, considerado leading case sobre a matéria, sob a regência do 

Código Civil de 1916 e tendo como objeto caso de anulabilidade, também admite a revisão da 

aprovação das contas por assembleia posterior e, citando parecer de Modesto Carvalhosa, no 

sentido de que a deliberação assemblear que decide pela ação de responsabilidade contra o 

administrador revoga anterior decisão assemblear de aprovação de contas, confirma tal 

possibilidade, apenas entendendo que o prazo para a revisão, pela própria assembleia, de 

aprovação de contas, prescreve em 2 (dois) anos: 

 

No entanto, esse poder de revisão da assembleia geral não poderá manter-se 

eternamente, contrariando o regime da prescrição, que é instituto de ordem pública 

fundado na necessidade de consolidarem-se as situações jurídicas pelo decurso do 

tempo. 

Os prazos prescricionais visam promover certeza, harmonia e tranquilidade na vida 

social tendo em vista situações jurídicas constituídas que não podem ficar 

indefinidamente sujeitas a questionamentos judiciais. 

(...) 

Seria inadmissível que a vida societária estivesse sujeita a uma permanente situação 

de incerteza e de insegurança, o que seria inevitável caso a assembleia geral pudesse 

rever deliberações tomadas há mais de dois anos, contrariamente ao que estabelece o 

referido art. 286 da Lei no. 6.404, de 1976. 

Não há outra conclusão possível. Por um lado, a deliberação assemblear de agir 

contra os administradores, para responsabilizá-los, automaticamente anula a 

deliberação anterior de aprovação sem ressalvas. Por outro lado, os atos societários 

têm que tornar-se irreversíveis, frente ao interesse social, em prazos bastante 

exíguos. 

Forçoso é reconhecer, portanto, que o prazo de dois anos previsto no art. 286 aplica-

se não apenas para anulação judicial de deliberações, mas também para a sua 

revogação por assembleia posteriormente instalada.
87
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Por outro lado, temos a hipótese de ato nulo, a viciar a deliberação de aprovação 

de contas. Neste caso, a solução aqui, a nosso ver, é simples: referida ―sanação‖ teria de 

qualquer forma que ser feita antes do prazo decadencial de 3 (três) anos, fixado para o 

ingresso da ação de responsabilidade (artigo 287, II, b, da Lei das S/A), podendo tal nulidade 

ser reconhecida de ofício, ou a requerimento da parte, incidentalmente, na própria ação (de 

caráter condenatório) de responsabilidade do administrador.  

Lembrando-se - e aqui utilizando um argumento comum entre os comercialistas – 

que a lesão causada pelo administrador interessa, e muito, à sociedade e, por via de 

consequência, ao mercado, pois evita que terceiros sejam levados à erro, ao negociarem com a 

companhia e adquirir suas ações. 

Por outro lado, a consequente reprovação das contas só compromete o 

administrador faltoso e isso também é saudável, uma vez que evita a impunidade de quem não 

agiu bem e, como acima já dito, oportuniza à companhia reaver os prejuízos que lhe foram 

causados.  
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5 A EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NA LEI DAS 

S/A E O REGIME DE INVALIDADES APLICÁVEL AO DIREITO SOCIETÁRIO 

 

5.1 A exoneração prevista no artigo 134, § 3º, cc o artigo 286, da Lei das S/A 

 

O § 3º, do artigo 134, da Lei das S/A, determina que ―a aprovação, sem reserva, 

das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e 

fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).‖.
88

 

O artigo 286, por sua vez, prevê que ―a ação para anular as deliberações tomadas 

em assembleia-geral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou 

do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, 

contados da deliberação‖
89

. 

Assim sendo, em relação às contas do administrador, apenas em caso de expressa 

reprovação ou aprovação com reserva é que estará aberto o caminho para a ação de 

responsabilidade, prevista no caput do artigo 159, da Lei das S/A. 

Ou seja, a princípio, o administrador com contas aprovadas, ainda que tenha agido 

com dolo culpa ou com descumprimento da lei ou dos estatutos da companhia, não pode 

sofrer ação de responsabilidade civil, salvo se a deliberação que aprovou tais contas for 

anulada. 

Nelson Eizirik vai além e afirma que a deliberação que reprovar as contas precisa, 

necessariamente, ser fundamentada, pois, segundo ele, ―constituiria abuso no exercício do 

direito de voto a conduta dos acionistas que, sem qualquer fundamentação, votassem contra a 
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aprovação das contas apenas em função de divergências pessoais com os administradores ou 

com os acionistas que o elegeram‖.
 90

 

A lei não faz tal exigência e é claro que na ação de responsabilidade, proposta a 

partir de tal reprovação, sua procedência estará sempre vinculada à obrigação da companhia 

de provar a falta do administrador. Poderá ainda o administrador inocente, com contas 

indevidamente reprovadas, ingressar em juízo, seja para evitar a reparação de dano, seja 

apenas para obter declaração negativa em relação à sua falta, com eventual pedido de perdas e 

danos.  

Vê-se, pois, que a regra esculpida nesse citado §3º, do artigo 134, é a aprovação 

das contas, trazendo a lei, assim, inexplicáveis dificuldades, de toda ordem, à punição do 

administrador faltoso, dificuldades essas reforçadas pela posição majoritária dos nossos 

comercialistas. 

Esse quitus, que é dado por referido dispositivo legal, mostra-se inaceitável e só 

favorece a impunidade do administrador, vez que estamos falando dos casos de comprovação 

de sua responsabilidade e de efetivos danos causados à companhia. 

A esse respeito, severa a crítica de Von Adamek: 

 

Nesse ponto, é deveras lamentável o olímpico desconhecimento do legislador pátrio 

a propósito do que se passa no mundo empresarial (em nada) condizente, aliás, com 

a concepção moderna, técnica e refinada de vários outros institutos inseridos na Lei 

das S/A. Em matéria de responsabilidade civil dos administradores, ao mesmo 

tempo em que pretendeu disponibilizar aos acionistas ações e instrumentos próprios 

de tutela (prevendo até mesmo meios para contornar a desídia da maioria), o 

legislador abriu largas portas à impunidade, de que é exemplo (infelizmente não 

único) o quitus facilitado, abrangente, com eficácia preclusiva de pretensões 

indenizatórias e de difícil reversão. 91 
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Antônio Carlos de Araújo Cintra
92

 defende que a aprovação das contas sem 

ressalva não impediria a ação direta de responsabilidade, proposta pelos minoritários não 

coniventes com tal aprovação. 

Importante lembrar que as demonstrações financeiras, além de muitas vezes não 

refletirem a real situação da empresa, são analisadas, nas assembleias, por acionistas poucas 

vezes familiarizados com dados tão técnicos e, nas palavras de J. X. Carvalho de Mendonça, 

citado por Von Adamek, os respectivos balanços são, muitas vezes ―logogrifos 

indecifráveis‖.
93

 

Muito pouco resolve, também, a obrigatoriedade de auditoria nas sociedades 

anônimas de capital aberto, vez que frequentemente as empresas de auditoria acabam 

informando aquilo que os diretores entendem relevante ou o que a estes interessa, ou então 

aquilo que aos auditores é repassado, deixando de lado, muitas vezes, informações que, se 

bem transmitidas aos acionistas, evitariam a aprovação dessas demonstrações financeiras e, 

portanto, das contas do administrador.  

Ademais, as demonstrações financeiras trazem no seu bojo resultados globais, 

sem qualquer detalhamento individual de cada operação realizada. E o resultado final, por sua 

vez, nada significa, pois pode ter ocorrido malversação das finanças da companhia, ou mesmo 

desvio doloso de ativos, e ainda assim nada disso estará evidenciado em tal documento.
94  

Veja-se, como exemplo, o caso de uma empresa proprietária de um imóvel 

valioso, cuja venda foi efetuada pela metade do preço de seu real valor, com desvio de 

patrimônio e enriquecimento indevido por parte do administrador. Nas demonstrações 

financeiras os números serão positivos, com provável e expressivo lucro no exercício, a 

indicar uma falsa eficiência do administrador que, na verdade, teria agido de forma dolosa. 

Esse exemplo, não raro, mostra o absurdo dessa blindagem que, sob o manto da 

proteção do mercado, tem-se presenteado administradores faltosos. 
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E não se pode negar, ainda, que o Direito brasileiro é deveras confuso, no que se 

refere à invalidade das deliberações sociais, vez que o artigo 286, da Lei das S/A, trata como 

iguais, vícios, conceitos, e situações diferentes.  

Com efeito, cita casos de nulidade e anulabilidade como se fossem a mesma coisa, 

fala em ―deliberações violadoras da lei‖ e, mais à frente, como se de outro vício se tratasse, 

cita isoladamente a palavra ―fraude‖ (que só pode se referir à fraude à lei). 

Tudo isso sem contar a menção à prescrição, quando na verdade se trata de prazo 

decadencial.          

Diversas outras legislações prevêem que a aprovação das contas não tem efeito 

liberatório para o administrador, em relação à ação de responsabilidade. 

Nesse sentido, Alfredo Lazzareschi cita várias legislações estrangeiras cuja 

aprovação de contas, por si só, não caracteriza exoneração dos administradores, ou então 

―condicionam a eficácia da liberação a não oposição de uma minoria qualificada‖: 

 

ITÁLIA - (Art.2.434 do Código Civil Italiano): L´approvazione del bilancio non 

implica liberazione del documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilitá incorse nella gestione sociale.
95

 

 

ESPANHA - (Art. 134, 3, Lei 1.564/1989): La aprobación de estos documentos por 

la junta no significa el descargo de los administradores por la responsabilidade em 

que pudieran haber incurido.
96

 

 

ALEMANHA -  (§ 120 (2) da AktG): Com a deliberação, a assembleia ratifica a 

gestão da sociedade desempenhada pelos administradores e pelos membros do 

conselho fiscal. A aprovação não implica renúncia alguma aos direitos de 

ressarcimento de danos. (tradução livre)  

 

ARGENTINA - (art. 275 da Lei 19.550): La responsabilidad de los diretores y 

gerentes respecto de la sociedad, se extinguepor aprobacción de su gestón o por 

renuncia expressa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidade no 

es por violación de la ley, del estatuto o regulamento y si no media oposición del 

cinco por ciento del capital social, por lo menos.
97
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PORTUGAL - (art. 74º., 2, do Código das Sociedades Comerciais): A sociedade só 

pode renunciar ao seu direito de indenização ou transigir sobre ele mediante 

deliberação expressa dos sócios, sem voto contrário de uma minoria que represente 

pelo menos 10% do capital social; os possíveis responsáveis não podem votar nessa 

deliberação. 
98

 

 

Veja-se que, nos dois últimos casos - legislação argentina e portuguesa - a 

liberação está condicionada a não oposição de uma minoria (5% do capital social, no caso 

argentino e 10%, no caso português). 

Já no direito francês, a propositura da ação de responsabilidade independe de 

decisão assemblear, recusando aquela legislação ―qualquer eficácia liberatória (décharge), a 

não ser moral, à aprovação das contas de exercício liberada pela assembleia geral anual da 

sociedade.
99

 

 

5.2 Regime de invalidades nas deliberações sociais 

 

Como bem diz Pontes de Miranda, ―Ao ato jurídico nulo em princípio não se 

estabelece prazo. Nulo foi, nulo é, nulo será.‖.
100

 

No direito societário, entretanto, há um modo singular de se lidar com as 

invalidades, se o compararmos com o Direito Civil. 

A justificativa que se dá – com bastante propriedade, diga-se de passagem – é de 

que, no mundo dos negócios, há geralmente um número potencialmente muito grande de 

interessados que poderiam ser afetados por atos praticados e posteriormente considerados 

nulos, com terríveis consequências para toda essa cadeia negocial e para a própria vida da 

companhia. 
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Haveria, em casos tais, uma situação de incerteza, incompatível com a esperada 

segurança nas relações jurídicas, em especial nas relações societárias.
101

 

Teríamos, assim, um sistema próprio de prescrições e de invalidades previstas nos 

artigos 285 e seguintes, da Lei das S/A, que se afastaria da aplicação direta do regime de 

invalidades previsto no nosso Código Civil.
102

 

No Direito português, Moitinho de Almeida observa que a jurisprudência e 

doutrina daquele país têm se inclinado no sentido de que, não estabelecendo a lei qualquer 

diferenciação entre deliberações anuláveis, nulas ou juridicamente inexistentes, se o 

interessado não impugnar a deliberação dentro do prazo previsto na lei, ―a deliberação torna-

se inatacável‖, não obstante reconheça haver entendimento em sentido contrário.
103

  

Já para Jorge Henrique da Cruz Pinto Furtado, há sim de se aplicar o regime de 

nulidades no direito societário. Para o jurista português, haveria dois tipos de nulidade 

possíveis nas deliberações: ―nulidade resultante de vício de formação (nulidade pura)‖ e 

―nulidade resultante de vício do conteúdo (nulidade mista).‖ E conclui dizendo que, no caso 

de ocorrência de nulidade pura, a respectiva ação declaratória pode ser proposta a qualquer 

momento, não havendo de se falar em prazo prescricional para tanto. 
104

 

Vasco da Gama Lobo Xavier também aponta que a doutrina e jurisprudência 

portuguesa ―têm demonstrado, com efeito, prolongada relutância em admitir‖ que as hipóteses 

previstas na legislação portuguesa – ditas meramente anuláveis – não se aplicam a todas as 

hipóteses de deliberações irregulares.  

E adverte que, de fato, não podem ser mesmo aplicadas a todas as hipóteses, sob 

pena de se deixar nas mãos dos sócios ―a produção de não importa que efeitos jurídicos 
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através das deliberações da assembleia geral, efeitos esses que se estabilizariam, caso nenhum 

associado viesse impugnar judicialmente o acto em causa dentro daquele curto prazo que foi 

apontado‖.
105

 

Entre nós, Pontes de Miranda explica essa tendência, dizendo tratar-se de um 

regime fruto de uma técnica protetiva, evitando danos aos acionistas e terceiros, atendendo, 

assim, à função social que as sociedades desempenham. 
106

 

 Miranda Valverde, ao defender o regime das invalidades adotado pelo Decreto-lei 

2.627/40 (de cujo anteprojeto foi o autor), argumenta: 

 

E o regime das nulidades, adotado pelo Código Civil, não se libertou das velhas 

fórmulas, generalizando sua aplicação a todos os negócios jurídicos, unilaterais ou 

plurilaterais, simples ou complexos. Daí as inúmeras dificuldades na aplicação das 

regras de nulidade a certos atos ou negócios jurídicos, às instituições que, como as 

corporações, fundações, sociedades, associações, não têm sempre por base um 

contrato, e, quando têm, apresentam complexidade tal, que torna impossível a estrita 

observância da regra invocada.
107

   

 

Carvalho de Mendonça já dava como exemplo dessas dificuldades a criação 

irregular de uma empresa, imaginando-a funcionando por longo tempo, com livros, 

operações/negócios realizados, titular de direitos e obrigações, com créditos e dividas no 

mercado, pagamento de impostos, ações judiciais em andamento, entre outras consequências 

jurídicas daí advindas.  

E, afinal, questiona ―Como passar a esponja sobre tudo isso? Como considerar 

que nunca existiu o que realmente se passou, deixando profundos vestígios e criando relações 

jurídicas de suma importância e largo círculo de terceiros?‖.
 108

  

José Rogério Cruz e Tucci, na mesma linha, justifica: 
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É até intuitivo que o interesse na estabilidade das deliberações sociais não se deve 

apenas ao fato de tais atos poderem repercutir na esfera de direitos de um círculo 

considerável de pessoas e, sobretudo, nas sociedades anônimas de capital aberto, a 

todo tempo mutável, mas, de modo particular, aos danos que poderiam ser 

experimentados pela própria gestão da empresa, se sujeitos à impugnação em prazo 

muito amplo.
109

 

 

Nesse mesmo sentido, Guilherme Setoguti Pereira: 

 

Como apontam autorizadas vozes, é necessária e existe – ainda que não em 

decorrência do direito posto brasileiro – uma disciplina própria das invalidades no 

direito societário, como caracteres diversos do regime das invalidades do direito 

civil, marcada pelo princípio da estabilidade dos atos e que busca permitir a 

continuidade da atividade empresarial diante de defeitos nos processos de 

constituição das sociedades e de formação da vontade social. 

(...) 

A base desse pensamento está o dinamismo exigido pela vida societária, 

incompatível com a insegurança e a instabilidade que o sistema tradicional de 

invalidades propicia, ou, como disse Galgano, a exigência de eficiência do aparato 

produtivo e de expansão econômica. Além disso, como para as sociedades por ações 

vige a regra de livre transferência das ações, já que típicas sociedades de capitais, 

as suas deliberações afetam não só um quadro social a cada  instante mutável, mas 

também uma esfera muito vasta de terceiros, sobretudo nas grandes companhias de 

capital aberto. A aplicação do regime de invalidades do direito civil, pois, traria 

prejuízos não só à própria companhia como a terceiros. 

Por esses motivos, Giorgio Meo noticia a tendência recente do ordenamento italiano 

de salvaguardar situações substanciais instauradas com base na deliberação inválida. 

Da mesma forma, Lucas Enriques e Andrea Zorzi anotam que no direito italiano, 

sobretudo após a reforma do direito societário de 2003, passou-se a oferecer com 

maior vigor a tutela ressarcitória como uma alternativa à tutela específica 

(desconstituição de deliberação), procurando-se privilegiar a estabilidade dos atos 

societários.
110

 

 

Guilherme Setoguti admite não haver, no Brasil, nenhuma regra ou princípio que 

acolha esse regime de invalidades de forma expressa, mas lembra, entretanto, que a doutrina e 

a jurisprudência pátria baseiam a aplicação desse regime nos artigos 286 e 115, § 4º, ambos 

da Lei das S/A, sob o argumento que ali só há referência à anulabilidade e não à nulidade.
 
 

E conclui, defendendo que as deliberações assembleares, ainda que nulas, se 

sujeitam ao prazo decadencial bienal: 

Na nossa realidade legislativa - que, repita-se, não pode ser desconsiderada - pouco 

importa o vício que inquina a deliberação; o direito de impugná-lo estará sempre 

sujeito ao prazo decadencial bienal. 
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(...)  

O art. 286 da LSA expressamente estabelece que o direito à desconstituição da 

deliberação inválida esvai-se em dois anos e, apesar de, ao interpretarmos o texto 

legal, não estamos atados à sua literalidade, não podemos dela extrair Y; quem sabe 

X com algum temperamento, mas não Y. Quando menos, portanto, o art. 286 da 

LSA sinaliza – para dizer pouco – na direção de que o ordenamento quer que, 

independentemente da natureza do vício que o inquina, o ato se convalide em dois 

anos. 
111

 

 

Esse posicionamento, no nosso sentir, não obstante conte com um coro de vozes 

respeitáveis dentro do Direito Societário, não nos parece aceitável, até porque os vícios 

apontados em referido artigo 286 eram apenas anuláveis antes do advento do Código Civil de 

2002 e, ademais, não inclui - e nem poderia - todas as situações possíveis de nulidade de 

deliberação assemblear.  

Por outro lado, e como à frente se verá mais a miúde, é preciso diferenciar as 

situações previstas nos parágrafos 1º e 4º, do artigo 115, da Lei das S/A. O §4º é expresso ao 

se referir como anulável apenas os casos de voto conflitante dos administradores, o que nos 

faz concluir que, nos demais casos, de expressa proibição de voto, contidos no §1º (proibição 

formal), entre eles o de aprovação das próprias contas, estamos diante de nulidade absoluta. 

Note-se que, ao se referir à anulabilidade e prever responsabilização pelos danos 

causados e a obrigação do acionista ―transferir para a companhia as vantagens que tiver 

auferido‖, o §4º claramente não está falando da proibição de voto de aprovação de contas, 

mas naqueles casos cujo controle, no dizer de Marcelo Von Adamek, ―se dá a posteriori‖.
112

  

Para Pontes de Miranda, essa tentativa de se transformar os casos de nulidade em 

casos de anulabilidade, de modo que ou o ato jurídico seria válido ou seria meramente 

anulável, ―tinha que chocar-se, como se chocou, com o sistema jurídico‖. E exemplifica, 

citando o ato constitutivo de sociedade por ações assinado por menores, através de escritura 

pública; sociedade que tenha por objeto a exploração do lenocínio, ou instalação de fornos na 

Lua, ou assalto a navios ou a bancos.
113

 

E, mais a frente, arremata, afirmando que os nossos legisladores, ao invés de 

relacionar as causas de nulidade e as de anulabilidade em matéria societária, ―quiseram 
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reduzir a uma só espécie o que, de modo nenhum, é redutível‖, atentando, ostensivamente, 

―contra o sistema jurídico brasileiro‖.
114

 

Erasmo Valladão, ao descrever sobre a reforma no Direito Societário italiano, 

observa que o Brasil é um dos países mais atrasados em relação à essa matéria e defende o 

encurtamento dos prazos, em relação à anulação das deliberações, tendo em vista a 

necessidade de estabilidade dos atos societários, acrescentando:  

Imagine-se a hipótese de um aumento de capital por subscrição pública no Brasil. Os 

investidores subscrevem o aumento, que posteriormente é homologado, sendo 

emitidas as ações correspondentes. Passados um ano, onze meses e vinte e nove dias 

da primeira assembleia, um acionista ingressa com ação anulatória. Após anos e 

anos de disputa judicial, a demanda é julgada procedente, anulando-se o conclave ou 

a deliberação. Quid juris? Anulam-se também as ações emitidas em decorrência do 

aumento de capital? Como deve proceder os adquirentes das ações? Como deve 

proceder os terceiros que com eles negociaram, pelo menos até a propositura da ação 

de anulação? Sofrem as consequências da anulação? Quantos prejuízos, enfim, uma 

situação como essa não traz ao mercado?
115

 

 

Tal observação é válida, mas restrita à determinadas situações de anulabilidade 

(definitivamente não em relação à aprovação de contas), conforme o próprio Erasmo Valladão 

ressalva em sua obra, conforme se verá mais à frente. 

Nelson Eizirik adota uma posição um pouco mais amena, entendendo que há 

irregularidades a que o sistema jurídico confere maior ou menor grau de gravidade, 

dependendo dos valores a serem tutelados num determinado momento e num determinado 

país. Daí, segundo o autor, se dariam os efeitos da nulidade e da anulabilidade, tendo em 

vista, ainda, que ―as consequências das faltas nos negócios jurídicos são diversas dentro do 

mesmo sistema jurídico, distinguindo-se aquelas ocorridas no Direito Civil das do Direito 

Societário‖. 

E completa: 

 

As companhias caracterizam-se por seu envolvimento direto, constante e sucessivo 

em uma infinidade de negócios jurídicos, que produzem efeitos imediatos e 

irreversíveis perante uma ampla gama de pessoas, como acionistas, investidores, 
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empregados, prestadores de serviços, clientes, fornecedores, o Estado e a própria 

comunidade onde elas atuam.
116

 

 

Humberto Theodoro Junior, citando Orlando Gomes, faz uma distinção entre 

negócios nulos que produziram efeitos e aqueles que não os produziram. No primeiro caso, 

sua invalidade pode ser alegada a qualquer momento. Já no segundo, estará sujeito à 

decadência, sob pena de risco à segurança jurídica
.
 
117

  

Antônio Junqueira de Azevedo, para quem, em matéria de invalidades, ―o único 

ponto em que todos estão de acordo é que não há acordo a respeito‖, defende o princípio da 

conservação, no sentido de se salvar tudo o que for possível em um negócio jurídico, 

mediante o aproveitamento dos ―elementos prestantes‖. E observa: 

 

No plano da validade, a própria divisão dos requisitos em mais ou menos graves, 

acarretando, ou nulidade, ou anulabilidade, é decorrência do princípio da 

conservação, já que, graças a essa divisão, abre-se a possibilidade de confirmação 

dos atos anuláveis (art. 148 do CC). A sanação do nulo, cabível em casos 

excepcionais (por exemplo, art. 208, 2ª. parte, do CC), é também resultante do 

desejo do legislador de evitar que, por excessiva severidade, percam-se negócios 

úteis econômica ou socialmente. 
118

 

 

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria se mostra pacificada, no sentido de se 

utilizar o regime especial de invalidades aplicável ao direito empresarial, com abrandamento, 

na espécie, da teoria das nulidades. Mas, se analisarmos, um a um, os casos julgados por 

referido Tribunal, veremos que, na verdade, são ali tratadas questões pontuais, em sua maioria 

de mera anulabilidade, sem se levar em consideração situações específicas de nulidade e sem 

se avaliar, com profundidade, questões de especial relevância desse mesmo regime de 

nulidades. 

Conforme se verá mais à frente, no caso de aprovação de contas, então, assim 

como na doutrina, nenhum julgado do Superior Tribunal de Justiça enfrenta a questão de 

forma específica e direta.  
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Conforme também se verá mais à frente, nos Tribunais regionais, em especial no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a questão tem sido vista mais a miúde, com 

enfrentamento de vários casos de nulidade absoluta, com o se verá mais à frente. 

Interessante atentar, neste particular, para a opinião de Fábio Konder Comparato, 

em parecer que aborda justamente essa matéria da invalidade das deliberações de uma 

assembleia de acionistas, quando conclui que o artigo 286, da Lei das S/A, deve ser 

interpretado com parcimônia, em relação aos casos de nulidade: 

 

O entendimento contrário, na verdade, conduziria o intérprete a situações absurdas. 

Imagine-se, por exemplo, o caso de um acionista que ingressa na companhia mais de 

dois anos após a data da deliberação que aprovou norma estatutária nula. Antes de se 

tornar acionista, ele não tinha, obviamente, legitimidade para propor a ação de 

nulidade. Depois, já não poderia propô-la, por estar prescrita. Figure-se, ainda, que 

as normas estatutárias deformem inteiramente o tipo social, criando, por exemplo, 

acionistas de indústria, que não contribuem para a formação do capital social; ou 

estabelecendo a responsabilidade limitada para uns e ilimitada para outros. O 

escoamento do curto prazo de dois anos porventura convalidaria esse monstro?  
119        

 

 

Erasmo Valladão menciona outro exemplo de nulidade absoluta e insanável, qual 

seja, o caso de assembleia que sequer foi convocada, citando Pontes de Miranda, para quem 

―não foi irregularmente convocada a assembleia geral que não foi convocada‖.
120

 

A este propósito, Gustavo Tepedino bem observa: 

 

(...) a deliberação adotada em assembleia regularmente convocada e instalada que, 

para tomar exemplo drástico, insere no objeto da companhia um propósito ilícito - 

promover o contrabando, por exemplo – jamais será tida por inexistente, mas sim 

nula, e não se lhe pode atribuir efeitos lícitos em nenhum momento – ou seja, cabem 

aí as graves consequências que a lei civil impõe ao ato nulo.
121

  

 

E, mais abaixo, conclui que, ―se de nulidade se cuida, fica afastada a ideia de 

ratificação ou convalescimento, ou de que a deliberação nula possa produzir qualquer efeito 

jurídico‖
 
.
122
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Tulio Ascarelli já alertava para tal dicotomia: 

 

Pode, talvez, não ser inútil frisar a importância de uma pergunta preliminar: o art. 

156 do Decreto-Lei no. 2.627, de 26 de setembro de 1940 (no direito atual, art. 286 

da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976) abrange todos os possíveis vícios das 

deliberações tomadas em assembleias, ou, ao contrário, a sua interpretação, lógica e 

sistemática, deve conduzir à distinção entre os abrangidos pelo prazo do art. 156 (v. 

art. 286 da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com redação semelhante) e 

aqueles aos quais, ao contrário, não pode ser aplicado tal prazo? Já o art. 156 (art. 

286 da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976) autoriza esta pergunta, pois, ele 

se refere, literalmente, à ―ação para anular‖ as deliberações, descuidando, portanto, 

das deliberações que sejam ―nulas‖ e não ―anuláveis‖.
123

 

 

 

O mesmo autor, ao comentar o negócio simulado, que ele denomina ―negócio 

indireto‖, visando fraudar a lei, observa que ―o processo desenvolve-se, às vezes, à luz do sol 

e não há homem experimentado que se engane sobre as suas finalidades‖.
124

 

E, mais à frente, aponta: 

 

A violação das normas que disciplinam as assembleias e as suas deliberações ou os 

direitos individuais renunciáveis dos acionistas acarreta a anulabilidade da 

deliberação, ao passo que a violação das normas de ordem pública ou emanadas no 

interesse de terceiros, acarreta a nulidade ou a ineficácia da deliberação.
125

 

 

Wilson Campos Batalha, citando F. de Steiger, considera nulas as decisões ―que 

afrontam as determinações imperativas do direito material, mesmo que os acionistas, por 

unanimidade, concordem em afastá-las‖. Para o autor, a nulidade da deliberação pode ser 

arguida em defesa ou então declarada incidentalmente, enquanto que a anulabilidade deve ser 

proposta no prazo do artigo 286, da Lei das S/A e não é arguível em defesa. 
126

 

Para Galeno Lacerda: 

 

(...) no exame do problema da nulidade da deliberação social, além dos aspectos 

meramente formais, relacionados com os requisitos que a lei impõe à constituição e 

funcionamento das assembleias, deve ser examinado o próprio conteúdo material da 

deliberação, para verificar se ela não ofende preceito legal ou direitos inderrogáveis 
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e indisponíveis dos sócios. Se isso ocorrer, é evidente que estamos em presença de 

nulidade absoluta, e o vício não pode ser sanado por deliberação posterior.
127

 

 

 

Priscila Corrêa da Fonseca observa, ainda, que quando a lei tutela interesse 

individual, estaremos diante de caso de anulabilidade, mas quando estivermos diante de 

interesse geral da coletividade, estaremos diante de caso de nulidade.
128

 

No mesmo sentido, a lição de Washington de Barros Monteiro, para quem o ato é 

nulo, ainda que reunindo todos os elementos que são fundamentais, se praticado ―com 

violação da lei, é contrário à ordem pública, ou aos bons costumes, ou não observou a forma 

legal. Por tais razões, fica ele eivado de visceral nulidade, recusando-lhe a ordem jurídica os 

efeitos, que produziria, se fosse perfeito".
129

  

Roberto de Ruggiero lembra que, às vezes, a nulidade nem está expressa e que sua 

exclusão requer disposição legal específica: 

 

Dito isso, compreende-se como nem sempre a nulidade seja expressamente 

declarada pela lei (nulidade textual). As mais das vezes assim sucede (nulidade 

virtual ou tácita), devendo o intérprete deduzi-la da natureza da disposição violada, 

dos princípios gerais do direito e do sistema adotado pelo legislador. (...) Do fato da 

lei ter declarado a nulidade nalguns casos (...), não se deve inferir que não se 

verifique a nulidade noutros: a regra é que, onde os princípios referidos levam a 

concluir que o negócio é nulo, para excluir a nulidade é necessária uma disposição 

especial de lei. 
130

  

 

Pontes de Miranda, tratando também de nulidade, aqui em caso de conflito de 

interesses, comenta: 

 

Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não podem tomar parte na votação 

das deliberações sobre as contas da diretoria, sobre o balanço e sobre o parecer do 

Conselho Fiscal. Já assim era no direito anterior (Decreto n. 434, de 4 de julho de 

1891, art. 142). O art. 91, §1º., 2ª. parte, do Decreto-lei n. 2.627 coerentemente 

estabelece que os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, ou de qualquer outro 

órgão criado pelos estatutos, não podem ser procuradores ou representantes dos 

acionistas na assembleia geral. Entenda-se que também não podem presentar pessoa 
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jurídica. A fraude à lei é obtida com entrega de ações ao portador aos testa-de-ferro, 

ou de transferência de ações nominativas ou endossáveis para esse fim. Se a 

transferência foi recente, é fácil provar-se a fraus legis, com a consequente nulidade 

e, provavelmente, a do art. 168, inciso 7º. , e do art. 168, parágrafo único, do 

Decreto-lei n. 2.627. 

(...) 

No art. 101 do Decreto-lei n. 2.627 diz-se que a aprovação, sem reserva, do balanço 

e das contas, torna irresponsáveis os diretores e os membros do Conselho Fiscal, 

―salvo se houve erro, dolo, fraude ou simulação‖. A interpretação literal seria errada. 

A responsabilidade existe, e não foi afastada se a deliberação é inexistente ou 

nula.131 

 

 

Em artigo publicado na Revista de Direito Mercantil e assinado em conjunto por 

Erasmo Valladão e Marcelo Von Adamek, referidos autores observam que ―tanto no regime 

da Lei das S/A como também no do Código Civil, os votos conflitantes e os abusivos são 

nulos‖, indicando, entre outras, quatro principais razões para tanto: 

 

1. a invalidade desses votos resulta, na espécie, da ilicitude do seu objeto, vez que 

incompatíveis com dever de lealdade; 

2.  a invalidade do voto conflitante no regime do Código Civil, portanto, não decorre 

apenas da contravenção à norma proibitiva, mas acima de tudo, na sua ilicitude, 

―vício para o qual não há modulação possível‖; 

3.  ―o primado da boa-fé objetiva (CC, art. 422), do qual descende o dever societário 

de lealdade, permite que se encontre a sanção melhor adaptada ao caso concreto, 

dando-se eficácia à regra de ilicitude situada, derivada dos meios (ou do modo) 

pelos quais o direito é exercido (CC, art. 187)‖; 

4.  na visão de alguns juristas, a invalidação não deixa de ser, em certa medida. 

―uma reparação em espécie do dano causado pelo voto conflitante ou abusivo.‖
132

 

 

Julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que remonta ao ano de 1995 – 

ou seja, mais de 20 anos atrás – fala da não aplicabilidade, ―em toda sua extensão, no âmbito 

do direito societário‖, da teoria geral das nulidades aplicável ao direito civil, mesmo em caso 

de deliberações ―contrárias à ordem legal ou estatutária‖. 
133

  

No nosso sentir, referido julgado encontra-se em desconformidade com os novos 

tempos, em que a boa-fé e o respeito aos ditames legais ganham cada vez mais força.  

                                                 

131 MIRANDA, Pontes de. Op. Cit, p. 421-423. 

132 ADAMEK, Marcelo Vieira Von e FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Op. Cit, p. 30-31. 

133 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 35230/SP, Recorrente TV Globo, Recorrido Aryovaldo 

Guimarães Nogueira, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª. Turma, Brasília, DJ 20.11.1995. 



 

62 

 

Aliás, em nossas pesquisas, localizou-se parecer da própria Comissão de Valores 

Mobiliários, entendendo ser aplicável o regime de nulidades em casos de ofensa à ordem 

pública.
134

  

Em sua obra ―Invalidade das Deliberações de Assembleia das S/A‖, certamente a 

mais completa sobre a matéria e editada antes mesmo do Código Civil de 2002, Erasmo 

Valladão já defendia que de modo algum a Lei das S/A adotou uma posição exclusiva a favor 

do regime de anulabilidade e, como prova disso, cita exemplos gritantes de nulidade em 

matéria societária, especialmente de casos de evidente fraude à lei. E anota: 

 

Nos exemplos apontados, portanto, se todos os acionistas estivessem concordes com 

as deliberações tomadas, e se se aceitasse a tese segundo a qual a Lei n. 6.404 teria 

criado um regime exclusivamente de anulabilidade, passado o prazo de dois anos 

para a impugnação (que só é concedida, em princípio, aos sócios), ou havendo 

renúncia a ele, ter-se-ia o absurdo de se verem convalidadas todas as aludidas 

agressões à ordem jurídica. Por aí se vê que essa tese é absolutamente 

insustentável.
135

 

 

Referido autor observa ainda que diversos dispositivos da Lei das S/A indicam 

que o legislador quis impedir que ali se aplicasse regime diverso do legalmente previsto, 

citando, como exemplo, a expressa determinação contida no art. 239, no sentido da 

obrigatoriedade de conselho de administração nas companhias de economia mista, concluindo 

que, diante desse comando imperativo, dúvida alguma haveria no sentido da absoluta nulidade 

de deliberação em sentido contrário, afirmando, de forma absolutamente assertiva: 

Vários outros dispositivos da Lei n. 6.404/76, porém, como se disse, levam à mesma 

conclusão, não havendo como afastar, portanto, a aplicação do regime comum 

relativo à nulidade dos atos jurídicos, previsto nos arts. 145 e 146 do Código Civil, 

às deliberações que estabeleçam disciplina contraveniente àquela determinada nos 

mencionados dispositivos. Vale dizer, a nulidade de tais deliberações, se não 

detectada oportunamente pelo Registro do Comércio (arts. 97 e 135, § 2º., da Lei n. 

6.404), poderá ser alegada por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, 

quando lhe couber intervir, devendo ser pronunciada de ofício, pelo juiz, vedada, 

outrossim, sua ratificação.
136
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Lembra, por fim, que não obstante o legislador tenha optado, no art. 286, da Lei 

das S/A, por um regime especial de invalidades, igualmente não excluiu o regime comum nos 

artigos 145 e 146 (leia-se, atuais artigos 166 e 168), do Código Civil, para a hipótese de 

deliberações nulas. E conclui que ―incumbe ao intérprete extrair do sistema, portanto, quais os 

eventuais critérios com base nos quais se deve aplicar um ou outro regime‖. 137
  

Jurandir dos Santos também pensa assim e, ressalvando a tendência de minorar o 

radicalismo da nulidade absoluta, observa que a lei societária brasileira, na verdade, é omissa 

quanto à nulidade das deliberações sociais, aludindo apenas ―aos vícios menores de 

anulabilidade (art. 286), que comportam convalidação no tempo, uma vez decorrido o prazo 

prescricional‖. Segundo o autor, o legislador teria andado bem ao seguir uma tendência 

moderna contrária à aplicação da absoluta insanabilidade aos vícios sociais, quando não 

estiverem presentes (e aqui se aloja importantíssima ressalva) ―transgressões assim mais 

desmedidas e graves. 
138

 

E adverte: 

3) Entretanto, como bem observado por Carvalho de Mendonça, ―é certo que a lei 

não estabelece a nulidade dos atos e deliberações das assembléias irregularmente 

constituídas, mas é intuitivo que essas assembléias não produzem atos válidos se: a) 

estiverem eivados de dolo, fraude ou simulação; b) violarem a lei ou os estatutos. A 

ofensa a interesses sociais não é motivo para ser anulada a deliberação da assembleia 

geral. Se esta não infringe a lei ou estatutos o ato ou deliberação não pode ser 

atacado‖. Ou na cabal lição de Priscila Corrêa da Fonseca, ―embora não o diga a lei, 

a violação da lei, dos estatutos, inclusive das normas referentes à convocação e 

instalação, enseja a rigor a nulidade, e não a anulabilidade da deliberação‖. 

4) Isto é, embora a lei não o reconheça de modo expresso, não está o efeito jurídico 

da nulidade plena afastado do âmbito das decisões assembleares, nos exatos termos 

da legislação comum de direito civil, que deve sem dúvida ser invocada na ausência 

daquela. 

5) Uma companhia, por exemplo, que instale sua assembléia com base na 

convocação particular (por aviso-convocação) sem que não tenham sido atingidos 

todos os seus acionistas, o que só se daria por via da convocação pública, através de 

editais publicados pela imprensa, em verdade está dando ensejo a uma nulidade 

absoluta. Nula é a deliberação da assembleia assim convocada. 

6) Deliberações assembleares que não observem os direitos inderrogáveis dos 

acionistas (art. 109) são nulas e não anuláveis. 

(...) 

8)  Deliberações que violem regras de imperatividade pública, indisponíveis aos 

particulares, são também ineficazes e nulas. 

9)  Deliberações tomadas em desrespeito à lei, que possam constituir ilícito civil e 

penal, entre outros, são irremediavelmente nulas.. 
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10) Deliberações tomadas em flagrante desrespeito a regras estatutárias 

preestabelecidas não podem prosperar, merecendo igualmente o decreto de nulidade. 

Em síntese: a nulidade, no campo acionário, não está expressa, com o que a lei 

brasileira se colocou em sintonia com o que há de mais moderno. Por outro lado, 

não está ela, entretanto, afastada, por expressa disposição da legislação comum. 

Cada caso, portanto, deve ser analisado segundo as suas peculiaridades.
139

 

 

Vários doutrinadores e várias decisões dos Tribunais ―têm entendido que há 

valores merecedores de proteção mais acentuada por parte do sistema jurídico do que a 

segurança‖.
140

 

Entre esses valores, certamente se encontram os da boa-fé e justiça nas decisões 

judiciais, até porque, como bem pondera Tavares Guerreiro, ―o ideal de justiça está na base de 

toda regra jurídica‖ 
141

. 

Vários acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vão nessa mesma 

linha e, em diversos casos, reconhecem a nulidade absoluta de tais votos/deliberações.
142

 

Os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, posteriores ao 

Código Civil de 2002, se referem, em sua maioria, a situações de anulabilidade de deliberação 

assemblear. E nenhum deles, dos que encontramos, se refere à ato nulo em deliberação de 

aprovação de contas, conforme se verá mais à frente. 

De fato, no caso específico de aprovação de contas, com maior razão, como se 

verá mais à frente, não há qualquer sentido em se utilizar os mesmos critérios excepcionais 

geralmente aplicados em matéria societária. 
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 Já dizia Miguel Reale que ―uma lei nasce obedecendo a certos ditames, a 

determinadas aspirações da sociedade, interpretadas pelos que a elaboram, mas o seu 

significado não é imutável‖. E, mais à frente, completa: 

 

Interpretar a lei importa, previamente, em compreendê-la na plenitude de seus fins 

sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o sentido de cada um de seus 

dispositivos. Somente assim ela é aplicável a todos os casos que correspondam 

àqueles objetivos. 

Como se vê, o primeiro cuidado do hermeneuta contemporâneo consiste em saber 

qual a finalidade social da lei, no seu todo, pois é o fim que possibilita penetrar na 

estrutura de suas significações particulares.
143

 

 

Daí se vê a dificuldade de se interpretar de forma abrangente o disposto no § 3º, 

do artigo 134, da Lei das S/A.  
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6 REGIME DE INVALIDADES, ESPECIFICAMENTE APLICADO ÀS 

DELIBERAÇÕES QUE APROVAM OU REJEITAM CONTAS DOS 

ADMINISTRADORES  

 

Em razão do acima já exposto e conforme se verá mais amiúde a seguir, não faz 

qualquer sentido a aplicação do regime de anulabilidade a todo e qualquer vício ocorrido nas 

deliberações sociais, em especial quando se trata de aprovação de contas do administrador e o 

vício existente interfere diretamente na própria aprovação das contas.  

 

6.1 Vícios capazes de gerar invalidade da deliberação de aprovação de contas – 

vícios da assembleia, das deliberações e do voto 

 

Em relação à invalidade das deliberações assembleares, a doutrina a divide entre 

vícios das assembleias, das deliberações e do voto. Gustavo Tepedino as divide em 

invalidades ―que decorrem de vício de procedimento deliberativo, de irregularidade do objeto 

ou conteúdo da deliberação ou de vício do voto‖. 
144

  

Quanto aos vícios das assembleias, Valladão destaca sua convocação irregular (ou 

não convocação) ou instalação irregular, em razão de violação da lei ou do estatuto, ―hipótese 

em que o vício, obviamente, atingirá todas as deliberações que nela forem tomadas‖.
145

 

Alerta, entretanto, que tais vícios acarretam apenas a anulabilidade da assembleia geral, tendo 

em vista os interesses ali envolvidos, restrito aos próprios acionistas.
146

 

Já quanto aos vícios das deliberações, dá-se a nulidade, segundo o autor, quando a 

deliberação visar alterar o estatuto, com violação da lei, citando, entre outros exemplos, a 

permissão de voto plural para determinada classe de ações, a fixação de prazo menor daquele 

legalmente previsto para as convocações, a restrição da participação nas deliberações, de 

acionista sem direito de voto, o estabelecimento de quórum de instalação ou deliberação 
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inferior ao legal. Ou seja, há princípios e poderes que não podem, nem por uma deliberação 

unânime, ser disciplinados de forma contrária à lei nos estatutos.
 147

 

Há, ainda, os vícios de voto. De início, importante lembrar que tais vícios só são 

relevantes se tais votos forem decisivos para o resultado da deliberação, podendo constituir 

caso de anulabilidade, nulidade ou ineficácia do voto. 

Caso típico de anulabilidade vem previsto no §1º, do artigo 115, da Lei das S/A, 

mas apenas na hipótese de voto de acionista que tem interesse conflitante com o da sociedade, 

conforme apontado textualmente pelo §4º, desse mesmo artigo 115.  

E assim o é porque muitas vezes essa prova só aparece posteriormente, como é o 

caso de conflito substancial, o que ocorre, segundo Eizirik, quando o voto é utilizado pelo 

acionista com desvio de finalidade.
148

 

Essa é também a opinião de Rubens Requião, para quem os votos do acionista em 

proveito próprio não são nulos, respondendo o acionista apenas e tão somente pelos prejuízos 

causados à sociedade.
149

 

Para o professor Vicente Ráo, citado por Rubens Requião, ―os votos contrastantes 

(por interesses contrários ou em conflito) não são nulos, mas apenas anuláveis, ou, segundo 

linguagem dos autores estrangeiros, são impugnáveis, sujeitando-se à possibilidade de sua 

impugnação‖. 
150

  

Exemplo clássico de voto ineficaz se dá quando este contrariar acordo de voto, 

conforme previsto pelo artigo 118, da Lei das S/A. Aqui também entendemos que o vício gera 

mera anulabilidade da deliberação, visto que se refere a interesses dos próprios sócios.  

Por outro lado, há casos de nulidade absoluta, quando ocorre, por exemplo, o voto 

do acionista administrador, em deliberação de aprovação de suas próprias contas, ou seja, de 

exoneração de sua própria responsabilidade (§1º., do artigo 115, da Lei das S/A). 

                                                 

147
 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Idem, p. 98 e 102. 

148
 EIZIRIK, Nelson. Op. Cit, p. 662. 

149
 REQUIÃO, Rubens. Aspectos Modernos de Direito Comercial, (Estudos e Pareceres). São Paulo, Ed. 

Saraiva, 1977, p. 257. 
150

 RÁO, Vicente, Parecer, São Paulo, Revista dos Tribunais, vol. 282, p. 62. 



 

68 

 

Luiz Gastão Paes de Barros Leães já observava, antes mesmo da promulgação do 

Código Civil de 2002, que o quitus pode não ser só anulável, como também poderá ser nulo. 

Neste último caso, isso se dá ―quando eivado de imperfeições insanáveis‖, sendo que tais 

imperfeições, quando ocorrem, ―escapam da prescrição bienal do artigo 286 da Lei do 

anonimato.‖.
151

 

Nesse particular, Rubens Requião já dizia: ―É claro que a nossa lei, ao suspender 

o direito do administrador em relação à apreciação de suas contas, o faz inspirado no princípio 

de que a ninguém é licito julgar em causa própria‖.
 152

 

Waldírio Bulgarelli, comentando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo,
153

 cujo julgamento se havia dado mais de quinze anos antes da entrada em vigor do CC 

de 2002, anota: 

 

A decisão em exame insere-se, à evidência, entre as muitas que têm sido prolatadas 

ultimamente, em consequência dos conflitos surgidos no seio das companhias. 

(...) 

E é justamente do exame de dispositivo altamente saneador da prática de 

irregularidades nas companhias pelo controlador-administrador, que trata a decisão. 

Da narrativa dos fatos verificados, constata-se que o administrador-controlador teria 

forjado a venda de suas ações, para propiciar fossem suas contas aprovadas por 

interposta pessoa. Serviu-se, para tanto, e eis aqui um traço de originalidade a ser 

destacado, do contrato dito de reporte, pelo qual vendendo suas ações, 

comprometeu-se no mesmo ato a recomprá-las em seguida, logo após a realização de 

Assembleia Geral que apreciaria as contas da sua administração. 

(...) 

Prevaleceu no exame do ocorrido pelo Poder Judiciário, a finalidade espúria do 

referido contrato, tido como instrumento da simulação danosa. 

(...) 

Com efeito, não é preciso muito esforço para se constatar que foi justamente tendo 

como ponto de partida o dispositivo vedatório do administrador votar suas próprias 

contas, que o exame procedido do contrato infirmado se revelou profícuo. Ao que se 

acrescem as irregularidades apontas nas próprias contas, reveladoras de prejuízos 

causados aos minoritários, e certamente, à própria sociedade. 

Substituindo uma visão formalística rígida e portanto cruel que vigeu durante muito 

tempo entre nós, por uma visão pragmática e funcional, soube o E. Tribunal de 

Justiça divisar com clareza o caso e dar-lhe razoável solução. 

Não se pode deixar de observar, pelo prisma acima, como é profícua a visão dita 

hoje biangular da norma, ensejando que através da sua função melhor se entenda a 
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sua estrutura e certamente a sua inserção no ordenamento entendido como sistema 

coerente. 

Efetiva-se, assim, o que Jean Dabin chamou de realizabilidade do direito, através do 

exame funcional da ratio legis, perante o fato concreto.
154

    

 

Outro acórdão, de 1958, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, citado por 

Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, também considerou nulos os votos dos diretores – 

aprovando suas próprias contas – e, como consequência, reverteu a aprovação do balanço.
 155

 

156
 

O próprio Trajano de Miranda Valverde, bastante econômico quando se refere às 

nulidades no direito societário, observa: 

 

Apesar dessas cautelas legais (leia-se: proibição do administrador de votar suas 

próprias contas), verifica-se, não raramente, a distribuição de ações das pessoas 

impedidas por ―testas de ferro‖, que compareceram à assembleia e formam, comos 

títulos que lhes foram entregues, a maioria necessária para a provação das contas da 

diretoria. Quando as ações têm a forma ao portador, a fraude à lei faz-se facilmente, 

não deixa sempre vestígios. O mesmo não sucede, quando as ações são nominativas. 

Além das despesas com a transferência , ficam, nos livros da sociedade, os sinais 

inapagáveis da fraude. São ações transferidas nas vésperas da realização da 

assembleia e retransferidas posteriormente às mesmas pessoas ou a parentes e 

amigos de confiança. A fraude pode configurar o crime previsto no art. 168, no. 7 e 

seu parág. único. 157 

 

  

O mesmo sentido, Wilson Campos Batalha, para quem é nulo de pleno direito o 

voto do acionista administrador, na deliberação para aprovação de suas próprias contas, 

quando se provar haver fraude ou dolo. 
158

 

Na Alemanha, a Lei das Sociedades Anônimas proíbe o administrador de votar 

suas próprias contas (§136, Abs. 1), reputando nulo o voto assim proferido.
159
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Segundo Luiz Gastão Leães, ―esse regime duplo para o conflito de interesses no 

seio da assembleia concebido pela lei alemã‖ foi adotado pelo Código Civil italiano, em seu 

artigo 2.373, entendendo o autor que, no caso de conflito de interesses, haveria necessidade de 

um exame de mérito da deliberação, para se saber se, de fato, haveria incompatibilidade entre 

o interesse pessoal do sócio, com relação ao interesse da sociedade.
160

 

Segundo Marcos Paulo de Almeida Salles, ao se falar de dever de lealdade, 

verifica-se ―interessante posição do direito brasileiro, frente à ocorrência em conflito de 

interesse dos administradores em relação à Companhia, cuja lealdade implica em tratar de 

evitar conflito que não seja em benefício da sociedade.‖. 
161

 

Já no caso de proibição do voto - caso típico, o do voto do administrador na 

aprovação de suas contas – tratar-se-ia de exame de ―legitimidade formal‖. 

Com base nessas considerações, Leães conclui que, na aprovação de contas, o 

voto de acionista pessoa jurídica, da qual o administrador é apenas acionista, ainda que 

majoritário, não configuraria o impedimento formal e, portanto, o voto seria legal.
162

 

Não concordamos com tal conclusão. No caso de uso, pelo administrador, de 

interposta pessoa, ou de sociedade da qual é majoritário, para aprovação das próprias contas, 

haveria evidente impedimento ético e legal de tal voto, até em razão do que se deve deduzir 

coerentemente do ordenamento jurídico.  

Diga-se o mesmo se a transferência das ações se der para uma empresa controlada 

pelo próprio administrador, que em seguida nomeia procurador para aprovar suas contas. 

Em ambos os casos, entendemos que, mais do que simulação, ocorre, na espécie, 

verdadeira fraude à lei, assim agora expressamente prevista no inciso VI, do artigo 166, do 

Código Civil de 2002. 

Vejamos, como exemplo, uma hipótese, citada por Erasmo Valladão como de 

simulação, antes da promulgação do Código Civil de 2002: 
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A simulação (arts. 102 a 105 do Código Civil (leia-se, CC de 1916), se dá 

comumente no intuito de elidir a proibição de os administradores votarem as 

próprias contas (§§ 1ºs dos arts. 115 e 134). Transferem eles suas ações para testas-

de-ferro, que aprovam as demonstrações financeiras, burlando, assim, a proibição 

legal.
163

 

 

Na verdade, tal hipótese nos parece de fraude à lei, pois a burla à proibição legal, 

objetivo final do ato praticado, nada mais é do que a fraude à lei. 

Humberto Theodoro Junior, ao comentar o artigo 166, do Código Civil, explica a 

diferença: 

 

Nem mesmo o propósito de fraudar a lei o novo Código menciona entre as causas da 

simulação ilícita. É que a fraude à lei foi inserida, por sua própria natureza, entre os 

casos típicos de nulidade (art. 166, VI). Eliminou-se a complicação que o Código 

anterior suscitava quanto à distinção entre simulação para burlar a lei e nulidade por 

fraude à lei. No Código atual, a simulação somente se refere aos atos tendentes a 

enganar terceiros, e a fraude à lei imperativa é, ela mesma, simples modalidade de 

nulidade em geral, como prevê o art. 166, em seu inciso VI. Tem-se, portanto, de 

tipificar a simulação, fora do elenco do art. 166, apenas levando em conta a 

preocupação legal de punir, pelo mecanismo de invalidade, o ato simulado que não 

corresponde à verdadeira vontade dos declarantes e que passa a terceiros uma falsa 

noção da realidade jurídica por eles arquitetada.
164

 

  

E Nelson Nery aponta que há sim casos de sobreposição dos vícios: 

 

A verdade é que as figuras se confundem, como apontou Nelson Nery: ―Na figura da 

fraude à lei existe uma intenção, direta ou indireta, de fraudar o imperativo de norma 

jurídica. A declaração de vontade frauda o comando legal, pois é contrária ao 

preceito de lei. A distinção entre os institutos jurídicos, entretanto, não significa que, 

nos diferentes casos concretos, não possa haver uma sobreposição entre as figuras. 

Isto seria uma ingenuidade e implicaria pouco aprofundamento teórico nos seus 

matizes mais elementares. 
165

 

 

Analisando acórdãos sobre a questão, Pedro A. Batista Martins lista as razões para 

tal proibição: 

a) nos termos do art. 134, §1º., da Lei 6.404/76, os administradores não podem votar 

como acionistas ou procuradores, as demonstrações financeiras; 
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b) voto via sociedade burla desiderato da lei; 

c) trata-se de vício formal: as pessoas naturais não podem votar per se ou agrupadas 

sob manto de pessoa jurídica; 

d) situa-se a questão em infringência a mandamento ético e legal; 

e) afina-se com a mens legis de proibir votação em causa própria.
166

 

 

Nelson Eizirik adota posição intermediária, entendendo que a constituição de uma 

nova sociedade, pelo administrador, para onde sejam transferidas suas ações, não constituiria, 

de per si, impedimento ao voto de aprovação das suas contas, mas adverte que ―se a pessoa 

jurídica não foi criada com o objetivo de fraudar a Lei das S/A, deve ser respeitada a 

separação da pessoa jurídica de seus sócios e admitido o voto‖ 
167

 

Divergimos de tal posicionamento. Ficaria muito difícil aferir a verdadeira 

intenção administrador, ainda que a empresa-acionista tenha sido criada sem qualquer 

intenção de fraudar a lei. 

A vida empresarial é dinâmica e mesmo muitos anos depois da criação de tal 

empresa, poderá ocorrer situação de culpa ou dolo por parte do administrador e, por óbvio – e 

até com maior razão – a pessoa jurídica, por ele detida, obviamente jamais irá votar pela 

reprovação de suas contas. Isso é intuitivo, e se dará em qualquer circunstância, sem a isenção 

que se espera e que a lei impõe. 

Ou seja, ao se permitir tal voto, a mens legis estará sempre afastada.  

Julgado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem observa esse 

impedimento formal: 

Certo que a lei das sociedades anônimas permite a criação de ―holdings‖ e terão elas 

personalidade jurídica própria, mas se seus componentes forem os mesmos 

administradores da sociedade controlada, torna-se evidente que não poderá votar as 

contas deles, pois que, trocando em miúdos, seriam as mesmas pessoas físicas 

integrantes que opinariam sobre as contas das mesmas pessoas físicas que a 

administram.
168
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Nesse mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, não sendo levado em consideração, na espécie, o momento da criação de tal holding:
169

 

No sentido inverso, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

entendendo que não há de se falar em vício de voto se a pessoa jurídica não foi criada às 

vésperas da assembleia geral, mas, ao contrário, já existe há muitos anos e não há nenhuma 

evidência de fraude à lei,
170

 ou então que a regra do §1º, do art. 115 não estende a proibição à 

pessoa jurídica e, portanto, o impedimento ali previsto não poderia ter interpretação 

ampliativa.
171

  

No nosso sentir, tal entendimento está totalmente equivocado, porque analisa a 

vulneração do artigo 115, §1º, da Lei das S/A de forma distorcida, somente sob o aspecto da 

fraude à lei, quando a questão central é outra. 

Na verdade, ainda que o administrador tenha a empresa há longos anos e não a 

tenha constituído com a intenção de fraudar a lei, o fato é que ele, ou alguém por ele indicado, 

irá aprovar suas contas, o que, de qualquer forma, constitui evidente conflito formal, objetivo. 

Do contrário, poderia o administrador votar, ele próprio, suas contas, alegando ter 

boa intenção e que estaria agindo com imparcialidade. E, por óbvio, não teria o julgador como 

aferir essa imparcialidade que, de qualquer modo, nos parece de todo improvável.  

Da mesma forma que não há como imaginar que alguém possa agir contra si 

mesmo, tal raciocínio também se aplica para a pessoa jurídica, comandada pelo próprio 

administrador, não se imaginando como seu representante e subalterno possa votar pela 

reprovação das contas de seu mandante.  

Por fim, não se trata, aqui, ao proibir o voto de aprovação das contas à pessoa 

jurídica cujo acionista majoritário é o próprio administrador ali julgado, de dar ao § 1º, do 
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citado art. 115, interpretação ampliativa, mas apenas de dar à lei uma interpretação harmônica 

com os ditames legais, evitando a burla à lei, pela via oblíqua.  

A questão situa-se ―em infringência a mandamento ético e legal, aquele que 

buscou preservação o parágrafo 1º do artigo 115‖.
172

 

 Daí se vê que, seja em relação à assembleia, à deliberação ou ao voto, 

dependendo do vício existente, a nulidade do ato é inexorável. 

 

6.2 Regime de invalidades aplicável no caso de aprovação de contas 

 

Se, nas palavras de Carlos Alberto Bittar, já há, quanto à responsabilidade dos 

administradores, uma ―multivocidade do tema‖
173

, em relação ao regime de invalidades, mais 

especificamente à aprovação de contas, a doutrina pátria pouco se aprofundou, notadamente 

no que se refere ao Código Civil de 2002 e à uma visão mais moderna do Direito. 

O fato é que, ainda que haja uma clara tendência de se aplicar o regime das 

anulabilidades no Direito Societário, não vemos qualquer razão para essa aplicação de forma 

indiscriminada quando se fala de vício insanável ocorrido em assembleia de aprovação das 

contas dos administradores, tendo em vista que, quando falamos de responsabilidade do 

administrador, só a ele afeta a declaração de nulidade da deliberação de tal aprovação, 

nulidade essa que, para fins de sua efetiva responsabilização, terá de qualquer forma que 

obedecer ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 287,  inciso II, letra b, da 

Lei das S/A.  

Como se sabe, o critério utilizado pelo Direito Societário para classificar o tipo de 

invalidade é o do ―interesse violado‖. Se a norma vulnerada ―tutelar um interesse geral, que 

extravasa a órbita societária ou pode prejudicar terceiros, o futuro quadro de acionistas ou o 

interesse público com sentido estrito, haverá nulidade‖. Por outro lado, se a norma violada 
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resguardar apenas ―interesse particular, restrito a um sócio ou mesmo todos os sócios que, 

naquele momento, integram a sociedade, haverá anulabilidade‖.
174

  

Ora, a aprovação de contas, com fraude à norma cogente, atinge diretamente o 

interesse público, e o interesse da própria sociedade (não de seus sócios) e, por via reflexa, 

dos terceiros que venham a ser prejudicados com eventuais negócios firmados com a referida 

companhia.   

O interesse particular, na espécie, fica a cargo do administrador faltoso, que veria 

seus desmandos blindados por interpretação equivocada da lei que, por princípio, deve sempre 

buscar o justo e a segurança jurídica. 

Ou seja, o substancioso e quase unânime argumento de relativização do regime 

das nulidades, em prol da estabilidade e segurança das atividades empresariais, não se 

justifica quando se trata de simples aprovação de contas de administrador, visto que a 

aprovação com ressalvas ou sua reprovação, depois de consumada, só terá como consequência 

prática a possibilidade de vir o administrador a sofrer ação de indenização. 

Lembre-se, ainda, que a reprovação, ou aprovação com ressalvas, das contas do 

administrador, resulta única e exclusivamente em medida ressarcitória, solução que atende a 

opção acima apontada por Guilherme Setoguti, ao citar a tendência, nesse sentido, do Direito 

italiano, como alternativa à desconstituição da deliberação assemblear.
175

 

Ninguém mais, a partir de então, sofrerá qualquer tipo de lesão. De outra sorte, a 

correta apuração dos fatos e eventual punição do administrador faltoso, isto sim, dará ao 

mercado a confiabilidade e segurança que a companhia, de fato, necessita para a consecução 

dos seus objetivos, sem que tal fato possa de alguma forma interferir negativamente ou causar 

qualquer distúrbio na vida econômica da empresa.   

 O mesmo se diga em relação à eventual (e específica) reprovação das 

demonstrações financeiras e/ou balanço do exercício, porque, como acima já visto, todo e 

qualquer erro ou irregularidade ali encontrada pode (e deve) ser retificada/sanada 

rapidamente, até em razão da cadeia sequencial dos balanços, a cada exercício.  
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Nelson Eizirik, comentando o artigo 286, da Lei das S/A, faz importante 

observação, que só reforça o entendimento que acima esposamos, no sentido de que ―Não há 

efeitos retroativos que decorram automaticamente de declaração de nulidade, cabendo ao 

julgador levar em conta os prejuízos que deles podem decorrer‖.
 176

 

Na espécie, a declaração de nulidade da assembleia que aprovou as contas do 

administrador só traz como consequência a reparação dos prejuízos deste último para com a 

companhia.  

Em resumo, consequências benéficas. 

 

6.2.1 Proteção à companhia, seus acionistas e a terceiros – credibilidade, 

ressarcimento e combate à impunidade do administrador faltoso 

 

Como já visto, a justificativa de quase todos os doutrinadores que defendem o 

regime especial de invalidades para o Direito Societário, é a proteção do mercado, a 

preservação das empresas, a estabilidade das deliberações sociais e, na medida do possível, a 

segurança e proteção dos terceiros de alguma forma conectados com a empresa e que seriam 

afetados, diretamente ou indiretamente, com a declaração pura e simples da nulidade do ato 

praticado. 

Ada Pellegrini Grinover, ao analisar o regime de invalidades do Direito 

Societário, observa que a aplicação seca das regras de nulidade do Direito Civil, ―sem maiores 

cautelas‖, poderia gerar ―efeitos certamente indesejáveis‖. E defende que, em nome da 

―dinâmica da atividade empresarial constata-se uma certa e justificada tolerância com 

transgressões talvez impensáveis para um civilista, mas que são próprias e necessárias para a 

efetividade e utilidade do direito comercial‖. 
177
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Pergunta-se: no que afeta o mercado declarar-se nula assembleia (ou 

simplesmente votação específica nela ocorrida), para fins de responsabilização do 

administrador faltoso? 

Ao contrário, no caso da aprovação de contas - extraindo-se a questão envolvendo 

as demonstrações financeiras, que podem (e devem) ser retificadas/ratificadas em assembleia 

posterior – a aplicação do regime de nulidades do Código Civil acaba configurando uma 

proteção ao mercado e aos terceiros de alguma forma envolvidos com a companhia, pois 

eventual responsabilização do administrador significa proteção à empresa e possibilidade de 

ressarcimento de eventuais danos causados pelo administrador faltoso. 

Vanessa Santos Neves bem observa que ―de um modo geral, fora do âmbito 

contratual, a disciplina da responsabilidade civil constitui um instrumento que permite a 

manutenção do equilíbrio entre a liberdade e os deveres sociais de cada pessoa‖.
178

  

Daí porque, na espécie, essa ―tolerância com transgressões‖ não se justifica. Aliás, 

entendemos que o efeito é exatamente o oposto: a reversão da aprovação das contas do 

administrador só afeta o próprio administrador faltoso e, de outra banda, beneficia o mercado, 

na medida que mostra transparência, rigor contra a impunidade e proteção do patrimônio da 

própria sociedade. 

Para Cunha Peixoto, aquele que é obrigado a prestar contas e as vê aprovadas, tem 

direito à quitação. E argumenta: 

 

Na verdade, não seria jurídico que os administradores, depois de ter o balanço e as 

contas aprovadas, continuassem responsáveis pela sua gestão, principalmente se se 

levar em consideração que, afastando-se da sociedade, perdem o controle dos livros 

e documentos capazes de justificar, em caso de necessidade, seu trabalho.
 179 

Mas, pergunta-se: tem o administrador faltoso esse direito, especialmente se a 

deliberação que lhe deu tal quitação está eivada, ela mesma, de vício insanável? 

Esse direito só seria jurídico se não tivesse vício insanável em sua própria raiz, o 

que, ocorrendo, retira-lhe toda e qualquer eficácia legal.  
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Ou seja, não se visa, aqui, proteger interesses individuais dos acionistas, mas sim 

da própria companhia e do próprio mercado. Daí não fazer qualquer sentido a aplicação, neste 

particular, de um regime ―especial‖ de invalidades. 

José Edwaldo Tavares Borba aponta que os atos societários não se subordinam à 

teoria das nulidades, tal como consagrada no Código Civil, vez que ―desencadeiam uma série 

de efeitos junto a terceiros‖ e afetam os ―múltiplos interesses que tramitam dentro da órbita da 

atividade social‖. 180 

Ora, no caso de deliberação de aprovação de contas, as consequências jurídicas - 

tirante as necessárias (e, como já visto, obrigatórias) retificações das demonstrações 

financeiras daí eventualmente decorrentes – ficam restritas à mera quitação dos deveres do 

administrador perante a sociedade, naquele exercício.  

Isso porque, como acima já visto, a reprovação das demonstrações financeiras tem 

outro desfecho, com a necessária retificação das incorreções eventualmente existentes, com 

prazo limite não superior à aprovação do balanço do ano seguinte.        

Não é privilégio do Direito Societário que um ato, declarado nulo, venha a causar 

graves consequências, muitas vezes a uma extensa cadeia de terceiros de boa-fé. 

 A vastidão do rol de possíveis atos praticados no âmbito do Direito Civil não 

deixa dúvidas dos efeitos, muitas vezes devastadores, que a declaração de sua nulidade pode 

potencialmente causar, afetando negócios, famílias, enfim, toda a sociedade. Ainda assim, o 

ato nulo não pode ser validado. 

Exatamente por isso, para se garantir a continuidade das empresas, é que se deve 

preservar a possibilidade de se acionar o administrador faltoso, até mesmo para a restituição 

daquilo que foi desviado ou a reparação do dano a elas causado. 

Também não vemos dificuldades em relação a direitos de terceiros. 

Diego Franzoni, citando Carvalho de Mendonça, alega que o regime de nulidades, 

nas deliberações, produziria efeito contrário ao de proteção aos terceiros, visto que ―os 
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terceiros de boa-fé que contrataram com a sociedade viciada possivelmente ficariam 

desamparados pela declaração de sua nulidade absoluta, com efeitos retroativos.‖ 
181

   

Isso certamente não ocorre no caso de nulidade de deliberação que aprova contas. 

Ao contrário, a declaração de nulidade de tal deliberação (i) afeta apenas o próprio 

administrador faltoso; e (ii) protege o terceiro de boa-fé que contrata com a sociedade, visto 

que o patrimônio social estará sempre protegido. 

Aliás, o Código das Sociedades Comerciais português, no seu artigo 61, n. 2, 

prevê: 

 

Art. 61º 

(Eficácia do caso julgado) 

(...) 

2- A declaração de nulidade ou a anulação não prejudica os direitos adquiridos de 

boa fé por terceiros, com fundamento em actos praticados em execução da 

deliberação; o conhecimento da nulidade ou da anulabilidade exclui a boa fé.
182

  

Como a decretação da nulidade da deliberação de aprovação de contas só afeta o 

próprio administrador faltoso, a possibilidade de prejuízo a quem esteja de boa-fé seria de 

todo inexistente. E a ação de responsabilidade, daí decorrente, será sempre a favor da 

companhia, visando recompor o seu patrimônio, indevidamente desfalcado por ato ilegal 

praticado pelo administrador. 

Com isso, o causador do problema e o único a se beneficiar e sair impune dessa 

situação -  o administrador – irá sofrer as consequências de seu ato. 

Vê-se, pois, que o regime de invalidades que a doutrina utiliza em Direito 

Societário não tem qualquer razão de ser aplicado no caso específico da ação de 

responsabilidade. 

 

                                                 

181
 FRANZONI, Diego. O problema das Deliberações Conexas; Alguns Reflexos no Processo. Vol. 235, São 

Paulo: Revista de Processo, 2014, p. 1. 
182

 PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 262/86, Série I de 1986-09-02. 



 

80 

 

6.2.2 Fraude à lei e o Código Civil de 2002. Derrogação tácita do § 3º, do artigo 134 e 

artigo 286, ambos da Lei das S/A 

 

Questão intrincada e aqui relevante é se saber se o Código Civil de 2002 derrogou 

ou não a Lei das S/A, naquilo que se mostra com ela incompatível. 

Marcelo Fortes Barbosa Filho não pensa assim e entende que o legislador teria 

―operado com prudência remarcável‖ ao deixar o regramento das sociedades por ações fora do 

Código Civil. E completa: 

 

O Código Civil de 2002 só incide, aqui, subsidiariamente, isto é, quando omissa a 

referida legislação extravagante, a qual, frise-se, apresenta grande potencial para 

alterações e aperfeiçoamentos constantes, não se adequando a um processo 

legislativo longo e espinhoso, próprio a um código, monumento legal volumoso e de 

difícil elaboração. 
183

 

 

Com entendimento parecido, Arnaldo Rizzardo, ao discorrer sobre a sociedade 

anônima, opina no sentido de que, em relação à legislação que disciplina a sociedade, incide 

integralmente a Lei n. 6.404/76. 
184

 

O autor ressalva algumas situações específicas, mas nada diz sobre os casos, como 

o do artigo 134, da Lei das S/A, cujo vício, ali expressamente citado, como a fraude à lei e a 

simulação, foram agora enquadrados na condição de atos nulos. 

Com a devida vênia, não nos parece mais possível enxergar e interpretar referido 

artigo com os mesmos olhos antes vistos, até porque a simulação e a fraude à lei, antes tidos 

como atos meramente anuláveis, já não o são, como acima já mencionado, a partir do Código 

Civil de 2002. 

  A esse respeito, anote-se o entendimento de Modesto Carvalhosa, que nos traz 

relevantíssimos ensinamentos: 
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No campo do direito comum, deve a sociedade anônima estritamente observar os 

cânones contidos na Parte Geral do Código Civil de 2002, inclusive no que tange 

aos direitos e responsabilidades das pessoas naturais e o seu exercício (Livro I). No 

que tange aos aspectos patrimoniais, também rege a sociedade anônima as regras 

referentes aos bens (Livro II). Por sua natureza preponderantemente contratual, as 

regras referentes aos negócios jurídicos (Livro, III, Título I) são também aplicáveis 

às sociedades anônimas, cuja lei especial de regência supre-se desses conceitos em 

todas as relações que advêm de sua constituição e de sua atividade empresarial. 

Também se impõem os preceitos do direito comum no tocante aos atos jurídicos 

(Livro III, Títulos I, II e III).
185

.  

 

Nelson Rosenvald também discorda daquele entendimento e, ao comentar o artigo 

2.045, do Código Civil, enfatiza: 

 

Censura-se o legislador pelo fato de olvidar uma pormenorizada menção às normas 

que colidam com o Código Civil de 2002. Deveria ter indicado todas as leis ab-

rogadas ou derrogadas. Diante desta omissão, resta apenas ao intérprete retornar ao § 

1º., do art. 2º. da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro para afirmar a 

revogação tácita das normas incompatíveis com o Código Civil de 2002, ou cuja 

matéria foi regulada inteiramente por ele. Para tanto, impõe-se acurado exame das 

normas de legislação geral e especial que conflitem com o Código ou que viram o 

seu raio de ação ser penetrado pela atuação da nova lei civil. 

Não podemos afirmar com segurança que a disposição geral não revoga a especial. 

A revogação ocorrerá de forma implícita toda vez que for absoluta a 

incompatibilidade entre a velha norma especial e a nova norma geral. Fundamental é 

observar os princípios que inspiram a criação da nova lei em relação àqueles que 

cuidavam da mesma matéria anteriormente, a ponto de ser gerado um sistema 

distinto daquele que vigorava no passado.
186

 

 

O artigo 1.418, do Código Civil Italiano, prevê: 

 

Art. 1.418 - Cause de nullitá del contratto. Il contrato è nullo quando è contrario a 

norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
187

 

 

No caso do nosso Código Civil, o já citado inciso VI, do artigo 166, prevê, de 

modo expresso, a nulidade do ato que visa fraudar lei imperativa e não há norma posterior que 

disponha diversamente.  

É certo que a fraude à lei, agora expressa no artigo 166, VI, do Código Civil, nem 

sempre se mostra tão evidente. 
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Segundo Nestor Duarte, há uma dificuldade especial na caracterização da fraude à 

lei, ―porquanto a violação, nesse caso, é sub-reptícia‖
188

, citando Alvino Lima, para quem há, 

na espécie, ―um itinerário indireto, mediante a degradação do negócio principal a simples 

instrumento, para conseguir o fim ulterior consistente na frustação da proibição.
189

 

Daí porque caberá ao intérprete definir sua caracterização e declarar, em caso 

positivo, a nulidade absoluta do ato. 

Vale repisar na constatação de que o Código Civil de 2002 trouxe importantes 

mudanças à liberdade de contratar que, segundo Miguel Reale, só pode ser exercida em 

consonância com os fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e da 

probidade. E o Código confere ao juiz mais poder para encontrar-se a solução mais justa ou 

equitativa:  

 

O novo Código, por conseguinte, confere ao juiz não só poder para suprir lacunas, 

mas também para resolver, onde e quando previsto, de conformidade com valores 

éticos, ou se a regra jurídica for deficiente ou inajustável à especificidade do caso 

concreto 
190

.  

 

Segundo Waldecy Lucena, via de regra os vícios ocorridos nas deliberações são 

anuláveis, mas ―há de se ponderar, contudo, que, em se tratando de violação à lei, e se esta 

versar matéria de ordem pública, nesse caso, excepcionada a regra geral de anulabilidade, e 

isso já foi dito supra, a deliberação será nula e não anulável‖.
191

 

Segundo Nelson Nery Junior, ―na fraude à lei dispensa-se a prova da intenção, da 

dimensão subjetiva, bastando a prova objetiva de uma violação indireta do escopo da regra 

jurídica.
192

  

E cita Pontes de Miranda: 

 

Desde que, por algum meio, se obtém o que a lei veda, ou se afasta o que a lei 

impõe, há fraus legis. Havendo a fraude à lei, a sanção, que a lei estabeleceu, apanha 

a infração direta ou indireta. 
193
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Atentem os leitores para o fato de que o artigo 1.078, § 4º, do Código Civil de 

2002 suprimiu a expressa referência que os artigos art. 134, §3º e 286, ambos da Lei das S/A, 

faziam quanto à fraude à lei, no caso de anulação de deliberação de aprovação de contas: 

 

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 

quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: 

I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o 

de resultado econômico. 

(...) 

―§ 3º. A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do resultado econômico, 

salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da 

administração e, se houver, os do conselho fiscal. 

―§4º. Extingue-se em dois anos o direito de anular a aprovação a que se refere o 

parágrafo antecedente.
194

 

 

Com tal supressão o legislador se mostra coerente com a expressa previsão de 

nulidade absoluta, em caso de fraude à lei, novidade essa inserida no artigo 166, VI, do 

mesmo diploma legal: 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

(...) 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
195

 

 

Constata-se que o artigo 1.078 e a supressão nele apontada, se harmonizam, por 

completo, com o disposto no artigo 166, VI, o que mostra o repúdio do ordenamento jurídico 

à fraude à lei. 

Fica assim clara a derrogação do § 3º, do artigo 134, da Lei das S/A, quando se 

retira do artigo 1.078, do CC, a menção à fraude que se faz presente em citado artigo da Lei 

das S/A, fraude essa que se trata, obviamente, de fraude contra a lei e não fraude contra 

credores, conforme bem pondera Erasmo Valladão: 

 

A hipótese de fraude dá o que pensar. É difícil imaginar como, em decorrência de 

um dos votos, possa ocorrer, por exemplo, uma deliberação em fraude contra 
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credores, já que isto, a nosso ver, seria impossível, pela simples razão de que 

somente a sociedade – que não se confunde com a assembleia – poderia cometer 

esse ilícito. A assembleia, com efeito, poderia até autorizar, ou mesmo determinar 

que os administradores, v.g., promovessem a venda ou oneração fraudulenta de 

bens, mas tais atos, praticados pela companhia, é que seriam objeto de ação 

pauliana, e não a deliberação assemblear, ato meramente interna corporis. De 

maneira que, no que se refere à fraude, só pode se entender que o legislador quis se 

referir ao voto proferido em fraude à lei, caso em que ocorrerá nulidade do 

mesmo.
196

 

 

Ou seja, a possibilidade de simplesmente se anular deliberação de aprovação de 

contas, realizada em fraude à lei, foi suprimida no artigo 1.078 do Código Civil, que contém, 

no restante, idêntica redação, inclusive quanto à simulação, agora alçada à condição de ato 

nulo (art. 167, do Código Civil). 

Há aqui uma explicação lógica para tal supressão: a fraude contra a lei, no Código 

Civil de 2002, passou a ser considerada, de forma expressa, caso de nulidade absoluta, vez 

que o artigo 166, em seu inciso VI, declara ser nulo de pleno direito o negócio jurídico 

―quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa‖.  

Modesto Carvalhosa afirma que a lei não contempla comandos normativos inúteis 

e, ao comentar especificamente referido artigo 1.078, do Código Civil, observa: 

 

Há de distinguir, no caso das contas dos administradores, os atos nulos dos 

anuláveis. Assim, no caso de fraude à lei, o ato será insanável, podendo ser alegado 

por qualquer interessado, inclusive pelo Ministério Público, ou ainda ser declarado 

ex ofício pelo juiz. No caso de fraude à lei, a ação é imprescritível. E as 

demonstrações financeiras no caso serão consideradas pelo direito como se nunca 

tivessem existido.
197

 

 

Aliás, essa diferenciação entre atos nulos e anuláveis já podia ser observada no 

artigo 115, da Lei das S/A, conforme mais acima já mencionado. É que o seu parágrafo 4º só 

cogita de anulabilidade um dos vários vícios apontados no parágrafo 1º, do mesmo artigo: o 

voto do acionista que tem interesse conflitante com o da companhia, depreendendo-se, daí, 

operar-se a nulidade absoluta a aprovação, pelo acionista administrador, das suas próprias 

contas. 
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Ao comentar o artigo 48, do Código Civil de 2002, que fala sobre anulação de ato 

de administração coletiva (ali, na espécie, deliberação interna), Ralpho Waldo de Barros 

Monteiro menciona acórdão relatado pelo Desembargador Lafayette Salles Junior, do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por sua vez, cita lição Candian, para quem, 

nos atos volitivos colegiais (sejam eles internos ou não, mas colegiais), existe sempre ―um 

núcleo fundamental de elementos característicos, assim como a reunião dos sócios, o quórum 

majoritário na deliberação e o objeto possível, jurídica ou fisicamente, cuja presença é 

imprescindível à sua validade.‖ 

E completa: 

Nessas condições, a falta de um dos referidos elementos - prossegue o aresto – 

implicaria a nulidade pleno jure. ―Presente esse núcleo fundamental, a falta de 

qualquer outro elemento importaria em anulabilidade‖.
198

 

(...) 

Em suma, portanto, se a falha é tão grave que atinge aquele núcleo fundamental, a 

espécie é de nulidade pleno jure; no extremo oposto, se falha houve, as se apresenta 

despida de qualquer gravidade, porque de modo algum afeta a funcionalidade da 

deliberação nem ofende direitos dos membros, o caso é de mera irregularidade; se a 

falha carrega algum desses efeitos prejudicais, os quais, porém, não se mostram 

demasiadamente graves, por não referirem ao interesse público, mas a mera 

conveniência dos particulares, a hipótese é de anulabilidade, exatamente a de que 

trata o dispositivo em comentário‖.
199

 

  

Aliás, o artigo 169, do Código Civil de 2002, inova também quanto aos efeitos do 

ato nulo, e é expresso ao dispor que ―o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, 

nem convalesce pelo decurso de prazo‖
200

. 

Segundo Nestor Duarte, ao comentar referido artigo, ―em razão de serem 

incuráveis e perpétuas as nulidades absolutas, não podem os negócios nulos ser confirmados, 

e por isso também não podem ser objeto de novação (art. 367). Igualmente o decurso de 

tempo não faz desaparecer o vício‖.
201
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Nesse mesmo sentido, Ives Gandra Martins e Gilberto Haddad Jabur, em parecer 

não pulicado, afirmam que ―os temas mercantis tratados pelo Código Civil suprimiram o 

vigor da norma especial em que se notavam embutidos, derrogando-a, portanto‖.
 202

 

E tratando especificamente da aprovação de contas, completam:  

 

Conquanto o art. 1.089 do Código Civil preserve a necessária regulação das 

sociedades por ações pela lei especial, prevendo a subsidiária aplicação do Código 

Civil aos ―casos omissos‖, a necessária coerência do sistema jurídico informa que os 

temas especialmente contidos na Parte Geral do Código Civil, entre os quais aqueles 

vistos ao longo deste parecer, que pertencem ao remodelado sistema de nulidades 

apresentado pelo Código de 2002, importou tácita revogação das regras que com ele 

colidem (LSA, arts. 134, § 3º, e 286).
203

  

 

O fato é que a Lei das S/A, promulgada há mais de 40 (quarenta) anos, e, 

portanto, defasada em relação aos novos ventos do Direito moderno, embora específica sobre 

a matéria societária, não pode se sobrepor ao sistema jurídico como um todo, em especial a 

expressa proibição contida no Código Civil de 2002, de se permitir a validade de ato que visa 

fraudar lei imperativa. 

Se assim não fosse, cairia por terra todo esforço da legislação pátria de incutir 

novo espírito ao Direito Privado, de crescente prestígio à equidade, boa-fé e aos valores éticos 

e morais, cada vez mais valorizados, inclusive no mundo dos negócios. 

Ademais, o artigo 286 se referia apenas e tão somente aos casos de anulabilidade. 

Tanto assim que havia expressa referência à fraude, dolo, simulação ou erro, todos atos 

meramente anuláveis, de acordo com o Código Civil vigente à época da promulgação da Lei 

6.404/76. 
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E, conforme já visto em outro tópico, a própria doutrina societária lista de 

atos/situações ali não previstas, que eram justamente aquelas de nulidade absoluta, várias 

delas inclusive previstas em artigos da própria Lei das S/A.
204

 A fraude contra a lei e a 

simulação vieram, pois, a integrar aquele rol que não se encontra no artigo 286 – justamente 

dos atos nulos de pleno direito. 

Vários e recentíssimos acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns deles 

inclusive oriundos das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial, aplicam o regime das 

nulidades nos casos de deliberação assemblear viciada, em especial em casos de aprovação de 

contas com vício de convocação ou de voto, conforme se verá a seguir. 

É certo que há vários julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 

aplicação do regime das anulabilidades no Direito Societário, mas, conforme se verá mais 

detalhadamente no próximo subitem, nenhum deles enfrenta caso específico de deliberação de 

aprovação de contas, cujos efeitos, oriundos de eventual declaração de nulidade de tal 

assembleia, não trarão, como já visto, qualquer consequência negativa para o mercado, 

terceiros e muito menos para a própria companhia.  

Vale lembrar, ainda, que os casos de nulidade absoluta, em especial os casos de 

fraude à lei, estão intimamente vinculados à boa-fé objetiva, valendo aqui transcrever lição de 

Judith Martins-Costa: 

 

Ora, estes traços fazem com que a conduta segundo a boa-fé tenha um sentido 

fortemente marcado pelo que, no ambiente do mercado em que atua a empresa, é 

considerado o habitual, leal, correto, regular numa palavra, aquilo que seria o 

esperável, de forma a não causar surpresas desleais  

(...) 

Por outro, a conduta segundo a boa-fé (objetiva) é um standard jurídico, isto é: 

trata-se de um standard direcionador de condutas, modelo de comportamento a ser 

seguido pelos que pactuam atos jurídicos, em especial os contratantes.
205

 

 

Daí porque, é inconcebível que o administrador, que tenha praticado 

irregularidades na empresa, possa fraudar a lei, justamente para obter a aprovação de suas 

contas, e tal fraude ser considerada apenas ―anulável‖. 
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Como bem observa o mestre português Carlos Alberto da Mota Pinto, citado por 

Paulo Mota Pinto, a boa-fé objetiva ―constitui uma regra de conduta segundo a qual os 

contraentes devem agir de modo honesto, correcto e leal, não só impedindo assim 

comportamentos desleais como impondo deveres de colaboração entre eles.
206

 

 

6.2.3 Do entendimento jurisprudencial sobre a questão e algumas anotações 

pertinentes 

 

Como já mencionado na introdução deste trabalho e repetido em passagens do 

texto, a doutrina e mais ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se 

aprofundaram adequadamente sobre o tema ora tratado, particularmente sobre o enfoque a ser 

dado à problemática da nulidade em assembleia de aprovação de contas, diante do Código 

Civil de 2002 e em caso específico de vício grave de fraude à lei.  

De qualquer sorte, é imperioso fazer uma análise da produção jurisprudencial 

daquela Corte, donde se extrai valiosas informações sobre o regime de invalidades no direito 

societário.  

 

6.2.3.1  REsp n. 1.046.497/RJ 

 

Importante e denso esse julgado do Superior Tribunal de Justiça
207

, que aborda 

várias questões que margeiam o objeto do presente trabalho, sem, entretanto enfrentá-lo 

diretamente.  

Eis alguns relevantes trechos: 

 

O voto vencedor fez ainda menção ao art. 169 do CCiv2002 ("O negócio nulo não é 

suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."), aduzindo que 

"tudo indica que o debate voltará a ganhar relevância, por força da aparente 
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peremptoriedade do dispositivo pela imprescritibilidade". Tenho para mim que a 

disposição do art. 169 do CCiv2002 não é de molde a modificar a jurisprudência 

atual desta Casa, no sentido de que a imprescritibilidade do nulo alcança apenas as 

pretensões declaratórias, mas não as pretensões condenatórias e constitutivas, que 

prescrevem nos prazos previstos em lei, mesmo que significativamente reduzidos 

pela atual legislação civil. Contudo, no presente caso tal discussão é absolutamente 

estéril, pois a ação foi proposta antes mesmo da publicação do Código Civil vigente, 

ou seja, em 24.10.2001, e, naquela data, já havia totalmente transcorrido o prazo 

prescricional vintenário.
208

 

 

Mais adiante, observa: 

 

Aponto ainda que o Código Civil de 2002 inovou em relação ao diploma revogado, 

ao adotar disposição similar à da LSA, quanto à nulidade do ato constitutivo de 

sociedade: trata-se do parágrafo único do art. 45, que é similar ao art. 285 da LSA. 

Ou seja, o legislador civil de 2002, na mesma linha que adotou em relação ao 

capítulo Das Sociedades — cujos artigos reproduzem, algumas vezes ipsis litteris, 

comandos e disposições da Lei nº 6.404, de 1976 — incorporou mais essa norma da 

LSA no Código Civil vigente, além de, no art. 206 deste, introduzir outras tantas 

normas equivalentes a algumas das previstas no art. 287. 

Vale, pois, com maior razão, a afirmação de Arnaldo RIZZARDO, de que "não 

importa que os vícios sejam os da lei civil", mantêm-se os prazos previstos na lei 

societária para pleitear a anulação de atos societários (Direito de empresa: Lei nº 

10.406, de 10.01.2002 . Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.761).
209

 

 

Faz, também, as seguintes ponderações: 

 

Mesmo as deliberações contrárias aos ditames legais ou estatutários convalescem 

após o transcurso do lapso prescricional. E há uma razão para tanto. É que a 

deliberação encerra a vontade da maioria, sendo de pressupor-se que, não obstante 
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infringente das disposições normativas, foi concebida por ser considerada benéfica à 

sociedade e, de forma indireta e reflexa, também aos sócios.
210

 

 

O julgado tem, ainda, passagem magistral sobre a eventual contaminação de 

negócios subsequentes. Eis o trecho:  

 

Com maior razão, não poderia a invalidade nem mesmo a inexistência de um 

negócio jurídico contaminar negócios jurídicos a ele subsequentes, salvo se 

acessórios ou diretamente e essencialmente dependentes do primeiro. 

Hei de aduzir, entretanto, que muito dificilmente serão inexistentes os negócios ou 

atos jurídicos posteriores a um negócio inexistente. Isso porque a inexistência é uma 

situação muito particular, verdadeiramente sui generis, correspondente a um ato 

humano que, dada a insuficiência do seu suporte fático, nem sequer ingressou no 

mundo jurídico; ainda que intentasse ser jurídico, fez-se à parte, passando-se 

totalmente no mundo dos fatos, de modo que dele o Direito não se deve ocupar, 

exceto para, quando raramente necessário, declarar que inexistente é (MIRANDA, 

Pontes de. Tratado de Direito Privado. 4.ed., São Paulo: RT, 1983. t.4, p.19/20). 

Entretanto, os atos humanos que se seguirem ao inexistente não serão, somente por 

isso, igualmente inexistentes no mundo jurídico: poderão sê-lo ou não. Serão 

inexistentes se seus suportes fáticos forem também insuficientes para se fazerem 

jurídicos; caso contrário, existirão para o Direito. 

Essa conclusão pode ser demonstrada com o seguinte exemplo, fornecido por Pontes 

de Miranda: "Se A vendeu a lua [a B], não há negócio jurídico de compra-e-venda" 

(Op. cit., p.20). De fato, a venda da lua é exemplo clássico de negócio inexistente. 

Porém, se, por absurdo, B pagou o preço da lua a A e este, com o dinheiro recebido, 

pagou empréstimo contraído perante C, o pagamento do empréstimo existe e, 

possivelmente, é válido, presumida a boa-fé de C. De outro lado, se B, por sua vez, 

doou a lua a D, este ato será inexistente. Por óbvio, B terá ação judicial para, vendo 

declarada a inexistência do negócio, obter a condenação de A a devolver-lhe o 

dinheiro indevidamente recebido; não terá, porém, ação contra C para ver declarada 

a inexistência do pagamento do empréstimo, ainda que A não devolva o dinheiro, 

alegando que pagou empréstimo a C. 

O mesmo raciocínio aplica-se às questões societárias. Para exemplificar, tomemos 

uma situação hipotética, baseada nas alegações dos recorrentes, em que A se 

tornasse titular de 1.000 ações emitidas por uma determinada companhia em 

decorrência de negócio jurídico inexistente, por meio do qual B supostamente lhe 

tivesse transferido tais ações. Não obstante o vício na transferência das ações, é 

forçoso reconhecer que serão existentes as ulteriores distribuições de ações para 

capitalização de lucros e reservas (LSA, art. 169), pois são atos próprios da 

companhia (não do acionista) que beneficiam todos os acionistas na proporção de 

suas ações; apesar disso, se judicialmente reconhecida fosse a inexistência do 

negócio original, B poderia buscar a condenação de A para dele obter a entrega das 

novas ações que lhe foram distribuídas na proporção das 1.000 ações. No mesmo 

sentido, o pagamento de dividendos (LSA, art. 201 e ss.) às 1.000 ações 

supostamente vendidas por B a A não podem ser considerados inexistentes, mas B 

poderia requerer, judicialmente, que A lhe restituísse os dividendos irregularmente 

recebidos. Também não são inexistentes as subscrições e consequentes 

integralizações, por A, de novas ações emitidas posteriormente pela companhia para 

aumento do seu capital social (LSA, art. 170); entretanto, sendo inexistente o ato 
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anterior, B poderia requerer em juízo o exercício do direito de preferência na 

aquisição das novas ações (LSA, art. 171), correspondentes às 1.000 ações 

supostamente vendidas a A, depositando o preço de subscrição correspondente. Indo 

adiante, eventual transferência inexistente de ações não impediria — nem tornaria 

inexistente — a realização de qualquer assembléia geral de acionistas, qualquer que 

seja sua finalidade (aumento de capital, incorporação, fusão, transformação etc.), 

ainda que as 1.000 ações tenham sido contadas para quorum de instalação e de 

deliberação, sem prejuízo de B pleitear-lhes a anulação, havendo motivo para tanto. 

E, com maior razão, não impediria a entrada ou saída de sócios ou acionistas da 

sociedade. Para finalizar, embora alongando ainda um pouco a exemplificação para 

abranger negócios feitos diretamente com as 1.000 ações irregularmente adquiridas 

por A, sua venda a terceiros, assim como a constituição de ônus reais (penhor, 

alienação fiduciária, usufruto) também não seriam inexistentes, sendo certo que, em 

sendo desconstituída a propriedade de A sobre as ações, B poderia opor seu direito 

aos terceiros, muito embora estes possam, também, ter direitos exercitáveis contra 

B, como, p.ex., a aquisição das ações por usucapião ordinária ou extraordinária 

(CCiv2002, arts. 1.260 a 1.262). 

Vê-se que, ao menos nesses exemplos hipotéticos, todos os atos e negócios jurídicos 

subsequentes ao negócio de transferência de ações tido como inexistente, quando em 

si mesmos considerados, inexistentes não são (exceto se por insuficiência do próprio 

suporte fático do ato ou negócio subsequente), muito embora possam gerar alguma 

pretensão em favor do antigo proprietário das ações, quer em relação ao suposto 

adquirente, quer em relação a terceiros, pretensões essas que estarão, contudo, 

sujeitas aos prazos prescricionais próprios, sem descurar da possível ocorrência de 

decadência.
211

 
 

Vê-se, pois, que o julgado cita exemplo que até justifica a parcimônia com que a 

doutrina especializada trata do regime de nulidades no direito societário. Mas, ao mesmo 

tempo, reforça ainda mais nossa crença de que esse argumento não se aplica ao caso de 

deliberação de aprovação de contas, pelo singelo motivo de que, nessa hipótese, não haverá de 

se falar nessa cadeia sequencial de atos societários. Ao contrário, visto que a consequência 

única (e potencialmente lesiva) de tal nulidade é o afastamento da quitação do administrador 

faltoso e nada mais.  

 

6.2.3.2  REsp n. 256.596/SP 
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 (P. 36, 37, 38 e 39). 
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Esse julgado do Superior Tribunal de Justiça
212

 tornou-se um leading case com 

relação ao regime de invalidades aplicável ao direito societário, em caso de aprovação de 

contas. 

Eis alguns trechos, selecionados, a começar pelo voto vencido, da Ministra Nancy 

Andrighi: 

 

Não se pode concluir – a partir de singela correlação do art. 134, §3º, com o art. 286, 

ambos da Lei n. 6.404/76 – que a prévia anulação da assembleia geral ordinária que 

aprovou a prestação de contas constitui requisito da ação social do art. 159 da Lei n. 

6.404/76, pois isto não está na ―literalidade da lei‖, nem na fonte legal, mas em 

ilação diversa do intérprete. 

Deve-se observar, ao contrário, que a lei não prescreve a obrigatoriedade da 

anulação da assembleia, não sendo a ação prevista no art. 286 da Lei n. 6.404/76 

conditio sine qua non para a propositura daquela prevista no art. 287, II, ―b‖, ―2‖, da 

Lei n. 6.404/76.
213

 

 

Já o voto vencedor do Min. Antônio de Pádua Ribeiro, citando seu próprio voto 

em outro REsp, relatado pelo Ministro Waldemar Zveiter, vai na outra linha: 

 

Duas são as teses jurídicas confrontadas, como bem resumiu o ilustre relator: 

―1) A ação de responsabilidade contra o diretor é autônoma, não depende do 

ajuizamento da ação prevista no art. 286 (ação de anulação de ato assemblear); 

sendo o prazo prescricional aplicável, na hipótese, aquele previsto no art. 287, II, b, 

2 da Lei no.6.404/76, de três anos (tese defendida pelos recorrentes – Banco do 

Brasil S/A e outro); 

 ―2) A ação de anulação de ato da Assembleia Geral, que encontra disciplina no art. 

286 da Lei das S/A, é condição para a propositura da ação de responsabilidade 

prevista no art. 287, II, ―b‖, 2 da mencionada lei (orientação chancelada pelo 

acórdão recorrido).‖ 

Nesse contexto, para o deslinde da questão, devem ser consideradas as disposições 

do art. 286 e do art. 287, II, ―b‖, 2, ambos da Lei 6.404/76. No cotejo destas com 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 256.596/SP, Recorrente: Lafaiete Coutinho Torres, Recorrido: 

Banco do Brasil S/A. Relator Antônio de Pádua Ribeiro, 3ª. Turma, Brasília, j. 08.05.2001. 
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 NOTA DO AUTOR: Não concordamos com tal conclusão. O artigo 134, § 3º, é expresso em apontar a 

exoneração de responsabilidade do administrador, caso as contas e demonstrações financeiras do administrador 

sejam aprovadas, o que significa dizer que, se não desfeita tal exoneração, se mostra incompatível a ação de 

responsabilidade. 

Lembre-se que o presente trabalho não nega a vigência dos artigos 134, § 3º e 286. Apenas ressalva sua 

derrogação parcial em caso de nulidade absoluta, sobretudo em se tratando de fraude à lei. Isso porque, 

ocorrendo nulidade absoluta em questão relevante na deliberação, referida exoneração, na verdade, não tem 

eficácia, o que abre caminho para a respectiva ação de responsabilidade.  

O voto da Min. Nancy, entretanto, é no sentido de negar, em qualquer situação, a incompatibilidade da ação de 

responsabilidade em havendo exoneração prevista no art. 134, §3º, da Lei das S/A. (p. 05).  
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outras da mesma lei, há de se concluir se o ajuizamento da ação prevista em um 

deles depende do prévio ajuizamento da prevista no outro.  

O primeiro trata sobre prazo prescricional para a ação de anulação de ato jurídico. O 

segundo, por sua vez, dispõe sobre ação de responsabilidade civil e o praz para se 

intentá-la. 

No presente caso, o balanço e as contas apresentadas pelo administrador foram 

aprovados pela assembleia geral, sem reservas. Por esse motivo, fica ele exonerado 

de responsabilidade, consoante disposição do art.134, § 3º, o qual faz a ressalva a 

respeito da ocorrência de erro, dolo, fraude ou simulação – os mesmos vícios que 

inquinam os atos os atos jurídicos em geral – e reporta-se ao art. 286.
214

 

 

A conclusão do ministro Relator, entretanto, nos dá um norte interessante: 

 

Afinal, sendo o ato – deliberação da assembleia – anulável, a ação do art. 286, à qual 

faz remissão o art. 134, seria constitutiva-negativa, ou desconstitutiva, pois visa a 

desconstituir uma situação jurídica. Na presente hipótese, qual situação jurídica 

deveria ser desconstituída? Justamente a exoneração da responsabilidade do 

administrador, ou a quitação – que, não anulada, persiste
215

. 

(...)  

Assim sendo, com o devido respeito às teses divergentes, esse entendimento não 

implica criar causa interruptiva para a contagem da prescrição ao estabelecer que, no 

caso concreto, a ação do art. 287 depende do prévio ajuizamento da que cogita o art. 

286. As peculiaridades do caso presente comportam a solução alvitrada no acórdão 

recorrido, a qual não impede que, em casos distintos, a ação de responsabilidade seja 

aforada independentemente de anterior propositura da ação anulatória. À guisa de 

exemplo, pode-se imaginar a hipótese em que não tenha havido aprovação das 

contas, ou que estas tenham sido aprovadas com reservas ou, em outras palavras, 

que não tenha ocorrido a incidência do art. 134, 3º. 

Por isso que o art. 159, sob a rubrica de ―ação de responsabilidade‖, não aludiu ao 

art. 286 como condição sine qua non para a propositura da ação de indenização, pois 

esta nem sempre esbarra no ato previsto no art. 134, §3º. Porém, havendo a 

exoneração neste prevista, desaparece a responsabilidade, até que seja anulado o ato 

que a afastou.
216
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 NOTA DO AUTOR: Vê-se, de início, que as teses aqui discutidas tratam apenas de ação anulatória, até 

porque os vícios então considerados eram, de acordo com a lei, meramente anuláveis. 

Neste contexto, correto, a nosso ver, o entendimento esposado no segundo e terceiro parágrafos do trecho acima 

selecionado, até porque, conforme se depreende no parágrafo quarto do trecho, e mesmo das demais informações 

constantes do julgado, a aprovação de contas, na espécie, não apresentou qualquer vício grave, que levasse à 

nulidade (e não mera anulabilidade) de tal deliberação. (P. 09). 
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 NOTA DO AUTOR: o argumento nos parece correto e lógico, e só reforça os argumentos aqui esposados: se 

o vício tratado é meramente anulável, se a ação de anulação da deliberação não for proposta, a exoneração de 

responsabilidade do administrador ―não anulada, persiste‖.  

Por outro lado, o julgado não trata sequer de nulidade absoluta, objeto do presente trabalho, cujo 

reconhecimento, nos autos da própria ação de responsabilidade, teria caráter meramente declaratório. (p. 11). 
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 NOTA DO AUTOR: Impecável e de extrema importância para o presente trabalho, as observações do relator, 

neste trecho do julgado. O Ministro ressalva que ―as peculiaridades do caso‖ justificam ―a solução alvitrada no 

acórdão recorrido‖, alertando que isso ―não impede que, em casos distintos, a ação de responsabilidade seja 

aforada independentemente de anterior propositura da ação anulatória‖. 

Essa é razão pela qual, conclui, que o art. 159, da Lei das S/A, não faz sequer referência ao art. 286, por não ser 

necessariamente obrigatória a previa anulação de deliberação de aprovação de contas, mas apenas quando tal 

deliberação ―esbarrar no ato previsto no art. 134, §3‖. 
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No mesmo julgado, o Ministro Ari Pargendler, acompanhando o voto vencedor, 

observa: 

 

A exigência de que a ação de responsabilidade civil seja precedida da anulação da 

deliberação da assembleia geral que aprovou as contas do administrador, dificulta 

sobremaneira a indenização dos danos, e não se justifica porque constitui uma 

sobreposição de demandas, à medida que a causa petendi de uma e de outra são 

idênticas. Mas a lei é essa, e, enquanto não for alterada, deve ser aplicada.
217

 
 

 

Observem os leitores que fato interessante: a mais alta corte brasileira competente 

para analisar a matéria objeto do presente trabalho reconhecia que o regramento escolhido 

pela Lei das S/A, quanto à deliberação de aprovação de contas, não se justificava, mesmo em 

caso de simples anulabilidade.  

E a menção à alteração da lei já está contemplada pelo Código Civil de 2002, o 

que nos leva ao entendimento da não aplicação da regra do artigo 134, § 3º, em casos tais.
218

  

 

6.2.3.3  REsp n. 1.515.710/RJ          

 

Trata-se de julgado relativo à extinção de ação de responsabilidade, por ausência 

de prévia ação de anulação de deliberação que aprovou as contas do administrador219. Ocorre 

que, na hipótese, não há qualquer alegação de vício insanável e muito menos qualquer 

alegação de fraude à lei, mas sim caso de mera anulabilidade. 

                                                                                                                                                         

Lembre-se, uma vez mais, que a fraude à lei, expressamente alçada, como visto, à condição de ato nulo pelo 

Código Civil de 2002, não mais se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 134, §3, da Lei das S/A, o que, na 

espécie, retira a obrigatoriedade da prévia anulação da deliberação aludida no art. 286, do mesmo diploma legal. 

(P. 11/12).  
217

 p. 19/20. 
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 No mesmo sentido, e citando justamente o julgado acima analisado, os julgados relatados pelos Ministros 

Luis Felipe Salomão e Massami Uyeda: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgReg no AI 640.050/RS, 

Agravante: Kepler Weber Industrial S/A, Agravado: Arlindo De Azevedo Moura E Outros, Relator: Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, Brasília, Porto Alegre, j. 19.05.09; e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag. 

Instrumento nº 950.104/DF, Agravante: Dan Hebert S/A Construtora e Incorporadora, Agravado: Gilson 

Machado, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a. Turma, Brasília, DJ de 30/03/2009. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 1.515.710/RJ, Agravante/Agravado: Maria Tereza Garbes e 

Outros, Agravante/Agravado: Manuela Maghelli Palmieri Senda Mendes, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a. 

Turma, Brasília, DJ de 02/06/2015. 
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6.2.3.4  REsp n. 1.313.725/SP 

 

Temos aqui o julgado relativo ao famoso ―Caso Sadia‖, envolvendo a 

responsabilização de administrador em razão de investimentos de alto risco (derivativos), que 

acabaram causando prejuízo bilionário à empresa
220

. 

Uma vez mais, a matéria aqui discutida não guarda relação estreita com a questão 

central do presente trabalho. Vejamos: 

 

Em 6.4.2009 a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovou o ajuizamento da 

ação contra o recorrente, sendo que em 27.4.2009, os acionistas se reuniram (AGO) 

e aprovaram, sem reservas, as contas. 

(...) 

O fato é que a licença da assembleia para a companhia agir contra o administrador 

significa, sempre, uma rejeição das contas e uma condenação, que deveria ser 

pormenorizada, do administrador acusado de mentor do ato danoso não autorizado e 

se revela incompatível com o desejo de processar ou acusar, o fato de menos de 

trinta dias serem aplaudidas as contas, sem uma denúncia formal de que persistiria a 

responsabilidade do recorrente diante das operações e do resultado financeiro 

aprovado.
221

 

Outro trecho do julgado merece destaque: 

 

Ademais, cumpre lembrar que, em tema de sociedades anônimas, Modesto 

Carvalhosa sustenta que as assembleias gerais sucessivas têm plenos poderes para 

ratificar ou reconsiderar suas próprias deliberações, sanando vícios ou defeitos, ou 

alterando suas conclusões tomadas em assembleias anteriores (―Comentários à Lei 

de Sociedades Anônimas‖, Saraiva, 2003, vol.3, pág.391).
222

 

 

Essa passagem do julgado se mostra bastante interessante e, não obstante nossa 

concordância com o ensinamento de Modesto Carvalhosa (vide item 4.3, acima), vale 
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Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a. Turma, Brasília, DJ de 29/06/2012. 
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 NOTA DO AUTOR: o trecho é uma citação que o Ministro relator faz do acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, ratificando-o. Concordamos com a decisão proferida. De fato, a assembleia 

havia deliberado pela propositura da ação de responsabilidade contra o administrador, mas exatos 21 (vinte e 

um) dias depois, aprova as contas desse mesmo administrador, dando-lhe a quitação prevista no §3º, do artigo 

134 da Lei das S/A. (P. 13/14). Ora, o posterior ingresso com a ação de responsabilidade se mostra de fato 

incompatível com referida aprovação. Detalhe que nenhum vício formal dessa última deliberação foi alegado, 

ficando evidente a ocorrência, na espécie, do venire contra factum proprium. (P. 13/14). 
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 p. 17. 
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observar que, aqui, essa lição é utilizada de modo inverso daquele utilizado no acima já citado 

julgado relatado pelo Ministro Antonio de Pádua Ribeiro. 

Com efeito, se é verdade que ―as assembleias gerais sucessivas têm plenos 

poderes para ratificar ou reconsiderar suas próprias deliberações, sanando vícios ou defeitos, 

ou alterando suas conclusões tomadas em assembleias anteriores‖, a deliberação pela 

propositura da ação de responsabilidade, ocorrida após a aprovação de contas, teria também o 

condão de, inversamente, excluir a quitação anteriormente deferida ao administrador, sem 

necessidade de propositura de ação de anulação ou mero reconhecimento de sua nulidade 

absoluta. 

É claro que a situação se mostra de todo diferente no caso de ação de 

responsabilidade ut singuli originária, porque aí não haverá a assembleia retificadora. 

Como se vê, nenhum dos julgados acima mencionados trata de nulidade absoluta 

em matéria societária, mas de casos de mera anulabilidade. A exceção é o julgado a seguir 

mencionado. 

 

6.2.3.5  REsp n. 649.711/BA 

 

O único julgado do Superior Tribunal de Justiça223 a tratar da questão - não 

obstante não se refira à deliberação de aprovação de contas - entendeu que as nulidades de 

pleno direito são vícios insanáveis: 

 

Declaratória e cautelar. Joint venture. Assembleia geral de acionistas. Aumento de 

capital. Nulidade. Representação. 

1. As nulidades de pleno direito são vícios insanáveis. Por isso, no caso presente, 

tem legitimidade a própria parte que outorgou a procuração vir a juízo e reclamar a 

declaração de nulidade absoluta de ato praticado pelo mandatário em assembleia 

geral. 

2. Nulos os atos praticados por mandatário na assembleia em que se aumentou o 

capital social, já que: a) a empresa mandante é estrangeira e não está autorizada a 

funcionar no Brasil, embora acionista da empresa ré, ausente representação nos 

termos do Decreto n. 2.627/40; b) a representação não preenche os requisitos 

exigidos no art. 126, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.404/76. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 649.711/BA, Recorrente: Kia Motors Corporation, Recorrido: 

Asia Motors do Brasil S.A., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro (vencido), Rel. para acórdão Min. Carlos Alerto 

Menezes Direito, 3a. Turma, Brasília, DJ de 07.08.2006. 
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(...) 

As nulidades de pleno direito, ensina Clovis, são vícios insanáveis e qualquer 

interessado "as pode alegar, independentemente de prova de prejuízo" adiantando 

que as "partes não podem ratificar ato nulo"(Comentários, vol. 1, 12ª ed., pág. 

333). Essa velha lição já estava em Martinho Garcez ao advertir que as nulidades 

absolutas "podem ser propostas ou alegadas por todos aqueles a quem interessam 

ou prejudicam, como se determina a respeito das nulidades 

de pleno direito ", advertindo antes que a nulidade absoluta "é a que provém, 

como a nulidade de pleno direito, da violação de uma lei, cujo motivo principal é o 

interesse público"(Das Nulidades dos Atos Jurídicos, RENOVAR, 3ª ed., 1997, 

com anotações de Martinho Garcez Neto, págs. 54/55).
224 

 

Já nos Tribunais regionais a matéria tem sido razoavelmente ventilada, até em 

razão da análise fática de cada caso, análise essa que encontra óbice de ser revista pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em razão de sua conhecida polêmica Súmula n. 7, que dispõe: 

―A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial‖. 

 

Vejamos alguns julgados específicos sobre a matéria: 

Apelação do Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo, com interessante 

acórdão relatado pelo Des. Octávio Helene: 

 

Ocorre que os administradores são impedidos de votar, quer como acionistas ou 

procuradores, as contas e o relatório da administração (art. 134, § 1º., da Lei no. 

6.404/76); no caso, o que ocorreu foi o uso de pessoa jurídica do qual o próprio 

administrador é acionista, para votar as suas contas. Pondere-se que, nessa situação, 

a vedação legal remanesce, porque seria um contrassenso que se proibisse o 

acionista de votar no sentido da aprovação de suas contas próprias contas, mas que 

se permitisse que pessoa jurídica por ele constituída assim procedesse. 

(....) torna-se evidente que essa sociedade não poderá votar as contas daqueles, pois 

seriam as mesmas pessoas físicas interessadas na aprovação de suas próprias contas. 

Tira-se daí, como corolário, que se o legislador proibiu o acionista administrador de 

votar as suas próprias contas, não podendo fazê-lo nem por procuração, pode-se 

entender que também não poderá fazê-lo por pessoa jurídica por ele constituída da 

qual é sócio majoritário. Se alguém contornar vedação legal por via transversa, para 

obter determinado resultado, a presunção que se tira é a de que agiu ―contra legem‖ 

mesmo que, por ingenuidade, apenas, tenha assim agido. 
225
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ap. 0134566-76.2006.8.26.0000, Apelante: Sapucaia 
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Câm. Dir. Priv., São Paulo, j. 14.12.2010. 
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No mesmo sentido, apelação do Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo, 

com acórdão relatado pelo Des. Carlos Alberto Garbi: 

 

Acionista administrador. Contas rejeitadas. Transferência de ações à corré 

Boquerão, que passou a ser a acionista controladora. Quadro social composto pelo 

acionista que transferiu as ações para sua esposa e seu filho, também acionistas da 

companhia. O acionista, ademais, é devedor de alta soma à companhia. 

Burla à lei e aos interesses da companhia. Possibilidade de voto conflitante, junto 

com o voto abusivo, que a Lei no. 6.404/76 proíbe. Voto conflitante da acionista 

controladora. Caracterização. Possibilidade de deliberação assemblear, por 

interposta pessoa, em evidente conflito de interesses dos três acionistas e sócios da 

corré Boqueirão com os interesses da companhia. Conduta que deve ser coibida. 
226

 

 

E, ainda, acórdão relatado pelo Des. Ramon Mateo, que cita especificamente o a 

mudança do Código Civil, prevista no seu art. 166, em relação à fraude à lei: 

 

Esse vício não pode ser sanado posteriormente, em nova assembleia geral, haja vista 

que o resultado proclamado (aprovação das contas) não tem efeito jurídico, 

porquanto eivado de nulidade, eis que a deliberação verdadeira, expurgados os votos 

nulos, é de reprovação das contas, com todos os seus efeitos legais. (...) Nos moldes 

do artigo 169 do CC, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem 

convalesce pelo decurso do tempo. 
227

 

 

Verifica-se que os três acórdãos acima mencionados tratam de casos de nulidade 

absoluta, todos eles se referindo à aprovação de contas contando com voto do administrador, 

através de interposta pessoa. 

Em todos eles, o Tribunal paulista entendeu que tal vício enseja nulidade absoluta 

do voto, que expurgado do total dos votantes, altera o resultado do conclave, pela não 

aprovação das contas, excluindo, assim, a incidência do §3º, do artigo 134, da Lei das S/A. 

Nenhum desses casos foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que nos 

leva à conclusão de que, neste particular, a jurisprudência existente sobre a matéria é 

favorável à proposição apresentada neste trabalho.     
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 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ap. 0005241-87.2013.8.26.0037, Apelante/Apelado Eduardo 

Quirino dos Santos e outra, Apelante/Apelado Lupo S/A, Relator Des. Ramon Mateo Jr., 2ª Câm. de Dir. 
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Outros julgados do mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido 

de que atos nulos que não se convalidam: 

 

SOCIEDADE COMERCIAL - Anônima - Assembléia geral - Nulidade - Vícios nas 

deliberações - Constituição de nova empresa pelos administradores dias antes da 

realização da reunião, com transferência de suas cotas, de modo a continuarem 

majoritários e fazerem da nova sociedade maior acionista entre os minoritários - 

Manobra que lhes possibilitou a aprovação das próprias contas e eleição de todos os 

membros do conselho fiscal - Inadmissibilidade - Simulação caracterizada com 

intenção de fraudar a lei e prejudicar terceiros.
228

  

 

Desrespeito às normas cogentes previstas nos arts. 115, §1º, e 134, §1º., da Lei 

6.404/76, as quais visam à proteção  dos acionistas, impedindo que o administrador, 

em seu nome ou na condição de representante de outro acionista, como acontece no 

sub judice, delibere acerca das próprias contas, (...), questão aliás, amparada não 

apenas pelo direito mas também pela moral.
229

 

 

 

Sociedade anônima - Vantagens pecuniárias instituídas, pelo conselho de 

administração, sem referendum da Assembléia Geral — Espécie de remuneração 

atípica que, por falta de causa legitimadora, caracteriza ato nulo, por fraude à Lei das 

S.A., inviabilizando convalidação ou ratificação por vias oblíquas.   

(...) 

FÁBIO KONDER COMPARATO [in Novos Ensaios e Pareceres de Direito 

Empresarial, Forense, 1981, p. 217] é subscritor de um parecer que enfrentou a 

questão da invalidade das deliberações de uma assembleia de acionistas, que são 

negócios jurídicos, afirmando que essas deliberações podem ter a sua validade 

impugnada sob três fundamentos: a parte subiect [ligada aos sujeitos de direito que 

emitiram a manifestação de vontade ou ciência]; a parte obiecti [relacionada com o 

objeto ou conteúdo desse ato decisório] e a parte formae [decorre da inobservância 

de formalidades legais imperativas]. Depois de informar que há uma gritante 

diferença de significado na análise de eficácia de uma assembleia [problemas de 

quórum e de votação] e dos efeitos jurídicos que decorrem das deliberações 

tomadas, conclui que o artigo 286 foi redigido para regular a prescrição da 

declaração de nulidade de normas contidas no estatuto social. Convém transcrever 

os fundamentos dessa respeitável opinião [p. 220]: 

―O entendimento contrário, na verdade, conduziria o intérprete a situações absurdas. 

Imagine-se, por exemplo, o caso de um acionista que ingressa na companhia mais de 

dois anos após a data da deliberação que aprovou norma estatutária nula. Antes de se 

tornar acionista, ele não tinha, obviamente, legitimidade para propor a ação de 

nulidade. Depois, já não poderia propô-la, por estar prescrita. Figure-se, ainda, que 

as normas estatutárias deformem inteiramente o tipo social, criando, por exemplo, 

acionistas de indústria, que não contribuem para a formação do capital social; ou 

estabelecendo a responsabilidade limitada para uns e ilimitada para outros. O 

escoamento do curto prazo de dois anos porventura convalidaria esse monstro?‖   
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  Ap. n. 39.796-4/6, Recorrente TAM – Transporte 
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Se o ato era nulo, em sua origem (falta de autorização assernblear), poderia ser 

esconstituído a qualquer tempo.  (voto vencedor do terceiro juiz).                  

Não provimento.
230

 

 

Ação de declaração de nulidade de venda de ativo social de companhia, feita a preço 

irrisório. Abuso de poder do sócio majoritário. Ato de liberalidade parcial, 

consistente na venda a preço muitas vezes menor do que o do ativo alienado. Ato 

nulo, de ratificação impossível. (...) Responsabilidade solidária do sócio controlador, 

e de todos os partícipes do ato fraudulento, pelas perdas e danos sofridas pelo 

minoritário.
231

 

  

Negócio jurídico - Cessão de cotas em sociedade empresária - Anulação - Simulação 

- Configuração - Nulidade absoluta (artigo 167, § Io, l e II do Código Civil de 

2002).
232

  

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Impossibilidade do administrador em seu nome, ou 

por meio de empresa controladora que representa, deliberar acerca de suas próprias 

contas. A propósito, o pedido de nulidade das assembleias também encontra amparo 

no fato de que os ―sócios-controladores de Rohr aprovaram as contas de sua própria 

administração, infringindo o art. 115, § 1º., da LSA.
233

  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sociedade Civil de Prestação de Serviços 

Educacionais - Indenização devida por atos lesivos praticados por administradores - 

Prescrição afastada -Responsabilidade dos ex-administradores perante a sociedade 

por desvio de poder e atos violadores da lei e do estatuto - Impossibilidade de 

Assembleia chancelar ou violar atos ilícitos práticos ultra vires e contra o interesse 

da própria pessoa jurídica.
234

 

 

Caso recentíssimo julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

inspirador do presente trabalho e com acórdão ainda nem publicado, trata de vício insanável 

de voto na deliberação de aprovação das contas, assim considerado nulo de pleno direito, 
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  Ap. n. 286.680-4/4, Recorrente José Estanislau 
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retirando, pois, a maioria que levava a tal aprovação e, por consequência, a exigência da 

prévia ação anulatória prevista nos artigos 134, § 3º, in fine, e 286, ambos da Lei das S/A.  

Assim o acórdão acima mencionado enfrenta a questão posta no presente trabalho: 

 

(...) o entendimento consolidado perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é 

que, ante a aprovação das 

contas, ―que, por expressa disposição legal, exonera os administradores e diretores 

de quaisquer responsabilidades, a ação com tal propósito deve, necessariamente, ser 

precedida de ação destinada a anular a disposição assembleiar, mediante alegação e 

demonstração de vício de consentimento‖ (REsp 1515710/RJ, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, 

DJe 02/06/2015; (REsp 1313725/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 

Destarte, a anulação da deliberação que aprova as contas é condição de 

procedibilidade, pois em conformidade com o § 3º do art. 134 da LSA: ―a 

aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de 

responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação 

(artigo 286)‖. 

 

Todavia, no caso presente, há uma peculiaridade, como argumentado na apelação 

pelos autores e comprovado documentalmente nos autos, uma vez que, em 

12/02/2007, portanto, pouco tempo antes da Assembleia Geral Ordinária que se 

realizou em 30/04/2007, o requerido Ernesto Abdalla, detentor de 33,8429% do 

capital social, transferiu suas cotas para a empresa Comercial E.M.A., da qual, 

juntamente com sua esposa, detêm 100% do capital social, que compareceu a esta 

AGO (fls.114), votando favoravelmente à aprovação, ―sem restrições ou ressalvas, o 

Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho 

Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2006‖ (fls.112/113). 

 

A transferência das cotas da Sociedade feitas por Ernesto Abdalla à empresa 

Comercial E.M.A., não pode ser considerada em simulação, por não estarem 

presentes quaisquer das hipóteses do § 1º do art. 167 do Código Civil, mas 

inequivocamente teve ―por objetivo fraudar lei imperativa‖, no caso, o § 1º do art. 

115 da LSA, no sentido de que o acionista não poderá votar nas deliberações da 

assembléia-geral relativas à aprovação de suas contas como administrador, tanto 

que, se não computado o voto da Comercial E.M.A, o resultado é invertido pelos 

votos 

dos autores. 

 

Segundo o escólio do I. Magistrado Hamid Charaf Bdine Júnior4: ―o negócio que 

violar lei imperativa representa dano social a ser sancionado com a vedação de seus 

efeitos. Contudo, muitas vezes o contrato não viola diretamente a lei imperativa. As 

partes se valem de expedientes vários para, sem contrariá-la diretamente, obterem o 

mesmo resultado proibido. A fraude à lei decorre da utilização de meios para 

ludibriar a incidência da norma imperativa. Distingue-se da violação à lei, porque 

esta é direta. Na fraude à lei, ao contrário, o contrato fraudulento não viola, em si 

mesmo, a norma imperativa. Na definição de Massimo Bianca, a fraude à lei se 

verifica quando as partes se valem de um contrato para realizar um resultado 

proibido, mediante a combinação de outros atos jurídicos‖. 

 

Caracterizou-se a nulidade do inciso VI do art. 166 do Código Civil, o que deve ser 

conhecido pelo juiz mesmo de ofício, não dependendo de ação (art. 168, parágrafo 

único, do Código Civil), porque o ato nulo não se confirma e nem convalesce pelo 
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decurso do tempo, e a arguição somente na apelação não se caracterizou a conduta 

reprovável que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA convencionou chamar de 

―nulidade de algibeira‖, em geral de natureza processual, inexistindo deliberada 

omissão ou má-fé. 

 

Como preleciona Caio Mário da Silva Pereira5: ―é nulo o negócio jurídico, quando, 

em razão do defeito grave que o atinge, não pode produzir o almejado efeito. É a 

nulidade a sanção para a ofensa à predeterminação legal‖. Nessa linha Humberto 

Theodoro Júnior6 aduz que: ―em se tratando de norma cogente, ou imperativa, basta 

que a lei proíba certa prática, para que sua infração acarrete nulidade (nulidade 

tácita, implícita ou não cominada), sendo no mesmo sentido o entendimento de 

Gustavo Tepedino7 de que: ―as nulidades referidas nos arts. 166 e 167 poderão ser 

decretadas pelo juiz sem que haja provocação das partes envolvidas ou interessadas 

no negócio, bastando que o julgador conheça do negócio ou dos seus efeitos e a 

hipótese de nulidade se encontre comprovada. Isto porque se trata de um interesse de 

ordem pública, violado nos casos de nulidade‖. 

 

Sendo nula a aprovação das contas, afasta-se a ausência de condição de 

procedibilidade e muito mais a improcedência pela declaração de prescrição da ação 

de anulação, o que data venia, foi extra petita, e, assim, nesta parte, nula, devendo-

se apreciar o mérito da presente ação, por aplicação do disposto no § 3º do art. 514 

do CPC/1973, vigente à época da sentença que orienta a norma processual aplicável 

ao recurso contra ela manejado. 
235

 

 

Ao analisar esse litígio, com elaboração de parecer específico para o caso 

concreto, Modesto Carvalhosa já assinalava estar-se diante de nulidade absoluta do voto: 

 

In casu, a sanção de nulidade vem prevista, de modo expresso, nos citados arts. 166, 

VI, e 167, caput, do Código Civil, inteiramente aplicáveis à situação sob análise. 

Vale dizer, com o advento do vigente Código Civil, em 2002, foi parcialmente 

revogada a norma contida no art. 286 da Lei de S/A, no sentido de que a fraude ou 

simulação ensejariam apenas a anulabilidade da deliberação assemblear. 

As normas jurídicas posteriores (arts. 166, VI, e 167, caput, do Código Civil), ao 

disporem, de modo distinto, sobre a mesma matéria (efeitos de atos fraudulentos ou 

simulados), claramente derrogaram a norma anterior (art. 286 da Lei de S/A). 

Existe, portanto, nítida e total incompatibilidade entre umas e outra, dando ensejo à 

aplicação da regra de revogação de textos legais prevista no art. 2º, parágrafo 

primeiro, do Decreto–Lei n. 4.657/42, alterado pela Lei n. 12.376/10 (―Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB‖, antiga ―Lei de Introdução ao 

Código Civil – LICC‖): 

 

―Art. 2º - (...) 

 

§1º- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 

com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior.‖ 
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Desse modo, se há antagonismo entre as normas, ou nova regulação da matéria, a 

norma posterior claramente revoga a anterior, como ocorre no presente caso. 

Veja-se a propósito a lição de VICENTE RÁO, inteiramente aplicável à espécie: 

―Para que a revogação se verifique, preciso é que a disposição nova, geral ou 

especial, altere explicitamente (revogação expressa) ou implicitamente (revogação 

tácita) a disposição antiga, referindo-se a esta, ou ao seu assunto, isto é, dispondo 

sobre a mesma matéria.” (O Direito e a Vida dos Direitos, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 5ª ed., 1999, p. 343)  

 

E a seguir, conclui: 

 

Prevalece, portanto, no Direito Societário, após o advento do Código Civil de 2002, 

a sanção de nulidade na hipótese de prática de atos fraudulentos ou simulados, 

diante da derrogação parcial da norma contida no art. 286 da Lei de S/A.
236

 

Ou seja, se a deliberação de aprovação de contas do administrador traz no seu 

bojo nulidade absoluta, fica evidente sua ineficácia em relação à quitação pretendida, abrindo, 

assim, sem qualquer restrição legal, caminho para a ação de responsabilidade.  

 

6.2.4 Deliberação nula e deliberação ineficaz de aprovação de contas. A questão 

temporal e a estabilidade nas relações societárias - Efeitos limitados ao prazo previsto para 

a ação de responsabilidade 

 

Como já visto exaustivamente ao longo deste trabalho, o argumento (único, por 

sinal) da maioria dos comercialistas e da jurisprudência pátria, em relação ao regime de 

invalidades/prazos prescricionais civilistas, se refere à insegurança que tais prazos, mais 

elásticos, trariam ao mundo empresarial. 
237

 

Nessa linha, o Decreto-lei 2.627, de 1940, em seu artigo 156, previa um prazo de 

3 (três) anos de prescrição da ação para anular deliberação com vício tomada em assembleia, 

e tal prazo acabou sendo reduzido para 2 (dois) anos, pelo artigo 286, Lei no. 6.404, de 1976. 
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Entretanto, essa alegada segurança jurídica ficou ainda mais distante com a 

solução dada pela Lei 6.404/76, porque abriu larga e insolúvel discussão sobre como deve o 

acionista dissidente proceder.  

Isso porque, não obstante reduzido o prazo para anular-se deliberação de 

aprovação de contas, manteve-se o prazo de 3 (três) anos para o ingresso da ação de 

responsabilidade contra o administrador faltoso (art. 287, da Lei das S/A). 

Ora, não conseguimos perceber como se estaria resguardando a segurança 

jurídica, a ordem legal e a paz social, quando se reduz o prazo para a anulação da assembleia 

que aprovou as contas, mas se mantém o mesmíssimo prazo de 3 (três) anos para a 

propositura da ação de responsabilidade contra o administrador.  

Para uns, a propositura da ação de anulação de referida deliberação suspenderia o 

prazo para a propositura da ação de responsabilidade, prazo esse que só se iniciaria após o 

trânsito em julgado dessa primeira demanda, como no caso de julgado do Tribunal de Justiça 

do Paraná
238

 e o relatado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe 

Salomão.
239

  

No mesmo sentido, Alberto Xavier, para quem, havendo o ingresso da ação de 

anulação, no prazo de dois anos – art. 286, Lei das S/A, e reconhecido o vício (art. 134, §3º., 

in fine) ―poderá ser proposta ação de responsabilidade contra os administradores‖.
240
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 ―(...) Caso julgado procedente o pedido de anulação, ou seja, reconhecida a existência de erro, dolo, fraude 
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anulatória, pela ocorrência dos citados vícios, é possível, no prazo trienal, ajuizar a ação de responsabilidade 

pertinente.‖ (TJPR, Apelação Cível nº 1.405.457-8 12 Rel. Des. Tito Campos de Paula) 
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Para outros, ―o interessado deve cumular os pedidos de invalidação da deliberação 

e de condenação dos administradores, sob pena de poder ver a sua pretensão ficar 

irremediavelmente prejudicada‖.
241

  

Esse é, também, o entendimento de Nelson Eizirik.
242

 

Fácil perceber a insegurança jurídica com a solução dada pelo já ultrapassado e 

confuso artigo 286, da Lei das S/A. Mesmo no caso de cumulação de pedidos – anulação da 

assembleia de aprovação de contas e responsabilidade civil do administrador – além de 

exigência de ajuizamento da ação com a antecedência exigida pelo artigo 286, o autor terá que 

provar primeiro o vício ocorrido na assembleia, para então comprovar os fatos que levam o 

administrador a indenizar a companhia. Além disso, esse exíguo prazo de dois anos seria 

contado também para o caso de nulidade, por exemplo, de assembleia na qual sequer tenha 

havido convocação, o que impediria o acionista até mesmo de saber de sua existência. 

Ademais, o dia-a-dia das companhias abertas, o prazo exíguo, e a extrema 

concentração de capital, característica marcante das empresas brasileiras, como acima já visto, 

faz com que o acesso dos minoritários aos respectivos documentos contábeis seja sempre 

muito restrito (muitas vezes, aliás, intencionalmente dificultado).  

No Direito italiano, o prazo para impugnação de deliberação por vício anulável é 

bem mais curto do que os 2 (dois) anos previstos no artigo 286, da Lei das S/A – apenas 30 

(trinta) dias, mas se a impugnação se der em razão de ato nulo, tal prazo se estende por 3 

(três) anos (artigos 2.377 e  2.379).
243

 

Em Portugal, o Código das Sociedades Comerciais, em seu artigo 59, utiliza-se o 

mesmo prazo de 30 (trinta) dias em caso de anulação de deliberação, mas silencia em se 

tratando de nulidade, levando a doutrina portuguesa à conclusão que a demanda de nulidade 

não estaria sujeita a prazo algum.
244

  

Confira-se o artigo:         

Artigo 59º. (Acção de anulação) 
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1 – A anulabilidade pode ser arguida pelo órgão de fiscalização ou por qualquer 

sócio que não tenha votado no sentido que fez vencimento nem posteriormente tenha 

aprovado a deliberação, expressa ou tacitamente. 

2 - O prazo para a proposição da acção de anulação é de 30 dias contados a partir: 

(...)
245

 

No Direito brasileiro, o Código Civil de 2002, nos seus artigos 205 e seguintes, 

além de ter encurtado sobremaneira os prazos prescricionais, no caso específico de aprovação 

de contas, como se verá a seguir, há de qualquer forma uma limitação temporal gerada pelo 

prazo prescricional de 3 (três) anos da ação para obter ressarcimento do administrador faltoso, 

razão pela qual tal argumento, aqui, não se justifica. 

O ato nulo, e em especial, a fraude à lei, nas deliberações sociais, ganham especial 

colorido quando a deliberação diz respeito à aprovação de contas e o ato viciado atinge ―o 

núcleo fundamental de elementos característicos‖ da deliberação.
246

 

É que, a quitação ao administrador, consequência única de tal deliberação, fica 

viciada na sua raiz – fraude praticada visando ocultar outra fraude - e, portanto, não pode 

gerar tal efeito (o da quitação das contas), faltando-lhe, pois, a eficácia necessária para tal 

desiderato. 

Segundo Antônio Junqueira de Azevedo, ―elementos, requisitos e fatores de 

eficácia são respectivamente os caracteres de que necessita o negócio jurídico para existir, 

valer e ser eficaz‖. 
247

 

Com efeito, a nulidade da deliberação que aprova contas do administrador pode 

ter vícios, em especial vícios das assembleias e do voto. Se, por exemplo, não existiu 

convocação – o que impediu que a maioria reprovasse as contas do administrador, ou se o 

voto decisivo para a aprovação das contas se deu por parte de quem não tinha poderes ou 

estava impedido por expressa disposição legal, não há de se falar em aprovação de contas. 

Em ambas as situações, pode se dizer, nas palavras de Antônio Junqueira de 

Azevedo, que se trata de negócios jurídicos ―em que há falta de legitimidade-fator de 
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eficácia‖, citando, entre outros, o caso do mandatário sem poderes, ou as alienações de bem 

próprio, quando o proprietário já perdeu o poder de disposição. 

Os negócios, assim realizados, se a outra parte desconhece a nulidade, podem ser 

considerados válidos, mas, segundo o Autor, não tem ―a eficácia diretamente visada, que, 

como se percebe, implica nos efeitos do negócio se projetarem também na esfera jurídica de 

terceiros‖.  

E completa, consignando que ―basta pensar que, em princípio, essas pessoas não 

precisam agir para destruir o ato, para perceber o quanto essa situação de falta de 

legitimidade-fator de eficácia difere não só da nulidade (o que é evidente), mas também da 

anulabilidade‖.
 248

 

Marcos Bernardes de Mello, tratando da eficácia do negócio jurídico, observa: 

 

As sentenças declarativas (=declaratórias) têm eficácia que opera desde a origem do 

ato ou do documento, uma vez que apenas reconhecem a existência, a inexistência 

ou o modo de ser de certa relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de 

determinado documento (CPC, art. 19). Por isso, diz-se que sua eficácia é ex tunc. 

Em rigor, não se pode falar de eficácia ex tunc porque a declaratividade não constitui 

ou desconstitui coisa alguma; não inova, portanto, no mundo jurídico, mas tão 

somente implica o reconhecimento da existência ou inexistência da relação jurídica 

ou da autenticidade ou falsidade documental, atestando, simplesmente, uma situação 

de fato. Por isso, (b.a) a ação declaratória positiva apenas pode ter sua eficácia 

referida ao momento em que se criou a relação jurídica ou se produziu o documento, 

que seja seu objeto, e (b.b) na ação declaratória negativa somente se certifica que 

não existe a relação jurídica, evidentemente, desde que se alegou existir, ou que o 

documento é falso desde a origem. Por natureza, não há como atribuir outra eficácia 

a tais sentenças.
249

 

 

E, mais à frente, conclui: 

 

A geração da eficácia jurídica constitui a razão de ser do fato jurídico, sua função, 

seu fim último. No entanto, há circunstâncias que podem levá-lo a não poder realizar 

sua função, privando-o da possibilidade de ser eficaz, permanente ou 

temporariamente. Nessas situações, há ineficácia do fato jurídico.                                                                                                     

Ineficácia jurídica é possível ser definida como a inaptidão, temporária ou 

permanente, do fato jurídico para irradiar os efeitos próprios e finais que lhe são 

imputados pela norma jurídica. 
250
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O autor observa, ainda, que quando há ineficácia total, fica o ato jurídico privado 

de toda sua eficácia própria, específica e final: ―o ato jurídico existe, mas sem produzir seus 

efeitos específicos.‖. 
251

 

Na espécie, a deliberação nula, na qual se aprovou as contas do administrador, 

pode até sobreviver, mas sem produzir seu efeito específico, qual seja, o da respectiva 

quitação. 

Nem há de se falar em remover as consequências materializadas em decorrência 

da deliberação, porque elas praticamente não existem. Ou seja, a eventual eficácia ―ex nunc‖ 

em nada afeta o pedido, vez que, como já dito, a declaração de não quitação das contas do 

administrador não traz qualquer outra repercussão relevante no mundo jurídico, senão apenas 

a possibilidade de se responsabilizar o administrador. 

E nem se diga que essa falta de eficácia possa gerar eterna insegurança, vez que 

essa responsabilidade estará, de qualquer forma, adstrita ao prazo prescricional de 3 (três) 

anos, previsto no artigo 287, da Lei das S/A: 

 

Art. 287. Prescreve: 

II - em 3 (três) anos: 

a) .. 

(...) 

b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou 

sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou 

dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o 

prazo: 

2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da 

publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação 

tenha ocorrido; 
252

 

 

Com efeito, se a consequência única da reprovação de contas é justamente o 

direito à ação de responsabilidade contra o administrador faltoso, e se essa ação de 

responsabilidade tem prazo de 3 (três) anos, limitado pela letra b), do inciso II, do artigo 287, 

da Lei das S/A, este seria o prazo máximo a se considerar, ainda que em caso de nulidade 

absoluta da assembleia (ou de voto) que aprovou as contas do administrador.  
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No caso de vício meramente anulável, então, esse prazo seria ainda mais exíguo, 

ou seja, de 2 (dois) anos, porque, aí sim, necessária seria a ação para desfazer os efeitos da 

aprovação de contas, incidindo, pois, o prazo previsto no artigo 286, da lei societária. 

 Daí se vê que o (único) argumento a justificar a não aplicação da nulidade 

absoluta em matéria societária - qual seja, a da estabilidade dos atos societários – não se 

mostra minimamente razoável no caso de revisão de aprovação de contas do administrador, 

justamente em razão do limitador temporal da própria ação de responsabilidade, acima 

mencionado. 

Lembre-se também que, excluindo-se a revisão das próprias demonstrações 

financeiras - possível e absolutamente necessária a qualquer tempo, visto que seus efeitos são 

permanentes e se protraem no tempo - a consequência da declaração de nulidade da 

assembleia de aprovação de contas é unicamente de caráter indenizatório. 

Assim, essa solução atende às duas correntes, e se mostra coerente com o nosso 

atual ordenamento jurídico, vez que nos parece insustentável se admitir que a fraude à lei 

possa ser considerada apenas como ato meramente anulável, diante da gravidade de tal vício. 

Julgado do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro João Otávio de 

Noronha, acima já citado, lança interessante questão sobre o tema. 

Diz o julgado:   

Nesse ponto, não parece haver dúvida de que a ação declaratória, em si mesma 

considerada, é imprescritível, pois a parte tem o direito de ver aclarada determinada 

situação de seu interesse. Entretanto, diversamente ocorre em relação às pretensões 

condenatórias ou constitutivas dedutíveis do ato inválido.
253

  

 

 

E, mais adiante, cita outro julgado, com a mesmíssima e interessante discussão: 

 

Em decisão escoteira da Segunda Turma desta Corte, o Ministro Ilmar Galvão — 

apreciando ação de funcionários públicos do Estado de São Paulo que pretendiam 

direito à promoção horizontal, prevista em leis complementares estaduais, com 

consequente condenação da Fazenda ao pagamento de eventuais diferenças, o 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu, em voto relatado pelo Ministro 
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Ilmar Galvão que, sendo a "ação declaratória, quanto à primeira parte, é insuscetível, 

por isso, de ser atingida pela prescrição"; a pretensão "condenatória, entretanto, 

quanto ao pagamento de diferenças de vencimentos" sujeita-se ao prazo previsto no 

art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6.1.1932 (REsp 4.332-SP, j. em 19.9.1990, DJ 

9.10.1990). 
254

 

 

E, em seguida, outro, ainda mais elucidativo: 

 

Seguiram-se outras decisões no mesmo sentido, com o seguinte julgado, também s 

Segunda Turma: RECURSO ESPECIAL (...) A ação meramente declaratória, em 

tese, é imprescritível; mas, uma vez consumada a prescrição do direito material 

decorrente da mesma relação jurídica, falece o interesse de agir no tocante ao caráter 

declaratório. (...) Recurso não conhecido. (REsp 10.562-PR, rel. Ministro Hélio 

Mosimann, Segunda Turma, j. em 27.5.1992, DJ 7.12.1992; grifei.) 
255

  

 

 

É certo que referido julgado cita o Código Civil de 2002, e sua inovação em 

relação ao ―diploma revogado‖, para defender o regime de anulabilidade, ao apontar: 

Aponto ainda que o Código Civil de 2002 inovou em relação ao diploma revogado, 

ao adotar disposição similar à da LSA, quanto à nulidade do ato constitutivo de 

sociedade: trata-se do parágrafo único do art. 45, que é similar ao art. 285 da LSA. 

Ou seja, o legislador civil de 2002, na mesma linha que adotou em relação ao 

capítulo Das Sociedades — cujos artigos reproduzem, algumas vezes ipsis litteris, 

comandos e disposições da Lei nº 6.404, de 1976 — incorporou mais essa norma da 

LSA no Código Civil vigente, além de, no art. 206 deste, introduzir outras tantas 

normas equivalentes a algumas das previstas no art. 287. Vale, pois, com maior 

razão, a afirmação de Arnaldo RIZZARDO, de que "não importa que os vícios 

sejam os da lei civil", mantêm-se os prazos previstos na lei societária para pleitear a 

anulação de atos societários (Direito de empresa: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio 

de Janeiro: Forense, 2007. p.761). 
256

  

 

Aqui, duas observações importantes: a primeira é que o parágrafo único, do artigo 

45, do Código Civil, é similar ao art. 285, da Lei das S/A, que trata de prazo para anulação de 

constituição da companhia, anulação essa cujas consequências podem ser desastrosas, 

irradiando seus efeitos para todo o mercado e seus acionistas. 
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Não é o caso, porém, como já visto, da anulação de aprovação das contas, cujos 

eventuais efeitos negativos se limitam ao próprio administrador (faltoso, diga-se de 

passagem).  

A segunda é que a menção do artigo 206, do Código Civil, só reforça a ideia de 

que a ação de responsabilidade dever ser proposta em 3 (três) anos, contados de tal assembleia 

– posição essa, como se viu acima, ratificada neste trabalho –.  

De qualquer forma, em todos os julgados acima transcritos, o Ministro Noronha 

enfrenta situação na qual ficou ultrapassado o prazo prescricional da ação condenatória/de 

direito material, o que tornou inócua a mera declaração de nulidade de determinado ato 

jurídico. 

Para Modesto Carvalhosa, citando Caio Mário da Silva Pereira, a limitação 

temporal, mesmo em casos de nulidade absoluta, visa trazer ―certeza, harmonia e 

tranquilidade na vida social, tendo em vista situações jurídicas constituídas que não podem 

ficar indefinidamente sujeitas a questionamentos judiciais‖, havendo a ―necessidade de 

consolidarem-se situações jurídicas pelo decurso do tempo‖. 
257

 

Eis a lição de Caio Mário: 

A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade é 

imprescritível , o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre 

seria possível atacar o negócio jurídico: quod nullum est nullo lapsu temporis 

convalescere potest. É frequente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina 

estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a 

prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o 

interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio 

jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, 

também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve dar-se 

como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo. Nosso direito 

positivo não desafina desta concepção. 

Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 

20 (Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, 

segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 

anos. Esta prescrição longi temporis não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, 

portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de 

nulidade, está trancada a porta, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio 

jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública.
258
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E é essa, repita-se, a proposta que este trabalho apresenta, como solução em caso 

de ação de responsabilidade do administrador, com reconhecida nulidade da deliberação que 

aprovou suas contas. 

Interessante lembrar que as Leis 9.868/99 e Lei 9.882/99 deram competência ao 

Supremo Tribunal Federal para, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que fixar, através da chamada modulação dos 

efeitos da decisão.
259

 

Agnelo Amorim Filho lembra que as ações de nulidade – assim também como as 

de anulação – são constitutivas negativas, até porque ―classificar as ações de nulidade como 

declaratórias equivale a equiparar os atos nulos aos atos inexistentes‖
260

. 

Segundo o autor, ―todas as ações meramente declaratórias e algumas constitutivas 

(aquelas que não tem prazo especial de exercício fixado em lei)‖, são perpétuas 

(imprescritíveis).
261

 

Valiosa, como sempre, a lição de Pontes de Miranda: 

 

Se há nulidade, a deliberação existe, e é nula: o que não existe são os efeitos. (É 

frequente dizer-se que se declara a nulidade, que a ação de nulidade é declaratória; 

mas a contradição é profunda: se o nulo fosse declarável e não precisasse 

desconstituir o ato, então o que se dissesse nulo não existiria e não haveria qualquer 

razão para se falar de inexistência e de nulidade. 
262

 

 

Nelson Nery Junior, em parecer sobre invalidade de deliberação social e 

discorrendo sobre o prazo no Direito Societário, especificamente em relação à ato nulo, 

observa: 

A pretensão de nulidade é imprescritível (perpétua), mas paralisa-se, isto é, obsta o 

seu exercício por conta da seguinte situação. A pretensão da nulidade, por 

declaratória, é perpétua, mas a consequência condenatória, está sujeita a prescrição. 
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Deste modo, a sua carga eficacial condenatória paralisa o exercício da dominância 

declaratória por falta do resultado prático da demanda.‖
263

 

 

Citado autor ainda defende que, para se verificar os prazos, sejam eles 

prescricionais ou decadenciais, necessário se faz o exame da natureza da ação em sentido 

material. E completa:  

 

Assim, é preciso lembrar que existem ações declaratórias, ações condenatórias, 

ações constitutivas, ações mandamentais e ações executivas. As ações declaratórias 

são perpétuas, pois a qualquer tempo se pode pedir (pedido) a declaração da 

existência ou da inexistência de uma relação jurídica. Já as ações condenatórias, que 

visam obrigar a comportamento são sujeitas sempre a prescrição e as constitutivas, 

que visam a criar, modificar ou extinguir situações jurídicas subjetivas, se acaso 

tiverem prazo estipulado em lei, este prazo será de decadência. As ações 

mandamentais e ações executivas, como têm em si um preceito condenatório ou 

constitutivo, seguem o regime do preceito que englobam.
264

 

 

Ou seja, no caso de responsabilidade de administrador faltoso, de nada valeria 

prazo infinito para se declarar nula a aprovação de contas se o prazo para a ação condenatória 

se limita aos 3 (três) anos previstos na letra b), do inciso II, do artigo 287, da Lei das S/A.  

Daí porque já defendemos, há pouco, o entendimento de que, em havendo 

situação de nulidade absoluta na deliberação que aprova as contas do administrador, a 

pretensão indenizatória contra o administrador se limita aos 3 (três) anos previstos no artigo 

287, da Lei das S/A, podendo tal nulidade (relativa á deliberação de aprovação de contas do 

administrador) ser declarada incidentalmente, na própria ação condenatória, sem necessidade 

da prévia ação prevista no artigo 286, do mesmo diploma legal.  

Como bem observa Nelson Nery, ―as questões de ordem pública podem ser 

consideradas, do ponto de vista prático, incluídas implicitamente no pedido.‖. 
265
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7 QUESTÕES PONTUAIS E RELEVANTES SOBRE A PROPOSITURA DA 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Há julgado entendendo que a ação para anular a assembleia que aprovou as contas 

do administrador é privativa dos que dela não participaram ou participaram votando contra a 

aprovação de tais contas. (RTJ 39/441) 
266

 

Erasmo Valladão França assim também entende, observando que essa proibição 

se funda no princípio que inadmite o venire contra factum proprium.
267

 

Por outro lado, para Luiz Gastão Paes de Barros Leães, o acionista que votou 

favoravelmente à aprovação das contas pode pleitear sua anulação se alegar que ―seu voto se 

deu em razão de erro, dolo, coação, fraude ou incapacidade.‖. 
268

 

Já Priscila Corrêa da Fonseca observa que, se o sócio mudou de ideia, se 

convencendo ―da sua ilegalidade ou mesmo da sua inconveniência‖, não se poderia negar seu 

―direito de impugná-la‖. 
269

 

Pensamos que citada decisão e mesmo as opiniões acima reproduzidas merecem 

reparos. No nosso entender, tudo depende do motivo pelo qual o sócio voltou atrás na sua 

decisão de aprovar as contas.  

Com efeito, se houve, na espécie, vicio de consentimento ou fraude à lei, a 

legitimidade nos parece pacífica. No primeiro caso, a justificativa é óbvia. No caso de fraude 

à lei, não haveria como alegar ilegitimidade pelo simples motivo de que a nulidade absoluta 

pode ser alegada por qualquer um, devendo ser pronunciada de ofício pelo juiz, para quem 

não é permitido supri-la (art. 168, do Código Civil Brasileiro). 

Por outro lado, discordamos da possiblidade de impugnação da deliberação pelo 

sócio apenas e tão somente pela ―inconveniência‖ que tal aprovação de contas possa gerar. E, 
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se assim fosse, entendemos que aplicar-se-ia o princípio do venire contra factum proprium, 

citado por Erasmo Valladão.  

Ou seja, o sócio que havia votado a favor da aprovação das contas do 

administrador deve ter motivo justo e plausível para adotar postura diversa – pela anulação de 

referida assembleia – sob pena de se caracterizar falta de legitimação. 

Discute-se também - e aqui há um aspecto bastante interessante – se o minoritário, 

quando este é único ou largamente majoritário a não estar impedido de votar, pode reprovar as 

contas do sócio administrador.  

Aqui se instala a discussão sobre a não incomum ―ditadura da minoria‖, fazendo-

se muitas vezes necessária a intervenção do Judiciário, como no caso de acórdão da 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

entendendo – a nosso ver, acertadamente - ser necessário, em casos tais, haver uma 

justificativa plausível para a rejeição das contas. Vale aqui destacar trecho do julgado: 

 

Com a devida vênia, a procedência da demanda não pode subsistir, porquanto, como 

é óbvio, excluídos os votos de Carlos Alberto e Alida, que representam 82,474% do 

capital social, sempre prevaleceria o voto do autor Salvatore, representando 14, 

766% do capital social. 

Assim, o autor, a seu bel prazer, sem qualquer justificativa ou alegação de prejuízo, 

poderia sempre rejeitar as contas da empresa. Em outras palavras, as contas da 

empresa Ordene ficariam sempre sujeitas à vontade exclusiva do autor, à 

semelhança de uma pura condição potestativa. 

Nessa circunstância, ou seja, excluídos os votos dos administradores e se 

apresentando o voto do autor como o único apto a ensejar aprovação ou rejeição das 

contas, mostra-se inadmissível a rejeição das contas e a anulação das deliberações 

sem que o autor justifique  seu voto, apontando, na hipótese de rejeição, o prejuízo 

que advém ou possa advir para a empresa. 
270

 

 

Outra questão relevante diz respeito à legitimação, para pedir a anulação de 

deliberação, de quem não é mais acionista da empresa, não obstante o fosse no momento da 

respectiva aprovação das contas. 

                                                 

270
 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ap. 0007654-10.2010.8.26.0286, Apelantes: Ordene 

Comercio e Participações S/A e outros, Apelado: Salvatore Ambrosino, Rel. Des. Romeu Ricupero, 1ª Câm. de 

Dir. Empresarial, São Paulo, j. 07.02.2012. 



 

116 

 

Priscila Corrêa da Fonseca, aqui citada por Lazaareschi, entende que quem vendeu 

as ações antes de ingressar com a respectiva ação, não tem legitimidade, mas se as vendeu no 

curso da ação, aí teria sim, nos termos do art. 42 (atual 109), do Código de Processo Civil.
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CONCLUSÃO 

 

Miranda Valverde dizia que ―a teoria das nulidades está, ainda, por fazer-se‖.
272

 

Nada mais atual do que essa afirmação, até em razão de toda divergência doutrinária e 

jurisprudencial sobre a matéria, com diferentes coloridos, a cada novo fato. 

Ao mesmo tempo, defendia o regime das anulabilidades nas questões societárias, 

em razão da necessidade de se garantir a continuidade das empresas, com a mantença das 

relações comerciais e preservando a terceiros que com a companhia negociam.
273

 

O fato é que, como visto ao longo deste trabalho, esses temores e cuidados não se 

aplicam à nulidade da deliberação específica de aprovação de contas do administrador, e 

menos ainda em relação à respectiva ação de responsabilidade. 

Ao contrário, a aplicação, no caso de aprovação de contas, do regime de 

nulidades, com a devida moderação, só traria maior segurança e confiabilidade a todos, sem 

qualquer risco de se colocar em xeque a continuidade das empresas e os direitos de terceiros 

que com ela negociam, até porque, como acima já visto, os efeitos da ação de 

responsabilidade, preservado, como se defende, o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 

287, II, b), tem sua esfera de efeitos restrita ao administrador faltoso. 

O regime especial de invalidades deve ser sim aplicado às questões societárias, 

mas, ainda assim, os casos de nulidade absoluta, em assembleia de aprovação de contas, 

devem ter como prazo limite o da própria ação de responsabilidade 

Com maior certeza, isso deve ser aplicado aos casos de fraude à lei, tendo em 

vista as inovações do Código Civil – art. 166, VI e artigo 1.078, § 2º. e 3º.   

Para Álvaro Villaça Azevedo, ―as regras de ordem pública não podem ser 

modificadas pelos pactos particulares‖, formando, com as instituições civis, ―o quadro mais 

durável, a estrutura mais solidamente assentada da vida social‖.
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 Daí a lição de Fabrício Matiello, que bem resume a gravidade da fraude à lei e o 

tempero em relação às suas consequências: 

 

A fraude à lei sempre é combatida pelo direito nacional, porque desestabiliza as 

relações entre o Poder constituído e os membros da coletividade. O objetivo de 

burlar a lei, de cunho imperativo tem como consequência a nulidade do negócio 

jurídico, desde que efetivamente provoque o rompimento de sua estrutura 

normativa‖
275

 

 

 

No caso específico, objeto do presente trabalho, a existência de ato absolutamente 

nulo e, em especial, a existência de fraude à lei, quando tal fato se tornar decisivo ao resultado 

alcançado na deliberação de aprovação de contas, atingirá, de morte, toda a estrutura 

normativa construída pela própria Lei das S/A em torno da responsabilização civil do 

administrador faltoso. 

Como ilustração ao que acima se afirma, vale aqui a comparação de três julgados 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, dois deles contanto com o Desembargador Carlos 

Alberto Garbi como relator e o último no qual referido Desembargador aparece como revisor, 

todos eles tratando de casos de vicio na aprovação de contas, mas com soluções diferentes 

dadas para cada um dos casos, de acordo com a situação fática de cada um. 

Num dos casos (Ap. 0003410-53.2011.8.26.0011), o relator aplicou o disposto no 

§ 3º., do art. 134, da Lei das S/A, mantendo a extinção da ação de responsabilidade contra o 

administrador. A leitura do acórdão mostra que o Autor da ação apenas relata que a autora da 

ação ―ajuizou demanda na qual alegou que os réus, que foram seus administradores, causaram 

diversos prejuízos durante as respectivas gestões, que devem ser indenizados.‖
 276

 

Ao ter sua ação extinta em primeira instância, a autora recorreu ao TJSP alegando 

que teria sido ―realizada Assembleia Geral para deliberação sobre o ajuizamento da demanda, 

único requisito que deve ser exigido para o pedido‖, argumentando que tal deliberação teria o 

condão de anular a deliberação anterior de aprovação de contas. 
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Ou seja, não há, no caso, qualquer notícia de eventual vício formal na deliberação 

de aprovação de contas, levando o relator (acompanhado pelos demais juízes), com toda 

razão, ao entendimento de que seria imprescindível a previa desconstituição da aprovação de 

contas, nos termos do §3º, do artigo 134 da Lei das S/A. 

 Em outro caso, acima já mencionado (Ap. 9068348-73.2007.8.26.000), que cuida 

de vício na votação – acionista administrador que transferiu as ações para empresa que 

aprovou suas próprias contas, o mesmo relator entendeu haver ―burla à lei e aos interesses da 

companhia‖ e ―possibilidade de voto conflitante, junto com o voto abusivo, que a Lei no. 

6.404/76 proíbe.‖ 
277

 

Já o terceiro caso - acima igualmente já mencionado e no qual o citado 

desembargador atuou como revisor - (Ap. 0005241-87.2013.8.26.0037) cuida da questão 

especificamente tratada neste trabalho, qual seja, de aprovação de contas em deliberação onde 

ocorreu vicio insanável. Na espécie, o quórum favorável à aprovação das contas se formou 

justamente com o voto nulo do administrador, exercido através da pessoa jurídica da qual 

tinha ele controle absoluto. 
278

   

Esses exemplos foram destacados para demonstrar que o mesmo juiz, em 

situações diversas, que envolvem o regime de invalidades, pode adotar soluções igualmente 

diversas, ora aplicando a teoria da anulabilidade, ora aplicando a teoria da nulidade, o que, 

diga-se de passagem, nos parece absolutamente razoável.  

Daí porque, na eventual alegação de nulidade absoluta da deliberação, ocorrida 

nas situações de aprovação de contas, não há como afastá-la de plano, devendo o julgador 

analisar caso a caso, visando dar às partes envolvidas, e ao próprio litígio, a melhor e mais 

justa solução. 
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Como ensina Jorge Americano, ―por todo o terreno do direito se encontra a 

infiltração do princípio da equidade‖. 
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