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“[…] em todas as manifestações grupais, existe um poder 

social, seja ele fundado em contrato, na tradição, na fé 

religiosa, nas necessidades biológicas ou na força bruta. Ora, 

se por um lado a dinâmica de todo poder tende ao seu 

fortalecimento ilimitado, por outro, ela não dispensa, nunca, 

uma certa ordenação social que, em si mesma, representa a 

negação do arbítrio e, por conseguinte, a limitação do 

poder.” 

Fábio Konder Comparato1 

 

 

“Uma rápida descrição de concepções recentes na filosofia, 

economia e direito demonstra uma — sem dúvida peculiar — 

convergência no sentido da aceitação do poder como um 

dado da realidade, com o qual é possível conviver mas que 

não pode — e o que é pior, em muitos casos sequer deve — 

ser combatido ou eliminado.” 

Calixto Salomão Filho2 

 

  

 
1 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. [Kindle], p. 16. 
2 SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015, 

p. 14. 



 

 

RESUMO 

 

As associações de classe empresarial são associações de Direito Privado formadas por 

sociedades empresárias atuantes em um mesmo setor econômico. Seu propósito é mobilizar os 

interesses particulares das associadas em prol de finalidades públicas — em particular, do 

desenvolvimento econômico e da proteção da ordem econômica e da livre concorrência. A 

distribuição de poder no interior das associações de classe tende a ser assimétrica. Embora não 

seja em si um problema, essa assimetria eleva o risco de comportamentos associativos 

disfuncionais, porque incompatíveis com as finalidades públicas das associações, 

especialmente o risco de captura da associação de classe para atingimento de interesse próprio 

específico das empresas que exerçam a dominância de poder na associação. Diante disso, o 

trabalho apresenta o regime jurídico das associações de classe, mapeia o risco de disfunção 

implicado em suas estruturas internas de distribuição de poder e propõe estratégias de 

governança corporativa para minimizá-lo. 

 

Palavras-chave: Associações de classe. Governança corporativa. Financiamento. 

Contribuições associativas. Poder político. Poder de controle. Direito de voto. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Class associations are private law associations incorporated by business companies operating 

in the same economic sector. Their purpose is to mobilize the private interests of its associates 

for public purposes — in particular, the economic development, the protection of the economic 

order and free competition. The distribution of power within class associations tends to be 

asymmetrical. Although it is not a problem, this asymmetry raises the risk of dysfunctional 

associative behaviors, once they are incompatible with the public purposes in connection with 

the associations, especially the risk related to the use of the class association by the companies 

that owns the dominant corporate power in such association for specific private purposes. In 

this regard, this essay presents the legal regime of class associations, maps the risk of 

dysfunction involved in their internal structures of power distribution and proposes corporate 

governance strategies in order to minimize it. 

 

Keywords: Class associations. Corporate governance. Financing. Associative contributions. 

Political power. Control power. Voting right. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste trabalho são as associações de classe empresarial, assim entendidas como 

as entidades sem fins lucrativos, constituídas e mantidas majoritariamente por empresas 

atuantes em um mesmo setor da economia. O propósito dessas associações é unir esforços em 

benefício de uma finalidade comum aos associados. A promoção dessa finalidade passa, em 

regra, pelo fomento do mercado em que estão inseridas as empresas associadas. 

Excluem-se desse conceito, portanto, e por conseguinte do escopo deste trabalho, as 

associações com fins assistenciais, humanitários ou de caridade — como, por exemplo, a defesa 

dos direitos humanos, a proteção de pessoas com deficiência, de crianças e adolescentes, o 

fomento à cultura, o combate à pobreza e assim por diante.3 

A nomenclatura “empresa” foi intencionalmente utilizada ao longo do trabalho para 

destacar justamente a natureza empresária e a finalidade lucrativa das pessoas jurídicas 

pertencentes aos quadros das associações pesquisadas, considerando a ideia central de que o 

objetivo principal das sociedades empresárias — gerar lucro — pode conflitar com a finalidade 

não lucrativa da associação, ocasionando o que se denomina neste trabalho de “disfunção” deste 

último instituto. 

Com o desafio da pouca atenção ao tema conferida pela doutrina nacional,4 buscou-se 

identificar de que modo a estrutura assimétrica de poder5 estabelecida internamente nas 

associações de classe pode representar um comportamento disfuncional, num contexto prévio 

de identificação da racionalidade e utilidade do instituto. O objetivo é entender em que 

momento a assimetria de poder pode ser identificada como um comportamento disfuncional, 

contrariando, portanto, a racionalidade da associação, enquanto instituto que visa congregar 

interesses convergentes dos seus associados em torno de finalidades não lucrativas. 

O presente estudo está concentrado na estrutura do poder nas associações de classe, 

externada por aspectos de governança e financiamento, e seus usos disfuncionais nesse 

 
3 Também estão excluídas do escopo deste trabalho as associações de classe profissionais. Assim, sempre que a autora 

se referir às associações de classe, o fará especificamente com relação às associações de classe empresarial, conforme 

definidas neste trabalho.  
4 WANDERER, Bertrand. Parcerias entre associações. In: FRAZÃO, Ana; GONÇALVES, Oksandro; CAMINHA, 

Uinie (org.). Associações: constituição, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Processo, 2017, p. 67-86, p. 69-

70; LEONARDO, Rodrigo Xavier. As associações sem fins econômicos podem ser empresárias? Consultor 

Jurídico, 15 de junho de 2015. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-jun-15/direito-civil-atual-

associacoes-fins-economicos-podem-empresarias. Acesso em: 10 abr. 2020. 
5 Não foi utilizado o termo “controle concentrado ou difuso” porque é termo próprio das sociedades empresárias 

relacionado à propriedade de ações ou quotas das empresas. O que se busca examinar no presente trabalho é a 

imposição da vontade de determinadas empresas (poder) em detrimento da massa homogênea das empresas que 

compõem determinado setor econômico. 
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contexto. Portanto, não está contemplada no escopo do presente trabalho a análise dos 

desdobramentos do uso das associações em violação à legislação anticoncorrencial ou 

antitruste, campo de abrangência vasta que merece estudo e dedicação específicos. 

No primeiro capítulo, busca-se entender como estão organizadas as associações de 

classe no Brasil: quais as suas finalidades precípuas, quais são os modelos de governança 

usualmente adotados por elas e quais são as suas principais fontes de financiamento. A partir 

disso, procura-se descrever como são comumente estabelecidas as suas estruturas de poder. 

O objetivo do segundo capítulo é compreender o regime jurídico atualmente aplicável 

às associações. Para tanto, consideram-se, de modo abrangente, as transformações históricas do 

regime jurídico das associações, a fim de esclarecer características regulatórias e práticas do 

instituto no Brasil, com destaque a partir das Constituições Federais brasileiras. 

Depois, busca-se situar as associações no universo das pessoas jurídicas, para então 

estabelecer os conceitos de associação e de associação de classe. A finalidade não lucrativa ou 

não econômica também é explorada, bem como a natureza jurídica do ato constitutivo das 

associações. Esses conceitos permitem especificar a disciplina jurídica das associações no 

ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, os grupos de sociedades, por suas similaridades com 

as associações de classe empresarial, são identificados como uma figura de fronteira, separados 

essencialmente pela finalidade não lucrativa destas. 

O terceiro capítulo concentra o objetivo central deste estudo ao contextualizar a 

assimetria de poder no âmbito interno das associações empresariais como um potencial de risco 

de desvirtuar a função do instituto, impactando, portanto, a sua racionalidade.  

Tomando como referência os conceitos de poder de controle e de influência 

determinante é analisada a possibilidade de ocorrência desses fenômenos em associações de 

classe. O exercício do direito de voto, incluindo a análise da distribuição prática do poder 

político nas associações de classe, o voto abusivo e o conflito de interesses, também são 

analisados nesse capítulo. Mesmo partindo de interesses privados dos associados, as finalidades 

públicas das associações de classe são ponto de partida para a análise do grau de objetividade 

que devem ter os requisitos para admissão de associados nas associações de classe. Por fim, 

discute-se a forma de financiamento das associações de classe a partir de contribuições 

diferenciadas entre os seus associados, que pode representar exercício assimétrico de poder. 

No último capítulo do trabalho, são apresentadas recomendações de boas práticas de 

governança corporativa que podem mitigar os efeitos da assimetria de poder no âmbito interno 

das associações de classe, especialmente quanto aos comportamentos disfuncionais discutidos 

no terceiro capítulo. 
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Conclui-se, por fim, que a legitimidade representativa dos associados no âmbito das 

associações de classe depende da adoção de práticas de governança corporativa que atenuem 

os efeitos da assimetria de poder no âmbito interno dessas entidades. 
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1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

EMPRESARIAL 

 

A associação é o tipo de pessoa jurídica existente no Direito para dar forma jurídica à 

congregação estável de pessoas físicas ou jurídicas unidas para a realização de objetivos 

comuns não lucrativos.6 

O Brasil caminhou, gradativamente, no sentido de impedir a interferência do Estado na 

vida intrínseca das associações, e mais, no processo de redemocratização, adotou uma posição 

afirmativa no sentido de promover as associações como entes relevantes para a sociedade, 

especialmente na preservação dos direitos fundamentais, reforçando o racional de que existem 

entidades que vão além da dicotomia Estado–indivíduo. 

Nesse contexto, as associações protegem e têm o potencial de interferir em direitos que 

não se encaixam perfeitamente na clássica definição de bem privado vs. bem público, em que 

o bem privado se caracteriza por ser excludable (um indivíduo pode excluir outro da sua 

utilização) e rivalrous (o consumo por um indivíduo exclui o consumo por outro), enquanto o 

bem público é justamente o oposto.7 

Os direitos no contexto das associações estariam mais próximos dos bens comuns, 

caracterizados, segundo Calixto Salomão Filho,8 pela alta subtração de uso, ou seja, o uso por 

um indivíduo pode limitar a possibilidade de uso por outro, e pela alta dificuldade de exclusão, 

considerando que a necessidade comum envolvida não ensejaria fácil exclusão das pessoas 

envolvidas pelo bem. O poder econômico no contexto de domínio dos bens comuns é visto pelo 

autor como um empecilho ao comportamento cooperativo.9 

No campo jurídico, para endereçar essa classificação de bem jurídico fora do contexto 

bipolar de público ou privado, não haveria mais espaço para que o direito de propriedade seja 

tratado de forma unitária, mas sim em “feixes de direitos”, identificados pelo mesmo autor 

como: (a) direito de acesso ao bem; (b) direito de extrair produtos ou recursos do bem; (c) o 

direito de administrar e regular o uso do bem; (d) o direito de exclusão, ou seja, de decidir quem 

terá acesso ao bem; (e) o direito de usar o próprio bem; e (f) o direito de dispor do bem. Assim, 

 
6 As questões envolvendo a nomenclatura “sem fins econômicos” ou “sem fins lucrativos” serão abordadas na seção 

2.4.2 deste trabalho. 
7 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 106. 
8 Ibidem, p. 108. 
9 Ibidem, p. 112. 
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alguns “feixes de direitos” estariam mais conectados ao controle da subtração do uso desses 

bens e outros à dificuldade de exclusão da utilização.10 

No âmbito das associações, a limitação do exercício de porções do direito de 

propriedade decorre tanto mais quanto for o interesse público tutelado, de modo que, como será 

explorado em outros trechos do presente trabalho, mesmo estando as associações encaixadas 

em um regime de direito privado, é possível opor os direitos fundamentais contra elas quando 

dão guarida a interesses coletivos. Assim, os direitos fundamentais não seriam oponíveis apenas 

contra o Estado como classicamente o seria. 

As associações atuam na sociedade com organização e autonomia próprias, ainda que 

por vezes operem em conjunto ou mesmo em substituição ao Poder Público no desempenho 

dos seus deveres sociais. 

As associações de classe empresarial, foco desta análise, são entidades sem fins 

lucrativos, constituídas e mantidas sob a forma de associação, majoritariamente por empresas 

atuantes em setores específicos da atividade econômica, com o fim de unir esforços em 

benefício de uma causa comum aos associados, que, em regra e em última análise, passa pelo 

fomento do mercado em que estão inseridas as empresas associadas. 

A criação de uma associação de classe para defender e fomentar os interesses de 

determinado setor econômico, além de dar mais força aos pleitos dos interessados e induzir o 

tratamento concorrencial equitativo entre as empresas associadas, evita a personificação das 

postulações, na medida em que essas entidades são legitimadas a representar os interesses dos 

participantes daquele mercado homogeneamente reunidos. 

Essa representação legítima foi expressamente acolhida pelo legislador brasileiro ao 

permitir que associações, inclusive as associações de classe, constituídas há pelo menos um ano 

e que incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção à ordem econômica e à livre 

concorrência — fins comumente encontrados nos estatutos sociais das associações empresarias 

—, entre outros, possam propor ação civil pública11 visando à persecução da responsabilidade 

por danos morais e patrimoniais causados aos interesses difusos ou coletivos.12 

 
10 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 113. 
11 Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 5º: “Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: […] V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos 

da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” 
12 Os conceitos de interesses difusos e de interesses coletivos ainda não são plenamente claros na doutrina. Edilson 

Vitorelli, em obra premiada que tratou da relação entre os titulares dos direitos coletivos e aquele que é o legitimado 

a arguir em juízo a pretensão dos titulares do direito, esclarece que “independentemente da denominação que se 
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Nesse contexto, os ganhos com isonomia, anonimização e força dos pleitos formulados 

por empresas de um mesmo mercado tornam vantajosa a criação de associações de classe cuja 

finalidade social é a contribuição para o desenvolvimento do mercado em que estão inseridos 

os seus associados. 

Assim, a reunião de pessoas em torno de um objetivo comum toma forma de associação 

e os seus objetivos e interesses devem prevalecer em detrimento dos interesses individuais dos 

associados. 

Nesse particular, ainda que a associação de classe seja um meio instrumental de 

atingimento dos interesses privados das empresas associadas, como ocorre, guardadas as 

devidas peculiaridades do modelo, na noção das cooperativas singulares,13 nem todos os 

interesses serão convergentes nesses dois institutos, havendo potencial de conflito, 

considerando que o interesse de uma massa homogênea de associados pode ser diverso do 

interesse de um associado. 

 
atribua a tais direitos, é induvidoso que eles não pertencem, pelo menos não exclusivamente, ao agente que conduz a 

demanda coletiva ao autor”. (VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios 

coletivos. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2019). Mais adiante, critica a caracterização de 

grupos de titulares de direitos: “Uma das variáveis que merece ser analisada, em relação ao problema exposto, se 

refere à insuficiência da caracterização jurídica de ‘grupos’ e ‘coletividades’. O interesse da doutrina que originou o 

sistema de processos coletivos, no Brasil, era eminentemente pragmático: dar tutela a direitos que, naquele momento, 

não a obtinham pelos instrumentos processuais vigentes. Por essa razão, não houve uma investigação mais profunda 

acerca de quem são os titulares dos direitos transindividuais e os estudiosos os atribuíram, de modo recorrente, à 

‘sociedade’, a ‘grupos’ ou à ‘coletividade’. Ocorre que esses conceitos foram sucessivamente utilizados pelos juristas 

de modo não técnico, sem referência ao seu significado na ciência que os estuda, que é a Sociologia. A doutrina do 

processo coletivo parece ter adotado, inconscientemente, o que poderia ser caracterizado como uma concepção 

organicista de sociedade, na qual os indivíduos reunidos formam uma entidade nova, distinta e superior a si próprios, 

subsistente autonomamente. Isso porque os conceitos de ‘grupo’, ‘sociedade’, ‘coletividade’ e similares servem 

apenas para homogeneizar a titularidade dos direitos em litígio, postos perante o Poder Judiciário, ignorando as 

divergências existentes, no seio do próprio grupo, acerca da definição da pretensão coletiva, ou seja, ignorando a 

possível conflituosidade interna ao grupo. Pressupõe-se que a vontade coletiva, que é personificada pelo legitimado, 

é uniforme. Dessa premissa parece decorrer outro engano, que é a suposição de que é possível separar, 

mecanicamente, o indivíduo da sociedade e, com isso, os direitos individuais dos direitos coletivos. A sociedade é 

formada por indivíduos e os indivíduos só existem em sociedade. É impossível delimitar o que é individual e o que é 

coletivo sem cair em contradições e em artificialismos. Direitos individuais repercutem no grupo e direitos de grupo 

repercutem nos indivíduos, da mesma forma que o comportamento individual é condicionado pela estrutura social, 

mas a altera à medida que é realizado. Logo, separar direitos difusos de coletivos e de individuais homogêneos é uma 

tarefa que será sempre controversa e, possivelmente, trará poucos resultados. Ainda que um direito difuso seja de 

todos, isso não significa que sua lesão necessariamente atinja a todos, em igual medida. Assim, um estudo mais 

acurado acerca da configuração dos grupos titulares dos direitos transindividuais, a partir das teorias sociológicas, 

poderia sustentar soluções que permitam que os grupos atingidos sejam mais bem compreendidos em sua riqueza de 

nuances. Mais uma vez, a noção de que os direitos são de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém, pode ser suficiente 

para ocultar o problema, não para resolvê-lo. Ela não diz como se configuram os grupos que titularizam os direitos 

materiais litigiosos.” (Ibidem). 
13 Também a legislação de cooperativas dá margem à criação de estruturas de concentração de poder em que tais 

conflitos podem ficar mais evidentes. A criação de centrais de cooperativas (cooperativas de cooperativas ou 

cooperativas com sócios cooperativados pessoas jurídicas que comumente seriam associações), com a adoção do 

sistema de voto proporcional (e não por cabeça) pode ser um mecanismo de concentração de poder político formal. 
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As associações de classe comumente têm como associados pessoas jurídicas 

constituídas sob a forma de sociedades empresárias, atuantes no mercado de interesse da 

entidade, sendo que aquelas que fomentam a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação podem 

possuir, ainda, em seu quadro de associados, membros acadêmicos, pessoas físicas ou entidades 

de ensino e pesquisa. 

As associações de classe possuem objetivo social, em regra, relacionado à promoção do 

mercado em que estão inseridos os associados, por meio de pesquisas técnicas (incluindo 

inovação), estudos e pesquisas de mercado, coleta e compartilhamento de informações 

relevantes normalmente com finalidades estatísticas, advocacy (influência no processo de 

produção de políticas públicas de interesse do setor), atuação frente ou em conjunto com o 

Poder Público em questões que envolvam o setor econômico específico, representação dos 

interesses coletivos dos associados em juízo, publicidade, promoção de eventos, dentre outras 

atividades não muito distantes do que as aqui exemplificadas. 

São exemplos das finalidades sociais encontradas em estatutos sociais de associações 

de classe: 

 

Quadro 1 – Exemplos de finalidades sociais extraídos dos estatutos sociais de associações de 

classe 

Contexto Associação Trecho do estatuto social 

Promoção do 

mercado 

Associação Brasileira 

das Indústrias da 

Alimentação – ABIA 

“(a) promover a devida e adequada divulgação, comunicação 

e atuação institucional com vistas à promoção e defesa de 

todos os temas de interesse da indústria da alimentação, a fim 

de lograr o seu contínuo desenvolvimento econômico e social; 

(b) congregar as empresas individuais e coletivas, 

estabelecidas em todo o País, que se dediquem à indústria da 

alimentação, em quaisquer dos seus ramos, modalidades ou 

diversificações, assim como as que se dediquem às indústrias 

conexas ou ligadas diretamente à indústria da alimentação; (c) 

defender e propugnar junto a seus associados e junto à 

sociedade e autoridades, pelos princípios da livre iniciativa, 

da leal concorrência e da não intervenção do Estado na 

iniciativa privada, além da liberdade da atividade econômica;” 

Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e 

Eletrônica – ABINEE 

“I - Congregar as empresas associadas, promovendo a defesa, 

o fortalecimento e o desenvolvimento da indústria nacional de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, visando sempre aos 

interesses e objetivos comuns;” 

Associação Brasileira 

de Energia Eólica – 

ABEEÓLICA 

“Artigo 3º - A Associação tem por objeto congregar os 

interesses das sociedades estabelecidas no País ou no Exterior, 

e que se dediquem ao desenvolvimento do setor de energia 

eólica e assim promover e divulgar a sua utilização, podendo, 

para tanto:” 

Pesquisas técnicas 

(inovação) 

Associação da 

Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa – 

Interfarma 

“(a) defender a inovação como elemento indutor do 

desenvolvimento científico, econômico e social do país e 

condição indispensável para a promoção do acesso à saúde e 

melhoria da qualidade de vida da população;” 
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Contexto Associação Trecho do estatuto social 

Associação Brasileira 

da Indústria de 

Medicamentos Isentos 

de Prescrição – 

ABIMIP 

“f) Desenvolver estudos e pesquisas ligados a áreas de 

interesse da Entidade;” 

Associação Brasileira 

das Indústrias da 

Alimentação – ABIA 

“(g) incentivar a melhor técnica, o fortalecimento econômico-

financeiro e o desenvolvimento em geral da indústria da 

alimentação no Brasil, sejam elas empresas ou sistemas 

cooperados, tendo sempre presente o interesse do consumidor 

e os direitos sociais dos empregados dessa atividade;” 

Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e 

Eletrônica – ABINEE 

“III- Promover o elevado conteúdo tecnológico e de inovação 

nos produtos e serviços de seus associados, com vistas a elevar 

a competitividade das empresas;” 

Associação da 

Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa – 

Interfarma 

“(a) defender a inovação como elemento indutor do 

desenvolvimento científico, econômico e social do país e 

condição indispensável para a promoção do acesso à saúde e 

melhoria da qualidade de vida da população;” 

Compartilhamento 

de informações 

Associação Brasileira 

da Indústria de 

Máquinas e 

Equipamentos – 

ABIMAQ 

“VII - coletar, selecionar, catalogar, armazenar e difundir 

dados, informações e conhecimentos, visando o 

desenvolvimento industrial e tecnológico das empresas do 

setor;” 

Associação Brasileira 

de Energia Eólica – 

ABEEÓLICA 

“g) Promover a aproximação dos seus associados para 

permanente intercâmbio de informações e experiências, 

visando ao aprimoramento dos seus processos em todos os 

campos e ao interrelacionamento entre eles;” 

Associação Brasileira 

das Indústrias da 

Alimentação – ABIA 

Na ABIA o compartilhamento das informações relevantes 

aparece no estatuto social como um dever do associado: 

“Artigo 20º - São deveres dos associados efetivos e 

correspondentes: […] c) manter a Associação informada, por 

meio de seus órgãos, sobre fatos de interesse da indústria da 

alimentação” 

Advocacy 

Associação Brasileira 

das Indústrias da 

Alimentação – ABIA 

“(h) promover estudos e pesquisas sobre a alimentação do 

País; contribuir de forma a assegurar uma legislação adequada 

às constantes evoluções tecnológicas e um constante 

aperfeiçoamento da legislação tributária incidente sobre o 

alimento industrializado;” 

Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e 

Eletrônica – ABINEE 

“IV - Apresentar, ao Poder Público, estudos de qualquer natureza, 

com vistas ao desenvolvimento do setor eletroeletrônico; V- 

Representar as empresas associadas em todos os níveis de 

Governo, perante entes de direito público ou privado de qualquer 

natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusive perante 

entidades ou organismos de representação, sediados no País ou 

no exterior, de âmbito nacional ou transnacional; […] VIII- 

Proceder a estudos e pesquisas de interesse de suas associadas e 

de órgãos governamentais, prestando a estes permanente 

colaboração, inclusive de assessoria, além da formulação de 

proposições e de procedimentos, na qualidade de representante 

de suas associadas;” 

Associação Brasileira 

da Indústria de 

Máquinas e 

Equipamentos – 

ABIMAQ 

“IV - funcionar como órgão consultivo do Poder Público, 

apresentando aos órgãos competentes, estudos e soluções para 

os problemas relacionados à categoria econômica 

representada; […] VIII - entender-se com os Poderes 

Públicos, órgãos da administração pública direta e indireta e 

entidades de classe, em assuntos de interesse do setor, 

defendendo o desenvolvimento econômico e tecnológico 

nacional; […] XI - colaborar com os órgãos dos Poderes 

Públicos tendo em vista o objetivo comum do 

desenvolvimento econômico e social do País.” 
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Contexto Associação Trecho do estatuto social 

Associação da 

Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa – 

Interfarma 

“(c) contribuir para o contínuo aprimoramento do sistema 

jurídico e regulatório brasileiro através de leis e regulamentos 

que propiciem eficiência administrativa;” 

Associação Brasileira 

da Indústria de 

Medicamentos Isentos 

de Prescrição – 

ABIMIP 

“h) Atuar junto a órgãos governamentais, entidades públicas 

ou privadas, comunidade científica e sociedade civil em geral, 

promovendo as políticas e diretrizes ligadas aos 

medicamentos isentos de prescrição, sempre em consonância 

com os interesses dos associados;” 

 

Muito embora as associações eventualmente promovam eventos, realizem publicações, 

dentre outras atividades que possam gerar receitas próprias, são as contribuições associativas 

que representam parte relevante da receita dessas associações de classe. 

Assim, pode-se afirmar que, em boa parte dos casos, são as empresas associadas, via 

contribuições ou doações — e não o desenvolvimento de atividade econômica própria por meio 

da venda de produtos ou prestação de serviços —, que sustentam financeiramente as 

associações de classe. 

Além da contribuição financeira direta, os associados suportam as associações com a 

alocação de recursos intangíveis, especialmente o tempo e dedicação de executivos próprios, 

frequentemente indicados para o preenchimento de cargos não remunerados na estrutura de 

governança da associação de classe, suas expertises e redes de relacionamento. 

A governança estabelecida no estatuto social das associações de classe normalmente 

envolve: (i) assembleia geral; (ii) conselho diretivo, conselho diretor, conselho consultivo ou 

conselho de administração, dentre outras nomenclaturas possíveis; e (iii) um órgão executivo 

— diretoria. 

Nessa linha, as pessoas jurídicas associadas — assim como ocorre no cenário 

empresarial com os acionistas de uma companhia — cotizam as cadeiras do conselho ou da 

diretoria nas associações em que não há executivos profissionais remunerados. Os profissionais 

indicados pelos associados contribuem com as associações de classe com o seu tempo, 

conhecimentos técnico e de gestão, assim como com suas redes de relacionamento. 

Como mencionado, os profissionais indicados pelas empresas associadas normalmente 

ocupam cargos não remunerados na governança das associações, de modo que é a empresa 

associada que assume os custos da dedicação dos seus profissionais. 

Vale adiantar aqui um primeiro desafio, cujos efeitos devem ser mitigados por 

mecanismos de governança corporativa das associações de classe: conciliar a independência 

profissional e a máxima de que os objetivos e interesses da associação de classe devem 

prevalecer em relação aos objetivos individuais dos associados, com o fato de que os executivos 
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são frequentemente remunerados diretamente por um dos associados, sendo parte da estrutura 

organizacional dessa empresa associada. 

Objetivamente, é natural que o executivo não remunerado pela associação, e sem um 

vínculo com a estrutura e filosofia da associação, responda à estrutura hierárquica da empresa 

associada que o remunera, cujos interesses podem, em determinados momentos, conflitar com 

a finalidade social e o interesse coletivo dos associados. Como consequência lógica, a 

independência da gestão da associação pode estar em risco em situações de conflito de 

interesses. 

À semelhança do conflito de agência presente nas organizações empresárias, essa forma 

de preenchimento dos cargos de governança das associações de classe gera uma assimetria 

informacional entre o corpo de associados, cujo objetivo é o fim social da associação, e os 

interesses dos administradores, na medida em que estes, via de regra, assumem a agenda dos 

associados individualmente. Estes interesses podem, em determinado momento, não convergir 

com o fim social da associação. 

Jensen e Meckling definem a relação de agência como um contrato sob o qual o principal 

emprega um agente para executar, em seu nome, um serviço que implique a delegação de algum 

nível de poder de decisão ao agente. Acrescenta, ainda, que se ambas as partes são 

maximizadores de utilidade, há boas razões para acreditar que o agente nem sempre agirá no 

melhor interesse do principal.14 

Desse conflito, entre outras necessidades, nascem as regras de governança, por meio das 

quais o principal pode estabelecer limitações e incentivos apropriados para que o agente atue 

em seu benefício, dedicando, ainda, recursos para o monitoramento da atuação do agente. 

Sérgio Ephim Mindlin15 identifica a existência de conflito de agência também nas 

organizações sem fins lucrativos: 

 

O conceito de conflito de agência também foi considerado no contexto de 

organizações sem fins lucrativos (OSFL), embora uma característica delas 

seja não terem proprietários ou acionistas. Têm, porém, empreendedores que 

iniciam essas organizações e que posteriormente enfrentam necessidades 

semelhantes às das empresas, à medida que elas crescem e demandam mais 

pessoas para realizar seus objetivos. Também nas OSFL ocorre delegação de 

 
14 Tradução livre. JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics – JFE, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976, Disponível 

em: https://ssrn.com/abstract=94043; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94043. Acesso em: 04 out. 2020. 
15 MINDLIN, Sérgio Ephim. A governança de fundações e institutos empresariais: um estudo exploratório. Tese 

(Doutorado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009, p. 21. 
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responsabilidades e podem ocorrer conflitos de interesses entre gestores de 

diferentes níveis na organização ou entre financiadores e gestores. 

 

Por mais que as associações de classe possam ser, de certo modo, consideradas como 

um instrumento de atingimento dos interesses individuais dos seus associados, apenas os 

interesses convergentes (considerando a massa dos associados) devem ser perseguidos pela 

entidade enquanto pessoa jurídica. 

A título de exemplo, a proteção aos interesses dos associados aparece de forma textual 

nos estatutos sociais da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – 

ABIMAQ16 e da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição – 

ABIMIP.17 

No contexto da teoria de agência, a pessoa jurídica é o principal, ou seja, o proprietário 

dos recursos, e os seus dirigentes, os agentes. No entanto, Moacir Carneiro Junior e Valdir 

Miranda Pinto18 acrescentam que a relação de agência em organizações sem fins lucrativos se 

apresenta com o mantenedor exercendo o papel de principal e os dirigentes da entidade 

desempenhando o papel de agente, que buscarão que a aplicação dos recursos ocorra de forma 

mais eficiente possível na causa defendida pela organização. 

No caso das associações de classe, o conflito de agência se opera entre as empresas 

associadas que indicam os administradores (que têm a incumbência de guiar a entidade para o 

atingimento das suas finalidades sociais da forma mais eficiente possível) e a massa homogênea 

composta pelas empresas que compõem aquele mercado (mantenedoras). A boa governança 

deve equilibrar essas duas forças gerando eficiência. 

Esse mesmo conflito se opera, ainda, na condução das deliberações em sede de 

assembleia geral de associados. É comum que o mesmo profissional que ocupa um cargo na 

associação represente a associada nos conclaves gerais, sendo notada uma confusão dos papéis 

 
16 Art. 2º: “A ABIMAQ tem como objetivos: I - defender, de forma permanente e intransigente, os interesses legítimos 

das empresas associadas à Entidade;” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS – ABIMAQ. Estatuto social. Disponível em: http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-

Estatuto. Acesso em: 02 fev. 2021). 
17 Art. 2º: “A ABIMIP tem por finalidades: a) Congregar os interesses das sociedades estabelecidas no País, que se 

dediquem à indústria de medicamentos isentos de prescrição, em qualquer de seus ramos, modalidades ou 

diversificações, assim como os que se dediquem às atividades conexas ou ligadas diretamente à fabricação de 

medicamentos isentos de prescrição” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 

ISENTOS DE PRESCRIÇÃO – ABIMIP. Estatuto social. Disponível em: https://abimip.org.br/texto/estatuto-

social. Acesso em: 03 fev. 2021). 
18 “Em organizações sem fins lucrativos, esta relação decorre do mantenedor, no papel de principal que oferece 

recursos a entidade, o agente, com esperança de que a aplicação ocorra de forma mais eficiente na causa defendida.” 

(CARNEIRO JÚNIOR, Moacir; PINTO, Valdir Miranda. Accountability como instrumento atenuante do conflito 

de agência em instituições sem fins lucrativos, p. 3. Disponível em: http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-

adm/pdf/n10/ACCOUNTABILITY-COMO-INSTRUMENTO-ATENUANTE-DO-CONFLITO-DE-AGENCIA-

EM-INSTITUICOES-SEM-FINS-LUCRATIVOS.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021). 
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exercidos pelo mesmo profissional que atua ora como gestor, ora como mantenedor da 

associação. 

Sem prejuízo do campo aberto para uma pesquisa empírica com rigor metodológico, a 

experiência profissional da autora da presente dissertação sugere não ser comum o emprego de 

estatutos sociais que limitem o direito de voto do associado pessoa jurídica, exercido pelo 

administrador na qualidade de seu representante. 

Como notou Fernando do Amaral Nogueira,19 em estudo de caso que lhe rendeu a sua 

tese de doutoramento na Escola de Administração da Fundação Getulio Vargas, há uma 

verdadeira confusão de papéis entre as pessoas designadas a gerir as associações por ele 

pesquisadas: 

 

O segundo objetivo [da pesquisa] se justifica para se alcançar maior 

entendimento sobre gestão associativa: não apenas o que é e como é feita, mas 

também quem a faz. Achava-se, no início da pesquisa, que seria possível 

definir claramente quem faz o quê nesse processo. Um dos pontos que mais 

se destacaram durante a pesquisa de campo foi a confusão de papéis que 

ocorre dentro das associações, em que um membro pode, no limite, assumir 

— muitas vezes ao mesmo tempo — as identidades de associado, gestor, 

funcionário e conselheiro. 

 

O potencial de conflito de interesses está presente em qualquer estrutura societária, 

sendo o papel da governança corporativa estabelecer mecanismos que mitiguem ou bem 

enderecem as questões conflituosas objetivando, sempre, que as decisões sejam tomadas com 

o viés da melhor execução do fim social. 

Mesmo nas associações de maior porte, dotadas de gestão profissional, em que os cargos 

executivos são ocupados por profissionais externos e independentes, esses executivos se 

reportam a um conselho composto por representantes das empresas associadas. Até esse ponto 

não há conflito patente no modelo em si. 

O alerta recai nos casos em que a gestão das associações é tomada por administradores 

indicados pelas empresas associadas. Nessa situação há uma intensa e constante negociação 

entre os interesses individuais de cada associado e o interesse geral da associação representado 

pelo seu fim social. É inegável que aquele que está no comando da entidade possui mais 

condições de determinar as ações da associação em alinhamento com os seus próprios 

interesses. 

 
19 NOGUEIRA, Fernando do Amaral. Gestão de membresia: a relação entre associação e associados em três casos 

brasileiros. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo) – Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2014, p. 5-6. 
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A representação de um setor econômico impõe um certo equilíbrio das estruturas 

internas de poder da associação. Uma assimetria que possa gerar a identificação de um poder 

predominante para um ou um grupo de associados pode ameaçar a legitimidade representativa 

da entidade, em que pese gerar, por outro lado, benefícios aos associados de menor porte que 

terão acesso a informações e oportunidades que não lhes estariam disponíveis se não fizessem 

parte da associação. 

Por consequência lógica, e à similaridade do que ocorre nas sociedades empresárias, 

quem tem o poder de indicar a maioria dos cargos da administração de uma associação e usa 

esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 

associação, na prática, detém o poder de controle20 da associação. 

No entanto, a existência de um poder de controle numa entidade instituída com 

finalidades públicas ligadas ao desenvolvimento econômico de um determinado setor pode ser 

incompatível com a racionalidade e utilidade do instituto da associação. 

Na linha dessa argumentação, é coerente afirmar que as associações podem ser 

conduzidas por um grupo restrito de empresas, cujos interesses não necessariamente serão 

convergentes com os interesses coletivos do grupo das empresas que compõem um setor 

econômico específico. 

Nesse particular, vale recapitular que a formação das receitas das associações se dá, em 

grande parte, pelas contribuições associativas. Desse modo, são os associados que financiam a 

atuação da associação. 

A fixação das contribuições associativas obedece aos critérios previstos nos estatutos 

sociais de cada associação. É muito comum que a contribuição guarde certa proporcionalidade 

com o porte do associado. Não há uma referência precisa quanto a se esse modelo de 

dimensionamento das contribuições estaria mais relacionado aos princípios norteadores da 

capacidade contributiva (orientação moral no sentido de que contribui mais aquele que pode 

mais) ou se estaria ligado à predominância proporcional que aquele associado tem no mercado, 

ou seja, o tamanho da fatia do mercado por ele atendida. Os critérios para a fixação do valor 

das contribuições nem sempre são objetivos — quando são, normalmente tomam como 

referência o capital social ou o faturamento. 

Nesse sentido, as contribuições das empresas de maior porte são também maiores e, 

normalmente, são mais representativas quando se analisa toda a receita de uma associação. Se 

essas contribuições mais vultosas forem convertidas em maior poder político, como não é difícil 

 
20 O tema será mais bem explorado na seção 3.1. deste trabalho. 
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de prever, consolida-se uma assimetria informacional e de interesses que pode se mostrar 

incompatível com a função e utilidade das associações. 

Com relação às associações em geral, Fernando do Amaral Nogueira21 pontua o risco 

do elitismo como uma questão inerente à sobrevivência das associações: 

 

O risco de elitismo em associações parece inerente à forma associativa. Ainda 

que Tocqueville visse as associações como meios para minorias se 

organizarem e se defenderem, é comum que sejam também instrumentos de 

manutenção de status quo para grupos com acesso a mais recursos financeiros, 

humanos e de capital social. Há pesquisas que indicam, de fato, que setores 

com maior nível de renda e educação se associam mais do que a média da 

população (STOLLE; ROCHON, 2001; SMITH, 1991; SAVAGE, 2005), 

inclusive no Brasil, como em pesquisa com foco no Rio de Janeiro nos anos 

1990 (RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 1996). 

 

De modo prático, a associação de classe empresarial é a forma jurídica da reunião de 

empresas organizadas para defender fins ideais22 e comuns que tocam os seus negócios 

próprios, em geral como forma indireta de maximização das suas receitas.23 As associadas 

preservam as suas respectivas personalidades jurídicas e patrimônios. 

A menção de Fernando do Amaral Nogueira quanto ao elitismo em associações é 

certamente aplicável às associações de classe, cuja subsistência está diretamente relacionada às 

contribuições financeiras e não financeiras dos seus associados. O ambiente da associação de 

classe, em que as associadas individualmente visam à maximização das suas receitas, não é 

uma exceção para a regra da relação do poder com o capital em uma economia de mercado. 

 

  

 
21 NOGUEIRA, Fernando do Amaral. Op. cit., p. 36. 
22 Ao nos referirmos aos fins ideais, nossa intenção é reforçar a convergência de objetivos ideológicos em torno dos 

quais se unem as empresas associadas. 
23 “Os economistas geralmente presumem que cada ator econômico maximiza algo: os consumidores maximizam a 

utilidade (ou seja, felicidade ou satisfação), as empresas maximizam os lucros, os políticos maximizam os votos, as 

burocracias maximizam as receitas, as instituições de caridade maximizam o bem-estar social e assim por diante. Os 

economistas costumam dizer que os modelos que pressupõem a maximização do comportamento funcionam porque 

a maioria das pessoas é racional, e a racionalidade requer maximização.” Tradução livre de: “Economists usually 

assume that each economic actor maximizes something: Consumers maximize utility (that is, happiness or 

satisfaction), firms maximize profits, politicians maximize votes, bureaucracies maximize revenues, charities 

maximize social welfare, and so forth. Economists often say that models assuming maximizing behavior work because 

most people are rational, and rationality requires maximization.” (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and 

Economics. 6. ed. Berkeley, CA: Berkeley Law Books, 2016, p. 12). 
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2 REGIME JURÍDICO DAS ASSOCIAÇÕES 

 

2.1 As associações no tempo: contexto pontual 

 

Sem a pretensão de apresentar um minucioso contexto histórico, no presente capítulo 

serão pontualmente sinalizadas as transformações históricas pelas quais as associações 

passaram ao longo dos tempos, permitindo-se um melhor entendimento do contexto legislativo 

e prático das associações nos dias atuais, especificamente no Brasil. 

A concepção das associações foi mudando ao longo da história, assim como a sua 

receptividade ou não pelo Direito positivo, atingindo o momento de indispensabilidade das 

associações sem fins lucrativos no contexto democrático que se vive hoje. 

Na idade medieval, vigorava uma concepção corporativista das associações, que eram 

vistas como um organismo supraindividual em que os indivíduos plurais e diferentes eram 

ordenadamente agrupados e vistos como parte de um corpo social, e não de forma isolada.24 

No período imediatamente posterior à Revolução Francesa, viveu-se a negação à 

associação, como nota Pontes de Miranda25: “A hostilidade dos Enciclopedistas e da Revolução 

Francesa foi causa de se propagar por muitos países a vedação das associações”.26 

Naquele momento pós-Revolução Francesa, a vedação às associações encontrava 

fundamentação sob diversos enfoques: (i) do ponto de vista filosófico, fundamentava-se a 

rejeição às associações no campo da igualdade entre os homens, ou seja, na negação a uma 

justificativa para estabelecer uma desigualdade formal decorrente da separação dos indivíduos 

em classes;27 (ii) do ângulo político, havia uma repulsa à associação como organismo 

intermediador da relação indivíduo–Estado, ao exercer poderes de representação conferidos não 

 
24 Rodrigo Xavier Leonardo, ao partir da Idade Moderna, faz referência a três passagens do desenvolvimento das 

associações: 1) a “primeira passagem: o advento da modernidade e o repúdio às associações sem fins econômicos”; 

2) a “segunda passagem: do repúdio ao reconhecimento”; e 3) a “terceira passagem: do reconhecimento à promoção”. 

(LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 23-

82). 
25 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1954, t. 1, p. 321. 
26 Rodrigo Xavier Leonardo excepciona desse contexto os Estados Unidos da América: “[…] enquanto considerável 

parte dos países da Europa continental vivencia a primeira passagem rumo ao repúdio às associações, no recém-

formado Estados Unidos da América vivenciava-se uma experiência de associação nalguma medida diametralmente 

oposta. Muito dessa experiência e dessa ideologia seriam disseminados ao redor do mundo”. (LEONARDO, Rodrigo 

Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 46). 
27 “Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e governar uma sociedade. Não vejo nada além 

de um senhor e escravos, e de forma alguma vejo um povo e seu chefe, quando homens dispersos, qualquer que seja 

o número, são sucessivamente submetidos a um único homem. Caso se queira, trata-se de uma agregação, mas não 

de uma associação; não existe aí nem bem público, nem corpo político.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato 

social ou princípios do Direito Público. Tradução Maria Constança Peres Pissarra. Rio de Janeiro: Vozes, 2017, p. 

22). 
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pelo Estado, mas por particulares;28 (iii) sob o viés econômico, havia um temor ao monopólio 

das associações, além da acumulação e consequente retirada de circulação de bens; por fim, (iv) 

sob o enfoque jurídico, não havia diferenciação clara entre a liberdade de reunião e a liberdade 

de associação, além da inexistência de distinção clara entre os diversos tipos de associação 

(corporações de profissionais, trabalhadores, clubes, organizações comunitárias etc.). 

Mesmo nesse contexto de repúdio jurídico, político e social, as associações jamais 

deixaram de existir e de se proliferar. 

Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, as associações passam 

a ter reconhecida a sua existência pelo Direito positivo, a exemplo do Código Civil português 

de 1867, do Decreto-Lei espanhol de 20 de novembro de 1868, da lei francesa Waldeck-

Rousseau em 1901, do Código Civil italiano de 1947 e da legislação holandesa de 1855. Em 

contrapartida, foram também instituídas regras que limitavam e controlavam o surgimento e o 

desenvolvimento das associações, a exemplo do poder do Estado de reconhecer ou não a 

existência de uma associação e de lhes conceder personalidade jurídica.29 

Pontes de Miranda30 leciona que o legislador pode adotar basicamente três princípios 

para a atribuição da personalidade jurídica: o da livre criação personificante, pelo qual, 

constituída uma pessoa jurídica, esta se personifica; o princípio da concessão estatal, em que a 

personificação depende da vontade e do exame do Estado; e o princípio da determinação 

normativa, que impõe a satisfação de determinados critérios e pressupostos materiais para a 

personificação. 

Ao ter a sua existência reconhecida pelo Direito positivo, a associação passou a gozar 

de estrutura jurídica válida e eficaz entre os seus associados, e oponível a terceiros mediante o 

reconhecimento da personalidade e capacidade jurídicas pelo Estado. 

Mariana Pargendler,31 ao tratar sobre a evolução histórica do Direito Societário no Brasil 

do século XIX, nota que “as leis societárias, em particular, passaram por transformações 

consideráveis ao longo do tempo, mas tais mudanças refletiram amiúde mais as ambições de 

apropriação de rendas da pequena elite local do que considerações do bem-estar social”. 

 
28 Art. 3º: “O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo 

pode exercer autoridade que dela não emane expressamente”. (FRANÇA. Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-

anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 28 out. 2019). 
29 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 50-57. 
30 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit., p. 333. 
31 PARGENDLER, Mariana. Evolução do Direito Societário: lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52. 
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Embora não se possa fazer uma associação direta entre a evolução do Direito Societário 

e a evolução do regramento das associações no Direito brasileiro — nem testar essa hipótese é 

objetivo deste trabalho —, não se pode deixar de notar que o controle estatal sobre a 

personificação das associações apenas encontra explicação no contexto político-econômico 

desse momento histórico. 

Na primeira metade do século XX, restou definitivamente positivado o livre direito à 

associação como um direito humano fundamental32 e o seu reconhecimento como essencial para 

o progresso social e o desenvolvimento da democracia.33 

Essa racionalidade motivou um tratamento jurídico-tributário diferenciado e mais 

benéfico às associações pela legislação, confirmando o momento de caracterização dessa 

formatação jurídica de agrupamento de pessoas e recursos com fins não econômicos, como um 

instrumento de contribuição para a vida em sociedade. 

A despeito das particularidades de cada momento histórico, a associação de indivíduos 

com o fim de conjugar esforços e recursos para a realização de objetivos comuns é indissociável 

da própria condição humana e das suas características de seres sociais. 

 

2.2 A associação na Constituição Federal brasileira 

 

A liberdade de associação passou a fazer parte do regime constitucional brasileiro a 

partir da Constituição de 1891, naquele momento sem distinção muito clara em relação ao 

conceito de liberdade de reunião. 

A partir daí, a liberdade de associação jamais deixou de integrar o texto constitucional, 

mesmo nos períodos autoritários da história do Brasil — com exceção ao período de estado de 

guerra decretado em 1942, que vigorou até 1946 —, muito embora, em alguns momentos, a 

liberdade de associação, na prática, tenha sido suprimida via legislação infraconstitucional34: 

 

  

 
32 Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 20º estabelece que “Toda a pessoa 

tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 

associação” e cujo artigo 23 dispõe: “[…] Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de 

se filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia 

Geral. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 02 ago. 2020).  
33 BRANNEN, Peter et al. Freedom of Expression, Assembly and Association. London: Comonwealth Secretariat, 

2003, p. 21, apud LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 69. 
34 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 92-105. 
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Quadro 2 – A liberdade de associação nas Constituições brasileiras 

Constituição Direitos assegurados 

Constituição de 1891 Livre direito de associação e reunião, sem armas, sem intervenção 

da polícia, salvo para manutenção da ordem pública.35 

Constituição de 1934 Liberdade de associação. Garantia constitucional36 de não 

dissolução compulsória de uma associação, senão por ato do Poder 

Judiciário.37 

Constituição de 1937 Liberdade de associação,38 posteriormente, suspensa com a edição 

do Decreto n. 10.358/1942, que declarou o estado de guerra no 

território brasileiro.39 Não consta do texto constitucional a garantia 

de não dissolução compulsória da associação. 

Constituição de 1946 Liberdade de associação. Volta ao texto constitucional a garantia de 

não dissolução compulsória de uma associação, senão por ato do 

Poder Judiciário.40 

Constituição de 1967 Liberdade de associação e garantia de não dissolução compulsória, 

com mecanismos de supressão desse direito no próprio texto 

constitucional em estado de sítio.41 

Constituição de 1988 Plena liberdade de associação. Direito de criar associação 

independentemente de autorização do Poder Executivo. Garantia de 

não dissolução compulsória. Vedação à associação compulsória. 

Impossibilidade de suspensão da liberdade de associação em 

período de estado de sítio.  

 

 
35 Constituição Federal de 1891, art. 72: “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…] § 8º - A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo intervir a polícia senão 

para manter a ordem pública.” 
36 No regime anterior, a garantia de não dissolução compulsória da associação era prevista na legislação 

infraconstitucional (cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 92). 
37 Constituição Federal de 1934, art. 113: “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos 

termos seguintes: […] 12) É garantida a liberdade de associação para fins lícitos, nenhuma associação será 

compulsoriamente dissolvida senão por sentença judiciária.” 
38 Constituição Federal de 1937, art. 122: “A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País 

o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: […] 9º) a liberdade de associação, 

desde que os seus fins não sejam contrários à lei penal e aos bons costumes;” 
39 Decreto n. 10.358, de 31 de agosto de 1942, art. 1º: “É declarado o estado de guerra em todo o território nacional. 

Art. 2º Na vigência do estado de guerra deixam de vigorar desde já as seguintes partes da Constituição: Art. 122, ns. 

2, 6, 8, 9, 10, 11, 14 e 16; […]” 
40 Constituição Federal de 1946, art. 141: “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: […] § 12 - É garantida a liberdade de associação para fins lícitos. Nenhuma associação poderá ser 

compulsoriamente dissolvida senão em virtude de sentença judiciária. § 13 - É vedada a organização, o registro ou o 

funcionamento de qualquer Partido Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, 

baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.” 
41 Constituição Federal de 1967, art. 150: “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…] § 28 - É garantida a liberdade de associação. Nenhuma associação poderá ser dissolvida, senão em virtude de 

decisão judicial. Art 152 - O Presidente da República poderá decretar o estado de sitio nos casos de: I - grave 

perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção; II - guerra. […] § 2º - O Estado de sítio autoriza as seguintes 

medidas coercitivas: […] d) suspensão da liberdade de reunião e de associação;” 
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Embora o direito à associação já tivesse sido erguido ao patamar de direito fundamental 

da humanidade desde 1948 por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos e também 

já tivesse sido previsto nos textos constitucionais anteriores, foi na Constituição Federal de 

1988 que o direito à associação ganhou contornos expressivos, sobretudo quanto ao 

reconhecimento e à garantia do seu efetivo e concreto exercício como um direito fundamental. 

A Constituição vigente incluiu o livre direito à associação em cinco dos incisos do artigo 

5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos no âmbito dos direitos e garantias 

fundamentais. Na França e na Alemanha há um único dispositivo que regula as associações de 

forma geral. Na Espanha, a Constituição regula as associações em três artigos. A Constituição 

brasileira, assim como a Constituição portuguesa, regula a associação no seu próprio texto de 

modo bastante pormenorizado: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[…] 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 

trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

[…] 

 

A plena liberdade de associação pressupõe, portanto, garantia ao direito de associação 

em quatro dimensões: (1) o de se associar; (2) o de criar uma associação; (3) o de dissolver 

espontaneamente a associação; e (4) o de desligar-se de uma associação.42 

O voto do Ministro Celso de Mello43 nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIn) n. 3.045-1 contempla detalhada referência ao contexto da inserção do chamado estatuto 

constitucional das associações na Constituição Federal de 1988: 

 
42 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 15. ed., rev. e atual. nos termos da Reforma 

Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 270. 
43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.045-1. Rel. Min. Celso de Mello, 

Pleno, j. 10 ago. 2005, DJ 01 jun. 2007. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461974. Acesso em: 29 jun. 2020. 
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A primeira Constituição política do Brasil a dispor sobre a liberdade de 

associação foi, precisamente, a Constituição republicana de 1891, e, desde 

então, essa prerrogativa essencial tem sido contemplada nos sucessivos 

documentos constitucionais brasileiros, com a ressalva de que, somente a 

partir da Constituição de 1934, a liberdade de associação ganhou contornos 

próprios, dissociando-se do direito fundamental de reunião, consoante se 

depreende do art. 113, §12 daquela Carta Política. 

Com efeito, a liberdade de associação não se confunde com o direito de 

reunião, possuindo, em relação a este, plena autonomia jurídica, valendo 

referir, a tal propósito a precisa lição de PONTES DE MIRANDA 

(“Comentários à Constituição de 1967 com a emenda n. 1 de 1969”, p. 605, 

Tomo V, 2ª tir., 2ª ed., 1974, RT): “[…] Na liberdade de associação, há mais 

do que reunião; e o reunir que lhe é implícito, toma caráter geral, físico e 

psíquico. Sociedade de sábios ou de negócios pode existir sem que a reunião 

física se dê. Vota-se por meio de cartas, discute-se por escrito, pelo telégrafo, 

pelo telefone. Já o elemento psíquico é maior do que na liberdade de reunião; 

e o elemento espacial pode ser mínimo ou nenhum” (grifei). 

Diria, até, que, sob a égide da vigente Carta Política, intensificou-se o grau de 

proteção jurídica em torno da liberdade de associação, na medida em que, ao 

contrário do que dispunha a Carta anterior, nem mesmo durante a vigência do 

estado de sítio se torna lícito suspender o exercício concreto dessa 

prerrogativa. O regime constitucional anterior, considerados os mecanismos 

extraordinários de defesa do Estado, tornava lícito, ao Poder Público, na 

vigência de medidas de emergência, do estado de emergência e do estado de 

sítio, suspender, temporariamente, o exercício da liberdade de reunião e da 

liberdade de associação; hoje, porém, tal não mais se revela possível, pois, 

quer sob a égide do estado de defesa, quer sob a égide do estado de sítio, a 

liberdade de associação mantém-se íntegra e inatingível (CF/88, art. 136, §1º, 

e art. 139). 

Revela-se importante assinalar, neste ponto, que a liberdade de associação 

tem uma dimensão positiva, pois assegura a qualquer pessoa (física ou 

jurídica) o direito de associar-se e de formar associações. Também possui uma 

dimensão negativa, pois garante, a qualquer pessoa, o direito de não se 

associar, nem de ser compelida a filiar-se ou desfiliar-se de determinada 

entidade. 

Essa importante prerrogativa constitucional também possui função inibitória, 

projetando-se sobre o próprio Estado, na medida em que se veda, claramente, 

ao Poder Público, a possibilidade de interferir na intimidade das associações 

e, até mesmo, de dissolvê-las, compulsoriamente, a não ser mediante regular 

processo judicial. 

[…] 

 

Na Constituição Federal vigente, a associação é um gênero em que se encaixam todas 

as formas de congregação de pessoas com personalidade jurídica atribuídas pelo Direito 

positivo. Estariam nesse rol, entre outras, as sociedades — inclusive as empresárias —, 

sindicatos, organizações religiosas, cooperativas, partidos políticos e as associações sem fins 

econômicos. 
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Nesse sentido, José Afonso da Silva,44 Rodrigo Xavier Leonardo45 e, ainda na ADIn 

3.045-1, o Ministro Celso de Mello46: 

 

Como se sabe, Senhora Presidente, o direito de associação constitui uma 

liberdade de ação coletiva. Embora atribuído a cada pessoa, que é o seu titular, 

só pode ser exercido em conjunto com outras pessoas. É pelo exercício 

concreto dessa liberdade pública que se instituem as associações, gênero a que 

pertencem as sociedades (que podem ser simples ou empresárias), de um lado, 

e as associações em sentido estrito de outro. 

O direito de associação, bem por isso, se erige em instrumento de ação 

multiforme, podendo revestir-se de caráter empresarial, cultural, filantrópico, 

sindical ou político. 

 

Isso implica dizer que as garantias previstas nos citados incisos do artigo 5º da 

Constituição Federal seriam também aplicáveis às sociedades. 

Embora se possa falar em um consenso no âmbito dos constitucionalistas, a afirmação 

de que a associação no texto constitucional seria o gênero a que pertencem as sociedades 

encontra controvérsia no âmbito da doutrina societária, sobretudo quanto à possibilidade de 

aplicação do direito previsto no inciso XX do art. 5º — “ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado” — para fundamentar o direito de um sócio ou acionista 

se retirar de uma sociedade a qualquer momento. 

Ao discorrer sobre a possibilidade do exercício do direito de retirada de uma sociedade 

empresária, Alfredo de Assis Gonçalves Neto47 defende: 

 

Alguns autores têm procurado sustentar que, nesse último caso, o fundamento 

do direito de retirada está no art. 5º, XX, da Constituição Federal, segundo o 

qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado”. Não me parece assim, porquanto esse preceito constitucional trata 

de associação no sentido técnico da expressão, que não abrange as sociedades. 

Ele é decorrente do princípio de liberdade de associação, delimitado pelos 

incisos XVII a XXI do mesmo preceito constitucional, que não diz respeito 

minimamente ao exercício da atividade econômica, de que se ocupa a 

Constituição nos arts. 170 e ss., que dispõem sobre a ordem econômica e 

financeira. 

 

Mais adiante, o mesmo autor sustenta que, caso o inciso XX do artigo 5º da Constituição 

Federal fosse aplicável às sociedades, tonaria letra morta o Código Civil e a Lei das Sociedades 

 
44 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 270. 
45 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 106-107. 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.045-1. Op. cit. 
47 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos arts. 966 a 1.195 do Código Civil. 

9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 303-304. 
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Anônimas nas disposições que impõem restrições à retirada e ao direito de recesso, dentre 

outras matérias. 

De toda sorte, o caráter geral conferido à associação em sentido estrito é revelado pela 

opção legislativa de eleger as regras concernentes às associações como de aplicação subsidiária 

às sociedades, e não o contrário.48 

 

2.3 A associação no universo das pessoas jurídicas 

 

Pontes de Miranda atribui ao jurista alemão Arnold Heise a primeira utilização da 

expressão “pessoa jurídica”, em 1807, tento posteriormente ganhado notoriedade com a sua 

adoção no Código Civil.49 

Nas décadas seguintes, várias teorias seriam elaboradas para explicar a natureza da 

pessoa jurídica. Clóvis Bevilácqua, não sem antes notar que todas merecem críticas e que 

algumas delas desafiam a própria razão,50 assim as resume: 

 

1º) A que considera as pessoas jurídicas simples criações do Estado e, 

portanto, como ficções legais. 

2º) A que afirma ser este gênero de pessoas mera aparência, excogitada para 

facilidade das relações, sendo o verdadeiro sujeito dos direitos, que se lhes 

atribuem, os indivíduos, que as compõem ou em benefício dos quais elas 

foram criadas. 

3º) A que contorna a dificuldade, dizendo que, no caso das fundações, os bens 

não têm proprietário, os direitos não têm sujeito. 

4º) A que considera a vontade como sujeito de direitos, tanto em relação aos 

indivíduos quanto às corporações e às fundações. 

5º) A que pretende ver, nas pessoas jurídicas, simples manifestações de 

propriedade coletiva. 

6º) A que enxerga, nas pessoas jurídicas (corporações, sociedades, fundações), 

substratos reais, como os que servem de base às pessoas naturais. 

7º) A que vê nas pessoas jurídicos [sic] verdadeiros organismos sociais, 

dotados de alma e corpo, mas não inclui nessa categoria as coletividades, que, 

apenas aparentemente, funcionam como pessoas jurídicas. 

 

Aqui podem ser encaixadas as teorias individualistas da personalidade jurídica, que 

partem da premissa de que apenas o indivíduo é sujeito de direito e obrigações51 e as teorias 

 
48 Código Civil, artigo 44, § 2º: “As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às 

sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003).” 
49 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit., p. 284. 
50 BEVILÁCQUA, Clóvis. Teoria geral do Direito Civil. 2. ed. rev. e corr. Campinas, SP: Servanda, 2015, p. 139-

140. 
51 Vicente Ráo sobre as teorias individualistas: “As múltiplas modalidades desta doutrina têm de comum os caracteres 

que passamos a expor. Os direitos, dizem os sequazes desta concepção, são prerrogativas reconhecidas aos homens 

 



33 

 

organicistas, que visualizam na pessoa jurídica interesse e vontade próprios, que não 

necessariamente representam a soma das vontades dos associados.52 

Dentre as teorias afirmativas, que reconhecem a personalidade da pessoa jurídica, 

destaca-se a teoria da ficção, que ganhou notoriedade com Savigny.53 

De acordo com a lição de Vicente Ráo54: 

 

Quando, pois, se atribuem direitos a pessoa de natureza outra [distinta do 

indivíduo], estas pessoas são mera criação da mente humana, a qual supõe que 

elas sejam capazes de vontade e de ação e, destarte, constrói uma ficção 

jurídica. De conceitos tais logicamente se infere que o legislador pode, 

livremente, conceder, negar ou limitar a capacidade dessas pessoas assim, 

fictamente criadas, como pode conceder-lhes, apenas a capacidade 

indispensável para o alcance dos fins em razão dos quais forem formadas. 

Enquanto, pois, a capacidade plena constitui a regra para as pessoas físicas, 

para as pessoas jurídicas é a incapacidade a regra e a capacidade a exceção. 

 

Savigny,55 tratando das corporações, indica elemento essencial da teoria: 

 

O caráter essencial de uma corporação é que seu direito não se baseia em seus 

membros tomados individualmente, ou mesmo em todos os seus membros, 

mas em um todo ideal. Uma consequência particular, porém, importante, desse 

princípio é que a mudança parcial ou mesmo completa de seus membros não 

afeta a essência ou a unidade da corporação. 

 

A maior crítica à teoria da ficção surge no momento em que se tenta encaixar o Estado, 

como pessoa jurídica que é, na sua concepção. Se a pessoa jurídica é uma ficção criada por lei, 

e as leis emanam do próprio Estado, o que ou quem garantiria a existência do Estado antes da 

lei? 

Clóvis Bevilácqua56 entende, portanto, que o reconhecimento das pessoas jurídicas por 

parte do Estado não seria um ato de criação, mas de confirmação. Acrescenta, ainda, que nem 

 
nas relações com os seus semelhantes e o uso dessas prerrogativas pressupõe, necessariamente, uma vontade capaz 

de deliberar, como de igual modo pressupõe um poder de ação. Tal é, portanto, a razão suprema pela qual só os 

homens podem ser verdadeiros titulares dos direitos — porque somente os homens têm existência real, física e 

psíquica.” (RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 6. ed. anot. e atual. por Ovídio Rocha Sandoval. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 762). 
52 BEVILÁCQUA, Clóvis. Op. cit., p. 151. 
53 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: v. 1: parte geral. 18. ed. 

rev., ampl. e atual. de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com o novo CPC. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 245. 
54 RÁO, Vicente. Op. cit., p. 762. 
55 Tradução livre. SAVIGNY. Friedrich Carl von. Traité de droit romain. Paris: Bibliothèque nationale de France, 

département Droit, économie, politique, 1855-1860. Disponível em: 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32606749d. Acesso em: 11 jun. 2020. 
56 BEVILÁCQUA, Clóvis. Op. cit., p. 143. 
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mesmo no ato de confirmar a existência da pessoa jurídica, o Estado a trata de modo idêntico à 

pessoa natural, na medida em que as pessoas jurídicas somente gozam dos direitos que a lei 

lhes confere. 

As teorias realistas defendem que a pessoa jurídica tem existência própria e real, não 

sendo mera abstração tornada realidade por uma ficção legal. 

Alguns doutrinadores57 mencionam, ainda, a teoria da realidade técnica que reconhece 

a existência “natural” da pessoa jurídica, independentemente de ter personalidade jurídica 

reconhecida pelo Direito. 

Nesse sentido, e em linha com a doutrina de Clóvis Bevilácqua,58 Orlando Gomes59 

registra que o fenômeno da personalização decorre direta e inevitavelmente do fato associativo: 

 

Para a realização de fins comuns, isto é, de objetivos que interessam a vários 

indivíduos, unem eles seus esforços e haveres, numa palavra, associam-se. A 

realização do fim para que se uniram se dificultaria extremamente, ou seria 

impossível, se a atividade conjunta somente se permitisse pela soma, constante 

e iterativa, de ações individuais. Surge, assim, a necessidade de personalizar 

o grupo, para que possam proceder como uma unidade, participando do 

comércio jurídico com individualidade, tanto mais necessária quanto a 

associação, via de regra, exige a formação de patrimônio comum constituído 

pela afetação dos bens particulares dos seus componentes. Esta 

individualização necessária só se efetiva se a ordem jurídica atribui 

personalidade ao grupo, permitindo que atue em nome próprio, com 

capacidade jurídica igual à das pessoas naturais. Tal personificação é admitida 

quando se apresentam os pressupostos necessários à subjetivação dos 

interesses para cuja realização os indivíduos se associam. Assim se formam 

as pessoas jurídicas. 

 

No Brasil, tanto o Código Civil de 191660 quanto o de 2002,61 ao tratarem do surgimento 

das pessoas jurídicas de Direito Privado, dispõem que o registro dos respectivos atos 

 
57 Orlando Gomes, Sílvio Rodrigues, Pablo Stlze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, entre outros. 
58 “As associações, diz Endermann, são apenas uma segunda forma pela qual se afirmam os interesses humanos, que 

não recebem plena satisfação com a simples prossecução dos fins individuais; porém conduzem também às coligações 

para a realização de fins comuns, ao agirem na qualidade de membros de um todo mais elevado. Quanto mais 

claramente o homem se reconhece como produto do seu grupo social, tanto mais lucidamente se vê que as associações 

são também, na vida do direito, uma forma natural e necessária pela qual o próprio sujeito individual do direito provê 

seus interesses. Daí resulta que, com a associação, se forma um corpo social dotado de interesses jurídicos próprios 

o qual, do mesmo modo que o indivíduo, deve ser, juridicamente, reconhecido como existindo realmente, como 

dotado de aditividade e não como um ser fictício.” (BEVILÁCQUA, Clóvis. Op. cit., p. 158). 
59 GOMES, Orlando. Introdução do Direito Civil. 19. ed. rev., atual. e aum., de acordo com o Código Civil de 2002, 

por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 167-168. 
60 Código Civil de 1916 (revogado pela Lei n. 10.406, de 2002), artigo 18: “Começa a existência legal das pessoas 

jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu 

registro peculiar, regulado por lei especial, ou com a autorização ou aprovação do Governo, quando precisa. Parágrafo 

único. Serão averbadas no registro as alterações, que esses atos sofrerem.” 
61 Código Civil, artigo 45: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 
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constitutivos no órgão competente é o marco da existência legal das pessoas jurídicas de Direito 

Privado. Ao falar em existência “legal”, não se nega a possível existência de uma pessoa 

jurídica antes do seu registro. 

Nesse particular, ambos os diplomas legais hospedam disposições relativas às 

sociedades irregulares, sociedades de fato ou sociedades em comum,62 assim resumidamente 

entendidas como sociedades existentes antes da inscrição dos seus respectivos atos constitutivos 

nos órgãos de comércio, o que a lei denomina de “existência legal”. 

Independentemente da discussão sobre a natureza da pessoa jurídica, o Direito positivo 

estabeleceu os contornos e limitações da personalidade jurídica, sendo incontroverso que a 

pessoa jurídica possui organização e autonomia para ser sujeito de direito, atuando na 

persecução de fins lícitos. 

 

2.4 O que é uma associação? 

 

O Código Civil, em seu artigo 53, define as associações como a “união de pessoas que 

se organizem para fins não econômicos”. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que os 

associados não se vinculam entre si por meio de direitos e obrigações recíprocos.63 

Extrai-se da definição legal: (1º) o principal elemento distintivo da associação são os 

fins não econômicos; e (2º) a posição jurídica dos seus membros em relação à associação e a 

vinculação entre eles. 

Os associados podem ser pessoas físicas ou jurídicas, os quais não possuem uma relação 

de prestações recíprocas,64 ou seja, não têm obrigações e direitos para com eles próprios, sendo 

a vinculação estabelecida entre cada associado e a associação. 

A associação é a forma concreta do exercício do direito fundamental de liberdade de 

associação, que, muito embora seja um direito individual estando no campo das liberdades 

políticas, como a liberdade de opinião,65 é exercido no coletivo, aproximando-se, neste 

particular, ao direito de reunião. 

 
constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o 

direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo 

da publicação de sua inscrição no registro.” 
62 Artigo 1.366 do Código Civil de 1916 e artigos 986 e seguintes do Código Civil de 2002. 
63 Código Civil, artigo 53: “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.” 
64 GOMES, Orlando. Introdução do Direito Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 167. 
65 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 125. 
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Decorre, portanto, do exercício coletivo do direito fundamental de associação, da noção 

de convergência de interesses pelo fim ideal e, por último, da letra da lei que se refere a uma 

“união de pessoas”, a conclusão de que as associações devem ser formadas por pelo menos duas 

pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto66 assim resume a obrigatoriedade da pluralidade de 

associados: 

 

A criação da associação pressupõe a reunião de pessoas, ela não pode ocorrer 

por ato de vontade de uma só, mesmo sabendo-se que há plena liberdade de 

ingresso e saída de associados. Diferentemente da sociedade, a pluralidade de 

associados é pressuposto inafastável da existência de toda associação. Não é 

possível, portanto, que uma única pessoa crie a entidade para que outras a ela 

adiram, visto que sua essência é o colegiado, que não permite seu nascimento 

sob dependência da álea de adesões futuras. 

 

Com efeito, a congregação de pessoas deve ser sempre voluntária, representando o pleno 

exercício da liberdade constitucional de associação. Por mais óbvia que essa afirmação possa 

parecer do ponto de vista jurídico, não é incomum, na prática, existirem associações que 

impõem a “filiação” de determinadas pessoas sem colher delas manifestação de vontade 

afirmativa. 

Considerando a natureza jurídica do ato constitutivo da associação, seja de contrato 

(plurilateral ou organização) ou de negócio jurídico, faz-se necessário o elemento volitivo no 

sentido de se constituir uma organização com personalidade jurídica própria, portanto, diversa 

das dos seus associados. 

Como exemplo, é possível citar as associações imobiliárias, que, com o propósito de 

substituir formações de natureza condominial, impõem àqueles que naturalmente seriam 

condôminos a obrigação de se associarem à associação constituída com a finalidade de 

administrar as áreas de uso comum. Ao invés de declarar expressamente a vontade de se 

associar, a aquisição ou locação de uma unidade autônoma em determinado conjunto 

imobiliário seria suficiente para formalizar a “adesão” do proprietário ou locatário à associação 

que tem como objetivo manter e disciplinar o uso das áreas comuns do dito conjunto 

imobiliário. 

 
66 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O estatuto da associação: conteúdo e limitações. In: FRAZÃO, Ana; 

GONÇALVES, Oksandro; CAMINHA, Uinie (org.). Associações: constituição, fundamentos e perspectivas. Rio de 

Janeiro: Processo, 2017, p. 3-28, p. 3, em nota de rodapé. 
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Ainda, incentivada pela necessidade de diferenciar o direito de associação do direito de 

reunião, a doutrina evoluiu para incluir no conceito da associação a natureza perene e estável 

da união de pessoas. 

Veja que a característica de permanência e estabilidade se opõe à momentaneidade da 

reunião, não se pautando na noção de que o quadro associativo seria imutável. Até porque, na 

prática, existe uma variação livre e fluida do quadro associativo, incentivado pelo fato de que a 

desassociação e o ingresso de novos associados não altera diretamente o patrimônio da 

associação, como ocorre com as sociedades. 

A característica mais notória das associações se refere à finalidade da união de pessoas 

que necessariamente não visam o lucro, notadamente a distribuição de lucros aos seus 

associados, tal como ocorre com as sociedades. 

O legislador optou por trazer ao núcleo da definição de associação a sua finalidade 

(ausência da persecução da geração de riqueza direta aos associados — “fins não 

econômicos”67), mas não o seu objeto.68 É comum encontrar definições doutrinárias de 

associações com enumeração não exaustiva de possíveis objetivos sociais, na maioria dos casos 

relacionados a atividades de caráter assistencial. 

Ainda que para fins didáticos, rejeita-se essa sistemática de apresentação do tema, que 

tende a circunscrever a área de atuação das associações, terreno que, na prática, é quase tão 

amplo quanto a autonomia da vontade na celebração de negócio jurídico, limitado tão somente 

à finalidade não econômica do mister eleito pelos associados. 

A finalidade não econômica da associação, por ser tema central e essencial ao 

desenvolvimento do presente trabalho, mereceu uma seção específica neste capítulo. 

Não há divergência sobre o conceito de associação no campo doutrinário, os autores a 

definem como a pessoa jurídica de Direito Privado formada por pessoas físicas ou jurídicas, 

unidas de modo estável em torno de um fim ideal convergente e sem finalidade lucrativa. 

 

2.4.1 E uma associação de classe empresarial? 

 

Não há definição doutrinária estabelecida para a “associação de classe empresarial”. 

Neste trabalho, emprega-se a expressão “associação de classe empresarial” para designar toda 

pessoa jurídica de Direito Privado constituída sob a forma de associação, formada 

 
67 Vide artigo 53 do Código Civil. 
68 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 207. 
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majoritariamente por empresas que atuam em um mesmo mercado, e organizada em favor do 

desenvolvimento desse mercado. 

O conceito acima pode levar ao questionamento do porquê de a associação de classe ser 

formada majoritariamente, e não integralmente, por empresas. É muito comum que esse tipo de 

associação possua em seu quadro de associados membros acadêmicos pessoas físicas ou 

entidades de ensino e pesquisa. Ainda, é comum encontrar as associações de associações de 

classe, em que o fim último, ainda assim, é a atuação organizada em favor do desenvolvimento 

de um setor econômico. 

 

2.4.2 Organização para fins não econômicos 

 

O artigo 53 do Código Civil deixa claro que associações não podem se organizar para a 

promoção de fins econômicos. Mas isso não significa que elas não possam desempenhar 

atividades econômicas. O que não se permite, como reiteradamente afirmado pela doutrina e 

pacificado na jurisprudência, é que o lucro dessas atividades seja destinado aos associados, 

devendo ser reempregado na manutenção da associação e na promoção de seus fins. 

Por lei, o estatuto social da associação deve prever as suas fontes de receitas,69 não 

havendo vedação para que, dentre elas, esteja o ganho proveniente do exercício de atividade 

econômica. 

Para ilustrar, os estatutos sociais da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica – ABINEE70 e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

– ABIMAQ 71 preveem que uma das fontes de recursos das referidas associações são as receitas 

oriundas de ressarcimentos por serviços prestados. 

Por outro lado, os mesmos estatutos dispõem: 

 

Art. 97. A ABINEE não distribuirá lucros, bonificações ou vantagens a seus 

dirigentes, mantenedores ou associadas, sob nenhuma forma ou pretexto, 

sendo que os eleitos aos cargos e funções dos Conselhos e Diretorias serão 

exercidos graciosamente, não percebendo, seus titulares e membros, 

remuneração de qualquer natureza, não sendo, também, responsáveis, direta, 

 
69 Código Civil, artigo 54: “Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: […] IV - as fontes de recursos 

para sua manutenção;” 
70 Artigo 11 do estatuto social da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA – ABINEE. Estatuto social. Disponível em: 

http://www.abinee.org.br/abinee/estatuto.htm. Acesso em: 02 fev. 2021). 
71 Artigo 45 do estatuto social da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – ABIMAQ. Estatuto 

social. Op. cit.). 
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indireta ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela ABINEE ou em 

nome dela. 

 

Art. 42. A ABIMAQ não distribuirá lucros, bonificações, vantagens 

pecuniárias ou assemelhadas a suas associadas sob nenhum pretexto. 

 

Em linha com essa argumentação e com os exemplos citados, é natural que as 

associações gerem lucro em benefício da sua própria continuidade, desde que não seja 

distribuído aos associados, conforme se vê do trecho da ementa do Acórdão n. 1301-003.869 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF72: 

 

As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo 

não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são 

denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da 

associação realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui 

finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter recursos 

para fomentar suas atividades empresariais. 

 

O acórdão do CARF faz referência ao superávit ou déficit para definir as contas 

contábeis de lucro ou prejuízo reforçando, assim, a finalidade não lucrativa da associação. 

Com efeito, a definição do superávit é equivalente à definição do lucro líquido do 

exercício, previsto no artigo 186 na Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações – LSA) e 

apurado nas Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, conforme artigo 187 da mesma 

lei, e no Código Civil, com menos detalhes e rigor científico no que se refere à técnica 

contábil,73 sendo o referido diploma legal omisso com relação às regras contábeis a serem 

observadas pelas associações. 

No mencionado acórdão do CARF, o lucro é denominado “superávit”, atendendo à 

orientação do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece, conforme a Interpretação 

ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, conforme alterada74: 

 

23. No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve ser 

substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. 

 
72 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Acórdão n. 1301-003.869. Processo n. 

19515.720764/2017-08. Recurso Voluntário. Rel. Giovana Pereira de Paiva Leite, j. 14 maio 2019, p. 07 jun. 2019. 

Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. 

Acesso em: 30 mai. 2020. 
73 CORREIA, Rogério Dias; COSTA, Fábio Moraes da. A sistematização das normas contábeis no ordenamento 

jurídico brasileiro. Revista de Contabilidade e Organizações. São Paulo, v. 10, n. 27, p. 46-57, p. 48, 2016. 

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/110553. Acesso em: 12 jul. 2020. 
74 BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade. Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1), de 21 de 

agosto de 2015. Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002(R1).pdf. Brasília, 2015. Acesso 

em: 12 jul. 2020. 
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No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das 

Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou 

prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do período. 

 

A nomenclatura das contas contábeis das entidades sem fins lucrativos, em 

contraposição às das sociedades, pode ser resumida conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Denominação das contas contábeis: sociedades versus entidades sem finalidade 

lucrativa 

Contas contábeis 

Sociedades Entidades sem finalidade lucrativa 

Capital Patrimônio Social 

Lucro Superávit 

Prejuízo Déficit 

 

A expressão “superávit” é também utilizada no âmbito legal. Sem definir o termo, a Lei 

n. 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a “certificação das entidades 

beneficentes de assistência social” (CEBAS) e “regula os procedimentos de isenção de 

contribuições para a seguridade” social, impõe como requisito para fazer jus à isenção do 

pagamento das contribuições para a seguridade social que a entidade sem fins lucrativos aplique 

“eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de 

seus objetivos institucionais”.75 

Ainda, a Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, que “estabelece o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco”,76 usa as 

nomenclaturas: resultados, sobras e excedentes operacionais para se referir ao lucro, quando 

define a organização da sociedade civil.77 

Nas sociedades, por seu turno, a finalidade última de geração de riqueza aos sócios faz 

parte da razão da existência da pessoa jurídica empresária, estando presente em sua definição 

legal78: “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam 

 
75 Cf. artigo 29, II, da Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
76 Ementa da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014. 
77 Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, art. 2º: “Para os fins desta Lei, considera-se: I - organização da sociedade 

civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 

seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 

respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).” 
78 Artigo 981 do Código Civil. 
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a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre 

si, dos resultados” 

Esse contexto normativo confirma que a proibição legal à finalidade lucrativa consiste 

na não geração de riqueza direta aos associados via distribuição de lucros, não abrangendo, 

portanto, o desenvolvimento de atividades econômicas ou empresariais visando à obtenção do 

lucro. 

Assim, muito embora uma associação possa gerar lucro, a geração de lucro não constitui 

um fim em si mesma. A finalidade da associação continua sendo a persecução do fim ideal 

associativo e o lucro é uma consequência da própria existência da associação enquanto entidade 

que busca perenidade. Portanto, como elemento de diferenciação da associação, o fim ideal 

associativo não comporta a obtenção do lucro pelo ângulo dos associados.79 

Por conta dessa característica, discute-se a denominação que seria mais apropriada às 

associações; se “associações sem fins lucrativos” ou “associações sem fins econômicos”. 

Alguns doutrinadores entendem que o mais adequado seria usar a expressão “sem fins 

lucrativos” como José Eduardo Sabo Paes80 e Wendel Teixeira,81 fundamentados na opinião, 

atualmente pacífica, de que todas as associações podem executar atividades econômicas, sendo-

lhes vedado o intuito lucrativo sob a perspectiva do associado em particular. 

Não se vê, portanto, ganho prático, no contexto do presente trabalho, em aprofundar as 

discussões quanto à nomenclatura mais apropriada. O debate concentra-se especificamente na 

terminologia, não havendo divergência quanto ao contexto real do lucro nas entidades sem fins 

econômicos ou lucrativos.82 

 

  

 
79 “A finalidade lucrativa deve ser analisada com fulcro no associado e não na própria associação.” (TEIXEIRA, 

Wendel de Brito Lemos. Manual das associações civis. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, p. 69). 
80 Em nota de rodapé, Sabo Paes comenta: “O PL n. 7.160, de 27.08.2002, de autoria do Dep. Ricardo Fiúza, 

infelizmente arquivado em 31.01.2007, substituiria a expressão ‘fins não econômicos’ por ‘finalidade não lucrativa’. 

Com isso seria facultada, por lei, às associações a geração de receita, desde que o resultado da operação não seja 

apropriado de maneira privada e individual, mas sim aplicado integralmente em seus objetivos. A redação atual, ao 

referir-se a ‘fins não econômicos’ é imprópria, pois toda e qualquer associação pode exercer ou participar de 

atividades econômicas. O que deve ser vedado é que essas atividades tenham finalidade lucrativa.” (PAES, José 

Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, 

contábeis, trabalhistas e tributários. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 13). 
81 “O legislador ao redigir o caput do art. 53 do Código Civil deixou muito a desejar, haja vista ter utilizado o termo 

genérico “econômicos” ao invés do específico “lucrativos.” (TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Op. cit., p. 68). 
82 No presente trabalho, as duas expressões — “associações sem fins lucrativos” e “associações sem fins econômicos” 

— serão utilizadas como sinônimas, embora a autora tenha preferência pela expressão “associações sem fins 

lucrativos”, por entender que representa melhor a vedação legal de almejar o lucro como um fim em si mesmo. 
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2.4.3 Qualificação jurídica do ato constitutivo da associação 

 

De acordo com o caput do artigo 45 do Código Civil,83 o início da existência legal das 

pessoas jurídicas está vinculado à inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. A 

parte final do dispositivo, que trata de autorização ou aprovação do Poder Executivo para 

aquisição da personalidade jurídica, não se aplica às associações nem poderia se aplicar, 

considerando a vedação expressa à autorização prévia ou interferência no funcionamento por 

parte do Estado em associações e cooperativas, conforme previsto na Constituição Federal.84 

No que se refere à qualificação jurídica do ato constitutivo, a mesma discussão 

doutrinária existente no âmbito das sociedades se aplica às associações.85, 86 

Alfredo Assis Gonçalves Neto87 não considera cumprida a incumbência de qualificação 

— em suas palavras, a “natureza jurídica” — dos atos constitutivos das sociedades, na medida 

em que todas as teorias que buscam essa explicação mereceram críticas, e a discussão está 

distante de uma uniformidade: 

 

Essas observações [relacionadas às críticas às diversas teorias que buscam 

explicar a natureza jurídica dos atos constitutivos das sociedades] podem levar 

à constatação evidente de que nenhuma das diversas teorias que procuram 

explicar a natureza jurídica do ato constitutivo da sociedade é suficientemente 

satisfatória para a busca do seu regime jurídico. 

 

O debate sobre a qualificação jurídica dos atos constitutivos das sociedades ficou 

concentrado sobre as ideias de contrato plurilateral e contrato-organização, não havendo grande 

divergência sobre a natureza contratual do ato constitutivo das sociedades.88  

As associações, inicialmente, pegaram carona nas conclusões dos debates sobre a 

qualificação jurídica dos atos constitutivos de sociedades: 

 

No direito brasileiro poder-se dizer que praticamente inexistiu debate sobre a 

natureza jurídica do ato constitutivo da associação. Considerando que até o 

advento do Código Civil de 2002 não havia uma estrita separação entre 

associações e sociedades civis, pareceria ser unânime, em doutrina, a 

concepção de que as associações ostentariam natureza jurídica contratual. 

 
83 Código Civil, art. 45: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.” 
84 Cf. Artigo 5º, XVIII, da Constituição Federal. 
85 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O estatuto da associação… Op. cit., p. 3. 
86 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. Op. cit., p. 149-152. 
87 Ibidem, p. 152. 
88 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 178. 
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Em direito comparado, ao contrário, o tema da natureza jurídica das 

associações foi palco de uma intensa polêmica que pode ser didaticamente 

resumida em duas orientações teóricas: anticontratualistas e contratualistas.89 

 

A controvérsia sobre a definição do caráter do ato constitutivo da associação reverbera 

na identificação do regime jurídico aplicável ao instituto. Assim, a busca da qualificação 

jurídica do ato constitutivo da associação não é meramente teórica. Ela determina a 

possibilidade jurídica da aplicação de normas sobre contratos ou sobre sociedades. 

O debate volta à tona diante do desafio de acomodar a disciplina do parágrafo único do 

artigo 53 do Código Civil, que estabelece que “não há, entre os associados, direitos e obrigações 

recíprocos”, à teoria do contrato plurilateral de Ascarelli, em que, além de possível a 

participação de mais de duas partes, todas as partes de um contrato plurilateral seriam titulares 

de direitos e obrigações oponíveis contra todas as outras.90 

A disposição do Código Civil colocaria em xeque a natureza contratual do ato 

constitutivo da associação, considerando que os associados possuem direitos e obrigações; no 

entanto, estes não seriam recíprocos, levando ao entendimento de que os indivíduos associados 

não formalizam a construção de um vínculo entre si.91 

Aqueles que defendem o caráter contratual do ato constitutivo da associação, tomando 

como referência a doutrina do contrato plurilateral, contrapõem o argumento de que a ausência 

de reciprocidade de direitos e obrigações inviabilizaria a natureza contratual da associação, 

sustentando que, em resumo, há vinculação de duas ou mais partes com a geração de direitos e 

obrigações recíprocos, considerando-se a associação, de um lado, e os associados 

homogeneamente, de outro, estando, ainda, aberto à adesão de novos partícipes. 

O argumento coaduna com as considerações de Ascarelli92 sobre a “relação da obrigação 

de cada parte com as obrigações das demais”: 

 

m) Nos contratos bilaterais, as prestações de cada parte se apresentam numa 

relação jurídica de equivalência, substituindo-se reciprocamente, no 

patrimônio de cada uma. 

Nos plurilaterais, ao contrário, as prestações de cada parte não se apresentam, 

consideradas isoladamente, numa relação de equivalência; essa relação existe, 

 
89 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 172. 
90 ASCARELLI, Tulio. Problemas das sociedades anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Quorum, 2008, p. 

372-452. 
91 Sobre esse assunto, ver LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 178-179 e 

SZTAJN, Rachel. Associações e sociedades: a luz da noção de contrato plurilateral. Revista de Direito Privado – 

RDPriv, n. 21/2005. jan./mar. 2005. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2062019/mod_resource/content/1/WALD.A.DIREITO.EMPRESARIAL.a

ssociacoes.pdf. Acesso em: 19 jul. 2020, p. 25. 
92 ASCARELLI, Tulio. Op. cit., p. 277. 
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porém, entre as obrigações e os direitos de cada parte e as de tôdas as demais, 

ou seja, levando em conta obrigações e direitos de cada parte, perante tôdas 

das demais. 

 

Nessa linha, Sérgio Mourão Corrêa Lima,93 citando Renan Lotufo,94 defende que a 

natureza jurídica da associação na sua formação seria de: (1) contrato, como um acordo de 

vontades; (2) plurissubjetivo, sendo vários sujeitos que declaram as suas vontades; e (3) 

unidirecional — todas as vontades são no mesmo sentido, posicionadas em congruência. 

Em sentido diverso, Rodrigo Xavier Leonardo classifica o ato constitutivo de uma 

associação como não contratual. Para ele, “trata-se de um negócio jurídico plurilateral, 

organizativo e complexo”. Segundo o mesmo autor, os “contratos apresentam peculiaridades 

estruturais e funcionais muito diversas daquelas encontradas nas associações”.95 

A defesa do autor quanto à natureza de negócio jurídico complexo se fundamenta 

resumidamente na existência de manifestações de vontades convergentes dos futuros 

associados, sendo mandatório que mais de uma manifestação de vontade se unifique no sentido 

uníssono da criação da associação, esboçando-se um “ato jurídico unitário de suporte fático 

complexo e não de um negócio jurídico compostos por outros negócios jurídicos”. Completa 

que “Não se trata, portanto, de um negócio jurídico plurilateral constituído por negócios 

jurídicos unilaterais”.96 

Em posicionamento minoritário, Rodrigo Xavier Leonardo97 explica a natureza não 

contratual do ato constitutivo da associação com base na comparação entre as características 

das associações e das sociedades. 

 

Quadro 4 – Características das associações versus sociedades para justificar a natureza 

anticontratual do ato constitutivo das associações sem fins econômicos98 

Característica Sociedades Associações 

Liberdade de 

constituição 

Decorre da liberdade econômica e 

da liberdade de iniciativa. Tem 

natureza econômica-patrimonial 

(“ter”). 

Decorre da dignidade da pessoa 

humana, da relação do indivíduo 

em grupos sociais. Tem natureza 

na perspectiva existencial do ser 

humano (“ser”). 

 
93 LIMA, Sérgio Mourão Corrêa. A natureza jurídica da associação. In: FRAZÃO, Ana; GONÇALVES, Oksandro; 

CAMINHA, Uinie (org.). Associações: constituição, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Processo, 2017, p. 

29-40, p. 39. 
94 LOTUFO, Renan. Código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, v.1, p. 157-158. 
95 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 181. 
96 Ibidem, p. 181-182. 
97 Ibidem, p. 183-191. 
98 Elaboração própria, com base na síntese do posicionamento de Rodrigo Xavier Leonardo (Ibidem, p. 183-191). 
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Característica Sociedades Associações 

Organização no 

Código Civil 

Separação entre as pessoas 

jurídicas de Direito Privado de 

base contratual (livro do Direito 

das Empresas) e demais 

organizações personificadas não 

societárias (parte geral). 

Posicionadas na parte geral, ao 

lado das fundações. 

Contrato como 

instrumento de 

relações 

patrimoniais 

Contrato como fruto do exercício 

da autonomia privada no campo 

das relações patrimoniais. 

Negócio jurídico como suporte 

mais adequado para o campo 

extrapatrimonial em que estão 

inseridas as associações. 

Ato constitutivo 

Elemento pessoal mais presente 

(por exemplo, contribuições 

prestadas pelos sócios, repartição 

dos lucros e riscos do negócio). 

Sócios são titulares de quotas 

representativas do capital social, 

com posição patrimonial perante 

o grupo e os demais sócios 

(incluindo lucros e risco). 

Elemento pessoal menos presente 

(por exemplo, a regulação dos 

órgãos de governança e 

administração). Associados não 

são titulares de quotas 

representativas do capital social, 

tratando-se de posição de 

pertinência ao grupo. 

Patrimônio da 

entidade 

Patrimônio dissociado do 

patrimônio do sócio (aportes e 

retiradas). Há frequentemente 

distribuição pessoal aos sócios do 

passivo da associação. Na 

dissolução, o patrimônio é 

repartido entre os sócios. 

Em regra, o patrimônio é 

dissociado do patrimônio do 

associado. Não há distribuição 

pessoal aos associados do passivo 

da associação. Na dissolução, o 

patrimônio não é repartido entre 

os associados. 

 

A questão ainda não foi diretamente enfrentada pelos tribunais superiores,99 estando a 

controvérsia centrada entre a natureza contratual ou de negócio jurídico do ato constitutivo da 

associação, não pendendo dúvidas quanto à plurilateralidade e quanto à complexidade do ato. 

 

2.5 Regras aplicáveis 

 

As associações são enumeradas como pessoas jurídicas no Código Civil, juntamente 

com as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas 

individuais de responsabilidade limitada.100 

 
99 A pesquisa realizada em 13 de julho de 2020 dos termos “associação adj civil adj sem adj fins adj lucrativos e 

natureza adj jurídica adj ato adj constitutivo” não retornou resultados na base do Superior Tribunal de Justiça. A 

pesquisa dos termos “associa$ e sem e fins e lucrativos e “natureza jurídica” e “ato$ constitutivo$”” no Supremo 

Tribunal Federal retornou um acórdão que trata de matéria criminal. 
100 Código Civil, art. 44: “São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as 

fundações; IV - as organizações religiosas; V - os partidos políticos; VI - as empresas individuais de responsabilidade 

limitada.” 
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Em relação ao diploma anterior, o Código Civil de 2002 dispensou tratamento mais 

atento e detalhado às associações. 

O Código Civil de 1916 situava as associações no mesmo inciso que as antigas 

sociedades civis e fundações101 e, ao agrupar todas essas espécies de pessoas jurídicas, deixou 

de conceituar cada uma delas. Tal omissão gerou uma certa desorientação na estrutura e no 

tratamento jurídico dos diferentes tipos associativos, o que o Código Civil de 2002 visou 

corrigir, conforme exposição de motivos do Supervisor da Comissão Revisora e Elaboradora 

do Código Civil, Miguel Reale102: 

 

Tratamento novo foi dado ao tema pessoas jurídicas, um dos pontos em que o 

Código Civil atual se revela lacunoso e vacilante. Fundamental, por sua 

repercussão em todo sistema, é uma precisa distinção entre as pessoas 

jurídicas de fins não econômicos (associações e fundações) e as de escopo 

econômico (sociedade simples e sociedade empresária), aplicando-se a estas, 

no que couber, as disposições concernentes às associações. Revisto também 

foi todo capítulo relativo às fundações, restringindo-se sua destinação a fins 

religiosos, morais, culturais, ou de assistência. 

 

Assim, considerando as disposições do Código Civil de 2002, não há mais espaço para 

dúvidas quanto à efetiva diferenciação entre a associação e a antiga sociedade civil, como havia 

no passado. 

Do rol não exaustivo103 de pessoas jurídicas de Direito Privado previsto no artigo 44 do 

Código Civil, destacam-se as associações e fundações como formas jurídicas que podem 

acomodar a constituição e operação de iniciativas sem finalidade econômica nas mais diversas 

áreas.104 

O principal elemento que diferencia as associações das fundações, considerando que 

ambas possuem finalidade não lucrativa, é que enquanto as associações são constituídas por 

uma reunião de pessoas — sendo a pluralidade de associados um requisito inafastável —, as 

 
101 Código Civil de 1916, art. 16: “São pessoas jurídicas de direito privado: I. As sociedades civis, religiosas, pias, 

morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações […].” 
102 BRASIL. Novo Código Civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2005, p. 37. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70319. 

Acesso em 11 jul. 2020. 
103 Enunciado n. 144 da III Jornada de Direito Civil: “A relação das pessoas jurídicas de direito privado constante do 

art. 44, incs. I a V, do Código Civil não é exaustiva”. (BRASIL. Conselho da Justiça Federal. III Jornada de Direito 

Civil. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/235. Acesso em: 19 jan. 2020). Nesse mesmo 

sentido, José Eduardo Sabo Paes sustenta que a enumeração do Código Civil não seria exaustiva, considerando que 

não mencionou expressamente, por exemplo, os sindicatos, as confederações, as federações e os serviços sociais 

autônomos. (PAES, José Eduardo Sabo. Op. cit., p. 7). 
104 As organizações religiosas e os partidos políticos, embora tenham natureza de associação, por escolha do 

legislador, são tipos de pessoas jurídicas próprias e, por terem finalidades singulares e específicas delimitadas pela 

legislação, não são objeto do presente estudo. 
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fundações são constituídas em torno de um patrimônio destinado à consecução do seu fim 

social, não dispondo de quadro de sócios e não representando, portanto, um fenômeno 

associativo.105 

As fundações somente podem ser constituídas para os fins previstos de forma exaustiva 

no Código Civil, que incluem a assistência social, fins culturais e de conservação do patrimônio 

histórico e artístico, nas áreas de educação, saúde e preservação do meio ambiente, para 

pesquisas científicas, bem como para fins morais e religiosos106 — não estando incluídas nesse 

contexto as finalidades comumente ligadas às associações de classe. 

Pouco se escreveu sobre associações.107 Esse cenário pode ser atribuído, em parte, ao 

volume de sociedades empresárias constituídas e à menor visibilidade das associações, 

considerando que as sociedades empresárias são estruturas sociais que, do ponto de vista 

econômico, sustentam diretamente a geração e a circulação de riquezas.108 

A importância e o caráter geral conferidos à associação pelo Direito positivo brasileiro 

são revelados pela escolha do legislador de eleger o regime jurídico das associações como de 

aplicação subsidiária às sociedades, e não o inverso, conforme se extrai do parágrafo 2º do 

artigo 44 do Código Civil: “As disposições concernentes às associações aplicam-se 

subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código”. 

Para fins de regulação, o legislador considerou que as associações refletem em maior 

grau a essência do fenômeno associativo, em detrimento das sociedades, cujas normas 

acomodam os interesses decorrentes do exercício da atividade econômica.109 

Na prática, no entanto, o regime jurídico das sociedades, tão mais detalhado, não deixa 

muito espaço para a aplicação subsidiária do regime jurídico das associações. 

Nessa linha de raciocínio, o elemento da finalidade última da reunião de pessoas, ou 

seja, a persecução ou não do lucro (sob a ótica dos seus associados), é determinante para 

 
105 TAVARES BORBA, José Edwaldo. Direito Societário. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 6. 
106 Cf. artigo 62, parágrafo único, do Código Civil. 
107 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 169; TEIXEIRA, Wendel de Brito 

Lemos. Op. cit., p. 1. 
108 “Embora seja verdade que tais associações para realização de fim comum tenham no contrato de sociedade o 

fenômeno mais estudado, com ênfase, particularmente, em formas ou tipos deduzidos para a organização das 

sociedades mercantis, particularmente as estruturas cujas origens remontam aos séculos XII e XIII da era cristã, tal 

fato se explica pela visibilidade de tais grupos e pelo interesse econômico subjacente que os justifica.” (SZTAJN, 

Rachel. Op. cit.). 
109 “Esse preceito de integração afigura-se pertinente, uma vez que a associação é mais genérica do que as sociedades. 

Nesse mesmo sentido, com relação ao direito germânico, assim se pronunciada Goldshimidt: ‘Es por ello, 

precisamente, que los escritores alemanes, para llenar las lagunas en el derecho de las sociedades anónimas, 

recurren a las normas del Código Civil tanto relativas a las asociaciones como a las sociedades civiles’.” 

(TAVARES BORBA, José Edwaldo. Op. cit., p. 7, em nota de rodapé). 
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delinear o regime jurídico das associações civis, em particular nas omissões do seu capítulo 

específico do Código Civil. 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto,110 tratando das associações de fato ou irregulares, se 

posiciona sobre o regime jurídico aplicável às associações em face das sociedades: 

 

Diferentemente do tratamento atribuídos às sociedades, não há previsão 

especial para as associações não inscritas no registro próprio. Dito de outro 

modo, não há “associação em comum”, sujeita à disciplina dos arts. 986 a 990 

do Código Civil. Pode-se argumentar que essas regras, na omissão das que 

regem a associação, seriam a ela aplicáveis. Contudo, não me parece ser assim, 

vez que o Código Civil torna a aplicação das disposições referentes às 

associações subsidiárias das concernentes às sociedades (art. 44, §1º), mas a 

recíproca não se coloca, salvo em se tratando de matérias relativa à liquidação 

(art. 51, §2º). 

Nem se sustenta o argumento da aplicação analógica por ser omisso o regime 

jurídico da associação nesse particular. É que os institutos têm funções 

distintas. A sociedade destina-se à realização de negócios jurídicos de 

natureza econômica em busca de seu próprio interesse, seus sócios tendem a 

ser permanentes e há a exigência de que se estabeleçam normas para garantir 

os direitos dos credores na cadeia produtiva; já a associação tem um quadro 

de participantes suscetível de modificação a qualquer momento, sem que daí 

resulte oscilação do seu patrimônio, e suas atividades são voltadas para 

atender o interesse deles e não os seus próprios, sendo o seu relacionamento 

com terceiros sempre voltado para esse fim. 

 

A inaplicabilidade da analogia para resolver as omissões legislativas com relação à 

disciplina das associações, no entanto, não é a regra. No trecho citado acima, Alfredo Assis 

Gonçalves Neto discorre especificamente sobre a aplicação, por analogia, às associações ainda 

não constituídas formalmente, ditas associações irregulares, das regras concernentes às 

sociedades em comum. 

Neste particular, o doutrinador entendeu que as funções dos dois institutos (associações 

e sociedades) eram distintas, ressaltando uma nítida função de proteção aos credores no 

regramento da sociedade em comum, enquanto que, segundo ele, essa preocupação não subsiste 

na associação, considerando a volatilidade do quadro associativo e que as atividades da 

associação seriam mais voltadas para atender ao interesse dos associados do que ao da pessoa 

jurídica em si. 

Ocorre que as semelhanças entre as associações e as sociedades não datam de hoje. 

Como revelado na introdução desta seção, as associações chegaram a ser confundidas com as 

antigas sociedades civis na vigência do Código Civil de 1916. 

 
110 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O estatuto da associação… Op. cit., p. 6. 
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Segundo Frederick Schauer,111 a analogia corresponde à aplicação de regramento de 

determinado fato a outro fato não regulado, fundamentada em similaridades juridicamente 

relevantes, que superam as diferenças juridicamente relevantes, existentes entre o fato-alvo 

(aquele para o qual se busca uma solução) e o fato-fonte (aquele já regulado pelo Direito e que 

pode servir de parâmetro para regular o fato-alvo). 

Sem prejuízo de, nos países que adotam majoritariamente o sistema de common law, a 

teoria da analogia estar muito vinculada à aplicação de decisões judiciais anteriores aos 

julgamentos dos novos casos, as observações do autor quanto à analogia, enquanto forma de 

argumentação jurídica, são plenamente aplicáveis às normas jurídicas positivadas no sistema 

romano-germânico que se adota com predominância no Brasil. 

Tanto assim que, no Brasil, Fabio Shecaira e Noel Struchiner apresentam lógica similar 

para o desenvolvimento do argumento da analogia. Segundo esses autores, se uma situação 

original é regulada de determinada maneira, e se essa situação original tem semelhanças 

juridicamente relevantes com a situação em debate, a regulação da situação original serve para 

regular a situação em debate.112 Afirmam, ainda, que: 

 

as semelhanças entre a situação original e a situação debatida não precisam 

(embora possam) ser numerosas. Como veremos em breve, o que importa é a 

“força” das semelhanças, por assim dizer. Um argumento analógico que faça 

referência apenas a uma semelhança pode ser perfeitamente convincente se se 

tratar de uma semelhança juridicamente relevante.113 

 

Fabio Shecaira e Noel Struchiner apresentam o apontamento de diferenças 

juridicamente relevantes entre a situação original e a situação debatida como contraponto ao 

argumento analógico: “De fato, um tipo comum de objeção a argumentos analógicos envolve a 

tentativa de apontar alguma diferença entre a situação original e a situação debatida, que seja 

mais importante, que tenha mais ‘força’ que a semelhança destacada pelo autor da analogia”.114 

O Código Civil dedicou 9 artigos para regular as associações, enquanto a Lei das 

Sociedades Anônimas possui 300 artigos e a sociedade limitada é diretamente regulada por 36 

artigos do Código Civil, sem mencionar os 42 artigos que regulam a sociedade simples e que 

 
111 SCHAUER, Frederick. Thinking Like a Lawyer. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2009, p. 

85-102. 
112 SHECAIRA, Fabio P.; STRUCHINER, Noel. Teoria da argumentação jurídica. Rio de Janeiro: PUC-Rio; 

Contraponto, 2016, p. 113. 
113 Ibidem, p 113-114. 
114 Ibidem, p 121. 
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regem subsidiariamente os demais tipos societários,115 tendo as regras das sociedades simples 

caráter geral em relação aos demais tipos societários.  

É possível que o já mencionado número reduzido de associações em face das sociedades 

seja a razão da tímida regulamentação. Assim como também pode-se pensar que o legislador 

pressupôs que nas associações exista uma maior alternância de poder e equilíbrio entre os 

participantes, havendo necessidade de assegurar direitos essenciais e não limitar a atuação dos 

detentores do poder e, em consequência, proteger uma minoria estável e permanente, como 

ocorre nas sociedades. 

Com esse comentário, não se pretende reduzir a carência de regulação a uma questão 

numérica. O tema central aqui é a insuficiência do ordenamento jurídico para dar tratamento a 

questões de alta complexidade, especialmente relacionadas à governança e ao financiamento 

das associações, também presentes nas sociedades, sendo que, no caso das associações, não há 

endereçamento adequado no Direito positivo brasileiro. 

Como não há uma orientação clara do legislador quanto à regência supletiva das normas 

das sociedades às associações (aliás, a legislação foi posta justamente em sentido contrário), 

cabe identificar as similaridades relevantes que prevaleçam sobre as diferenças irrelevantes 

entre os dois institutos para delimitar a aplicação analógica das regras das sociedades às 

associações. 

Nesse particular, alguns elementos podem ser citados como determinantes para a 

delinear o regime jurídico das associações, especialmente a ausência de distribuição de lucros 

aos associados e a independência entre o quadro de associados e o patrimônio social. 

Assim, por exemplo, as diferenças entre as associações e as sociedades — quanto à 

estabilidade do quadro de associados ou sócios e às formas de financiamento ou investimento, 

por exemplo — sugerem que as regras da sociedade simples concernentes à resolução da 

sociedade em relação a um sócio, previstas no artigo 1.031 do Código Civil, não poderiam ser 

aplicadas às associações. Isso porque a morte, retirada ou exclusão de um associado dos quadros 

da associação não gera o pagamento de haveres nem a redução do capital social da entidade 

(que sequer o possui). 

Esse argumento não se estende às regras sobre a administração da sociedade simples. 

As diferenças quanto ao quadro social, às formas de investimento ou financiamento e à 

 
115 Para a sociedade em comum, ver o artigo 986 do CC; para a sociedade em conta de participação, ver o artigo 996 

do CC; para a sociedade em nome coletivo, ver o artigo 1.040 do CC; para a sociedade em comandita simples, ver o 

artigo 1.046 do CC; para a sociedade limitada, ver o artigo 1.053 do CC; para a sociedade cooperativa, ver o artigo 

1.096 do CC; para a sociedade anônima, ver o artigo 1.089 do CC; e para a sociedade em comandita por ações, ver 

artigo 1.090 do CC.  
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finalidade lucrativa ou não lucrativa são irrelevantes diante das similaridades entre associações 

e sociedades simples. Ambas, assim como todas as pessoas jurídicas, são administradas e 

representadas por pessoas físicas ocupantes de cargos de administração, que assumem 

compromissos em nome da pessoa jurídica, sem vincular, nesse caso, seu patrimônio individual. 

Também por consequência lógica, as normas relativas aos deveres e responsabilidades 

dos administradores das sociedades são também aplicáveis às associações. 

Uinie Caminha116 defende a aplicação analógica do regramento das sociedades quanto 

ao direito de voto: 

 

Ocorre que existem associações que, por sua estrutura ou objetivos, não 

diferem, sequer em substância, de sociedades, e, assim, não seria razoável, à 

falta de determinação legal expressa, deixar de aplicar as disposições sobre o 

voto a esses entes coletivo. Até porque a ratio por trás dos limites do exercício 

do direito de voto não se referem à natureza das atividades da sociedade ou da 

associação, mas da própria estrutura a da formação da vontade do ente 

associativo. 

 

Osmar Brina Corrêa-Lima,117 tratando da possibilidade de transformação de associações 

em sociedades lucrativas, defende a aplicação das regras das sociedades para a convocação da 

assembleia geral da associação que deliberará pela transformação, bem como para estabelecer 

o seu quórum de instalação. 

 

Para evitar possíveis controvérsias futuras, parece aconselhável que, 

sobretudo na omissão estatutária, se observem as seguintes práticas de boa 

gestão adotadas por dispositivos que disciplinam sociedades: (a) regra geral, 

a convocação da assembleia geral deve ser efetuada pelo presentante ou 

representante da associação; (b) o titular ou os titulares de 1/5 (um quinto) dos 

associados, antes de promover a convocação, devem solicitar, formalmente e 

com todas as cautelas de estilo, que o presentante ou representante legal o faça, 

num prazo razoável. 

 

O autor não cita expressamente a aplicação analógica das regras das sociedades, 

qualificando-as simplesmente como “boas práticas de gestão”. No entanto, esse processo de 

seleção da norma aplicável, dadas as similaridades relevantes entre os dois institutos 

 
116 CAMINHA, Uinie. O direito de voto nas associações: possibilidade de aplicação das regras de Direito Societário 

quanto ao seu exercício. In: FRAZÃO, Ana; GONÇALVES, Oksandro; CAMINHA, Uinie (org.). Associações: 

constituição, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Processo, 2017, p. 289-303, p. 291. 
117 CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. De associação sem fins lucrativos a sociedades lucrativa: a legitimidade dos atos 

de transformação. In: FRAZÃO, Ana; GONÇALVES, Oksandro; CAMINHA, Uinie (org.). Associações: 

constituição, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Processo, 2017, p. 107-128, p. 125-126. 
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(associações e sociedades), que superaram as diferenças irrelevantes, é justamente a aplicação 

analógica da norma. 

Assim, entende-se que as associações são regidas pelas disposições gerais das pessoas 

jurídicas (artigos 40 ao 52 do Código Civil), pelas regras concernentes às associações (artigos 

53 ao 61 do Código Civil) e, por analogia, prioritariamente, pelas regras das sociedades simples 

(artigos 997 ao 1.038 do Código Civil), dado o seu caráter geral instituído pelo Código Civil, 

sem prejuízo da aplicação por analogia de dispositivos específicos da sociedade limitada ou 

mesmo das sociedades por ações, sempre que o exercício racional lógico da analogia permitir, 

e o fato não puder ser resolvido pelas normas citadas anteriormente. 

 

2.6 Os grupos de sociedades como figura de fronteira 

 

Como detalhado neste capítulo, as associações de classe podem ser definidas como as 

pessoas jurídicas de Direito Privado formadas essencialmente por empresas, unidas de modo 

estável para um fim ideal convergente e sem finalidade lucrativa, que passa pelo fomento do 

mercado em que estão inseridas as suas associadas. 

Essa forma unificada e coordenada de atuação, também com separação dos patrimônios 

e manutenção das personalidades jurídicas, é acomodada por outros institutos jurídicos 

relacionados a arranjos de concentração empresarial com alguma similaridade, o que chamamos 

de figuras de fronteira. A principal delas é o grupo de sociedades. 

A análise dos elementos que caracterizam o grupo de sociedades tem relevância neste 

trabalho essencialmente porque, assim como nos grupos de sociedades, nas associações de 

classe é possível que exista um poder concentrado que, em determinado contexto, pode 

tangenciar a atuação unificada e coordenada dos grupos de sociedades. 

O controle comum é o principal atributo dos grupos de sociedades, que podem ser de 

direito ou de fato, caso tenham ou não convenção formalizada entre as suas sociedades filiadas. 

O grupo societário de fato (qualificação discutida em seguida) não precisa ser 

constituído por acordo ou convenção formal. Seu fundamento legal encontra-se nos artigos 243 

e seguintes da LSA. Ele se estabelece entre sociedades controladora, controladas e coligadas. 

A união dos recursos é refletida nas participações societárias de uma sociedade em outra, sendo 

que cada uma delas preserva a sua personalidade jurídica, seu patrimônio e seu objetivo social, 

tal qual individualmente formalizado em cada estatuto ou contrato social. 

No grupo de fato não necessariamente há um empreendimento comum formalizado. O 

grupo de fato, em grande número, corporifica o interesse do controlador, sem prejuízo de ser, 
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também, a soma dos interesses individuais das sociedades que o compõem. Tanto assim que, 

nesse particular, a legislação cuidou, tão somente, de dar foco à transparência e consolidação 

das informações financeiras das empresas que compõem o grupo. 

O grupo de sociedades de direito tem regime jurídico previsto nos artigos 265 e 

seguintes da LSA e é um dos instrumentos jurídicos existentes para acomodar a combinação de 

recursos ou esforços para a realização dos objetivos das sociedades filiadas, ou para a 

participação de atividades ou empreendimentos comuns.118 

José Edwaldo Tavares Borba119 assim define o grupo de sociedades: 

 

O grupo se constitui através de uma convenção ou contrato, no qual são 

declinados os fins almejados, os recursos que serão combinados, as atividades 

a serem empreendidas em comum, as relações entre as sociedades, a estrutura 

administrativa do grupo e as condições de coordenação ou de subordinação 

dos administradores das filiadas à administração geral. 

 

Muito embora sejam eleitos objetivos comuns, o grupo não desvia cada uma das 

sociedades filiadas do cumprimento dos seus respectivos objetivos sociais. 

Como dito, o grupo é constituído via convenção, tendo, portanto, natureza contratual. 

Nesse particular, vale trazer a lição de Modesto Carvalhosa120: 

 

Trata-se, assim, o grupo de sociedades, de uma instituição corporativa 

derivada de um contrato obrigacional (convenção). Constituído o grupo em 

virtude de uma convenção, torna-se uma instituição de interesse não apenas 

das sociedades envolvidas, como também de seus sócios, dos credores, dos 

seus trabalhadores e da comunidade em que atua (art. 116). 

Em virtude do negócio de convenção (contrato plurilateral) surge uma nova 

estrutura empresarial, mediante o exercício de uma direção única autônoma 

e uma personalidade jurídica (art. 272), que se torna uma unidade de comando 

diversa daquelas das sociedades que integram o grupo, na medida em que a 

convenção cria interesses e objetivos próprios. 

 

Na prática, a constituição do grupo de sociedades de direito afasta a aplicação do artigo 

245 da LSA,121 que estabelece que os administradores não podem, em prejuízo da companhia, 

 
118 Lei n. 6.404/1976, art. 265: “A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste 

Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a 

realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.” 
119 TAVARES BORBA, José Edwaldo. Op. cit., p. 548. 
120 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: v. 4: t. II: arts. 243 a 300: Lei n. 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, com as modificações da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009. 4. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 367. 
121 Código Civil, art. 245: “Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, 

controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem 
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favorecer a sociedade coligada, controladora ou controlada, tornando legítima a conduta do 

administrador de agir no interesse do grupo como um todo, e não da sociedade que administra, 

de forma isolada. 

Ainda sobre a aplicação do instituto dos grupos de sociedades, Vinícius de Paula 

Michel122 acrescenta que a constituição de um grupo legitima a orientação geral da 

controladora, não havendo necessidade de a controladora fazer valer sua posição de voto 

vantajosa em assembleia geral para, efetivamente, direcionar os rumos das filiadas. 

Assim, a depender da estrutura de poder existente no âmbito interno da associação de 

classe, e das relações mantidas entre as empresas que compõem o seu quadro de associados, o 

conceito de associação de classe pode se aproximar perigosamente do conceito de grupo de 

sociedades, restando a finalidade não lucrativa como elemento distintivo dos dois institutos. 

Trazendo conceitos do Direito da Concorrência, Calixto Salomão Filho123 chama 

atenção para as diferenças entre as estruturas societárias concentrativas ou cooperativas. 

Segundo ele, o que diferencia uma estrutura da outra é exatamente a existência de uma direção 

geral unitária do controlador ou então de uma mera coordenação das estratégias comerciais. 

Acrescenta, ainda, que a concentração não seria somente caracterizada pelo conceito do 

controle societário, mas sim por uma definição mais ampla de influência dominante. Por outro 

lado, a cooperação seria caracterizada por uma influência relevante do ponto de vista 

concorrencial. 

Partindo desses conceitos, é lógico concluir que a estrutura associativa deve pender para 

a cooperação, e não para a concentração, mesmo entendendo que parece inevitável o exercício 

de um poder de fato decorrente da própria posição da empresa associada no mercado. Ao menos 

do ponto de vista formal, a necessidade de um comportamento cooperativo por parte dos 

associados é mais um elemento que reforça a incompatibilidade da existência de poder de 

controle ou mesmo influência determinante em associações de classe. 

Diante das principais características dos grupos de sociedades, as suas similaridades 

com o instituto da associação podem ser assim resumidas: 

 

  

 
condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia 

pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.” 
122 MICHEL, Vinícius de Paula. União de sociedades: controle, coligação, grupo e papel das holdings na estruturação 

societária. In: BOTREL, Sérgio (coord.). Direito Societário: análise crítica. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 353-366, p. 

361. 
123 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 57-58, nota do coautor. 
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Quadro 5 – Similaridades entre a associação e os grupos de sociedades124 

 Associação 
Grupo de sociedades de 

direito ou de fato 

Distribuição de lucros Não Sim 

Criação de nova pessoa jurídica Sim Não 

Objetivo comum formalizado Sim 
Sim (de direito) / Não (de 

fato) 

Separação dos patrimônios dos 

sócios 
Sim Sim 

Natureza contratual Em discussão Sim 

 

  

 
124 Elaboração própria. 
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3 A ASSIMETRIA DE PODER COMO RISCO DE DISFUNÇÃO 

 

Como observado, o instituto da associação pressupõe uma forma unificada e coordenada 

de atuação em ambiente cooperativo e não competitivo, que beneficie os seus associados 

coletivamente considerados. 

João Roberto Lopes Pinto, a partir da ciência política, ao tratar do que chama de 

“associativismo emergente”, registra que apenas o engajamento voluntário em torno de 

objetivos comuns não lucrativos seria insuficiente para qualificá-lo. Ao invés, seria necessário 

olhar para os aspectos institucionais e culturais das associações, sobretudo porque existe a 

possibilidade de as associações se “fecharem em um egoísmo de grupo, estabelecerem 

hierarquia rígida de papéis e, mesmo, serem dominadas pela lógica competitiva e utilitária”.125 

Segundo Robert Cooter e Thomas Ulen,126 o utilitarismo busca a obtenção da máxima 

vantagem a partir da propriedade da coisa. A lógica utilitarista, sobretudo na perspectiva 

individual, não parece se encaixar na função da associação, incluindo as associações de classe, 

estas últimas com objetivo comum aos participantes de um mercado. Da mesma forma, 

estruturas concentradas de poder não se harmonizam com a função jurídica atribuída ao instituto 

da associação pelo Direito positivo. 

Como abordado no capítulo 2, a associação está estruturada como uma das instituições 

desenhadas para atender a interesses específicos127 no âmbito privado. A função das associações 

de classe, especificamente, está diretamente ligada à consecução dos interesses dos seus 

associados homogeneamente considerados, que no fim do dia passam pelo fomento ao mercado 

em que estão inseridos. 

 
125 PINTO, João Roberto Lopes. Economia solidária: um elogio à associação em tempos de crise. Tese (Doutorado) 

– Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004, p. 80. 
126 “Os utilitaristas medem o valor de um bem ou ato pelo prazer ou satisfação líquidos que ele cria. Para os 

utilitaristas, o propósito da instituição da propriedade é maximizar o prazer total ou a satisfação obtida com materiais 

e outros recursos. Bentham, portanto, define propriedade como uma expectativa de utilidade: ‘A propriedade nada 

mais é do que uma base de expectativa; a expectativa de obter vantagens de uma coisa, que se diz possuir, em 

consequência da posição que assumimos em relação a ela.’ O objetivo de maximizar a utilidade total constitui um 

padrão contra o qual as regras de propriedade podem ser avaliadas.” Tradução livre de: “Utilitarians measure the 

value of a good or an act by the net pleasure or satisfaction that it creates. For utilitarians, the purpose of the 

institution of property is to maximize the total pleasure or satisfaction obtained from material and other resources. 

Bentham thus defines property as an expectation of utility: ‘Property is nothing but a basis of expectation; the 

expectation of deriving advantages from a thing, which we are said to possess, in consequence of the relation in 

which we stand toward it.’ The objective of maximizing total utility constitutes a standard against which property 

rules can be evaluated.” (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. cit., p. 109). 
127 SZTAJN, Rachel. Op. cit., p. 212. 
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O conceito de “interesse” foi gradativamente construído para vir a se tornar uma grande 

chave para a compreensão do comportamento humano128 e dos resultados involuntários de suas 

ações, certamente também aplicáveis à pessoa jurídica, ficção jurídica, cujos órgãos de gestão 

são compostos por pessoas naturais. 

Albert Hirschman ao estudar de forma aprofundada os argumentos mais desconhecidos 

de Montesquieu sobre os benefícios do comércio, evidencia que, assim como na teoria do poder 

compensatório (em que um poder somente pode ser contido por outro poder) — dada a 

insaciabilidade do poder pelo homem —, nas questões econômicas, Montesquieu também 

concluiu que “o desejo do ganho é autopropulsor e insaciável, assim como o impulso em direção 

ao poder”.129 Naquele momento no século XVIII, Montesquieu não visualizou a necessidade da 

imposição de barreiras contra o desejo insaciável do homem pelo ganho, pois o comércio era 

visto por ele como uma forma de conter as guerras e o autoritarismo dos estadistas. 

João Roberto Lopes Pinto,130 citando o mesmo Hirschman,131 em sua obra que trata de 

uma economia política ampliada, caracteriza a ação motivada pelo interesse por dois elementos: 

primeiro o egocentrismo, por meio do foco do sujeito nas consequências que a ação traz para si 

mesmo, segundo no cálculo racional que domina o sujeito na incessante tarefa de antecipar 

custos, benefícios e satisfações decorrentes dessa mesma ação. Sobre o segundo elemento, 

acrescenta: 

 

O cálculo racional pode ser considerado como o elemento fundamental: caso 

se aceite a idéia de que a ação é essencialmente o resultado de uma avaliação 

rigorosa dos custos e benefícios prospectivos, dar-se-á certamente mais peso 

àqueles que são conhecidos e quantificáveis; sendo evidente a partir disso que 

a ação se tornará também egocêntrica, pelo simples fato que cada pessoa 

conhece melhor seus próprios desejos, satisfações, decepções e sofrimentos 

que os dos outros.132 

 

Ainda, esse mesmo autor133 cita três tipos de padrões institucionais aos quais estariam 

vinculadas as associações. O primeiro deles seria o individualista, em que a racionalidade da 

união dos associados estaria no cálculo prospectivo do custo-benefício de um fim, com 

maximização dos ganhos a partir da ação conjunta. O segundo deles seria o padrão 

 
128 HIRSCHMAN, Albert O. As paixões e os interesses: argumentos políticos a favor do capitalismo antes do seu 

triunfo. Tradução Luiz Guilherme Chaves e Regina Bhering. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 30-92. 
129 Ibidem, p. 100. 
130 PINTO, João Roberto Lopes. Op. cit., p. 83. 
131 HIRSCHMAN, Albert. Vers une économie politique élargie. Paris: Minuit, 1986. 
132 Ibidem, p. 8. 
133 PINTO, João Roberto Lopes. Op. cit., p. 91-92. 
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comunitarista, em que a motivação dos associados para atuação conjunta estaria pautada no 

sentimento de pertencimento ao grupo. E, por último, o padrão autonomista, em que o resultado 

da cooperação não está claramente definido no início, de modo que o resultado se confunde 

com o próprio percurso da interação entre os associados. 

Na prática, os tipos de associação não são encontrados de modo puro.134 É possível 

afirmar que, em regra, as associações de classe tendem a ter um caráter individualista mais 

proeminente, muito em razão da finalidade lucrativa dos seus associados sob a perspectiva dos 

seus próprios negócios. 

Nesse contexto, é inevitável o estabelecimento de relações de poder que se projetam, de 

modo formal ou não, na gestão e no comando da associação, como nota João Roberto Lopes 

Pinto135: 

 

Acrescente-se aí, que a institucionalização de tais regras e normas se processa 

a partir de relações de barganha entre atores com graus distintos de informação 

sobre as alternativas disponíveis. Nesses termos, o equilíbrio tende a ser 

alcançado por seleção competitiva entre agentes dotados de informações, 

dando origem a regras que distribuem de forma desigual os recursos em favor 

do grupo com maior poder de barganha (Knight, 1995). 

 

O desequilíbrio da força política dos associados no comando das associações e as suas 

repercussões na função do instituto das associações de classe é a questão central do presente 

estudo. 

Esta assimetria de poder não se constitui como um problema em si. Ocorre que as 

associações de classe são utilizadas para acomodar os mais diversificados intuitos sociais, 

abrangendo, sobretudo, interesses que podem se misturar com os interesses empresariais, 

colocando o traço mais característico da associação — a sua finalidade não lucrativa — em um 

campo não tão antagônico ao da persecução do lucro, que é próprio das sociedades. 

Nesse contexto, a associação de classe pode ser utilizada como instrumental para 

persecução de lucro, ainda que de forma indireta, sem que isso represente, per se, uma disfunção 

do instituto, desde que em harmonia com o interesse privado dos associados homogeneamente 

considerados. 

 
134 “Como já observado, tais padrões são aqui descritos como tipos ideais. Não se trata, pois, de buscar enquadrar a 

institucionalidade associativa em um único padrão. As associações, como afirma Laville, expressariam sempre um 

hibridismo de ‘lógicas institucionais’. Esse caráter híbrido se justifica pela incidência de motivações diversas da ação 

humana, que podem se traduzir em normas de diferentes naturezas convivendo em uma mesma associação, de modo 

combinado ou conflitivo. Acrescente-se, ainda, o fato de que as diferentes lógicas de ação podem encontrar expressão 

não apenas nas normas formais da organização, mas também nas ‘normas informais’, não reguladas, produzidas no 

curso das interações.” (PINTO, João Roberto Lopes. Op. cit., p. 95). 
135 Ibidem, p. 91. 
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Essa ambiguidade entre a finalidade não lucrativa da associação de classe e a persecução 

dos interesses dos associados que, em última análise, visam o lucro, é potencialmente violadora 

da função jurídica da associação. O desequilíbrio da força política136 dentro das associações de 

classe pode favorecer o oportunismo empresarial, sendo recomendável delimitar os contornos 

do exercício do poder desigual em face da função do instituto da associação de classe e da sua 

finalidade não lucrativa. 

 

3.1 O paradigma do poder de controle nas associações de classe 

 

A noção de poder de controle não é contemplada pelas regras de Direito positivo 

relativas às associações. Nem é muito comum que se utilize esta expressão — poder de controle 

— para se referir às aptidões juridicamente relevantes dos associados. Isso porque de modo 

geral as associações têm um apelo de representatividade de interesses difusos ou coletivos que, 

à primeira vista, não combina com a projeção de uma pessoa ou grupo de pessoas exercendo o 

domínio daquela entidade, ao menos não formalmente. 

Entretanto, na prática, diferentemente desse racional de senso comum, vê-se que algo 

próximo ao poder de controle pode se mostrar presente também em associações. 

Já no prefácio da obra que serve de referência no Brasil para delinear o poder de 

controle, Fábio Konder Comparato137 inclui as “organizações complexas”, ao lado das 

sociedades anônimas, como possível palco da existência do poder de controle: 

 

O controle é, pois, a prerrogativa possuída pelo titular de um poder superior 

de impor suas decisões sobre o titular de um poder inferior. Nesse sentido, ele 

discrepa radicalmente da dominação direta, exercida pelo senhor, amo ou 

patrão sobre seus servos, dependentes ou empregados. 

Eis porque o controle é o poder moderno, próprio das sociedades ou 

organizações complexas, nas quais se manifesta necessariamente uma 

hierarquização de funções. Ele é, também, o poder de fato, exercido ab extra 

sobre os administradores de uma pessoa jurídica privada, ou sobre os que 

detêm oficialmente o poder político. 

Como se percebe, embora a especificidade do poder de controle tenha sido 

demonstrada por primeiro na grande sociedade anônima, a sua fenomenologia 

não se restringe ao quadro restrito do direito societário, mas abarca toda a 

vasta realidade do mundo político. […] 

 

 
136 O desequilíbrio da força política dentro da associação de classe pode suceder de um desequilíbrio econômico 

natural decorrente da posição das empresas associadas no mercado.  
137 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 8. 
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A ausência de previsão específica sobre poder de controle nas associações não prejudica 

a sua existência. O controle é uma constatação fática decorrente da dinâmica de poder 

estabelecida em uma organização. No entanto, pode-se recorrer, mais uma vez, à analogia para 

entender os elementos caracterizadores eleitos pelo legislador. 

O artigo 116 da LSA define o poder de controle: 

 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 

ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, 

que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 

maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer 

a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres 

e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 

trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses 

deve lealmente respeitar e atender. 

 

Nas associações, a regra é que o poder político (direito de voto) esteja dissociado da 

propriedade do capital, até porque, como visto, essa estrutura jurídica não dispõe de capital 

social, retorno financeiro do investimento realizado ou figura próxima a isso. Nas associações 

de classe não é, sequer, comum que os associados sejam titulares de quota ou fração ideal do 

patrimônio da associação — como é usual em clubes recreativos.138 

Em teoria, a assembleia geral é o órgão máximo do exercício do direito de voto. A 

assembleia seria a expressão do princípio majoritário na tomada de decisões na associação.139 

No entanto, essa ideia de que as deliberações são tomadas pela maioria dos associados reunidos 

em assembleia após amplo debate em condições igualitárias não é sempre verdadeira.  

O excesso de poderes conferidos à administração de uma organização pode dar lugar ao 

controle do tipo gerencial (management control), ou seja, as associadas, detentoras do direito 

de voto em assembleia, delegam poderes e a decisão sobre matérias relevantes da associação 

 
138 Nesse sentido se posicionaram o IBGC e o GIFE: “O regime de frações ideais do patrimônio não deve ser adotado 

por institutos empresariais, pois eles não têm o perfil almejado, na medida em que não mantêm instalações físicas em 

benefício do quadro social, tampouco estão francamente abertos à admissão de novos associados”. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC; GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E 

EMPRESAS – GIFE. Guia das melhores práticas de governança para institutos e fundações empresariais. 2. 

ed. São Paulo: IBGC; GIFE, 2014, p. 25). 
139 “Mas por que a maioria deve comandar? Parte-se, sem dúvida, do postulado de que a sociedade existe no interesse 

dos sócios, e como ninguém, em princípio, está investido da prerrogativa de decidir pelos interesses alheios, prevalece 

sempre a vontade do maior número, julgando cada qual segundo o seu próprio interesse.” (COMPARATO, Fábio 

Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 73-74). 
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para a administração da entidade, fortalecendo os órgãos da administração executiva (diretoria) 

e deliberativa (conselho), ao menos formalmente. Na prática, são as próprias associadas, por 

intermédio da administração, que dão o direcionamento dos fins sociais. Nesses casos, a 

assembleia, por vezes, passa a ter um poder decisório meramente formal ou procedimental. 

No modelo de governança usualmente adotado pelas associações de classe, cada 

associado tem direito a um voto; no entanto, não é incomum encontrar estrutura jurídica que 

envolva a divisão dos sócios em categorias (e.g., associados fundadores) com poderes 

diferenciados para eleição de administradores e para deliberação de matérias mais sensíveis aos 

interesses associativos, conforme será detalhado na seção 3.2, abaixo. 

Partindo da lógica de que as associações de classe representam um segmento do 

mercado, é bem comum que as estruturas de poder daquele mesmo segmento do mercado sejam 

replicadas, em algum grau, no âmbito interno da associação. Pessoas jurídicas com maior 

dominância e poder no mercado frequentemente os exercem dentro da associação em face de 

pessoas jurídicas com menos força que, ao certo, também veem benefício em participar de um 

contexto ao qual talvez não fosse possível ter acesso em uma jornada individual.140 

Nesse sentido, Calixto Salomão Filho,141 ao tratar sobre a ação comunicativa e o déficit 

de conhecimento informacional como contrapontos ao poder econômico, afirma: 

 

[…] Um dos maiores empecilhos à transmissão de informações e à troca 

comunicativa é o poder econômico. Concentrador de conhecimento e de 

informações, não só desequilibra as relações instantaneamente como ainda 

permite a perpetuação da relação de desequilíbrio, já que impede que a parte 

sem poder adquira informação ou conhecimento. Consequência direta é então 

o desequilíbrio das relações do ponto de vista econômico e então o 

desequilíbrio de distribuição de renda. 

 

De certo modo, a estrutura de concentração de poder muitas vezes presentes em 

associações de classe inclui benefícios aos associados que não participam do bloco de controle 

das associações e mitigam a assimetria informacional naturalmente existe entre os associados. 

A concentração de poder — e, consequentemente, a possibilidade de utilizá-lo para dirigir as 

atividades sociais — é um mecanismo incentivador às pessoas jurídicas que estão no controle 

 
140 O estatuto da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ prevê como uma das 

suas finalidades sociais: “X - coordenar as ações das empresas associadas nas metas comuns, de modo que a 

experiência, o estágio tecnológico e a capacitação adquirida pelas de maior desenvolvimento sirvam de apoio para as 

de menor nível de desenvolvimento;” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS – ABIMAQ. Estatuto social. Op. cit.). 
141 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 31-32. 
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da associação para a realização de investimentos, financeiros e não financeiros, que 

impulsionam e organizam as iniciativas das associações de classe. 

Fábio Konder Comparato,142 confirma uma visão positiva em concentrar as funções 

diretivas do negócio social na figura do controlador: 

 

Na economia da nova sociedade anônima, o controlador se afirma como seu 

mais recente órgão, ou, se preferir a explicação funcional do mecanismo 

societário, como o titular de um novo cargo social. Cargo, em sua mais vasta 

acepção jurídica, designa um centro de competência, envolvendo uma ou mais 

funções. O reconhecimento de um cargo, em qualquer tipo de organização, 

faz-se pela definição de funções próprias e necessárias. Ora, tais funções 

existem vinculadas à pessoa do controlador, pelo menos do acionista 

controlador. No vigente direito acionário brasileiro, elas podem resumir-se no 

poder de orientar e dirigir, em última instância, as atividades sociais; ou, como 

se diz no art. 116, alínea b, da Lei n. 6.404/76, no poder de “dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos demais órgãos da 

companhia” (com o reconhecimento implícito de que o acionista controlador 

é um dos órgãos da companhia). Trata-se de um feixe de funções 

indispensáveis ao funcionamento de qualquer entidade coletiva — como 

assinalamos anteriormente — e especialmente da sociedade anônima. Poderia, 

sem dúvida, o legislador manter essas prerrogativas funcionais diluídas no 

corpo acionário, tal como ocorria no passado. Preferiu, no entanto, desde a Lei 

n. 6.404/76, localizá-las na figura do controlador. 

 

É comum que as empresas associadas destaquem executivos próprios para participar e 

liderar as iniciativas da associação de classe, seja como conselheiros e diretores, seja como 

participantes de relevantes grupos de trabalho. Os custos da remuneração desses executivos não 

são transferidos à associação143 e os benefícios são compartilhados entre os associados — é 

certo que, nem sempre, em iguais proporções. 

Além da indicação dos executivos, outros investimentos podem ser realizados com 

maior peso por aqueles que detêm o poder de controle ou o poder de influência nas associações 

como a disponibilização de espaço físico para a associação, o compartilhamento de estrutura de 

back office (e.g., contabilidade, jurídico, marketing), e até mesmo o pagamento direto de 

despesas da associação. 

É coerente que o associado que detenha maior poder na associação desenvolva uma 

racionalidade estratégica para a alocação dos recursos desses investimentos que certamente 

 
142 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 145-146. 
143 “Art. 43. Os membros eleitos dos órgãos da administração da ABIMAQ, de que trata o Capítulo V deste Estatuto, 

não perceberão qualquer remuneração, percentagem, participação, gratificação ou outra vantagem econômico-

financeira pelo exercício de seus cargos na Entidade. Tampouco são responsáveis, direta, indireta ou 

subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela ABIMAQ ou em nome dela, assim como também não o são as 

associadas.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – ABIMAQ. 

Estatuto social. Op. cit.). 



63 

 

passa por uma análise da sua eficiência econômica (custo-benefício), a partir de dados a que 

somente cada associado tem acesso. 

Essa dinâmica de poder que replica o mercado para o âmbito interno da associação pode 

dar lugar ao exercício pleno do poder de controle — com todos os elementos que o caracterizam 

seguindo a aplicação analógica do artigo 116 da LSA — ou pode representar o exercício de 

uma influência determinante144 naturalmente conquistada no cenário de ampla concorrência de 

mercado e que pode decorrer de diversos fatores, como acesso a uma tecnologia diferenciada, 

fatia do mercado atendida, liderança natural dos temas do setor, entre outros. 

Nesse mesmo cenário de ampla concorrência, cada associado possui a sua estratégia de 

mercado e os seus segredos de negócio, podendo-se afirmar que existe ao menos algum grau de 

assimetria informacional com potencial de desorientar os objetivos associativos, fazendo com 

que a associação seja eventualmente utilizada como um mecanismo de consecução de um fim 

egoístico dos associados que exercem o seu controle. 

O fato de empresas de um mesmo setor econômico estarem reunidas para um fim 

comum não elimina a competitividade natural do mercado, que, em algum nível, alcança o 

ambiente associativo. Embora não seja tema do presente trabalho, cabe aqui ressaltar que da 

competição leal e das regras de proteção ao livre mercado decorrem o dever de não compartilhar 

informações sensíveis do ponto de vista concorrencial, de modo que é esperado que os 

associados não estejam complementarmente nivelados com relação às informações de mercado, 

sendo o ambiente interno da associação de natural — e até desejada — assimetria 

informacional. 

Nesse contexto, a interação entre os associados numa associação de classe assume 

especial atenção no sentido de que cada um deles tem a sua própria estratégia de se beneficiar 

da associação de classe. Para atingir objetivos que, no final do dia, são egoísticos, as empresas 

associadas podem assumir comportamento cooperativo ou estratégico, a depender dos 

incentivos que receba, como pontua Fábio Konder Comparato145: 

 

Particularmente, dentro das organizações sociais, é preciso estar atento aos 

determinantes estruturais que fazem com que indivíduos se comportem de 

 
144 “A teoria política moderna procura distinguir o poder, propriamente dito, da influência determinante, pela falta de 

coerção, que caracteriza esta última. Todo poder comporta sanções, ao contrário da simples influência. Por outro lado, 

a eficácia desta depende não só de sua capacidade intrínseca de determinação das ações alheias, como também da 

posição social em que se situa o agente influenciador. O potencial de liderança de alguém, em dado grupo social, 

pode superar, de muito, sua posição hierárquica nesse mesmo grupo; e inversamente. Quando potencial de liderança 

e posição social se elevam, conjuntamente, o agente influenciador tende a conquistar o máximo poder.” 

(COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 13). 
145 Ibidem, p. 37-38. 
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maneira cooperativa ou estratégica. A última forma de comportamento gera 

particular preocupação em face dos abusos que podem dela decorrer. É 

preciso, portanto, incentivar o primeiro tipo de atitude, desestimulando o 

segundo. 

 

Como nota Joel Watson,146 uma das maiores tensões da teoria dos jogos é o conflito 

entre os interesses individuais e o interesse do grupo. Nesse contexto, as associadas tendem a 

adotar comportamento individual que busca sempre ganhar mais ou perder menos. Na 

interdependência das relações entre associadas, se uma delas notar que um maior esforço seu 

não é convertido em melhores resultados para si mesma, a tendência será que dedique o mínimo 

esforço para obter o máximo resultado. 

Assim, se à associada que não exerça o controle ou influência determinante sobre as 

demais não forem conferidos incentivos para participação efetiva e alocação de recursos na 

associação, a tendência é que ela seja incentivada a prover menos recursos do que poderia. Isso 

porque o seu comportamento de maior ou menor alocação de recursos na associação não afeta 

o resultado, traduzido no benefício que a associação lhe traz. O resultado do comportamento do 

associado (maior ou menor) fortalece ou mantém inalterada a dinâmica do exercício do poder 

no âmbito interno da associação de classe, independentemente de ser ela equilibrada ou 

assimétrica. 

Entendendo o contexto e a dinâmica de poder no âmbito interno das associações de 

classe, impõe-se analisar se as práticas de governança corporativa atingem o objetivo de 

neutralizar os comportamentos individuais das associadas que possam desviar a função do 

instituto jurídico da associação. 

Na definição de Modesto Carvalhosa,147 “controlar uma companhia é o poder autônomo 

de impor permanentemente a vontade nos atos sociais e, via de consequência, de dirigir o 

processo empresarial, que é o seu objeto”. 

O poder de controle é um poder de fato. A LSA trouxe referências objetivas à 

caracterização desse controle no âmbito das sociedades para possibilitar a aplicação das 

consequências legais decorrentes do abuso do exercício desse poder de controle. 

No caso das associações de classe, rememore-se que elas atuam frente ao ou em 

conjunto com o poder público em ações que envolvem o mercado, influenciando no processo 

de produção de políticas públicas de interesse do setor econômico de que fazem parte. Têm, 

 
146 WATSON, Joel. Strategy: An Introduction to Game Theory. 3. ed. New York: W. W. Norton, 2013, p. 6. 
147 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: v. 2: arts. 75 a 137: Lei n. 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, com as modificações das Leis n. 9.457, de 5 de maio de 1997, e n. 10.303, de 31 de outubro 

de 2001. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 587. 
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assim, finalidades públicas em seus fins sociais, embora, em regra, existam para atender aos 

interesses privados das empresas associadas. 

Fernando do Amaral Nogueira, citando Whittington,148 indica os quatro grandes 

problemas na atuação pública das associações: 

 

1. O capital social gerado pelas associações pode ser usado para excluir e 

promover o elitismo (por exemplo, em associações em que apenas membros 

existentes podem indicar novos membros), agindo como força 

antidemocrática; 

2. As associações geram demandas que podem capturar o Estado, passando 

como vontade geral o que na verdade é demanda de poucos; 

3. As instituições legais e universalistas do Estado são fatores importantes de 

coesão da vida social, e não são apenas arenas vazias à espera de um grupo 

que as ocupe. A mudança de prioridades que associações podem gerar são um 

risco a essa função socializadora / socializante das instituições públicas; 

4. A atuação em associações pode exacerbar conflitos inerentes à sociedade, 

mobilizando recursos e polarizando posições de forma mais ampla do que 

apenas na escala pessoal, com resultados potencialmente traumáticos para o 

tecido social.149 

 

As organizações voltadas a finalidades públicas devem ter uma estrutura de poder mais 

fragmentada, ou seja, sem maiorias ou minorias permanentes — isto porque a melhor entrega 

de bens públicos se reverte em mais benefícios aos participantes. 

Todas as situações citadas pelo autor possuem relação direta com a dinâmica de poder 

interna corporis, de maneira que uma estrutura muito concentrada de poder nas associações de 

classe não parece ser compatível com o cumprimento de objetivos que toquem, ainda que de 

forma transversal, finalidades públicas. Por outro lado, a assimetria de poder, com um 

endereçamento adequado de mecanismos de governança corporativa, conforme foi explorado 

no presente capítulo, pode ser um incentivo ao investimento e alocação de recursos por aqueles 

que detém certa dominância do mercado. 

 

3.2 O direito de voto nas associações de classe 

 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto,150 em afirmação direcionada às sociedades, mas 

plenamente aplicável às associações, indica: 

 
148 WHITTINGTON, K. Revisiting Tocqueville’s America: Society, Politics, and Association in the Nineteenth 

Century. In: EDWARDS B.; FOLEY M. W.; DIANE M. Beyond Tocqueville: Civil Society and the Social Capital 

Debate in Comparative Perspective. Hanover: University Press of New England, 2001. 
149 NOGUEIRA, Fernando do Amaral. Op. cit., p. 24-25. 
150 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa… Op. cit., p. 240. 
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Em qualquer sociedade são indispensáveis duas áreas distintas de atuação de 

pessoas naturais para que ela possa postar-se como ente capaz de direitos e 

obrigações na ordem jurídica ou, dizendo de modo mais simples, para 

“funcionar” como pessoa jurídica: (i) nas deliberações colegiadas, formadoras 

da sua vontade, e (ii) na execução dessa vontade, ou seja, na exteriorização de 

seus atos, por meio da figura do administrador. 

 

A assembleia geral é o fórum adequado para o exercício do direito de voto dos 

associados. É o órgão colegiado máximo com as competências privativas descritas de acordo 

com a atual redação do artigo 59 do Código Civil, de destituir os seus administradores e de 

alterar o estatuto social.151 

Originalmente, o artigo 59 do Código Civil152 previa, além das competências 

mencionadas acima, a eleição de administradores e a aprovação das contas da associação. 

A ADIn 3.045-1, mencionada na seção 2.3 deste estudo, tinha por objeto justamente a 

declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 59, caput e parágrafo único, em face da 

autonomia das entidades dirigentes desportivas e associações desportivas conferida pelo art. 

217, I, da Constituição Federal. 

A ADIn restou prejudicada em face da alteração superveniente do artigo 59 pela Lei n. 

11.127, de 2005, que conferiu a atual redação do dispositivo; no entanto, o Ministro Celso de 

Mello,153 no seu voto, além de entender pela constitucionalidade do caput do artigo 59, detalhou 

a importância da assembleia geral nos seguintes termos: 

 

No fundo, a assembléia geral possui uma vocação genuinamente democrática, 

pois representa, enquanto órgão máximo de deliberação colegiada, o 

instrumento de concretização por excelência do princípio democrático, cujo 

alcance — embora permitindo realizar, como função precípua que lhe é 

inerente, a vontade majoritária dos associados — também representa fator de 

preservação das correntes minoritárias, obstando, quanto a estas, que se 

pratiquem atos configurados de abuso de poder. 

O que releva observar, neste ponto, é que o Estado, ao prescrever a norma 

constante do art. 59 do Código Civil, visou, com ela, não só disciplinar 

aspectos gerais pertinentes ao fenômeno associativo, mas, sobretudo, 

objetivou impedir que a existência das associações pudesse vir a ser 

 
151 Código Civil, art. 59: “Compete privativamente à assembléia geral: I – destituir os administradores; II – alterar o 

estatuto.” 
152 Redação original do artigo 59 do Código Civil: “Compete privativamente à assembléia geral: I - eleger os 

administradores; II - destituir os administradores; III - aprovar as contas; IV - alterar o estatuto. Parágrafo único. Para 

as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembléia 

especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta 

dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.” (BRASIL. Código Civil: Lei n. 10.406, de 

10 de janeiro de 2002: publicação original. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10406-

10-janeiro-2002-432893-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 19 jul. 2020). 
153 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.045-1. Op. cit. 
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comprometida pela ação lesiva de grupos minoritários, que, dominando a vida 

de tais associações; inclusive as de caráter desportivo, viessem a manipulá-

las, subordinando-as, de modo ilegítimo, o seu poder de controle. 

 

O regime jurídico específico das associações não prevê qualquer disposição sobre o 

exercício do direito de voto nestas entidades associativas. Nesse contexto, Uinie Caminha154 

alerta: 

 

[…] Note-se que a disciplina das associações é bastante suscinta no Código 

Civil, que lhe dedica apenas nove artigos. 

Se por um lado a disciplina concisa serve a dar aos associados maior liberdade 

para organizar a associação de maneira mais adequada aos seus fins, por outro 

possibilita a prática de abusos por parte dos associados e favorece mesmo a 

utilização da forma jurídica da associação para fins que não seriam 

apropriados a esse tipo de pessoa jurídica. 

 

Pelo princípio majoritário, a vontade da maioria vincula a minoria. No caso das 

sociedades, a contribuição financeira de cada sócio (capital social) e, portanto, o interesse 

proporcional que cada um deles tem na distribuição dos dividendos, dá peso ao voto. 

Dessa forma, o capital social subscrito por um sócio é considerado para o cômputo dos 

votos e atingimento dos quóruns legais ou estatutários. Por exemplo, para alteração do contrato 

social de uma sociedade limitada são necessários os votos correspondentes, no mínimo, a três 

quartos do capital social,155 pouco importando a quantidade de sócios que detêm as quotas 

correspondentes àquele percentual do capital. 

Parte do racional da distribuição do poder político pode ser explicada pelo fato de que, 

nas sociedades, uma maior participação no capital traz, também, uma maior assimilação de 

risco. Contudo, essa relação entre risco e poder político não é verdadeira nas associações. 

Assim, diferentemente das sociedades limitadas e das sociedades anônimas, em que o 

princípio majoritário remete, em regra, à participação majoritária no capital social da sociedade 

empresária, nas associações o princípio majoritário está relacionado à quantidade de associados, 

ou ao voto por cabeça. 

Nas associações, em regra, cada associado tem direito a um voto; no entanto, é possível 

que se estabeleçam outros arranjos políticos, conforme previsão no estatuto social de cada 

associação de classe, usando como base legal para tanto a disposição do artigo 55 do Código 

 
154 CAMINHA, Uinie. Op. cit., p. 291. 
155 Cf. artigo 1.076, inc. I, c/c artigo 1.071, inc. V, do Código Civil. 
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Civil, que estabelece a igualdade de direitos entre os associados, mas, por outro lado, permite 

que sejam instituídas categorias de associados com vantagens especiais.156 

Não é incomum, por exemplo, encontrar nos estatutos sociais de associações de classe 

a figura do associado fundador com poder de decisão diferenciado em relação aos demais 

associados, seja pelo voto com maior peso para aprovação de determinadas matérias, seja pelo 

direito de veto, este bem mais raro.157 

Considerando que o poder de eleger a maioria dos administradores é um dos elementos 

caracterizadores do poder de controle, a proibição de eleição de administradores pelos 

associados fundadores na redação original do artigo 59 do Código Civil foi desenhada de forma 

específica a atenuar a existência de um poder de controle na associação. Sobre o tema, Miguel 

Reale158 defendeu: 

 

A questão mais delicada se refere à eleição dos dirigentes pela assembléia 

geral, porquanto se configuram várias hipóteses à luz do estatuto social, 

devendo-se considerar, desde logo, proibida a eleição por outro órgão que não 

seja a assembléia geral, como, por exemplo, os chamados associados 

fundadores. 

 

A vedação ao abuso no exercício do direito de voto ou ao voto em conflito de interesses 

ingressa no regime jurídico das associações analogicamente, tendo em vista a similaridade da 

ratio das deliberações colegiadas em sociedades e associações, mormente às associações de 

classe.159 

O controle do exercício do voto em conflito de interesses apresenta-se como um 

importante limite estrutural ao poder de controle, estando relacionado com os deveres 

fiduciários inerentes à gerência do patrimônio de terceiros representados pelos deveres 

fiduciários dos administradores.160 

O Código Civil dispensa um tratamento tímido em relação ao abuso no exercício do 

direito de voto e o voto em conflito de interesses: 

 
156 Código Civil, art. 55: “Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com 

vantagens especiais.” 
157 “Artigo 14 - Todos os associados terão direito a voto nas Assembleias Gerais, reservado o exercício de voto 

qualificado (com peso três) aos associados fundadores e efetivos em todas as deliberações associativas.” 

(ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA – INTERFARMA. Estatuto social. 

Disponível em: https://www.interfarma.org.br/public/assets/site/docs/estatuto-social-05-09-19-registrada-em-

cartorio.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021). 
158 REALE, Miguel. As associações no novo código civil. 2003. Disponível em: 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/assncc.htm. Acesso em: 12 jul. 2020. 
159 Sobre a analogia, ver a seção 2.5 deste trabalho. 
160 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 156-157. 
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Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir 

sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de 

votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 

§ 1º - Para formação da maioria absoluta são necessários votos 

correspondentes a mais de metade do capital. 

§ 2º - Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de 

empate, e, se este persistir, decidirá o juiz. 

§ 3º - Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação 

interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove 

graças a seu voto. 

 

De acordo com a redação do parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código Civil, o controle 

do exercício do direito de voto é realizado a posteriori, ensejando indenização somente na 

hipótese em que o voto do sócio com interesse conflitante ao da sociedade tenha sido decisivo 

para aprovação daquela matéria contrária aos interesses da sociedade. 

Dado que o abuso no exercício do direito de voto recebeu pouca regulação no âmbito 

das sociedades simples, a LSA é utilizada supletivamente para compor a lacuna de 

regulamentação existente, sendo, igualmente, aplicável por analogia às associações. Nesse 

sentido, o conceito do abuso do voto está regulado de forma mais completa no artigo 115 da 

LSA: 

 

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 

considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à 

companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, 

vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a 

companhia ou para outros acionistas. 

§ 1º - O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral 

relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do 

capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em 

quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver 

interesse conflitante com o da companhia. 

§ 2º - Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que 

concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem 

prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. 

§ 3º - O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do 

direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. 

§ 4º - A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem 

interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá 

pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as 

vantagens que tiver auferido. 

 

Porque a intenção é aplicar o dispositivo acima analogicamente às associações, no 

exercício da sua interpretação, serão livremente utilizadas expressões como “associação” e 

“associados” no lugar de “companhia” ou “acionistas”. 
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De acordo com a LSA, o direito de voto deve ser exercido no interesse da associação, 

sendo considerado abusivo se exercido: (i) com o fim de causar dano à associação ou a outros 

associados; (ii) com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus; e (iii) 

de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a associação ou para outros associados. 

No parágrafo 1º do mesmo artigo 115, a LSA traz hipóteses exemplificativas concretas 

em que o associado não poderia votar: (i) aprovação de suas contas como administrador; e (ii) 

em quaisquer outras matérias que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver 

interesse conflitante com o da associação.161 

Sobre a proibição de voto (conflito formal) e o conflito de interesses (conflito material), 

Luiz Gastão Paes de Barros Leães162 leciona: 

 

À semelhança do que ocorre no direito alemão e no direito italiano, a doutrina 

e a jurisprudência brasileiras fazem uma distinção entre as hipóteses supra-

apontadas, estabelecendo regimes diferenciados para a vedação do voto e o 

conflito de interesses. Haveria vedação de voto nas situações de patente 

colisão formal, sem que haja necessidade do exame de outros indícios para 

configuração dos interesses conflitantes, relacionados nas três primeiras 

hipóteses do § 1º do art. 115 citadas. Nessas hipóteses, a violação da proibição 

acarreta, automaticamente a nulidade do voto e a consequente anulabilidade 

da deliberação, se o voto for determinante para a formação da maioria. Aqui 

o legislador estabeleceu, bom base em precisas circunstâncias formais, um 

controle ex ante da legitimidade do voto em assembleia, sendo de todo 

dispensável perquirir acerca da ocorrência do prejuízo para a companhia ou 

para os outros acionistas, uma vez que o perigo do dano, como acentua 

Galgano, acha-se, no caso, in re ipsa. 

 

Essas, portanto, seriam as hipóteses de conflito formal, que atraem um controle ex ante 

baseada em uma presunção absoluta do legislador. Acrescenta, ainda, o mesmo autor163: 

 

Já a última hipótese regulada no dispositivo legal citado, relativa às 

deliberações em que o acionista tiver “interesse conflitante com o da 

companhia”, requer um regime distinto, na medida em que a circunstância que 

o determina é inteiramente diversa. […] No caso de conflito de interesse, a 

configuração do impedimento requer um juízo de mérito da deliberação da 

assembleia, para se apurar se há, no caso, um conflito substancial de 

interesses. Nessa hipótese, o controle da existência de colisão é ex-post, pois 

só pode ser verificado mediante o exame do conteúdo da deliberação. 

 

 
161 Propositadamente, excluiu-se das hipóteses “o laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do 

capital social” porque na associação não há formação de capital social, tampouco aporte de bens dos associados para 

a formação do capital social. 
162 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Novos pareceres. São Paulo: Singular, 2018, p. 631. 
163 Ibidem, p. 631-632. 
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Assim, as hipóteses legais que precisam de um complemento valorativo para se chegar 

a um consenso sobre a real existência do conflito de interesses (conflito material) somente 

poderão ser avaliadas depois de proferido o voto, ainda que a legislação dê o mesmo tratamento 

jurídico a todas as hipóteses, qual seja, a proibição de votar. 

Sobre a interação entre as regras que disciplinam o conflito de interesses e o poder de 

controle, Fábio Konder Comparato164 acrescenta: 

 

A disciplina do conflito de interesse formal tem alcance bastante amplo, que 

faz dela limite estrutural por excelência ao poder de controle e que deve ser 

bem compreendido. A aplicação da regra de conflito de interesses formal deve 

permitir uma verdadeira alternância do controle, passando os minoritários a 

determinar os destinos da sociedade toda vez que o controlador tiver interesse 

particular envolvido na deliberação. […] O efeito final desse limite estrutural 

ao poder do controlador é uma maior profissionalização da condução geral 

dos negócios da sociedade mesmo na esfera do acionista e à proteção do 

interesse próprio da sociedade. O conflito de interesses substancial ou atual é 

a regra geral de conflito. Consiste em última instância em um critério de culpa, 

constituindo um limite comportamental (e não propriamente estrutural) ao 

poder de controle (pois não contém nenhuma proibição ex-ante). 

 

Na prática, os estatutos sociais das associações são completamente silentes quanto ao 

tratamento do voto em conflito de interesses. 

Como já pontuado, a gestão das associações é comumente protagonizada por 

administradores indicados pelas empresas associadas, criando potenciais situações de conflito 

decorrentes da intensa e constante negociação entre os interesses individuais de cada associado 

e o interesse geral da associação. 

Especificamente com relação ao conflito de interesses formal que impede o associado 

de votar na deliberação de aprovação de suas contas como administrador da associação, 

questiona-se se teria aplicação aos associados pessoas jurídicas em face de atos praticados pelos 

administradores, pessoas físicas indicados e remunerados por um dos associados. 

Também é comum que os associados sejam representados nas assembleias gerais das 

associações pela mesma pessoa física indicada para assumir um cargo na administração da 

associação. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM),165 por meio do Ofício 

Circular/CVM/SEP/n. 2/2020, orienta as companhias abertas no sentido de aplicar a regra do 

 
164 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 158-159. 
165 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Ofício Circular/CVM/SEP/n. 2/2020. Disponível em: 

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sep/oc-sep-0220.html. Acesso em: 01 ago. 2020. 
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conflito de interesses quando o acionista estiver sob a sua completa influência, em conceito 

aberto e não necessariamente vinculado ao poder de controle: 

 

Segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 115 da Lei n. 6.404/76, o acionista 

não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de 

avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à 

aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que 

puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante 

com o da companhia. 

[…] 

Na mesma ocasião, o Colegiado reiterou o entendimento já expresso nos autos 

do Processo Administrativo Sancionador CVM n. RJ2014/10060, julgado em 

10.11.2015, no sentido de que o acionista administrador também está 

proibido, nos termos do artigo 115, parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76, de votar 

na deliberação relativa à tomada de suas contas, por intermédio de sociedade 

sob sua completa influência. Destacou-se que, se a norma procura afastar da 

deliberação a vontade do administrador, não é lógico nem razoável admitir 

que essa vontade se manifeste por meio diverso, mas com a mesma 

efetividade. 

 

A regra é válida, portanto, para afastar o voto conflitado, não sendo razoável permitir 

que esse mesmo conflito se opere, ainda que por meio diverso. 

A orientação da CVM se pautou no julgamento do Processo Administrativo Sancionador 

CVM n. RJ2014/10060, julgado em 10 de novembro de 2015,166 em que foi aplicada a 

penalidade de inabilitação temporária para o exercício do “cargo de administrador, ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras 

entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários” em 

desfavor de Eike Fuhrken Batista, com base nas conclusões do voto relator, acompanhado pela 

unanimidade dos membros do Colegiado: 

 

48. Em suma, retomando a análise do mérito da acusação, concluo, à luz das 

considerações expostas acima, que Eike Batista infringiu a proibição 

estabelecida no art. 115, § 1º, da Lei n. 6.404/76 ao votar, por meio das 

sociedades Centennial Mining e Centennial Equity, na aprovação das contas 

da administração referentes ao exercício findo em 31.12.2013, por ocasião da 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 2.5.2014. 

49. Em virtude de tudo quanto foi exposto neste voto, entendo que o Acusado 

tinha (ou deveria ter) plena consciência de que estava infringindo a lei ao 

manifestar sua vontade na deliberação social por meio de duas sociedades 

unipessoais, integralmente sob seu comando. Em definitivo, a sua conduta foi 

típica, antijurídica e culpável. 

 
166 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Processo Administrativo Sancionador n. RJ2014/10060. 

Rel. Dir. Pablo Renteria, Pres. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 10 nov. 2015. Disponível em: 

http://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2015/20151110_PAS_RJ201410060.html. Acesso em: 01 

ago. 2020. 
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50. Convém observar que, ao intervir ilegalmente na deliberação relativa à 

aprovação das contas da administração, Eike Batista frustrou o direito 

essencial dos acionistas, previsto no art. 109, inciso III, da Lei n. 6.404/76, 

que consiste na fiscalização da gestão dos negócios sociais. Como à época 

controlava indiretamente a Companhia, Eike Batista sobrepôs a sua vontade à 

dos demais acionistas, impedindo que estes últimos pudessem apreciar 

desembaraçadamente o desempenho da administração durante o exercício de 

2013. O Acusado agiu em causa própria para obter, por meios ilícitos, a 

exoneração de sua responsabilidade perante a Companhia. 

51. Cuida-se, na minha avaliação, de conduta incompatível com aquela que se 

espera do administrador de companhia aberta. A infração é especialmente 

reprovável, a justificar a cominação de penalidade proporcional à sua 

gravidade. No entanto, levarei em consideração que o Acusado não é 

reincidente. 

52. Desse modo, voto, com base no art. 11, inciso IV, da Lei n. 6.385/76, na 

condenação de Eike Fuhrken Batista à penalidade de inabilitação temporária 

pelo prazo de 5 (cinco) anos para o exercício do cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição 

ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão 

de Valores Mobiliários. 

 

A despeito de o caso em discussão não traduzir situação idêntica à das associações, é 

possível extrair o princípio básico de que o administrador não poderá influenciar no julgamento 

das suas próprias contas, ainda que indiretamente. Nesse caso, o conflito será sempre formal, 

ficando o associado/administrador impedido de votar em assembleia. 

No caso das associações de classe, o administrador é indicado por uma ou mais empresas 

associadas. É comum que a pessoa física indicada para a administração da associação de classe 

ocupe um cargo de relevância na estrutura organizacional da empresa que o indicou, ainda que 

não seja necessariamente seu sócio ou acionista, tampouco seu controlador. 

O representante da empresa associada e administrador da associação é quem, 

usualmente, representa a empresa associada nas deliberações assembleares da associação, 

inclusive nas deliberações que envolvam a apreciação as contas da administração da associação 

(da qual faz parte),167 podendo haver conflito de interesses entre o próprio administrador, que 

quer ter as suas próprias contas aprovadas, e a empresa associada, que tem interesse em isento 

controle das contas da associação. 

O voto é, portanto, um direito da empresa associada, externado por meio do seu 

representante, que, no caso, coincide com o administrador da associação. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE), especificamente no âmbito das associações, se posicionam 

 
167 Nas associações de classe, é mais comum que a competência para aprovação das contas da administração seja 

tomada da assembleia geral de associados. 
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contrariamente à existência de conflito de interesses nas deliberações que envolvam aprovação 

de contas: 

 

A pessoa que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante 

com o da organização em determinada deliberação deverá comunicar 

imediatamente o fato e abster-se de participar da discussão e da votação desse 

item, ainda que esteja representando terceiros. Não há, contudo, conflito de 

interesses no exercício de voto em deliberações sobre aprovação de contas, 

eleição de dirigentes ou apreciação de reformas do Estatuto Social.168 

 

Considerando a natureza e objetivos da publicação do IBGC e do GIFE, que é um guia 

de boas práticas de governança e não uma obra doutrinária ou acadêmica, não são apresentadas 

as razões que levaram à conclusão peremptória de que não há conflito de interesses em 

deliberações que envolvam aprovação de contas, eleição de dirigentes ou apreciação de 

reformas do estatuto social. 

Embora não exista uma orientação legal direta nesse sentido, por todo o esforço 

interpretativo das regras que norteiam o conflito de interesses e o exercício abusivo do voto no 

âmbito das sociedades e aplicáveis, por analogia, às associações, parece fazer sentido que esse 

administrador, que claramente se encontra em situação de conflito de interesses, não represente 

a associada em deliberações que envolvam a aprovação das contas da administração da qual faz 

parte. 

 

3.3 Requisitos para a admissão de associados nas associações de classe 

 

Não há na legislação uma regra que impeça diretamente a imposição de restrições ao 

ingresso de associados nos quadros de uma associação. Tal fato deriva do livre exercício do 

direito de se associar ou permanecer associado. 

Nesse sentido, Alfredo de Assis Gonçalves Neto169: 

 

O princípio constitucional da liberdade de associação (CF, art. 5º, inc. XVII), 

inaplicável às sociedades, não impede que sejam estabelecidas restrições para 

a admissão de associados, uma vez que também há o princípio da liberdade de 

não se associar (CF, art. 5º, inc. XX), que não se restringe ao direito de não 

ingressar em uma associação, visto que ele abriga, igualmente, o não se 

associar a quem não queira. 

 

 
168 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC; GRUPO DE INSTITUTOS 

FUNDAÇÕES E EMPRESAS – GIFE. Op. cit., p. 29. 
169 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O estatuto da associação… Op. cit., p. 15-16. 
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Por consequência, o direito de associação, e o seu desdobramento de escolher a quem 

se quer se associar, se projeta na autonomia para estipulação das cláusulas do estatuto social da 

associação. Em conexão com essa liberdade, é comum notar a estipulação de requisitos que 

devem preencher os interessados para o ingresso nos quadros associativos, e, no caso das 

associações de classe, esses requisitos estão geralmente vinculados à atuação no mercado 

fomentado pela associação. 

Eventualmente, o estatuto social da associação não dispõe de regras objetivas, de modo 

que os seus termos permitem que novos associados tenham o seu ingresso autorizado ou negado 

por determinado órgão deliberativo ou administrativo da associação, sem exigência de que a 

negativa seja justificada. 

A conduta descrita acima, por si só, não é lida como uma violação ao artigo 54, inciso 

II, do Código Civil, que estabelece que o estatuto das associações deverá conter os requisitos 

para admissão dos associados.170 A redação do inciso II é por demais genérica para dar a 

entender que os requisitos haveriam de ser objetivos e que daí nasceria um direito de ingresso 

nas associações a ser exercido pelo interessado contra as próprias associações. 

Essa teoria é reforçada pelo caráter personalíssimo conferido à relação associação versus 

associado, por meio da regra da intransmissibilidade da qualidade de associado, se o estatuto 

não dispuser de forma diversa, prevista no artigo 56 do Código Civil: 

 

Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser 

o contrário. 

Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do 

patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si, na 

atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo 

disposição diversa do estatuto. 

 

Portanto, como regra, não há vedação para que a associação negue o ingresso de 

determinado interessado em se associar aos seus quadros. Sobre essa questão, Marcelo Xavier 

Leonardo reforça a importância de se avaliar o subtipo associativo, a estrutura organizacional 

interna à associação e o seu papel na sociedade.171 

No caso das associações de classe, é possível que elas sejam, por exemplo, responsáveis 

por conceder alguma espécie de “selo de qualidade” para os seus associados ou para produtos 

desenvolvidos ou comercializados por eles; ou a associação de classe pode possuir legitimidade 

 
170 Código Civil, art. 54: “Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: […] II - os requisitos para a 

admissão, demissão e exclusão dos associados;” 
171 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. Op. cit., p. 129. 
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para participar diretamente de algum processo de normalização do seu setor econômico; ou, 

ainda, atue no advocay de interesse do mercado em que estão inseridos os seus associados. 

Nesses casos, não parece funcionar a lógica da liberdade irrestrita quanto aos requisitos 

para ingresso no quadro associativo da associação de classe, sobretudo se estes sequer tenham 

sido objetivamente estabelecidos e dependam, tão somente, da aprovação de órgão deliberativo 

ou administrativo da associação. 

Nesse cenário, é possível notar uma potencial violação à igualdade entre empresas 

concorrentes em um mesmo mercado, no âmbito de uma relação estritamente privada, com 

reflexos em princípios fundamentais, certamente com maiores desdobramentos no campo das 

regras concorrenciais. 

Todos os exemplos tocam questões concorrenciais, que, embora não sejam objeto de 

profunda análise no presente trabalho, bem ilustram as consequências da vedação injustificada 

do ingresso de associados no quadro das associações de classe. 

Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco172 se posicionaram 

no sentido justamente de uma limitação à recusa injustificada do ingresso de associados em 

associações que exerçam funções públicas: 

 

Já se disse, a esse respeito, que “quanto menos privada é uma associação, mais 

penetrante é a intervenção judicial” que enseja. A tais tipos de associações não 

se abriria margem para a recusa, por mero capricho ou malícia, de um 

pretendente a associado. Deve-se ter presente que os direitos fundamentais 

não são ilimitados. Admitem restrições, algumas das quais resultantes da 

necessidade de se harmonizarem direitos fundamentais do indivíduo com 

direitos característicos da coletividade organizada. Esses conflitos podem 

ocorrer, de modo especial, mas não único, no que tange ao ingresso nas 

associações (quando se recusa o ingresso de um interessado), como também 

no que tange à expulsão de sócio. 

Assim, associações com meta de representação de interesses não poderiam 

recusar o ingresso nelas de todos os abrangidos pela atividade ou pelo grupo 

que dizem representar. Isso pode ser justificado aludindo-se à doutrina dos 

atos próprios — “quem pretende assumir a condição de porta-voz ante as 

instâncias públicas e nas relações sociais dos interesses de uma certa 

coletividade de pessoas deve permitir que confluam à formação da vontade do 

grupo todas as correntes de opinião que se formam no conjunto das pessoas 

que dizem representar”. Para exemplificar, uma associação de procuradores 

de uma autarquia, formada para defender os interesses da classe, não poderia 

recusar-se a admitir um integrante da carreira no seu quadro de associados. 

 

 
172 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 452-453. 
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Nesse particular, as associações de classe que assumem uma função pública, 

consubstanciada pelo fim social de desenvolver o mercado em que estão inseridas as empresas 

associadas e que, portanto, servem de porta-voz para os interesses dos atores desse mercado, 

devem, obrigatoriamente, manter em seus estatutos sociais regras objetivas para ingresso de 

associados, gerando para as demais pessoas jurídicas que compõem aquele setor econômico um 

verdadeiro direito de ingresso na associação. 

 

3.4 O financiamento das associações de classe empresarial como fonte de poder 

 

O patrimônio das associações de classe, em regra, é formado substancialmente pelas 

contribuições compulsórias dos seus associados. Nas associações de classe, as contribuições 

associativas nem sempre são igualmente fixadas entre os associados. É bem comum que o porte 

da empresa associada influencie no valor da contribuição de cada associado. 

O valor das contribuições associativas obedece aos critérios determinados pelos órgãos 

da governança da associação e frequentemente não estão expostos nos estatutos sociais das 

associações. Na mesma lógica já explorada de que as associações reproduzem as estruturas de 

poder de um mercado, também na fixação das contribuições é muito comum que exista alguma 

relação entre o valor da contribuição e o porte da empresa associada. Para tanto, são adotados 

critérios que buscam refletir essa diferenciação como o valor do capital social ou o valor do 

faturamento, dentre outros possíveis. 

Nesse sentido, as contribuições das empresas de maior porte são também maiores e, 

normalmente, são mais representativas quando se analisa toda a receita de uma associação. Se 

essas contribuições mais vultosas forem convertidas em maior poder político, ainda que não de 

maneira formal (seja um poder de controle ou influência determinante), consolida-se uma 

assimetria potencialmente incompatível com a função das associações. 

Como já observado, a racionalidade de união de esforços em uma associação de classe 

está ligada, em algum nível, a um cálculo prospectivo do custo-benefício de um fim, com 

maximização dos ganhos individuais a partir da ação conjunta. 

É natural, portanto, que um associado rejeite a ideia de desigualdade nos esforços se 

essa desigualdade não for proporcional ao benefício. No momento em que os critérios de 

diferenciação dos valores das contribuições associativas não são bem definidos no estatuto 

social, suscitam-se dúvidas quanto à transparência das ações da associação para o atingimento 

do seu fim social — que deve ser sempre coletivo — podendo, ainda, camuflar os interesses 

reais dos associados que arcam com maiores contribuições.  
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4 RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS PARA O EQUILÍBRIO DE PODER NAS 

ASSOCIAÇÕES DE CLASSE EMPRESARIAL 

 

Num contexto em que é natural que exista uma dominância de poder, os efeitos dessa 

assimetria de poder no âmbito interno das associações de classe podem ser minimizados por 

meio da instituição de boas práticas de governança corporativa que incentivem a persecução do 

fim associativo e a preservação da função do instituto. 

Propõe-se, portanto, que, por meio de mecanismos eficazes de governança corporativa, 

evite-se a captura da associação de classe para atingimento do interesse próprio das empresas 

dominantes. 

A governança corporativa foi definida pelo IBGC como um sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. A governança corporativa envolve o 

relacionamento entre sócios, conselho de administração, diretoria e órgãos de fiscalização, bem 

como outras partes interessadas (stakeholders).173 

Também segundo o IBGC, os princípios básicos da governança corporativa são: (i) 

transparência, no sentido de disponibilizar para os interessados as informações que sejam 

relevantes e não apenas aquelas impostas pela legislação; (ii) equidade, i.e., tratamento 

isonômico de todos os associados e stakeholders; (iii) prestação de contas (accountability), ou 

seja, prestação de contas de modo “claro, conciso, compreensível e tempestivo”; e (iv) 

responsabilidade corporativa, que consiste em zelar pela viabilidade econômico-financeira da 

organização.174 

A governança corporativa se apresenta como um mecanismo de autorregulação que, se 

aplicado de modo eficaz, neutraliza ou minimiza as discussões sobre as estruturas assimétricas 

de distribuição do poder no âmbito das associações de classe e as legitima como entidades 

representativas do interesse e da vontade geral das empresas de um segmento de mercado. 

Além disso, uma estrutura de governança corporativa madura pode evitar a confusão de 

papéis comumente notada nas associações de classe, em que um mesmo profissional pode 

figurar como gestor executivo, associado, conselheiro ou fiscal. A coincidência da pessoa 

natural que ocupa um cargo e exerce a representação do associado reforça essa confusão de 

identidades e atribuições. 

 
173 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC. Código das melhores práticas de 

governança corporativa. 5.ed. São Paulo: IBGC, 2015, p. 20. 
174 Ibidem, p. 20-21. 
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Com base no comportamento disfuncional das associações de classe observado e 

descrito no presente trabalho, as recomendações abaixo foram identificadas como mecanismos 

eficientes para promover o equilíbrio de poder, minimizando os efeitos da ordem natural do 

mercado competitivo e utilitarista no âmbito interno dessas entidades, e privilegiando a função 

do instituto. 

 

4.1 Assembleia geral 

 

A assembleia geral é o ambiente natural de ampla participação dos associados, em que 

devem ser deliberadas matérias de relevância para a associação e, consequentemente, para a 

representatividade que esta tem do segmento de mercado que faz parte. 

No âmbito das associações, esse fórum ganha ainda maior relevância quando comparado 

às sociedades empresárias, isto porque, nas associações, o voto é por cabeça, portanto, 

dissociado do capital social, que sequer existe nas associações. Tal fato confere igual peso de 

voto aos associados. Além disso, não há arquitetura jurídica similar aos acordos de acionistas 

ou quotistas, em que os sócios celebram um acordo de voto, podendo, ainda, deliberar sobre as 

matérias da ordem do dia da assembleia geral em uma reunião prévia, esvaziando o momento 

da assembleia geral. 

Assim, para garantir que a associação de classe, de fato, cumprirá o seu papel de 

representar todo um segmento de mercado, é importante que os associados possam ser ouvidos 

sobre temas estratégicos. Por exemplo, a decisão sobre a propositura de uma ação judicial, 

especialmente uma ação civil pública, é tema estratégico, inclusive com potencial de captura 

da associação de classe para atingimento do interesse próprio das empresas dominantes e não 

da classe empresarial considerada como uma massa homogênea. 

Uma forma de investir de poder o órgão máximo e mais democrático da associação é 

permitir e incentivar a participação do maior número possível de associados nas assembleias 

gerais. Isso pode ser feito por meio de métodos de convocação eficazes e pela determinação de 

rol de competências relevantes para a consecução da finalidade da associação. 

É recomendável que a assembleia geral seja responsável pelo direcionamento dos fins 

sociais. Para tanto, convém atribuir-lhe, via estatuto social, e em adição às competências 

obrigatórias previstas no art. 59 do Código Civil (destituição de administradores e a alteração 

do estatuto social), competência para disciplinar matérias de interesse social, especialmente 

aquelas sensíveis para garantir que a associação de classe cumpra a sua função de bem 

representar o mercado, atendendo, assim, às suas finalidades de caráter público. 
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Deve ser evitada a utilização da figura de associados fundadores ou similares com 

concentração de poder nas decisões que afetem os interesses dos associados. Os interesses dos 

associados devem ser considerados indistintamente, como uma massa homogênea. 

Na mesma linha, o conselho consultivo, ou conselho de administração, ou conselho 

deliberativo, como for chamado na associação de classe em específico, não deve, em sua 

competência estatutária, concentrar todos os poderes de direcionamento das ações da 

associação de classe, sobretudo em associações que envolvam segmentos de mercado com 

número reduzido de empresas atuantes. 

 

4.2 Administração 

 

Em linha com as recomendações para a assembleia geral da subseção anterior, deve-se 

evitar que administração seja um meio de atingimento do interesse específico das empresas 

dominantes, considerando-se o sistema de indicação dos ocupantes de cargos da direção e do 

conselho da associação de classe, que comumente são indicados e remunerados pelas empresas 

associadas. 

Esse problema pode atingir de forma ainda mais aguda a função do instituto se a 

administração, em qualquer caso, se perpetua no comando da entidade. Aumentam, assim, as 

chances de se conferir maior relevo aos interesses privados e específicos dos associados que 

indicaram os administradores da associação em detrimento do interesse dos associados 

homogeneamente considerados. 

Desse modo, sempre que o porte da associação permitir, é recomendável a indicação de 

conselheiros externos independentes e diretores de mercado, estes últimos remunerados pela 

própria associação, de forma a conciliar a independência profissional, incentivando a orientação 

de que os objetivos e interesses da associação de classe devem prevalecer em relação aos 

objetivos individuais dos associados. 

Não sendo compatível com o modelo adotado pela associação, é recomendável a 

alternância das indicações dos profissionais que comporão a administração da entidade entre os 

associados. Ainda, em existindo categorias de associados com direito a indicar conselheiros ou 

diretores (e.g., associados fundadores), garantir que os demais associados sejam representados 

no conselho ou diretoria, a exemplo do que ocorre em relação aos acionistas minoritários na 

LSA. 
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4.3 Exercício do direito do voto 

 

A governança das associações de classe também deve coibir o abuso de voto ou o voto 

em conflito de interesses. Isso é mais um mecanismo para impedir que a associação de classe 

seja submetida à dominância de poder e, por consequência, aos interesses egoísticos de algumas 

empresas associadas. 

É legítimo que o estatuto social das associações de classe confira direitos diversos a 

associados classificados em categorias diferentes. Por exemplo: não há óbice para que um 

associado pesquisador (instituição de ensino ou professor) tenha o seu direito de voto limitado 

ao não votar em determinadas matérias ou ter atribuído peso menor ao seu voto. Há diversas 

explicações para tanto considerando os fins sociais da entidade que mais comumente tocarão o 

fomento ao segmento de mercado em que estão inseridas as empresas associadas. 

Por outro lado, não parece existir uma explicação tão evidente que justifique a 

diferenciação dos pesos dos votos de empresas associadas apenas por terem fundado a 

associação (os associados fundadores). 

Desse modo, o estatuto social deve diferenciar as categorias de associados de forma a 

agrupá-los por suas similaridades, de modo que faça sentido, reduzindo ou ampliando os seus 

poderes de voto conforme esteja mais alinhado com os fins sociais e com a representatividade 

da associação de classe. 

Ainda, quanto ao exercício do direito de voto, o estatuto social deve prever de forma 

clara o tratamento que será dado ao abuso do exercício do direito de voto e ao voto em conflito 

de interesses igualmente para evitar que uma empresa ou um grupo de empresas associadas 

atuem privilegiando os seus próprios interesses em detrimento dos interesses da massa 

homogênea de associados. Dessa forma, impõe-se um eficaz limitador a uma eventual 

dominância de poder de um associado ou de um grupo de associados nociva à finalidade social 

da associação de classe. 

Por fim, o administrador indicado por uma empresa associada não deve representar este 

mesmo associado em conclave para apreciação das contas da administração da qual faz ou fez 

parte. Nesse caso, a recomendação é que outra pessoa física represente a empresa associada no 

conclave que deliberar sobre as contas da administração. 

As limitações sugeridas devem constar expressamente nos estatutos sociais das 

associações de classe.  
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4.4 Admissão de associados 

 

Como visto em diversas passagens do presente trabalho, os interesses para a constituição 

das associações de classe são privados das empresas associadas, no entanto, as finalidades são 

públicas, mormente quando se trata da representatividade de um segmento de mercado. 

Não se deve delegar à associação de classe — ente privado — a admissão ou recusa de 

empresas do segmento econômico que pretende representar, por mera liberalidade, uma vez que 

esse “poder” poderia ser utilizado para excluir determinados atores do mercado dos potenciais 

benefícios gerados pela associação à classe empresarial de um modo geral. 

À associação de classe é conferido o direito de eleger os requisitos que o associado deve 

atender; no entanto, uma vez previstos de forma objetiva no estatuto social, devem ser 

observados nos processos de admissão das empresas requerentes. 

Assim, o estatuto social da associação de classe não deve conter regras restritivas ao 

ingresso de novos associados. Os requisitos de admissão devem ser fundamentados em critérios 

claros, objetivos, razoáveis e completamente alinhados com a missão da associação, não sendo 

recomendável, portanto, que os interessados em se associar sejam aprovados 

discricionariamente por integrantes de um órgão da administração, seja a assembleia geral, o 

conselho ou a diretoria. Devem ser afastadas as opiniões individuais, ainda que coletivamente 

consideradas. O que deve valer é o atendimento, pela empresa interessada, aos requisitos postos 

no estatuto social de forma pragmática. 

As disposições estatutárias devem garantir aos interessados que compõem aquele 

determinado setor econômico, desde que cumpridos os requisitos motivadamente eleitos, um 

verdadeiro direito de ingresso nos quadros da associação de classe. 

 

4.5 Financiamento 

 

Nas associações, não é verdadeira a regra societária de que o maior investimento de 

capital representa maior acesso aos resultados gerados, incluindo a maior assunção de riscos. 

Considerando que as empresas associadas, ao participarem de uma associação de classe, 

naturalmente desejam, ainda que indiretamente, maximizar os seus ganhos individuais a partir 

da atuação conjunta, o maior investimento de capital não deve significar um maior peso no 

exercício dos seus direitos políticos, sob pena de a assimetria de poder ser utilizada em benefício 

dos interesses individuais da empresa associada com contribuição maior. 
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Assim, é recomendável que o estatuto social da associação tenha regras claras quanto 

aos critérios de fixação das contribuições associativas compulsórias. Convém, em particular, 

definir critérios para a diferenciação dos associados segundo o seu porte, como, por exemplo 

capital social ou faturamento, evitando que, por meio de aportes voluntários mais vultosos, 

determinadas empresas assumam uma posição assimétrica de poder em relação às demais. 

Ainda, é muito comum que o custo de determinadas iniciativas das associações de classe 

seja repartido apenas entre os associados interessados em que aquela iniciativa seja executada. 

Na prática, essa conduta pode dar margem para que decisões sensíveis e estratégicas sejam 

tomadas por uma empresa ou um grupo de empresas que não representam os interesses dos 

associados homogeneamente considerados. 

Nesses casos, a contribuição com a despesa específica passa a ser desproporcionalmente 

determinante para a tomada de decisão, ao invés da análise da conveniência da iniciativa em si, 

especialmente quanto ao seu grau de aderência com a finalidade da associação. 

Para evitar situações como essas, a decisão deve estar dissociada do rateio de despesas, 

ou seja, a decisão pela implementação da iniciativa deve ser tomada no fórum de governança 

apropriado no âmbito da associação, e não apenas pelas empresas associadas que demonstrarem 

interesse pela execução daquela determinada iniciativa. 
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CONCLUSÃO 

 

As associações de classe são estruturas jurídicas organizadas para o fomento de 

finalidades não lucrativas das empresas associadas. Essas finalidades envolvem a expansão, a 

eficiência e a regularidade de seu segmento de mercado. 

Essas finalidades não poderiam ser facilmente alcançadas pela atuação singular, 

descentralizada das empresas concorrentes. Por outro lado, é conveniente — e no mais das 

vezes necessário — que a atuação concentrada dessas empresas ocorra por meio de uma pessoa 

jurídica distinta, e que seu regime jurídico não represente incentivo ao lucro: o ideal, aliás, é 

que esse regime tenha finalidades incompatíveis com o lucro. 

Conforme definidas no âmbito do presente trabalho, as associações de classe 

empresarial têm por objetivo fomentar o mercado em que estão inseridas as suas associadas, 

exercendo legitimamente a representação desse setor econômico diante de outros agentes 

privados e do Poder Público. Porque os seus fins sociais estão relacionados à representatividade 

de um segmento do mercado junto às instâncias públicas, contribuindo para e influenciando o 

estabelecimento de políticas públicas, as associações de classe, em geral, cumprem finalidades 

públicas. 

A partir da forma em que comumente estão estruturadas e organizadas as associações 

de classe, nota-se a existência de um poder assimétrico com a dominância de um grupo de 

associados em detrimento de outros. Esse poder decorre, naturalmente, das influências da 

assimetria econômica do próprio mercado competitivo e do controle dos meios de produção, 

replicando-se ao âmbito interno das associações de classe. 

O ambiente de desequilíbrio de poder não é, como se disse, por si mesmo nocivo ao 

mercado. Pelo contrário. Em regra, as associações de classe representam uma democratização 

de espaços que seriam naturalmente reservados para as empresas de maior porte, com mais 

estrutura e acesso a tecnologias mais avançadas, de modo que as empresas de menor porte — 

e, portanto, normalmente com menos acesso à informação e menor possibilidade de influenciar 

nas políticas públicas — também se beneficiam do ecossistema que a associação produz. 

A despeito disso, no momento em que a assimetria de poder é tão aguda ao ponto de 

estabelecer uma concentração nociva de poder no âmbito interno da associação de classe — 

momento em que um grupo de pessoas domina a estratégia e as diretrizes de atuação da 

associação de classe de forma perene —, o risco de disfunção do instituto se concretiza. 

Diante das análises expostas neste trabalho, a concentração excessiva de poder não se 

harmoniza com o cumprimento de finalidades públicas. A concentração nociva de poder em 
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associações de classe as deslegitima e, portanto, deve ser vista como um comportamento 

disfuncional. 

A concentração de poder no interior das associações de classe pode ser atenuada por 

mecanismos de governança corporativa que envolvam: 

 

a. Permissão e incentivo à participação dos associados nas assembleias gerais, 

atribuindo a esse órgão poderes para deliberar sobre matérias relevantes para a 

representatividade das empresas associadas; 

b. Indicação de administradores externos e, quando isso não for possível, garantia de 

alternância das indicações entre os associados, a fim de preservar a 

representatividade dos associados nos órgãos deliberativos e executivos da 

associação de classe; 

c. Previsão estatutária quanto ao tratamento do abuso do exercício do direito de voto e 

do voto em conflito de interesses, disciplinando, ainda, que o administrador indicado 

por um associado não deve representar este mesmo associado em conclave para 

apreciação das contas da administração da qual faz ou fez parte; 

d. Fixação clara e objetiva dos requisitos de admissão de novos associados, não sendo 

recomendado uma aprovação discricionária e imotivada de órgãos da administração, 

seja a assembleia geral, o conselho ou a diretoria; e 

e. Previsão de regras claras e transparentes quanto aos critérios de fixação das 

contribuições associativas compulsórias, com critérios objetivos para a 

diferenciação dos associados segundo o seu porte. 
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