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INTRODUÇÃO

S
aber como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide questões 
centrais sobre a organização da atividade econômica tem impacto 
direto sobre a segurança jurídica no ambiente de negócios bra-

sileiros. Contudo, a academia jurídica brasileira carece de pesquisas 
com esse recorte temático e esse método de abordagem, pois seu foco 
se volta, quase que exclusivamente, a análises jurídicas teóricas e dog-
máticas, de forma que, normalmente, casos julgados são selecionados 
e analisados sem o devido rigor metodológico.

Portanto, a necessidade de saber como questões fundamentais para a 
organização jurídica do exercício da atividade econômica são tratadas pelo 
STJ foi o que conduziu este projeto de pesquisa. A partir disso, análises 
quantitativas e qualitativas foram realizadas, com o intuito de permitir 
possíveis inferências sobre a atuação do STJ na matéria de Direito Socie-
tário. A pesquisa quantitativa, primeira etapa do projeto que a seguir será 
descrito, proporcionou a identificação de inúmeros julgados do STJ sobre 
a matéria. A busca por casos paradigmáticos norteou a seleção realizada 
sobre esses casos localizados na etapa quantitativa, cujos critérios serão 
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demonstrados mais adiante. Esta é a primeira pesquisa no âmbito do Di-
reito Societário no STJ, com análise abrangente e profunda do tratamento 
dado às questões jurídicas relativas a essa matéria. Busca-se identificar se 
existem padrões decisórios do STJ sobre as demandas de Direito Empre-
sarial, a fim de informar a tomadores de decisão, a acadêmicos, a advoga-
dos e ao público interessado como as controvérsias jurídico-empresariais 
podem ser decididas em linha com o posicionamento do STJ.

O objetivo geral deste estudo é explorar quantitativamente a base de 
dados do Superior Tribunal de Justiça em matéria de Direito Societário. 
A referida análise foi possível pela metodologia utilizada na coleta de 
dados, cuja descrição consta na seção I, a seguir. O objetivo específico 
foi analisar cinco grandes temas do Direito Societário nas decisões do 
Tribunal Superior, a saber: (i) a expressividade da matéria societária no 
STJ; (ii) as características dos processos societários; (iii) os temas mais 
recorrentes nos processos societários; (iv) o perfil dos maiores litigantes 
em Direito Societário no STJ, a partir da identificação das partes com 
maior volume de casos e da análise de seus processos; (v) a importância 
e a influência dos precedentes nas decisões do STJ.

Nesse sentido, duas técnicas de pesquisa foram utilizadas para 
alcançar esses objetivos: análise quantitativa e análise qualitativa. A 
pesquisa quantitativa foi dividida em duas etapas: (1) pesquisa ex-
ploratória necessária à elaboração do projeto de pesquisa submetido 
à avaliação da RPCAP e, (2) após a aprovação do projeto, pesquisa 
exploratória necessária à conclusão do projeto de pesquisa. Para a 
pesquisa exploratória preliminar, a equipe do Núcleo de Ciência de 
Dados Jurídicos da FGV Direito Rio fez um primeiro levantamento 
exploratório das decisões do STJ em matérias de Direito Empresarial, 
utilizando um duplo parâmetro de filtragem e seleção das decisões 
que comporiam o escopo da análise.

Primeiro, um recorte temático foi feito para identificar as decisões 
que mencionassem termos específicos do Direito Empresarial e, depois, 
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um recorte temporal nos casos em que as buscas foram feitas por área 
temática. Assim, definiram-se as palavras-chave, por assuntos especí-
ficos do Direito Empresarial e por autores, que permitissem filtrar, do 
conjunto total das decisões do STJ nos últimos dez anos, o subconjun-
to específico das decisões envolvendo matérias de Direito Empresarial. 
Para essa finalidade, foram utilizadas as seguintes chaves de pesquisa: 
(a) pesquisa por assunto – abertura de filial, abuso de direito, abuso de 
minoria, abuso de poder de controle, acordo de acionistas, acordo de 
sócios, affectio societatis, assembleia geral ordinária/extraordinária, 
benefício particular, Comissão de Valores Mobiliários, comitê de audi-
toria, compartilhamento de riscos, compliance/conformidade, conflito 
de interesses, conselho de administração, conselho fiscal, constituição 
por subscrição pública/particular, contrato social, debêntures, deben-
turistas, deliberações sociais, Departamento de Registro de Empresas 
e Integração, Departamento Nacional de Registro de Comércio, des-
consideração da personalidade jurídica, dever de lealdade, deveres dos 
administradores, Direito Societário, dissolução de sociedade, dissolu-
ção parcial, dissolução total, empresa individual de responsabilidade 
limitada, empresário individual, estatuto social, estrutura de capital, 
fluxo de caixa, governança corporativa, governo da sociedade, influên-
cia externa, influência significativa, jornada de direito comercial, Junta 
Comercial, microempreendedor individual, nulidade de constituição, 
nulidade de deliberação, nulidade de registro, oferta pública, oferta 
pública de aquisição de ações, participação qualificada, participação 
relevante, poder de controle, Registro Público de Empresas Mercantis, 
responsabilidade administrador, responsabilidade ilimitada, responsa-
bilidade limitada, reunião de sócios, sociedade anônima, sociedade de 
economia mista, sociedade despersonificada, sociedade em comandita 
por ações, sociedade em comandita simples, sociedade em comum, so-
ciedade em conta de participação, sociedade em nome coletivo, socieda-
de empresária, sociedade limitada, sociedade personificada, sociedade 
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simples, sociedade unipessoal, sócio majoritário, sócio minoritário e 
subsidiária integral; (b) pesquisa por doutrinadores citados nas decisões 
– Arnoldo Wald, Fábio Ulhoa Coelho, José Gabriel Assis de Almeida, 
Modesto Carvalhosa, Nelson Eizirik, Rachel Sztajn, Rubens Requião, 
Sérgio Campinho e Waldo Fazzio Junior.

Com base nos critérios de pesquisa indicados acima, foi possível 
formar um banco de dados contendo 1.476 decisões monocráticas e 
colegiadas (acórdãos) proferidas pela Terceira Turma e pela Quarta 
Turma do STJ. A partir desse resultado, foi gerada uma seleção amos-
tral exploratória de 40 decisões sobre Direito Societário.

Já a pesquisa exploratória utilizou, sobretudo, os seguintes meta-
dados sobre os processos julgados pelo STJ: (a) classe processual; (b) 
nomes das partes; (c) nomes dos advogados das partes; (d) estado de 
origem do processo; (e) assunto em discussão; (f) número do processo 
no tribunal de origem; (g) data de início; (h) data de distribuição; (i) 
data da decisão; (j) observações relativas a andamentos processuais 
específicos; e (k) órgão julgador.

Para a conclusão de ambas as etapas da pesquisa quantitativa, fo-
ram utilizadas, principalmente, bases de dados que foram desenvolvi-
das pelo Núcleo de Dados da FGV Direito Rio e que reúnem decisões 
proferidas pela Terceira Turma e pela Quarta Turma (Seção de Direito 
Privado) do STJ, entre 2008 e 2019, além de repositórios de jurispru-
dência públicos (tal como o site e os Informativos de Jurisprudência do 
STJ) ou privados licenciados para a FGV. Para a análise, foram selecio-
nados 189.645 processos, 3.280.001 andamentos e 289.959 decisões.

Na pesquisa quantitativa, foram realizadas análises estatísticas vi-
sando identificar o panorama geral das questões sobre Direito Societá-
rio no STJ e quais entre os casos julgados se tornaram referência para 
a formação da jurisprudência consolidada do STJ. Essas análises per-
mitiram identificar os maiores litigantes, os temas mais controversos, 
o tempo de tramitação dos processos por matéria, os assuntos que ge-
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ram maiores dissidências, os que são decididos por unanimidade e as 
eventuais mudanças de orientação jurisprudencial.1

A pesquisa quantitativa seguiu o método de trabalho adotado pelo 
Núcleo de Ciência de Dados Jurídicos (NCDJ) da FGV Direito Rio no 
desenvolvimento do projeto Supremo em Números (os dados mantidos 
pelo projeto resultaram em vários relatórios de pesquisa,2 além de em 
artigos científicos publicados no Brasil3 e no exterior).4 A FGV Direito 

 1. Inicialmente, o projeto também visava identificar o tempo de tramitação por matéria, por 
relator e por turma, os assuntos que geram dissidências e os que são decididos por unani-
midade, o posicionamento individual de cada ministro por tema, as eventuais mudanças de 
orientação jurisprudencial e os doutrinadores mais citados nas decisões. Entretanto, essas 
análises serão tratadas em futuros projetos de pesquisa específicos.

 2. Cf. FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. 
I Relatório Supremo em Números: o Múltiplo Supremo. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 
2011. 73 p. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10312. 
Acesso em: 9 ago. 2021. FALCÃO, Joaquim et al. II Relatório Supremo em Números: o 
Supremo e a Federação entre 2010 e 2012. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2014. 186 p. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11056. Acesso em: 9 
ago. 2021. FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III Relató-
rio Supremo em Números: o Supremo e o tempo. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2014. 
153 p. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/12055. Acesso 
em: 9 ago. 2021. FALCÃO, Joaquim; MORAES, Alexandre de; HARTMANN, Ivar A. 
IV Relatório Supremo em Números: o Supremo e o Ministério Público. Rio de Janeiro: 
FGV Direito Rio, 2015. 104 p. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/han-
dle/10438/15543. Acesso em: 9 ago. 2021. FALCÃO, Joaquim et al. V Relatório Supremo 
em Números: o foro privilegiado e o Supremo. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017. 
86 p. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18097. Acesso em: 
9 ago. 2021. FALCÃO, Joaquim et al. VI Relatório Supremo em Números: a realidade do 
Supremo Criminal. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2019. 164 p. Disponível em: http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27510. Acesso em: 9 ago. 2021.

 3. Cf. HARTMANN, Ivar A. A realidade das decisões sobre liberdade de expressão, honra e 
imagem no STF e no STJ. Journal of Law, v. 18, n. 3, p. 731-753, set./dez. 2018. RIBEIRO, 
Leandro; ARGUELHES, Diego. Nem evolução, nem renascimento? Contingência e captura 
corporativa em três décadas de mandado de injunção. Revista de Informação Legislativa, 
ano 55, n. 219, p. 103-132, jul./set. 2018. HARTMANN, Ivar A. et al. A influência da TV 
Justiça no processo decisório do STF. Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 4, n. 
3, p. 38-56, out. 2017.

 4. CORREIA, Fernando A. et al. An Exploratory Analysis of Precedent Relevance in the 
Brazilian Supreme Court Rulings. In: Proceedings of the ACM Symposium on Document 
Engineering 2019. New York: ACM, 2019. p. 1-20.
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Rio possui, desde 2015, uma base de dados contendo todos os processos 
protocolados no STJ desde 1989, totalizando 5 milhões de processos e 
100 milhões de andamentos. Essas informações são armazenadas em 
múltiplas bases de dados: dados relativos a processos e outros meta-
dados relacionados, como data de autuação, assunto, ministro relator 
e resultado, concentram-se em um banco de dados estruturados em 
MySQL, enquanto outra parte dos dados, não estruturados, especial-
mente textos de decisões publicadas pelos ministros, são armazenados 
utilizando a tecnologia Elasticsearch5 para otimização de buscas tex-
tuais em grandes coleções de documentos. A pesquisa exploratória foi 
conduzida utilizando linguagens R, Python e, nesta, bibliotecas como 
Pandas, Seaborn e Matplotlib.

Desse modo, para chegar ao universo de análise sobre Direito So-
cietário no STJ, foi feito, inicialmente, um levantamento de todas as 
decisões classificadas como Direito Societário pelo Tribunal Superior 
desde o ano de sua instalação (1989). Essa localização foi possível a 
partir da seleção de assuntos relacionados à matéria e divulgados de 
modo padronizado pelo banco de dados do STJ, a saber: (1) Direito 
Civil, a subseção de (1.1) Empresas e suas ramificações em (1.1.1) Es-
pécies de Sociedades, (1.1.2) Mercado de Capitais e (1.1.3) Sociedade. 
A relação de assuntos processuais utilizada pelo STJ se baseia na lista 
disponibilizada pelo Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unifi-
cadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).6

Para a pesquisa quantitativa desenvolvida ao longo do presente pro-
jeto, foram adotadas estratégias de text mining no conteúdo dos acór-
dãos e das decisões monocráticas, o que tornou possível isolar grupos 

 5. ELASTICSEARCH B. V. Elastic, 2021. Disponível em: https://www.elastic.co/pt/elastic-
search/. Acesso em: 9 ago. 2021.

 6. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sistemas de Gestão de Tabelas Processuais 
Unificadas. Disponível em: https://cnj.jus.br/sgt/visualizar_sugestoes.php?codigo=580. 
Acesso em: 7 jul. 2020.
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de processos segundo critérios temáticos, como área do direito – Direito 
Empresarial – ou temas – Direito Societário, títulos de crédito e fali-
mentar. Isso permitiu a identificação do universo de casos protocolados 
no STJ desde 1989 sobre determinado tema. A partir desse universo, 
foi possível gerar amostras estratificadas em razão do ano, do órgão 
julgador, do estado de origem e do resultado do julgamento – decisões 
que somente poderão ser tomadas após o aprofundamento da análise 
exploratória quantitativa.

A identificação da participação quase integral, no volume processual 
de casos classificados pelo STJ como de Direito Societário, de socieda-
des empresárias atuantes no setor de telecomunicações levou à divisão 
do relatório em duas partes. Na primeira, apresentamos os resultados 
gerais, incluindo todos os dados disponíveis relacionados ao tema pes-
quisado. Na segunda, os processos que envolvem sociedades empresá-
rias de telecomunicações entre os 200 maiores litigantes na área foram 
removidos dos resultados e as análises foram repetidas, para explorar 
os dados do STJ sem essa aparente anomalia na área.

Essa participação quase integral das sociedades empresárias de te-
lecomunicações no volume de processos de Direito Societário no STJ, 
aliada às raras discussões jurídico-doutrinárias encontradas sobre o 
tema de Direito Societário, majoritariamente debatido no STJ, leva-
-nos a crer que esse resultado pode mesmo demonstrar uma aparente 
anomalia na área analisada.

O critério adotado para a identificação da relevância de determi-
nada decisão é a quantidade de vezes em que foi citada como um dos 
fundamentos para a decisão em julgamentos posteriores pelo STJ.

Posteriormente, foi adotado um recorte temporal para análise das 
decisões publicadas no período de 2008 a 2019 pelo STJ. Esse recorte 
deriva de duas razões: (1) qualidade e disponibilidade dos dados textuais 
e (2) objetivo da pesquisa em analisar como o STJ trata, atualmente, as 
demandas específicas sobre Direito Societário. Com esse recorte, foram 
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localizadas 290.133 decisões em casos cuja lide fora classificada pelo 
próprio STJ como Direito Societário. As 290.133 decisões selecionadas 
na primeira filtragem foram proferidas em 140.669 processos e citaram 
outras 93.321 em sua fundamentação. Na segunda etapa de filtragem, 
adotando o número de citações recebidas por decisão como critério 
de relevância, foi possível separar as 93.321 decisões citadas em dois 
grupos, um principal, com 4.376 decisões, e um residual, com 89.945 
decisões. O grupo principal, de decisões intragrupo, contém decisões 
classificadas pelo STJ como de Direito Societário, enquanto, no gru-
po residual, estão presentes decisões classificadas como pertencentes a 
outros ramos do Direito.

Assim, foi possível identificar 4.376 decisões (proferidas em pro-
cessos classificados como de Direito Societário) citadas (ao menos uma 
vez) por outras decisões do STJ, monocráticas ou colegiadas, tam-
bém proferidas em processos classificados como de Direito Societário 
no estoque atual de processos do STJ. Esse duplo recorte substanti-
vo, com base na classificação da decisão citada e da decisão citante 
como de Direito Societário, permitiu filtrar e ranquear os precedentes 
de matérias de Direito Societário, de acordo com o impacto no pa-
drão decisório do STJ nos casos distribuídos sobre questões com esse 
nome específico do Direito. A partir disso, foi possível identificar que 
78,43% dos processos autuados no STJ entre 2008 e 2019 e classi-
ficados como de Direito Societário possuem sociedades empresárias 
do ramo das telecomunicações como parte.7

Esse resultado foi abordado sob óticas capazes de auxiliar a com-
preensão da importância e do impacto do debate dos temas relacionados 
a essas sociedades empresárias de telecomunicações no STJ. Para tanto, 
foram realizadas análises sobre as características dos principais litigan-

 7. Cf. Apresentação geral do projeto de pesquisa. Disponível em: https://direitorio.fgv.br/si-
tes/direitorio.fgv.br/files/u4091/destj_x_fact_sheet_no_1.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.

https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u4091/destj_x_fact_sheet_no_1.pdf
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tes e sobre os assuntos mais debatidos por essas sociedades, além de aná-
lises com foco na taxa de concessão ou não de mérito nos recursos por 
elas interpostos. Também como um meio comparativo, essas análises 
foram replicadas sem as sociedades empresárias de telecomunicações.

Na segunda etapa da pesquisa, dedicada à análise qualitativa das 
decisões mais relevantes do STJ em matéria de Direito Societário, fo-
ram analisadas 943 decisões cujos processos não envolviam sociedades 
empresárias de telecomunicações como parte. O intuito era localizar 
decisões que apontassem (1) alguma mudança no entendimento do 
STJ em relação ao tema recorrido, (2) divergência relevante do STJ 
em relação aos posicionamentos firmados pelos Tribunais Estaduais 
ou (3) teorias e princípios adotados pelo STJ para julgar casos con-
cretos. A partir disso, a equipe selecionou 124 decisões como casos 
paradigmáticos (leading cases) de Direito Societário, cujos aspectos 
jurídicos das teses debatidas nos julgados do STJ em matéria de Di-
reito Societário serão tratados em um livro, que encerrará o projeto 
de pesquisa: o livro Direito empresarial no Superior Tribunal de Jus-

tiça, a ser lançado no final de 2021.
Esta pesquisa representou a primeira tentativa de analisar espe-

cificamente a prática do Superior Tribunal de Justiça em matéria de 
Direito Societário. A pesquisa contribui para o campo das pesquisas 
empíricas sobre Direito Empresarial por ser a primeira análise abran-
gente do tratamento conferido pelo STJ às questões jurídicas de Direi-
to Societário. Nesse ponto, buscou suprir uma lacuna nas pesquisas 
jurídicas em matéria de Direito Empresarial no Brasil, as quais ainda 
se focam majoritariamente em análises jurídicas teóricas e dogmáticas 
(law in books), ao passo que esta buscou inovar ao propor uma análise 
jurídica aderente aos casos concretos julgados pelo STJ (law in action).

A abordagem quantitativa aqui adotada, inovadora com relação à 
literatura de Direito Societário, deve ser vista não como uma substi-
tuta às importantes pesquisas qualitativas que representam o estado 
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da arte na área, mas como um complemento destinado a suscitar no-
vas reflexões, respostas e, principalmente, perguntas que aprimorem o 
conhecimento de profissionais e acadêmicos do Direito, necessárias à 
melhoria tanto do ambiente institucional do Poder Judiciário, quanto 
do ambiente de negócios brasileiros.

Dessa forma, esperamos que os dados e as conclusões apresenta-
dos neste trabalho sejam interpretados como um primeiro passo rumo 
a uma compreensão quantitativa sistemática da atuação da cúpula do 
Judiciário brasileiro em matéria de Direito Societário. De acordo com 
o mencionado nesta introdução, a natureza exploratória deste trabalho, 
como primeira investigação quantitativa e sistemática de fôlego, abran-
gendo mais de 290 mil decisões proferidas, desde o início da atuação 
do STJ, sobre Direito Societário, assim interpretado pelo próprio STJ, 
deve nos deixar com mais perguntas do que respostas. Isso não é uma 
limitação, mas uma força do trabalho, que tem como objetivo servir 
de ponto inicial para pesquisas e debates mais profundos a respeito da 
atuação do STJ em matéria de Direito Societário. O sucesso da pesquisa 
em atingir esse objetivo será a contribuição para sanar a sempre criti-
cada distância existente entre a teoria e a prática jurídicas no Brasil.







MÉTODO





2 3

I

ANÁLISES DESCRITIVAS GER AIS

N
esta seção, procuramos analisar a importância das decisões so-
bre Direito Societário no Superior Tribunal de Justiça, visuali-
zando a atuação do STJ com demandas societárias ao longo do 

tempo, desde 1988. Em seguida, dissecamos esses dados para obter 
resultados mais específicos a respeito das características dos processos 
societários no STJ em aspectos como assunto, origem e classe pro-
cessual. Dessa forma, buscamos obter uma visão geral dos processos 
societários no STJ.

1.1  PERCENTUAL DE PROCESSOS SOCIE TÁRIOS NO STJ

Qual é o percentual de processos societários em relação ao estoque to-
tal do Superior Tribunal de Justiça?
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Gráfico 1.1.1.

Percentual de processos com assunto societário por ano no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfi co 1.1.1 ilustra que os processos com assunto societário sempre 
representaram uma porção minoritária da carga de trabalho do STJ,1

chegando a compor menos de 1% nos primeiros anos de atuação do STJ.
O assunto apresentou um pico entre os anos de 2007 e 2009, quan-

do chegou a representar quase 10% do volume total, e parece ter se 
assentado novamente em torno de 2% após 2013. Desde então, as de-
mandas societárias no STJ vêm apresentando tendência de estabilidade.

O formato dessa curva, nos anos de 2005 e 2017, com pico no fi m 
da década de 2000, deve-se à chegada ao STJ de processos sobre po-
líticas públicas de universalização de acesso à telefonia adotadas no 

 1. O número de processos classifi cados como matéria de Direito Societário pelo STJ foi ob-
tido por meio do recorte desta pesquisa, ou seja, os dados compilados foram extraídos da 
Terceira Turma e da Quarta Turma, que compõem a Segunda Seção de Direito Privado do 
STJ, no período de 1988-2018.
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Brasil na década de 1990. O fi m da chegada desses processos ao STJ, 
após 2013, deve-se ao início do reconhecimento da prescrição das ações.

Esses processos foram ajuizados por titulares de linhas telefônicas ad-
quiridas durante o período de expansão das telecomunicações no Brasil. 
Os contratos fi rmados pelos então consumidores e usuários do serviço 
público de telefonia com as empresas estatais (contratos de participação 
fi nanceira) previam o direito de esses titulares se tornarem acionistas 
da companhia telefônica em número de ações correspondentes ao valor 
pago na contratação do serviço telefônico. Esses processos buscavam, em 
síntese, a correta retribuição em ações da companhia aos titulares dessas 
linhas telefônicas, isto é, visavam à “subscrição de ações”.

Gráfico 1.1.2. 

Número de processos com assunto societário por ano no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com abordagem diversa daquela apresentada no anterior, o gráfi co 
1.1.2 mostra o número absoluto de processos com assunto societário 
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por ano no STJ. Pode-se perceber que a curva é extremamente seme-
lhante nos dois gráfi cos, com algumas diferenças pontuais. Por exemplo, 
percebe-se que, a despeito de o pico absoluto ocorrer em 2007, quando 
mais de 25.000 novos processos societários chegaram ao STJ, o pico 
relativo ocorre apenas em 2009, quando esses processos representa-
ram valor muito próximo de 10% do total de novos processos. Então, 
a queda e a estabilização do número relativo são acompanhadas pelo 
número absoluto no mesmo período.

Os próximos gráfi cos objetivam analisar características desse con-
junto de processos, possibilitando um conhecimento do agregado de 
demandas de Direito Societário no STJ.

1.2  CAR ACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS

Gráfico 1.2.1. 

Classes processuais mais frequentes em Direito Societário no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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De acordo com o gráfico anterior, a atuação do STJ ocorre, majo-
ritariamente, no julgamento de recursos de agravos (Ag e AREsp). 
Esse recurso, quando direcionado ao STJ, tem o intuito de reformar 
a decisão do tribunal recorrido, que negou seguimento ao recurso 
especial (REsp).2 Portanto, em 73,92% dos casos, o STJ trabalhou 
revendo a adequação do juízo de admissibilidade feito pelos tribu-
nais de origem na análise dos recursos especiais, enquanto somente 
em 24,98% dos casos o STJ atuou analisando os recursos especiais, 
aqueles interpostos contra decisões dos tribunais recorridos, que as 
partes entenderam violar a legislação federal, havendo necessidade 
de uniformização da jurisprudência sobre o tema.3

A atuação do STJ na análise de medida cautelar (MC) e de re-
clamação (Rcl) corresponde a menos de 0,5% dos casos analisados 
em Direito Societário, isto é, para julgamento de ações que visem 
prevenir, conservar ou assegurar a eficácia de um direito, a atua-
ção do STJ equivale a 0,26%.4 Por fim, no julgamento de ações que 
buscam preservar a competência e a autoridade das decisões do 
próprio tribunal (reclamação), sua atuação corresponde a 0,21% 
dos casos analisados.5

 2. O agravo de recurso especial é utilizado para recorrer de decisão proferida pelo tribunal 
que inadmitiu o recurso especial. Esse recurso é julgado pelo STJ e sua previsão legal está 
disposta no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC/2015) e, anteriormente, no art. 
544 do revogado Código de Processo Civil (CPC/1973).

 3. O recurso especial analisa questões que contrariem matéria infraconstitucional, ou seja, 
legislação federal. Seu julgamento cabe ao STJ, conforme inciso III, do art. 105 da Cons-
tituição Federal/88. 

 4. No Código de Processo Civil/1973, medida cautelar (MC) era um procedimento judicial 
que visava prevenir, conservar ou assegurar a eficácia de um direito, isto é, era utilizada 
quando houvesse fundado receio de que a decisão proferida em juízo poderia causar dano 
irreparável ou dificilmente reparável a uma das partes (art. 796 e seguintes). Já no Código 
de Processo Civil/2015, essas medidas são encontradas nas chamadas “tutelas de urgência” 
(art. 300 e seguintes).

 5. A reclamação pode ser vista no art. 105, inciso I, alínea “f” da Constituição Federal.
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Gráfico 1.2.2. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Até 2019, o STJ registrou 171.473 processos que discutiam o tema 
“subscrição de ações”, enquanto o tema “dissolução de sociedades, 
que ocupou o segundo lugar na análise, corresponde a apenas 3.764 
processos, conforme demonstra o gráfi co anterior.

Gráfico 1.2.3. 

Lit igantes mais frequentes em Direito Societário no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Pelo gráfi co anterior, é possível concluir que nove dos dez maiores li-
tigantes em Direito Societário são sociedades empresárias do ramo de 
telecomunicações, as quais são responsáveis pelo estoque de 168.783 
processos em Direito Societário no STJ.

Gráfico 1.2.4. 

Par tes passivas mais frequentes em Direito Societário no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfi co 1.2.4 demonstra que, entre as dez partes passivas mais fre-
quentes em Direito Societário no STJ, nove são sociedades empresárias 
atuantes no ramo de telecomunicações, tendo a Brasil Telecom S.A. 
fi gurado no polo passivo de 54.985 processos. A diferença entre os 
maiores litigantes e as partes passivas mais frequentes na matéria está 
na presença da Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás), que não 
havia fi gurado no gráfi co 1.2.3.

Inicialmente, a décima posição desse ranking seria ocupada pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com 172 processos. En-
tretanto, considerando que os processos que possuem o TJSP no polo 
passivo discutem questões processuais por meio de reclamação (94,77%),6

 6. O artigo 988 do CPC/2015 disciplina que “caberá reclamação da parte interessada ou do 
Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade 
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mandado de segurança (2,91%), conflito de competência (2,33%), 
agravo de instrumento (0,58%) e habeas corpus (0,58%), sua presença 
foi subtraída do gráfico 1.2.4 em busca de informar que o 11º lugar 
também é ocupado por uma companhia telefônica.

Diante das partes ativas indicadas nos gráficos 1.2.3 e 1.2.4, vale 
pontuar algumas consolidações societárias envolvendo o setor de te-
lefonia no Brasil após os processos de privatizações ocorridos a partir 
da década de 1990. De um lado, temos Brasil Telecom S.A., Oi S.A. e 
Telemar Norte Leste S.A.; de outro, Telefônica Brasil S.A. e Celular 
CRT Participações S.A.

Em linhas gerais, a atual estrutura do grupo empresarial e societá-
rio Oi teve origem na incorporação de duas sociedades empresárias no 
setor de telecomunicações brasileiro, a Tele Norte Leste Participações 
S.A. (TNL), com sua subsidiária Telemar Norte Leste S.A., e a Brasil 
Telecom S.A., ocorrida em 2009 (ano em que o grupo adotou Oi S.A. 
como sua denominação social). Já a sociedade empresária Celular CRT 
Participações S.A. foi incorporada pela Vivo Participações S.A. (atual 
denominação da Telesp Celular Participações S.A.) em 2006. E a Vivo 
S.A. foi incorporada pela Telefônica Brasil S.A. em 2011, sendo utili-
zado a denominação social Vivo S.A. a partir de 2012.

A partir dessas informações, conclui-se que é possível separar as 
dez maiores partes passivas em Direito Societário no STJ do seguinte 
modo: (1) grupo Oi, responsável por 39,05% dos processos;7 (2) gru-
po Telefônica (sob a denominação Vivo), com 0,47% dos processos; 

das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e 
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução 
de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

 7. O possível impacto que essas ações tiveram na recuperação judicial da Oi S.A. será objeto 
de análise em projeto de pesquisa futuro, que tratará especificamente dos julgamentos do 
STJ em matéria de Direito falimentar e recuperacional. 
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(3) Maurício Dal Agnol, também com 0,06%;8 e (4) Telecomunicações 
Brasileiras S/A (Telebrás), com 0,05%.

É importante ressaltar que, no gráfico 1.2.4, a nona posição no 
ranking é ocupada por uma pessoa física, Maurício Dal Agnol, res-
ponsável por 171 processos classificados no STJ como de matéria de 
Direito Societário. Esse advogado ganhou notoriedade, inicialmente, 
por defender os interesses dos promitentes-assinantes dos contratos de 
participação financeira firmados com as companhias telefônicas. Se-
gundo informações públicas disponíveis na imprensa, o advogado teria 
praticado irregularidades com os recursos que haviam sido obtidos de 
seus clientes nos processos que patrocinava.

Quanto aos tipos de ações, o gráfico 1.2.1 mostra que a carga pro-
cessual é composta basicamente por recursos, como agravos, recursos 
especiais e agravos em recursos especiais. Outras classes processuais 
constituem no agregado pouco menos de 1%. Com isso, pode-se con-
cluir que a atuação do STJ em Direito Societário ocorre pela revisão de 
decisões dos Tribunais Estaduais. Isso se deve ao fato de que a maioria 
das ações de competência originária do STJ não se relaciona à matéria 

 8. Cf. CAMPOS, Jonas. Advogado preso por golpe milionário no RS é proprietário de 
950 imóveis. G1, 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noti-
cia/2014/09/advogado-preso-por-golpe-milionario-no-rs-e-proprietario-de-950-imoveis.
html. Acesso em: 15 jun. 2021. ÂMBITO JURÍDICO. Justiça determina apreensão de 
valores relativos a honorários de Maurício Dal Agnol. Jusbrasil, 2017. Disponível em: 
https://ambito-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/478153465/justica-determina-apreen-
sao-de-valores-relativos-a-honorarios-de-mauricio-dal-agnol. Acesso em: 15 jun. 2021. 
REDAÇÃO ON. As contestações de Dal Agnol na Justiça. O Nacional, 2019. Disponível 
em: https://www.onacional.com.br/policia,11/2019/07/27/as-contestacoes-de-dal-agnol-
-na-,92049. Acesso em: 15 jun. 2021. RBS TV; G1 RS. Advogado de Passo Fundo que 
lesou mais de 30 mil clientes é excluído da OAB-RS. G1, 2019. Disponível em: https://
g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/07/01/advogado-de-passo-fundo-que-
-lesou-mais-de-30-mil-clientes-e-excluido-da-oab-rs.ghtml. Acesso em: 15 jun. 2021. 
GRIZOTTI, Giovani. Esquema poderia envolver mais de 30 advogados e ter movimen-
tado R$5 bilhões. GZH, 2017. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/
noticia/2017/05/esquema-poderia-envolver-mais-de-30-advogados-e-ter-movimentado-
-r-5-bilhoes-9793509.html. Acesso em: 15 jun. 2021.
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de Direito Societário, sendo a reclamação somente uma ação que pode 
ser proposta sob fundamento dessa matéria.9

Em relação aos temas discutidos, a litigância societária no STJ é 
composta quase exclusivamente (mais de 90%) por processos discutindo 
o direito de subscrição de ações emitidas por companhias telefônicas. 
Esse número é mais de 45 vezes mais alto que o segundo tema mais 
relevante – dissolução de sociedades.

Passando aos maiores litigantes em matéria de Direito Societário no 
STJ, nove dos dez maiores litigantes são sociedades empresárias atuan-
tes no ramo de telecomunicações, como a Brasil Telecom S.A., atual 
subsidiária da Oi, e a própria Oi, que aparece três vezes, sendo duas 
em seu estado de recuperação judicial.10

Isso ocorre, também, se isolarmos as partes passivas nos processos, ou 
seja, os recorridos nas demandas levadas para julgamento pelo STJ. Nes-
se caso, oito das dez partes mais frequentes estão relacionadas ao setor 
de telefonia. Aqui, novamente a Brasil Telecom S.A. é a principal parte.

Na subseção a seguir, será analisado o conjunto de processos desses 
maiores litigantes em Direito Societário no STJ.

1.3   CAR ACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS 
DOS PRINCIPAIS LIT IG ANTES

Pode-se ver como os processos dos principais litigantes evoluíram ao 
longo de nosso recorte temporal no gráfico 1.3.1. Inicialmente, desta-

 9. A alínea “f” do inciso I do art. 105 da Constituição Federal/88 dispõe que: “compete ao 
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a pre-
servação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões”.

 10. Esse tipo de distorção nos dados ocorre por nossos dados serem extraídos do próprio tribu-
nal. Se uma mesma parte foi registrada múltiplas vezes na base de dados, nós mantivemos 
as informações assim.
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ca-se que, apesar de os dados utilizados serem a partir de 1988, essas 
partes começaram a aparecer nos processos do STJ apenas em 2001, o 
que levou à alteração mostrada no eixo horizontal do gráfi co.

Gráfico 1.3.1. 

Evolução do número de processos societários envolvendo 
top l i t igantes no STJ (1988-2019)

Fonte : Elaborado pelos autores.

Esse gráfi co deixa clara a diferença entre o maior litigante e os demais, 
uma vez que, durante a maior parte do período analisado, sequer se 
pode distinguir a evolução dos números de processos das demais par-
tes entre si. Além disso, a evolução do número de processos da Brasil 
Telecom S.A. segue padrão semelhante ao observado nos gráfi cos 1.1.1 
e 1.1.2, com momentos de grande aumento, pico e queda nos mesmos 
anos. Isso indica que o número de processos dessa sociedade empresária 
impacta também a curva total de processos, o que já era indicado pelo 
total apresentado no gráfi co 1.2.3, já que essa sociedade empresária 
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representa 35% da carga total de processos societários durante toda a 
existência do STJ, impactando, inclusive, o comportamento geral do 
STJ em matéria classifi cada como de Direito Societário.

Logo após a queda observada a partir do ano de 2011 no número dos 
processos da Brasil Telecom S.A. no gráfi co anterior, inicia-se uma subida 
no número de processos da Oi S.A. Isso ocorre poucos anos depois da 
sucessão empresarial da Brasil Telecom S.A. pela Oi S.A. Assim, conside-
rando-se a alteração na estrutura societária, faz sentido que parcela dos 
processos tenham passado para a Oi S.A. como parte, o que explicaria 
essa alteração na parte mais relevante nesse fi nal do período sob análise.

O gráfi co 1.3.2 mostra a mesma informação do gráfi co anterior, 
excluindo-se a Brasil Telecom S.A. e a Oi S.A. para permitir a análise 
das demais partes.

Gráfico 1.3.2. 

Evolução do número de processos societários envolvendo top 
l i t igantes exceto Brasil Telecom e Oi S.A. no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No gráfi co anterior, é possível notar um pico do número de processos 
que possuem como parte a Telefônica Brasil S.A. (atual Vivo S.A.). 
Entretanto, esse pico corresponde a menos de 500 processos sendo 
levados ao STJ em 2007, enquanto somente a Brasil Telecom S.A. foi 
responsável por 25.000 processos no mesmo ano.

Gráfico 1.3.3. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário no STJ (1988-20019) 
(somente processos envolvendo os dez maiores l i t igantes societários)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre os principais litigantes, pode-se verifi car que as ações discutem, em 
sua maioria, um único tema: subscrição de ações. Olhando os valores 
absolutos, pode-se verifi car que a diferença entre o número total de pro-
cessos e o número de processos com esse assunto é de apenas 3 mil. Es-
sas informações indicam que há algo em comum entre esses litigantes e o 
tema, sugerindo a necessidade de uma análise mais refi nada dessa relação.

A considerar oito dos dez litigantes mais frequentes em Direito So-
cietário no STJ (gráfi co 1.2.3),11 pode-se afi rmar que esse assunto se 
relaciona à política de autofi nanciamento dos serviços de telecomunica-

 11. Brasil Telecom S.A., Oi S.A., Telefônica Brasil S.A., Telemar Norte Leste S.A., Brasil Te-
lecom S.A. – Filial Mato Grosso do Sul – e Celular CRT Participações S.A. 
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ções no Brasil. Essa política teve origem na Resolução nº 5, de março de 
1966, do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel) e foi exercida 
inicialmente pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), a partir 
de 1972.12 Posteriormente, devido à sua reestruturação societária, em 
1997, à sua cisão e à sua privatização, em 1998,13 surgiram outras doze 
companhias telefônicas.14

A política de autofinanciamento ocorria por meio de contratos de 
participação financeira firmados entre companhia telefônica e usuário 
da linha telefônica (promitente-assinante). Por meio do contrato de 
participação financeira, o promitente-assinante pagava à companhia 
telefônica um valor que lhe daria direito (1) a usar uma linha telefônica 
e (2) a subscrever ações que seriam futuramente emitidas pela socie-
dade em quantidade equivalente ao valor pago.15 Entretanto, muitos 
promitentes-assinantes alegavam erro no cálculo realizado pela com-
panhia para apuração do número de ações devidas. Desse modo, esses 
promitentes-assinantes pediam em juízo a complementação das ações.16

Para compreender melhor a atuação desses litigantes, analisaremos 
o resultado das ações quando eles se encontram tanto no polo passivo 
quanto no polo ativo. Essas informações estão nos gráficos 1.3.4 a 1.3.7.

 12. A Lei nº 5.792/1972 autorizou o Poder Executivo a constituir a Telebrás e a captar inves-
timentos externos para execução de seus planos e de seus projetos (artigo 3º, inciso IV).

 13. A desestatização das telecomunicações brasileiras pode ser vista a partir da Lei Geral de 
Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e, depois, com a aprovação do Plano Geral de Ou-
torgas de Serviço de Telecomunicações (Decreto nº 2.534/1998), bem como a partir do 
modelo de reestruturação e desestatização das sociedades de telecomunicações (Decreto 
nº 2.546/1998).

 14. A reestruturação societária da Telebrás ocorreu por meio da Lei nº 9.472/1997, enquanto 
sua cisão e sua privatização ocorreram com o Decreto nº 2.546/1998.

 15. Cf. KESTELMAN, H. N. Contexto histórico do processo de institucionalização das tele-
comunicações no Brasil. Rio de Janeiro: FGV-EBAPE, 2002. 2 v. Dissertação (Mestrado), 
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2002.

 16. Cf. LIMA JUNIOR, João Manoel de; PIMENTEL, Thaíse Zacchi. Análise do REsp. nº 
975.834/RS: o STJ na encruzilhada entre os direitos do consumidor, societário e das polí-
ticas públicas. (Inédito)
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Gráfico 1.3.4. 

Taxa de sucesso no mérito no Polo Ativo dos maiores 
l i t igantes em Direito Societário no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

A taxa de sucesso no julgamento de mérito dos maiores litigantes, quan-
do na parte ativa, é sempre inferior a 10%.

Gráfico 1.3.5. 

Taxa de concessão no mérito no Polo Passivo dos maiores 
l i t igantes em Direito Societário no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.
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As ações têm uma taxa de concessão muito maior quando os maiores 
litigantes se encontram no polo passivo.

Gráfico 1.3.6. 

Taxa de não conhecimento dos maiores l i t igantes em Direito Societário no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os maiores litigantes têm uma taxa média de não conhecimento17 de 
seus processos acima de 25% dos recursos levados ao STJ.

Gráfico 1.3.7. 

Taxa de não conhecimento dos maiores l i t igantes como 
polo passivo Direito Societário no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

 17. Nesse sentido, o não conhecimento signifi ca que um tribunal reconhece que o recurso não 
preenche um ou mais dos requisitos indispensáveis para sua admissibilidade, impedindo, 
portanto, a análise de seu conteúdo pelo órgão julgador. 
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Com exceção da Brasil Telecom S.A. – Filial do Mato Grosso do Sul 
– no polo ativo e da Celular CRT Participações S.A. no polo passi-
vo, os maiores litigantes têm taxas de não conhecimento similares 
nos dois polos.

Quando os maiores litigantes estão no polo ativo, percebe-se 
uma tendência de indeferimento dos pedidos. Em primeiro lugar, 
sua taxa de sucesso é inferior a 10%. Esse ponto é suportado ainda 
mais pela diferença apresentada com a taxa de sucesso quando os 
mesmos litigantes se encontram no polo passivo, situação em que a 
maioria é superior a 20%, chegando mesmo a 42% no caso da Te-
lefônica Brasil S.A.

Além disso, suas taxas de não conhecimento são relativamente 
elevadas, o que indica que boa parte dos recursos também sequer 
tem seu mérito analisado. Contudo, se compararmos a taxa de não 
conhecimento das mesmas partes nos dois polos do processo (ativo 
e passivo), a variação é pequena, exceto para Celular CRT Partici-
pações S.A., que, a despeito de não figurar no gráfico 1.3.6, apre-
sentou uma taxa de não conhecimento de 72,73% quando esteve no 
polo passivo do processo (gráfico 1.3.7). Dentro do recorte utilizado, 
32% das decisões finais foram pelo não conhecimento, o que mos-
tra que, para a maioria dessas partes, não há um desvio altamente 
significativo em relação ao comportamento geral do STJ em matéria 
de Direito Societário.

Por outro lado, a taxa de sucesso é extremamente destoante quan-
do alteramos o polo da parte. Isso pode indicar que há recursos 
sendo distribuídos perante o STJ mesmo quando a expectativa de 
sucesso é baixíssima.

Os dados encontrados até aqui são inesperados, uma vez que so-
ciedades empresárias atuantes em ramo específico da economia do-
minam quase integralmente a carga de trabalho do STJ em processos 
classificados como de Direito Societário. Considerando a transversali-
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dade do tema, seria razoável esperar que uma multitude de sociedades 
empresárias, atuando em vários segmentos diferentes da economia, 
levasse seus processos societários ao STJ.

A constatação da anomalia representada pelas ações judiciais en-
volvendo a emissão de ações por companhias telefônicas levou à di-
visão do relatório em duas partes, uma primeira parte geral, como 
apresentado até aqui, e uma segunda parte mais específica, da qual 
foram excluídos os processos nos quais sociedades da área de tele-
comunicações são partes e têm análises repetidas. Esse padrão será 
seguido nas demais seções do relatório, em que inicialmente será 
apresentado o panorama geral, seguido pelos dados com a exclusão 
dessas sociedades empresárias.
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I I

ANÁLISES DESCRITIVAS 
(EXCETO SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS DE TELEFONIA)

N
esta seção, será analisada a importância das discussões sobre 
Direito Societário no STJ, desconsiderando-se os processos em 
que as sociedades empresárias do ramo de telecomunicações fi-

guram como parte.
Para essa filtragem, foram avaliadas as 200 partes mais frequentes 

no STJ e identificadas, pela denominação social das partes, aquelas 
atuantes no segmento de telecomunicações. Então, essas sociedades 
empresárias foram compiladas e todos os processos das quais uma 
delas era parte ativa ou passiva foram desconsiderados para a análise 
apresentada a seguir.
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2.1  PERCENTUAL DE PROCESSOS NO STJ

Com a exclusão dos processos que incluem sociedades empresárias 
atuantes no setor de telefonia, o percentual de processos societários em 
relação ao total de processos no STJ deixa de ser apenas minoritário 
e passa a ser quantitativamente irrelevante. Por exemplo, se o pico da 
série histórica, quando consideradas as sociedades empresárias atuantes 
no segmento de telefonia, atinge valor muito próximo de 10% do total 
de novos processos do STJ, retirando-se essas sociedades, o ápice da 
série histórica cai para 0,6%, em 2013. Após dois anos, o percentual 
começa a ser reduzido e parece ter estabilizado em torno de 0,4% a 
partir de 2016. Essa irrelevância se mantém durante toda a história do 
STJ, apesar de apresentar alguma fl utuação ao longo do tempo.

Gráfico 2.1.1. 

Percentual de processos com assunto societário exceto 
telefonia por ano no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Em números absolutos, pode-se ver que apenas recentemente, durante o 
observado pico de processos societários, o número de novos processos 
no STJ passou de 500 para 1.000. Além disso, observa-se novamen-
te que, a despeito de o ápice relativo ocorrer em 2012, isso só vem a 
ocorrer, em números absolutos, em 2013.

Sendo assim, é possível afi rmar que, excluídos os processos envol-
vendo sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia, em ter-
mos quantitativos, os processos classifi cados pelo STJ como de Direito 
Societário, ressalta-se, são inexpressivos no acervo total de processos 
do Superior Tribunal de Justiça.

Gráfico 2.1.2. 

Número de processos com assunto societário exceto 
telefonia por ano no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se ver que a curva do número absoluto de processos segue tendên-
cia similar à da curva de processos em números relativos.
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Para compreender melhor o período de pico no número de processos 
em 2013-2014 e a situação atual do STJ, os próximos gráfi cos mostram 
as partes que possuem o maior número de processos e os principais 
assuntos nesse período.

Gráfico 2.1.3. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ (2013-2014)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfi co 2.1.3 mostra que os principais assuntos durante o período de 
pico no número de processos foram “desconsideração de personalidade 
jurídica” e “dissolução de sociedades”.

As decisões mais citadas em matéria de Direito Societário, excluídas as 
decisões envolvendo sociedades empresárias atuantes no setor de telecomu-
nicações, foram sobre desconsideração da personalidade jurídica (REsp, 
1.419.256/RJ),1 dissolução parcial de sociedade (REsp. 1.129.222/PR),2

e apuração de haveres (REsp. 1.239.754/RS).3

 1. Cf. Fact sheet n. 3 – Desconsideração da personalidade jurídica. Disponível em: https://
direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/fi les/u4091/direitorio-factsheet-3-direito-empresa-
rial-v2.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.

 2. Cf. Fact sheet n. 4 – Dissolução parcial de sociedade. Disponível em: https://direitorio.fgv.
br/sites/direitorio.fgv.br/fi les/u4091/direitorio-factsheet-4-direito-empresarial-v3.pdf. Acesso 
em: 15 jun. 2021.

 3. Cf. Fact sheet n. 5 – Apuração de haveres. Disponível em: https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.
fgv.br/fi les/u4091/direitorio-factsheet-5-direito-empresarial-v2.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Gráfico 2.1.4. 

Lit igantes mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ (2013-2014)

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfi co 2.1.4, pode-se verifi car que, diferentemente do observado 
no gráfi co 1.2.3, inexistem partes responsáveis pela maioria dos pro-
cessos no período, pois há grande dispersão entre as partes que leva-
ram processos classifi cados como de Direito Societário ao STJ. As duas 
principais partes corresponderam, em conjunto, a apenas 0,62% dos 
processos nos anos de 2013 e 2014.

O mesmo comportamento se refl ete no ano de 2019, como se pode 
verifi car no gráfi co 2.1.6.

Gráfico 2.1.5. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ em 2019

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No gráfico anterior, pode-se notar que o assunto “desconsideração 
da personalidade jurídica” também foi o mais frequente em 2019. A 
alteração, porém, foi o tema “dissolução de sociedades”, que passou 
para o terceiro lugar no ranking, uma queda em relação ao que ocor-
reu no pico 2013-2014 (gráfico 2.1.3), quando esse tema ocupava a 
segunda posição, e o tema “espécies de sociedade”, que passou para 
o segundo lugar em 2019, apesar de ter ocupado a décima posição 
no pico 2013-2014 (gráfico 2.1.3). Contudo, pode-se afirmar que, a 
despeito de algumas mudanças na ordem dentro do ranking, os prin-
cipais temas permaneceram sem grandes mudanças entre o período 
de 2013-2014 e o ano de 2019.

Quanto às partes mais frequentes no ano de 2019, pode-se ver que 
permanece a inexistência de litigantes responsáveis por uma maioria 
dos processos no STJ, em linha com o demonstrado no gráfico 2.1.4. 
Além disso, os três litigantes mais frequentes nesse ano foram coope-
rativas médicas. Uma dessas sociedades já aparecia entre os principais 
litigantes no período anteriormente investigado. Essa observação é 
consistente com o fato de o assunto de cooperativas figurar durante 
todo o período analisado nesta pesquisa como um dos cinco temas 
mais frequentes no STJ.

Gráfico 2.1.6. 

Lit igantes mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ em 2019

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No último ano do recorte temporal da pesquisa, também não houve 
concentração entre as partes mais frequentes.

2.2 CAR ACTERÍSTICA DOS PROCESSOS

O perfi l dos processos apresentados permaneceu inalterado. A carga 
de processos societários continua sendo composta basicamente por 
recursos especiais perante o STJ, seguida, com algum distanciamento, 
por medidas cautelares e confl itos de competência.

Gráfico 2.2.1. 

Classes processuais mais frequentes em Direito Societário 
exceto telefonia no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o gráfi co anterior, pode-se notar que 75,74% da atuação do STJ 
em matéria societária corresponde à análise e ao julgamento de agravos 
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em recursos especiais (AREsp) e agravos de instrumento (Ag), isto é, 
mais de 14 mil dos 19.193 novos processos societários que chegaram 
ao STJ no período analisado são pretensões de revisão do exame de 
admissibilidade dos recursos especiais feitos pelos Tribunais Estaduais.

Assim, vê-se que, uma vez excluídas as ações e as companhias de 
telefonia, novos temas passam a ser representativos da carga proces-
sual do STJ. Os temas mais relevantes passam a ser a dissolução de 
sociedades e a desconsideração da personalidade jurídica. No período 
de 1988 a 2019, todavia, nenhum tema específi co passa a representar 
uma porção extremamente alta dos processos.

Gráfico 2.2.2. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Apesar de “dissolução de sociedade” e “desconsideração da persona-
lidade jurídica” passarem a ser os principais assuntos discutidos, o 
tema “subscrição de ações” ainda figura como um dos quatros temas 
mais frequentes nas ações do STJ. Esse tema aparenta ser relevante 
para outras sociedades empresárias, mesmo que sem se sobrepor aos 
demais temas. Outra possibilidade é a de existirem diversas socieda-
des empresárias atuantes no ramo de telefonia que não possuam alto 
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número de processos isoladamente, ficando, portanto, fora da lista de 
maiores litigantes, mas ainda compondo, no agregado, um conjunto 
substantivo de ações.

Entretanto, ainda que o direito de subscrever ações seja importan-
te para o cenário do Direito Societário, é notável a diferença entre a 
quantidade de ações que envolvem os litigantes mais frequentes e as que 
envolvem as demais sociedades empresárias no STJ. Dentre os maiores 
litigantes, 168.229 processos discutem o direito de subscrição de ações, 
ao passo que, para as demais sociedades empresárias, 1.506 processos 
discutem o assunto. Isto é, as sociedades empresárias fora do rol dos 
maiores litigantes, os quais são quase exclusivamente sociedades que 
atuam no setor de telecomunicações,4 respondem por apenas 1,12% 
dos processos que discutem no STJ o direito de subscrição de ações.

O tema “dissolução de sociedade” é discutido em 3.763 dos pro-
cessos que chegaram ao STJ, seguido por “desconsideração de per-
sonalidade jurídica”, com 2.835 processos. Por outro lado, vale res-
saltar que 171.473 processos que chegaram ao STJ discutiam o tema 
“subscrição de ações”. Apesar do número alarmante de ações discu-
tindo no STJ o direito de subscrever ações emitidas por companhias 
telefônicas, tema que ocupa mais de 90% do volume de trabalho 
do STJ em processos classificados como de Direito Societário desde 
1988, a doutrina jurídica brasileira sobre Direito Empresarial pare-
ce ignorar a relevância empírica desse tema e tratar mais de outros 
temas de Direito Societário com importância quantitativa menor na 
jurisprudência do STJ (tais como os temas “dissolução de sociedade” 
e “desconsideração de personalidade jurídica”).

 4. A única parte entre os principais litigantes que não faz parte desse conjunto é denominada 
Maurício Dal Agnol. Contudo, ao realizarmos o filtro, essa parte deixa de figurar entre os 
principais litigantes, como será mostrado a seguir. Isso ocorre porque seus processos, ao 
menos em sua maioria, têm como parte oposta uma dessas sociedades.
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2.3 PRINCIPAIS LIT IG ANTES

 Olhando os principais litigantes, sem as sociedades empresárias atuan-
tes no segmento de telefonia, temos certa variedade de partes. Há duas 
partes que compõem a Administração Pública, quatro bancos (dois pú-
blicos e dois privados), três cooperativas e uma sociedade de economia 
mista (Eletrobrás). Todas as partes identifi cadas possuem quantidade 
relativamente próxima de processos.

Gráfico 2.3.1. 

Lit igantes mais frequentes em Direito Societário
 exceto telefonia no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao remover sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia, al-
guns bancos aparecem como os principais litigantes. Contudo, nenhum 
tem número signifi cativamente alto de ações classifi cadas como de Di-
reito Societário pelo STJ.

Um cenário semelhante ocorre quando olhamos unicamente para 
as partes passivas, ou seja, a parte contrária a quem leva os recursos 
para o STJ. Há certa diversidade entre as partes, inclusive algumas que 
não se encontram entre as partes mais frequentes.
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Gráfico 2.3.2. 

Par tes passivas mais frequentes em Direito Societário 
exceto telefonia no STJ (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao olharmos os assuntos, vê-se que há grande diversidade de temas 
explorados. Os assuntos mais relevantes são sobre cooperativas e 
debêntures, seguidos por subscrição de ações, que ocupava anterior-
mente o primeiro lugar. Novamente, percebe-se que todos os temas 
estão, de certa forma, próximos em ordem de grandeza, sendo o tema 
“cooperativa” o que mais dista dos demais.

Os temas de Direito Societário debatidos pelas cooperativas va-
riam de acordo com seu segmento de atuação. Por exemplo, enquanto 
os processos envolvendo cooperativas habitacionais discutem ques-
tões relacionadas à rescisão contratual e à possibilidade de incidên-
cia do Código de Defesa do Consumidor sobre empreendimentos 
habitacionais, os processos de que são parte cooperativas de traba-
lho médico discutem a possibilidade de recusa de ingresso de novo 
cooperado e a exigência de processo seletivo para ingresso de pro-
fissional na cooperativa.
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Gráfico 2.3.3. 

Assuntos mais frequentes em Direito Societário exceto telefonia no STJ 
(1988-2019) (somente processos envolvendo os dez maiores l i t igantes)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao isolar os temas mais frequentes, surgem alguns assuntos que não 
haviam aparecido anteriormente, como assuntos relacionados às de-
bêntures e às sociedades anônimas.

Nota-se, no gráfico anterior, que o STJ classificou as debêntures 
como espécie de títulos de crédito, de modo a seguir a tabela estipu-
lada pelo CNJ. Entretanto, debêntures são valores mobiliários que 
permitem a seus detentores (debenturistas) o direito de crédito junto à 
sociedade emissora (conforme artigo 2º, inciso I da Lei nº 6.385/76), 
posicionamento adotado pelo STJ em 12/08/2013 no julgamento do 
REsp nº 1.316.256/RJ e do REsp nº 1.321.243/RJ. Esse ponto é im-
portante, porque parece indicar a existência de incompatibilidade 
entre a classificação das ações com base na tabela do CNJ (base para 
o estabelecimento do recorte na presente pesquisa) e na eventual opi-
nião jurídica e institucional do STJ sobre os temas que chegam para 
análise e julgamento.

A seguir, passa-se a analisar o resultado das ações dos litigantes 
mais frequentes no STJ (gráfi cos 2.3.4 a 2.3.7).
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Gráfico 2.3.4. 

Taxa de sucesso no mérito no Polo Ativo dos maiores l i t igantes 
em Direito Societário exceto telefonia no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

A taxa de sucesso dos maiores litigantes no polo ativo é, em geral, 
ainda menor quando excluídas as sociedades empresárias atuan-
tes no setor de telefonia. Se, incluídas as sociedade de telefonia, a 
taxa de sucesso nos julgamentos de mérito é sempre inferior a 10% 
(conforme demonstra o gráfico 1.3.4), aqui o maior litigante com 
natureza jurídica de direito privado apresenta, no máximo, 7,69% 
de percentual de sucesso.

Ao notar que a primeira posição do ranking apresentado pelo 
gráfico 2.3.4 é ocupada pela Fazenda Nacional, é possível supor que 
esse dado possa se relacionar às informações apresentadas no gráfico 
2.3.3, que apontam a desconsideração da personalidade jurídica como 
o quinto tema mais discutido pelos maiores litigantes. O sucesso do 
Estado em processos classificados de Direito Societário pelo STJ pode 
ser identificado se considerarmos a possibilidade de desconsideração 
da personalidade jurídica da sociedade devedora para redirecionar 
a execução fiscal ao sócio-gerente nos termos do verbete 435 da Sú-
mula do STJ. Esse verbete prevê a desconsideração da personalidade 
jurídica quando houver a dissolução irregular da sociedade, presu-



5 4

PA NOR A M A D O D IR E I TO EMPR ES A R I A L NO SUPER IOR T R IBUN A L D E JUS T IÇ A

mida quando essa “deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem 
comunicação aos órgãos competentes”.

Gráfico 2.3.5. 

Taxa de concessão no mérito no Polo Passivo dos maiores 
l i t igantes em Direito Societário exceto telefonia nno STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

A taxa de concessão do mérito quando os litigantes mais frequentes 
estão no polo passivo também é inferior em comparação a quando con-
tabilizamos as sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia.

Gráfico 2.3.6. 

Taxa de não conhecimento dos maiores l i t igantes no polo 
ativo em Direito Societário exceto telefonia no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Há grande variação da taxa de não conhecimento dos litigantes mais 

frequentes. Alguns chegam a ter todas as suas ações não conhecidas. 

Em uma primeira análise, o número de 100% de não conhecimento 

poderia indicar tratar-se de aventuras jurídicas ou de processos com 

demandas manifestamente desarrazoadas. Porém, trata-se de um nú-

mero absoluto muito baixo de ações (apenas uma por litigante), o 

que impede que se teçam maiores inferências negativas ou positivas, 

seja sobre o mérito das demandas, seja ou sobre o comportamento 

do STJ, a partir desses processos.

Gráfico 2.3.7. 

Taxa de não conhecimento dos maiores l i t igantes no polo 
passivo em Direito Societário exceto telefonia no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

A taxa de não conhecimento de ações quando os litigantes mais fre-

quentes estão no polo passivo está no nível esperado pelos dados an-

teriores (cf. gráfi co 1.3.6, gráfi co 1.3.7 e gráfi co 2.3.6), exceto para 

casos contra a Cooperativa Habitacional Cooperfenix, com 100% de 

não conhecimento, mas apenas uma ação.

A taxa de sucesso das ações dos litigantes mais frequentes no 

polo ativo é extremamente reduzida. Novamente, observa-se esse 
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grande descompasso nas porcentagens de concessão de mérito dos 

recursos, indicando que os principais litigantes em processos socie-

tários perdem muito mais processos do que ganham – tanto quando 

recorrem, como quando são recorridos –, independentemente de se-

rem sociedades empresárias atuantes no setor de telecomunicações 

ou de não o serem. Esse dado pode indicar que os instrumentos ju-

rídicos materiais e processuais atualmente disponíveis na doutrina 

jurídica brasileira para redução da litigiosidade ou recomposição de 

danos talvez precisem ser aprimorados, haja vista que, aparentemen-

te, quando as sociedades empresárias, independentemente de per-

tencerem ou não ao setor de telecomunicações, são responsáveis por 

levar os recursos ao STJ, a taxa de sucesso é de, em média, 2,34% 

dos processos classificados como de Direito Societário. Já quando 

se trata da taxa de não conhecimento de seus recursos, essa porcen-

tagem sobe para, em média, 50%. Portanto, apesar desses índices, 

essas partes, ainda assim, litigam.

Por outro lado, as taxas de não conhecimento de ações são extre-

mamente semelhantes, independentemente do polo em que os litigan-

tes mais frequentes se encontram, exceto quando foi identificado um 

número pouco significativo de decisões finais nos processos.

Nos gráficos 2.3.8 a 2.3.11, agrupamos os litigantes mais fre-

quentes em quatro categorias: (i) partes estatais; (ii) bancos; (iii) 

cooperativas; e (iv) empresas, composta exclusivamente pela Eletro-

brás, uma sociedade de economia mista. A partir disso, exibimos 

a participação de cada uma das partes dentro dessa categoria em 

cada um dos assuntos.
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Gráfico 2.3.8. 

Par ticipação de par tes estatais por assunto

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Fazenda Nacional é o principal litigante estatal nos processos iden-
tificados na presente pesquisa em quase todos os assuntos, exceto 
para Liquidação, Bolsa de valores, Debêntures, Subscrição de ações 
e Investimento em ações e cotas sociais.

Como já tratado em outra oportunidade neste trabalho, nos co-
mentários referentes aos gráficos 2.3.3 e 2.3.4, o Estado, represen-
tado neste caso pela Fazenda Nacional, possui alta taxa de litigiosi-
dade contra as sociedades empresárias, o que, a partir dos assuntos 
classificados como de Direito Societário pelo STJ, permite supor que 
esses litígios ocorram por meio de execuções fiscais por ocasião da 
desconsideração da personalidade jurídica.
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Gráfico 2.3.9. 

Par ticipação de bancos por assunto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar a participação dos bancos por assunto, pode-se notar 
que os processos em que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. é parte 
tratam quase exclusivamente de debêntures. Dentre os assuntos de-
batidos nesses processos estão, por exemplo, o prazo prescricional 
da ação relativa a debêntures, a cobrança de dívidas decorrente da 
emissão de debêntures e a legitimidade do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. para cobrança de valores do Fundo de Investimentos do 
Nordeste (Finor).
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Gráfico 2.3.10. 

Par ticipação de cooperativas por assunto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cooperativas têm processos com um número mais reduzido de assun-
tos, sendo o maior índice no assunto “espécies de sociedade, coopera-
tiva”. A partir disso, é possível inferir que a maioria desses processos 
pode discutir, por exemplo, direitos do cooperado junto à cooperati-
va, questões acerca da obrigatoriedade de determinado profissional 
participar da cooperativa e possibilidades de exclusão do cooperado 
pela cooperativa.
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Gráfico 2.3.11. 

Assuntos de processos da Eletrobrás

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por meio do recorte material e temporal adotado na presente pesquisa, 
a Eletrobrás é a única sociedade de economia mista identifi cada entre 
os principais litigantes.

Pelos gráficos a seguir, pode-se notar que cada tipo de parte pa-
rece ter mais processos em assuntos distintos. Assim, (i) “espécies de 
sociedades, cooperativa” é um tema majoritariamente discutido por 
cooperativas (97,93%); (ii) “espécies de títulos de créditos e debêntu-
res” é debatido, em grande maioria, por bancos (58,9%), pelo Estado 
(27,40%) e pela Eletrobrás (13,7%); (iii) “sociedades, responsabilida-
de dos sócios e administradores” é um assunto debatido pelo Estado 
(90,14%) e por bancos (9,86%); (iv) “sociedade, desconsideração de 
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personalidade jurídica” é discutido, novamente, pelo Estado (76%), 
por bancos (14%) e por cooperativas (8%); (v) “espécies de socieda-
de, anônima, subscrição de ações” é discutido por bancos (76,47%), 
pela Eletrobrás (14,71%) e pelo Estado (8,82%); e, por último, (iv) 
“sociedades, dissolução” é um tema fortemente debatido pelo Estado 
(91,67%) e, em menor proporção, por bancos (8,33%).

Gráfico 2.3.12

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Gráfico 2.3.13. 

Taxa de concessão para l i t igantes mais frequentes em Direito 
Societário, exceto telefonia, em cada polo processual no STJ – 

apenas categorias com mais de dez decisões (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

É interessante notar que o gráfi co mostra a alta taxa de sucesso das 
partes cooperativas. Nesse sentido, quando processos têm cooperativa 
como assunto, a taxa de concessão é quase oito vezes maior quando 
o litigante se encontra no polo passivo. Além disso, em boa parte dos 
casos, identifi ca-se uma taxa considerável de concessão de 20%, en-
quanto alguns assuntos apresentam taxa próxima a 0%, como para 
cooperativas no polo ativo, situação em que apenas 2,7% de 148 pro-
cessos tiveram decisão de procedência. Por fi m, o gráfi co 2.3.13 mostra 
a taxa de concessão de mérito por assunto, em cada polo processual, 
em processos com participação dos litigantes mais frequentes.5

 5. Linhas fi nalizadas em PA indicam que um dos litigantes mais frequentes se encontrava no 
polo passivo do processo, enquanto AT indica que um deles se encontrava no polo ativo.
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PRECEDENTES

E
sta sessão tem como objetivo analisar o comportamento do STJ 
na fundamentação de suas decisões. Para isso, busca-se identifi-
car: (i) decisões mais citadas pelo STJ em casos de Direito Socie-

tário; (ii) se o STJ cita com frequência decisões do STF ou do próprio 
STJ; (iii) quantas decisões são citadas por julgamento; (iv) possíveis 
variações no padrão de citações; e (v) casos citados cujas demandas 
versem sobre outros ramos do direito.

O detalhamento de uma definição conceitual de precedente ju-
dicial foge do escopo da presente pesquisa. Entretanto, como é um 
termo central nesta sessão, vale mencionar uma possível definição: 
decisão judicial única, em que a solução de uma questão jurídica é 
dada por meio de um dispositivo e cuja fundamentação é capaz de 
orientar decisões judiciais futuras. Precedente, portanto, está re-
lacionado a decisões anteriores que funcionam como modelo para 
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decisões futuras.1 O fator decisivo para formação do precedente, 

segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero, é a presença de “razões 

determinantes e suficientes claramente identificáveis”.2 Sem razões 

desse porte, um julgamento não pode formar um precedente.

A despeito das discussões teóricas sobre o conteúdo do próprio 

conceito de precedente, o termo é utilizado indistintamente, nesta 

pesquisa, para súmula3 ou decisão anterior do STJ utilizada na fun-

damentação de novas decisões a serem proferidas pelo STJ.

3.1  USO DE PRECEDENTES AO LONGO DO TEMPO

O gráfico 3.1.1 mostra a média de precedentes citados por decisão 

no Superior Tribunal de Justiça no período em análise. Havia certa 

estabilidade na quantidade de precedentes citados até 2012, com o 

valor se mantendo em torno de 4,5. Há um salto e o pico dos da-

dos, repentino em 2013, quando o valor registrado foi acima de 

7,5 precedentes citados por decisão. Esse valor cai rapidamente nos 

anos seguintes e parece estacionar em valores abaixo de 6 citações 

distintas por decisão. Há uma nova tendência de alta em 2019, mas 

esse é o último ano do recorte temporal desta pesquisa e apenas um 

 1. DUXBURY, N. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University 
Press, 2008. p. 1. VOJVODIC, A. M. Precedentes e argumentação no Supremo Tribunal 
Federal: entre a vinculação ao passado e a sinalização para o futuro. 2012. Tese (Doutora-
do em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2012. 
p. 44. MACCORMICK, N. Retórica y Estado de Derecho: una teoría del razonamiento 
jurídico. Lima: Palestra Editores, 2016.

 2. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código 
de Processo Civil Comentado. 4. ed. São Paulo: RT, 2018. p. 1050-1051.

 3. Súmulas são enunciados normativos criados pelos tribunais, com o objetivo de consolidar 
seu entendimento após decisões reiteradas no mesmo sentido.
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acompanhamento pelos próximos anos permitirá saber se é apenas 
uma flutuação esporádica ou se é o caso de uma mudança duradou-
ra no padrão de citações feitas pelo STJ.

Gráfico 3.1.1. 

Média de precedentes citados por decisões de Direito Societário no STJ

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico 3.1.1, pode-se ver o número de citações de precedentes 
em cada ano. Um fato notável é a nova mínima de citação de prece-
dentes após pico identificado no ano de 2013. Enquanto, em 2010, 
a média de citação de precedentes era de 2,5, essa porcentagem, em 
2016, sobe para 5,6, o que já expressa uma tendência de aumento 
significativo de utilização de precedentes como forma de fundamen-
tação jurídica.

Vale relembrar que o recorte de decisões utilizadas na presente 
pesquisa é limitado ao período de 2008 até 2019. Assim, decisões fora 
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desse período não tiveram seu texto analisado, mas podem aparecer 
se tiverem sido citadas por uma das decisões incluídas no recorte.

Gráfico 3.1.2. 

Quantidade de citações recebidas por precedentes estabelecidos em cada ano

Fonte: Elaborado pelos autores.

Há um claro período em que se concentram as citações identifi cadas. 
Acreditamos que boa parte disso pode ser explicada pelo período ana-
lisado para extração de citações.

Outro fator relevante é o fato de precedentes acumularem citações 
ao longo do tempo. Isso é especialmente válido para as decisões profe-
ridas nos anos de 2017 em diante, uma vez que, por terem sido publi-
cadas há pouco tempo, tiverem poucas oportunidades de ser citadas.4

 4. Com essa expressão, utilizou-se o conceito de oportunidade de citação para se referir a 
cada decisão emitida pelo STJ. Se considerado o trabalho argumentativo de formulação de 
uma decisão, pode-se considerar que cada nova decisão é uma oportunidade para citação 



6 7

PR ECED EN T ES

Além disso, é razoável supor que há uma chance mais alta de 
precedentes mais recentes serem citados. Esse comportamento já foi 
observado também no Supremo Tribunal Federal, com: (i) prece-
dentes tendendo a receber suas citações em um curto período após 
sua publicação; e (ii) precedentes dos anos imediatamente anterio-
res à decisão recebendo a maior parte das citações.5 Sendo assim, 
é possível conjecturar que essas conclusões teriam alguma validade 
explicativa também para o comportamento do STJ demonstrado no 
gráfico acima.

3.2 PRECEDENTES MAIS CITADOS

Neste ponto, vale analisar os precedentes mais citados pelo STJ 
identificados na presente pesquisa. A análise será subdividida em 
duas partes. Na primeira, serão incluídos todos os precedentes ci-
tados pelo STJ (súmulas e decisões). Na segunda, serão mantidas 
apenas aquelas referências a decisões que também estão incluídas 
entre as decisões analisadas na presente pesquisa, ou seja, citações 
a alguma das 260 mil decisões selecionadas na primeira etapa de 
filtragem realizada na pesquisa (gráfico 3.2.2) ou a alguma decisão 
intragrupo, conforme esse termo é definido na introdução deste tra-
balho (gráfico 3.2.3).

de um precedente. Assim, o julgador avalia sua relevância para aquele novo processo, op-
tando por citá-la ou não.

 5. CORREIA, Fernando A. et al. An Exploratory Analysis of Precedent Relevance in the 
Brazilian Supreme Court Rulings. In: Proceedings of the ACM Symposium on Document 
Engineering 2019: DocEng’19. New York: ACM Press, 2019. p. 1-20.
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Gráfico 3.2.1. 

Precedentes mais citados por decisões de 
Direito Societário no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 3.2.1 mostra que oito dos dez precedentes mais citados são 
verbetes de súmulas dos tribunais superiores, sendo dois do Supremo 
Tribunal Federal. Além disso, temos dois recursos especiais. Entre os 
assuntos tratados, verificamos que os verbetes de números 7, 5, 83 
e 211 do STJ tratam de casos de não cabimento de recurso especial, 
ou seja, tratam de tentativas de detalhar os temas da própria com-
petência do STJ. A Súmula 182 trata de casos de não cabimento de 
agravos de instrumento.

No mesmo passo, os verbetes de números 284 e 282 da súmula do 
STF restringem casos de conhecimento de recurso extraordinário. À 
primeira vista, pode parecer estranho que esses precedentes estejam 
entre os mais citados pelo STJ em processos classificados como de Di-
reito Societário. Contudo, a explicação provavelmente reside no fato 



6 9

PR ECED EN T ES

de elas estarem sendo utilizadas analogicamente pelo STJ também 
para discutir a admissibilidade de recursos especiais ou, ainda, em 
decisões do próprio STJ sobre admissibilidade de recursos extraordi-
nários contra suas decisões.

A análise da utilização desses precedentes se torna interessante 
quando se considera que 140.187 processos que chegaram ao STJ 
até 2019 pertenciam à classe de agravos (Ag) e agravos em recurso 
especial, conforme demonstra o gráfico 1.2.1. Portanto, pode-se 
considerar alguma relação entre o montante desses recursos e o nú-
mero de vezes que os precedentes que versam sobre o não cabimento 
do recurso especial foram citados nas decisões do STJ consideradas 
nesta pesquisa.

Por fim, o verbete 371 da súmula do STJ trata da forma de apura-
ção do valor patrimonial da ação (VPA) em contratos de participação 
financeira para a aquisição de linhas telefônicas. Esse é o primeiro 
indício que encontramos sobre o que pode estar ocorrendo para a 
existência de tamanho montante de ações relacionadas às socieda-
des empresárias atuantes no setor de telecomunicações. Uma vez que 
esses enunciados normativos são aprovados após reiteradas decisões 
do STJ no mesmo sentido, é razoável que esse verbete esteja entre os 
precedentes mais citados pelo STJ em matéria de Direito Societário, 
pois o direito de subscrever ações representativas de capital social das 
companhias telefônicas é o tema de Direito Societário mais discutido 
no STJ desde sua fundação.
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Gráfico 3.2.2. 

Precedentes mais citados por decisões de Direito Societário 
no STJ (excluídas súmulas) (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfi co 3.2.2 mostra os precedentes mais citados, removendo da 
lista todos os verbetes das súmulas dos tribunais superiores. Sete dos 
oito casos que entraram nesse ranking tratam de temas correlatos aos 
contratos de participação fi nanceira. Esse resultado enfatiza os dados 
anteriores, apontando a grande relevância quantitativa dos processos 
societários envolvendo as sociedades empresárias atuantes no setor de 
telecomunicações para análise da atuação do STJ em matéria de Direito 
Societário entre 2008 e 2019.

O gráfi co anterior mostra que, desconsiderados os verbetes das sú-
mulas dos tribunais superiores, todos os precedentes mais citados são 
decisões do próprio STJ, o que mostra um forte empenho institucional 
em buscar endogeneidade nas decisões proferidas pelo STJ, haja vista 
que, mesmo na presença de discordâncias internas entre ministros, se-
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ções ou turmas sobre os temas decididos, o STJ busca dialogar com a 
própria produção, seja para refutá-la, seja para ratificá-la.

Analisando os recursos especiais mais citados, pode-se checar que 
tratam de temas semelhantes, relacionados à mesma espécie contratual: 
os contratos de participação financeira firmados entre as companhias 
telefônicas e os usuários de seus serviços. Por exemplo, o REsp 975.834/
RS,6 decisão mais citada pelo STJ em matéria de direito societário, decide 
sobre o momento em que o valor patrimonial da ação deve ser apurado, 
determinando que isso deve ocorrer “no mês da respectiva integralização, 
com base no balancete a ele correspondente” (p. 13 do acórdão). Ainda, 
nos casos de parcelamento do valor perante a companhia telefônica, a 
decisão estabeleceu que a data do pagamento da primeira parcela deve 
ser considerada como a “data da integralização, para o fim de apurar 
a quantidade de ações a que terá direito o consumidor” (p. 13 do acór-
dão). Por fim, decide, também, que a prescrição prevista no art. 287, II, 
“g” da Lei 6.404/76 não se aplica à questão jurídica em discussão nesse 
caso. Curiosamente, a decisão fala que o STJ julgou a questão com fun-
damento “em reiterados julgados” (p. 6 do acórdão), sem que nenhum 
precedente seja expresso no corpo da decisão. Esse comportamento é 
inesperado, já que o STJ, conforme indicado no início desta sessão, cita 
um alto número dos próprios precedentes em suas decisões.

Sobre o REsp 1.033.241/RS, segunda decisão mais citada pelo STJ em 
matéria de Direito Societário, é difícil precisar o motivo de essa decisão 
receber tantas citações, dado que o processo trata sobre duas questões 
que já tinham precedentes estabelecidos no STJ (os quais são utilizados 

 6. Cf. Fact sheet n. 2 – REsp 975.834/RS: Decisão sobre Direito Societário mais citada 
pelo STJ.Disponível em: https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u4091/di-
reitorio-factsheet-2-direito-empresarial-v3.pdf. Acesso em: 26 mar. de 2021.; LIMA 
JUNIOR, João Manoel de; PIMENTEL, Thaíse Zacchi. Análise do REsp nº 975.834/
RS: o STJ na encruzilhada entre direitos do consumidor, societário e das políticas pú-
blicas. Inédito.

https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u4091/direitorio-factsheet-2-direito-empresarial-v3.pdf
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u4091/direitorio-factsheet-2-direito-empresarial-v3.pdf
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para fundamentar a decisão dada no julgamento do REsp 1.033.241/RS, 
sem o aparente acréscimo de novos fundamentos jurídicos na decisão). A 
primeira é novamente a questão da prescrição mencionada no parágrafo 
anterior e a segunda é a questão decidida no REsp 975.834/RS, sobre o 
momento de apuração do valor patrimonial das ações emitidas pelas com-
panhias telefônicas no âmbito dos contratos de participação financeira.

A exceção a esse tema é o REsp 940.274/MS. Essa decisão não trata 
de uma questão material, mas processual: a interpretação da alínea “j” do 
artigo 475 do revogado Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/73).

Vale destacar, também, que todos os precedentes mais citados pelo 
STJ após a exclusão das súmulas foram proferidos em processos que ti-
nham a Brasil Telecom S.A. como uma das partes.

3.3 PRECEDENTES INTR ARRECORTE

Neste ponto, serão mostrados os precedentes citados com maior fre-
quência se considerarmos apenas aqueles que também estão incluídos 
em nosso recorte, ou seja, determinada citação só será incluída nos da-
dos desta sessão se partir de uma decisão proferida entre 2008 e 2019, 
classificada pelo STJ como de Direito Societário, para outros proces-
sos com as mesmas características, o que aqui se chamou de decisões 
intragrupo, conforme descrito na introdução deste trabalho.

Não por acaso, as duas decisões mais citadas são as mesmas que 
vêm aparecendo desde o primeiro ranking de precedentes mais citados 
(gráficos 3.2.1 e 3.2.2). Além disso, os três casos seguintes também 
aparecem no gráfico anterior. Todos os recursos listados no gráfico a 
seguir possuem como parte a Brasil Telecom S.A. Os novos preceden-
tes somente começam a partir do REsp 1.034.255/RS. Inclusive, vale 
ressaltar que essa decisão foi citada 2.498 vezes no período analisado, 
menos de um décimo das 25.440 citações recebidas pela decisão in-
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tragrupo mais citada em matéria de Direito Societário (que tratou do 
direito de subscrever ações emitidas por companhias telefônicas).

Gráfico 3.3.1. 

Precedentes de Societário mais citados por decisões 
de Direito Societário no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao restringir a análise para os processos intragrupo, têm-se apenas 
recursos especiais julgados pelo STJ.

Nota-se que quatro dos cinco novos precedentes citados envolvem 
discussões sobre os contratos de participação fi nanceira. A decisão 
remanescente, o REsp 1.128.787/RS, não menciona questão do valor 
patrimonial da ação, mas, ainda assim, possui a Brasil Telecom S.A. 
como recorrente e apresenta o tema de subscrição de ações.7

 7. A decisão discute uma questão de excesso de execução referente à aplicação da alínea “j” 
do artigo 475 do revogado Código de Processo Civil de 1973.
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É possível analisar, ainda, quantos desses tipos de precedente são ci-
tados por decisão. No gráfi co 3.3.1, é razoável esperar um número alto 
de citações a esse tipo de precedente, já que as decisões citadas foram 
proferidas no período em análise. De fato, como pode ser visto no gráfi co 
3.3.2, a diferença entre o número de precedentes citados, no geral, para 
o número de precedentes intragrupo citados é de cerca de dois durante 
a maior parte do período em escrutínio.

Gráfico 3.3.2. 

Média de precedentes de Direito Societário citados por 
decisões de Direito Societário no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma semelhança relevante entre os gráfi cos 3.1.1 e o 3.3.2 é o formato se-
melhante da curva, com ambos os gráfi cos apresentando a mesma subida 
repentina no ano de 2013. Contudo, após esse pico, o valor se estabiliza 
novamente em patamar próximo àquele observado antes do pico de 2013.
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PRECEDENTES (EXCETO 
PROCESSOS DE TELEFONIA)

C
omo vimos no último tópico, processos de telefonia, mais especifi-
camente discussões a respeito de contratos de participação finan-
ceira utilizados pelas companhias telefônicas durante a expansão 

da infraestrutura para prestação de serviços de telefonia no Brasil, do-
minam quantitativamente os casos de Direito Societário no STJ.

4.1  USO DE PRECEDENTES AO LONGO DO TEMPO

Repetindo os gráficos de uso de precedentes pelo STJ, pode-se ob-
servar um novo padrão na média de precedentes utilizados por deci-
são. Ao restringir os casos que não envolvem sociedades empresárias 
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atuantes no setor de telefonia, temos uma tendência clara de aumento 
no uso de precedentes para fundamentação de decisões no STJ, con-
forme gráfico 4.1.1.

Gráfico 4.1.1. 

Média de precedentes citados por decisões em Direito Societário, 
excluindo as companhias telefônicas, no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto à distribuição dos anos nos quais as citações ocorreram, ine-
xistem diferenças relevantes entre os dois recortes. Como pode ser visto 
no gráfi co 4.1.2, o padrão observado é semelhante.
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Gráfico 4.1.2. 

Quantidade de citações recebidas por precedentes estabelecidos 
em cada ano, excluindo as companhias telefônicas

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 CASOS MAIS CITADOS

Excluindo-se as ações envolvendo companhias telefônicas, todos os 
casos mais citados são compostos por verbetes das Súmulas do STJ e 
do STF. Há também mudanças relevantes na ordem da lista. O verbete 
371 da Súmula do STJ, que trata da avaliação das ações nos contratos 
de participação fi nanceira, não aparece mais na lista..

Além disso, entram na lista quatro verbetes de Súmulas do STF. O 
verbete 283 da Súmula do STF trata da admissão de recurso extraor-
dinário. Da mesma forma, o verbete 356 da Súmula do STF trata tam-
bém da admissão de recurso extraordinário, especialmente sobre ponto 
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omisso, sobre o qual não tenham sido opostos embargos de declaração, 
não enseja recurso extraordinário. Sobre essa Súmula, isso pode ocorrer 
tanto por aplicação também para recursos especiais quanto para casos no 
qual haja tentativas de recursos extraordinários contra decisões do STJ.1

Por fi m, temos o verbete n. 7 da Súmula do STF sobre direito ma-
terial. Ela trata da execução de contratos administrativos que forem 
avaliados pelo Tribunal de Contas. O enunciado completo do verbete 
n. 7 da Súmula 7 do STF é: “Sem prejuízo de recurso para o Congres-
so, não é exequível contrato administrativo a que o Tribunal de Contas 
houver negado registro”.

Gráfico 4.2.1. 

Precedentes mais citados por decisões de Direito Societário, 
excluindo as companhias telefônicas, no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

 1. Enquanto o recurso especial analisa questões que contrariem matéria infraconstitucional 
ou dissídio jurisprudencial sobre lei federal, cujo julgamento cabe ao STJ (artigo 105, inciso 
III, da Constituição Federal), o recurso extraordinário analisa violações a normas consti-
tucionais, cuja matéria o STF tem competência privativa para decidir (artigo 102, inciso 
III, da Constituição Federal).
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No ranking apresentado pelo gráfico 4.2.1, é possível encontrar Sú-
mulas que foram aprovadas antes da promulgação da Constituição 
Federal/88. Os verbetes sumulares 7, 282, 283, 284 e 356, do STF, 
foram aprovados, por exemplo, em 13/12/1963.2 Para os verbetes su-
mulares do STJ, a data de sua aprovação é mais recente: o verbete su-
mular nº 5 do STJ foi aprovado em 10/05/1990; o verbete sumular nº 
7/STJ, em 28/06/1990; o verbete sumular nº 83/STJ, em 18/06/1993; 
o verbete sumular nº 182/STJ, em 05/02/1997; e o verbete sumular nº 
211/STJ, em 01/07/1998.3

Quando excluídos os verbetes de Súmulas, tem-se uma lista intei-
ramente nova de precedentes com alto número de citações nas decisões 
sob análise. Não surpreendentemente, a lista é composta unicamente 

 2. Precedentes para a aprovação do verbete da Súmula 7/STF: MS 8632 e MS 47. Preceden-
tes para a aprovação do verbete da Súmula 282/STF: RE 48165, RE 53740, AI 28938, RE 
50157, RE 46882 EDv, RE 49075, RE 48815, RE 42662. Precedentes para a aprovação 
do verbete da Súmula 283/STF: AI 29766, RE 49907, AI 28386, AI 28267. Precedentes 
para a aprovação do verbete da Súmula 284/STF: RE 53053, AI 27480. Precedentes para 
a aprovação do verbete da Súmula 356/STF: RE 53962, RE 47055, RE 53484, RE 50157, 
RE 48815, RE 42662.

 3. Precedentes para a aprovação do verbete da Súmula 5/STJ: REsp 1.306/PE, REsp 1.085/
RS, AgRg no Ag 165/RS, REsp 1.563/PI, REsp 1.672/GO, REsp 1.811/RJ, REsp 1.162/
GO, REsp 1.510/PB, REsp 1.642/SP. Precedentes para a aprovação do verbete da Súmula 
7/STJ: REsp 1.326/PR, REsp 482/SP, REsp 982/RJ, AgRg no Ag 824/DF, REsp 1.672/
GO, AgRg no Ag 1.425/RJ, AgRg no Ag 1.543/PR, AgRg no Ag 499/SP, REsp 943/GO, 
REsp 1.412/RJ, REsp 674/MS, REsp 290/PR, REsp 305/MS, AgRg no Ag 148/MS, AgRg 
no Ag 1.232/PR. Precedentes para a aprovação do verbete da Súmula 83/STJ: EREsp 
5.922/RS, EREsp 2.873/SP, EREsp 2.868/SP, REsp 11.349/RN, AgRg no Ag 6.511/DF, 
REsp 22.587/RJ, REsp 22.728/RS, REsp 5.880/SP, REsp 12.474/SP, REsp 10.399/SP. 
Precedentes para a aprovação do verbete da Súmula 182/STJ: AgRg no Ag 74.424/SP, 
AgRg no Ag 84.567/GO, AgRg no Ag 76.947/RJ, AgRg no Ag 76.394/GO, AgRg no Ag 
79.241/RJ, AgRg no Ag 65.810/GO, AgRg no Ag 68.098/GO, AgRg no Ag 86.073/GO, 
AgRg no Ag 34.187/GO, AgRg no Ag 52.694/SP, AgRg no Ag 66.788/GO, AgRg no Ag 
83.137/GO, AgRg no Ag 73.965/MG, AgRg no Ag 85.146/SP, AgRg no Ag 60.114/SP, 
AgRg no Ag 46.262/SP, AgRg no Ag 85.177/SP. Precedentes para a aprovação do verbete 
da Súmula 211/STJ: REsp 43.622/SP, AgRg no Ag 67.820/SP, REsp 90.056/SP, AgRg no 
Ag 103.682/DF, AgRg no Ag 123.760/SP, REsp 6.720/PR, REsp 28.871/RJ, AgRg no Ag 
74.405/PA, REsp 40.167/SP, REsp 36.996/SP.
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de decisões proferidas no julgamento de classes recursos pelo STJ, 
com um alto número de agravos em recurso especial.

Considerando-se os tipos de processo que compõem a lista, não 
surpreende que a análise das decisões revelou que nove dos dez pro-
cessos tratam da admissibilidade de recurso especial, todos com base 
em verbetes de Súmulas do STJ, especialmente os verbetes 83 e 182 
das Súmulas. Destaca-se, também, a quantidade de decisões funda-
mentadas no Enunciado Administrativo n. 2,4 aprovado pelo STJ em 
09/03/2016 no AResp 419.689/ES, e o fato de o AResp 825.588/RJ 
ter sua fundamentação quase exclusivamente no artigo 544, §4º, I 
do CPC de 1973.5

O caso mais interessante na lista é o recurso especial 2 (julgado 
em 24/04/1990), ou seja, um dos primeiros casos decididos pelo STJ 
após sua criação. Contudo, o mais interessante é que mesmo esse caso 
resultou em não conhecimento do processo com base na impossibili-
dade do reexame de provas. Essa tese é a mesma constante no verbe-
te 279 da Súmula do STF, existente desde dezembro de 1963, assim 
como o verbete 7 da Súmula do STJ.

 4. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ dispõe: “Aos recursos interpostos com funda-
mento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. E a decisão do STJ 
foi no sentido de que “a parte recorrente omitiu impugnação específica e consistente acer-
ca de todos os fundamentos da decisão questionada, deixando de refutar a aplicação das 
Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo basicamente reprisado os argumentos do recurso especial”.

 5. O art. 544 do CPC/73 prevê que “não admitido o recurso extraordinário ou o recurso 
especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 (dez) dias. § 4º No Supre-
mo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obede-
cerá ao disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator: I – não conhecer 
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os 
fundamentos da decisão agravada”. Portanto, o segundo precedente de Direito Socie-
tário mais citado nesse recorte sequer discutiu o mérito do recurso, apenas inadmitiu 
o agravo em recurso especial por ter entendido que a parte recorrente não atacou os 
fundamentos da decisão agravada.
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Gráfico 4.2.2. 

Precedentes mais citados por decisões de Direito Societário, excluindo 
as companhias telefônicas, no STJ (excluídas súmulas) (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 CASOS MAIS CITADOS – INTR ARRECORTE

Até o momento, os únicos casos quantitativamente relevantes em 
relação ao estoque total de processos classificados como de Direito 
Societário pelo STJ (5.968.886 de processos) identificados em nossa 
pesquisa foram referentes aos contratos de participação financeira 
celebrados por sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia. 
Esperam-se encontrar precedentes relevantes com a implementação de 
novos filtros para selecionar, dentro do corte de decisões intragrupo, 
apenas processos cujas partes atuem em outros ramos ou em outros 
segmentos da economia.
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Gráfico 4.3.1. 

Precedentes intragrupo de societário, excluindo as companhias 
telefônicas, mais citados no STJ (2008-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfi co acima é composto inteiramente por novos precedentes. Pode-
-se perceber que o número de citações desses casos é também de ordem 
de grandeza menor do que o observado nos gráfi cos anteriores. Por 
exemplo, (1) o verbete 7 da Súmula do STJ, precedente mais citado pelo 
STJ em decisões classifi cadas como de Direito Societário (gráfi co 3.2.1), 
foi mencionado 56.332 vezes no período analisado na pesquisa (2008-
2019); (2) o REsp 975.834, precedente de Direito Societário mais citado 
pelo STJ em decisões classifi cadas como de Direito Societário (após a 
exclusão dos verbetes das súmulas do STJ, gráfi co 3.3.1), foi mencio-
nado 25.440 vezes no período analisado na pesquisa. Após o terceiro 
caso mais citado, o AREsp 550.419/RS, temos casos com um número 
extremamente semelhante de citações, com cerca de 30 citações cada.

Desse modo, surpreende que a decisão de Direito Societário mais cita-
da por outras decisões também classifi cadas como de Direito Societário 
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(excluindo os verbetes das Súmulas e as decisões envolvendo companhias 
telefônicas) tenha sido citada apenas 70 vezes no período de 11 anos.

O recurso AREsp 550.419/RS decide sobre desconsideração da per-
sonalidade jurídica de sociedade, tema que se encontra entre os mais 
frequentes desse recorte, como pode ser visto no gráfico 2.3.3. Nesse 
julgamento, foi decidido pelo STJ que “a existência de indícios de en-
cerramento irregular da sociedade, aliada à ausência de bens capazes de 
satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para 
a desconsideração da personalidade jurídica”.6 Essa decisão foi funda-
mentada em precedentes anteriores do próprio STJ sobre o tema, como 
os casos REsp 1.173.067/RS, AREsp 550.419/RS, AREsp 334.883/
RJ, EAREsp 960.926/MG, REsp 1.412.997/SP, AREsp 251.800/SP e 
AREsp 440.790/SP, que tratam do mesmo tema.

O REsp 1.129.222/PR, que aparece na quinta posição do ranking, 

trata da possibilidade de exclusão de sócio de sociedade limitada. Espe-
cificamente, decidiu que, “para exclusão judicial de sócio, não basta a 
alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa 
causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra”. Enquanto 
isso, o AREsp 687.741/SP tem decisão puramente procedimental sobre 
a admissibilidade de recurso especial.

Diante do exposto acima, é possível concluir que, após a depuração 
quantitativa e qualitativa do banco de dados das decisões classificadas 
pelo STJ como de Direito Societário, o tema de maior relevância quan-
titativa na jurisprudência do STJ é a desconsideração da personalidade 
jurídica das sociedades limitadas empresárias personificadas.

 6. O ministro Raul Araújo foi o relator do AREsp 550.419/RS, julgado em 17/03/2015.
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ANÁLISE DA DISPERSÃO DO TEMPO 
PAR A TR ÂNSITO EM JULGADO

P
or fim, esta seção é reservada para essas matérias de elevada im-
portância, mas cuja quantidade de dados extraídos é considerada 
insuficiente para uma sessão independente para separação desses 

dados no presente relatório: (i) o tempo para o trânsito em julgado 
das decisões; e (ii) o tempo para o trânsito em julgado das decisões, 
excluindo-se processos que envolvessem sociedades empresárias atuan-
tes no setor de telefonia.

Esses tópicos foram considerados relevantes para a presente pes-
quisa por apontarem possíveis novos caminhos para a realização 
de pesquisas empíricas futuras que visem ajudar a compreender a 
atuação do STJ, com maior nível de detalhamento, em matéria de 
Direito Societário.
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5.1  TEMPO PAR A O TR ÂNSITO EM JULG ADO

Um dos fatores mais importantes com relação à prestação jurisdicional diz 
respeito ao tempo necessário para que um processo encontre seu fim defi-
nitivo. A possível morosidade do Poder Judiciário brasileiro é tema recor-
rente em estudos acadêmicos sobre o funcionamento do Poder Judiciário.1

Dados com alta dispersão podem ser um problema por si só, inde-
pendentemente de um valor concreto específico. A existência de proces-
sos que terminam rapidamente, ao lado de outros que levam anos para 
serem definitivamente decididos, por um lado, pode indicar um possível 
funcionamento irregular do órgão decisório e, por outro, pode resultar 
em fatos de insegurança jurídica que impactam a qualidade do ambiente 
de negócios brasileiro.2

A seguir, serão apresentados gráficos com o tempo para o trânsito 
em julgado de processos de Direito Societário, a partir de 2014, para os 
dois recortes principais da pesquisa: (i) decisões intragrupo de Direito 
Societário em geral; e (ii) decisões de Direito Societário desconsiderando 
as companhias telefônicas. Esses gráficos incluem, excepcionalmente, 
o ano de 2020 na análise, por se tratar dos processos que se iniciaram 
nos anos abrangidos pelo recorte temporal da pesquisa.

O gráfico 5.1.1 exibe a dispersão até o trânsito em julgado de pro-
cessos de societário com trânsito julgado em cada ano. Destaca-se que, 
apesar da utilização de dados de toda a história do STJ, somente foi 

 1. Cf. LEAL JÚNIOR, João Carlos. Morosidade do judiciário e os impactos na atividade em-
presarial em um diálogo com o sistema processual civil inglês. Revista do Ministério Público 
do Estado de Goiás, v. 31, p. 39-72, 2016. ADORNO, Sérgio; PASINATO, Wânia. A justiça 
no tempo, o tempo da justiça. Tempo Social: revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 19, 
n. 2, p. 131-155, nov. 2007. PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: 
a visão dos magistrados. Texto para discussão, Rio de Janeiro, n. 966, jul. 2003.

 2. O Brasil ocupou a 124ª posição no ranking que avalia a facilidade de fazer negócios (doing 
business). A pesquisa, realizada pelo Banco Mundial, analisou a economia de 190 países 
no ano de 2020. Disponível em: https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploreeco-
nomies/brazil. Acesso em: 23 jun. 2021.

https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploreeconomies/brazil
https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploreeconomies/brazil
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possível identificar o trânsito em julgado a partir de 2013, quando o STJ 
passou a utilizar a tabela do CNJ para classificar seus processos. Assim, 
pode-se estimar o tempo total de tramitação do processo (gráfico 5.1.1).

Não parece haver grande variação no tempo de término de um pro-
cesso de Direito Societário levado ao STJ. Contudo, uma tendência no 
gráfico 5.1.1 é o aumento da dispersão ao longo dos anos, tendo seu 
pico em 2018, quando atingiu, aproximadamente, 1.500 dias.

Gráfico 5.1.1.  

Dispersão do tempo para o trânsito em julgado em processos 
sobre Direito Societário no STJ por ano (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

É possível notar que o tempo médio para o trânsito em julgado de uma 
decisão de Direito Societário no STJ se manteve relativamente constante 
durante o período analisado, oscilando em torno de 1.000 e 1.500 dias, 
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cerca de quatro anos. Todavia, percebe-se um aumento na dispersão 
do tempo para o resultado.3

O gráfico 5.1.2 mostra a mesma informação, excluindo-se os proces-
sos nos quais o STJ decidiu pelo não conhecimento. Assim, podem-se 
desconsiderar aqueles processos em que o STJ rapidamente decidiu pela 
impossibilidade de apreciação do mérito da demanda societária. Ainda 
assim, o pico ocorre no mesmo ano que no gráfico anterior (2018) e o 
tempo médio para trânsito em julgado da decisão permanece sem grande 
alteração. Somente em 2018 a média se aproxima mais dos 2.000 dias 
para o encerramento da discussão no STJ no eixo observado.

Gráfico 5.1.2.  

Dispersão do tempo para o trânsito em julgado de processos sobre Direito 
Societário, excluindo não conhecimento, no STJ por ano (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

 3. As hastes verticais, localizadas nas partes inferior e superior de cada coluna do gráfico, 
significam, respectivamente, o limite inferior e o limite superior dos resultados, de modo 
que o menor resultado em dias para o trânsito em julgado será apresentado pelo limite mí-
nimo e o maior resultado, pelo limite superior. A dispersão dos resultados é representada, 
portanto, pelo tamanho da linha vertical da coluna. O traço inserido no interior da caixa 
representa a mediana, isto é, valor que representa 50% do espaço amostral.



8 9

A N Á L ISE D A D ISPERS ÃO D O T EMP O PA R A T R Â NSI TO EM JULG A D O

5.2  TEMPO ATÉ O TR ÂNSITO EM JULG ADO – E xCE TO 
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DE TELEfONIA

Com a remoção das sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia, 
vê-se uma pequena mudança no gráfico. Nele, observa-se que, de 2016 
a 2018, um processo levou um pouco mais de 2.000 dias para obter seu 
trânsito em julgado, contrapondo-se ao gráfico 5.1.1, no qual um processo 
levou um pouco mais de 1.500 dias para o mesmo fim. Essa é uma diferença 
importante quando se considera que o tempo para o trânsito em julgado de 
uma decisão sobre temas de Direito Societário que não tivessem qualquer 
relação com os contratos de participação financeira emitidos por compa-
nhias telefônicas foi de cerca de 5 anos e 5 meses, ou seja, um ano e cinco 
meses a mais para que a tramitação do processo fosse encerrada no STJ.

Gráfico 5.2.1.  

Dispersão do tempo para o trânsito em julgado de processos sobre Direito 
Societário, removidas empresas de telefonia, no STJ por ano (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quando removemos sociedades empresárias atuantes no setor de tele-
fonia, o gráfico mantém seu padrão anterior. Por outro lado, quando 
restringimos os dados para processos que não envolvem sociedades 
empresárias atuantes no setor de telefonia assim como processos que 
tiveram como resultado um julgamento de mérito, temos uma altera-
ção significativa. Como pode ser visto no gráfico 5.2.2, a dispersão 
dos dados é bem maior se comparado com os gráficos do item 5.1. 
Além disso, a mediana também parece estar mais alta, especialmente 
nos anos no fim do recorte.

Isso significa que, como as observações nesses anos resultaram em 
caixas e linhas de dispersão mais alongadas, a variância do conjunto 
de dados é mais elevada. Assim, temos mais processos a uma distân-
cia maior da mediana, ou seja, uma quantidade maior de processos 
que demoraram mais do que o tempo médio de tramitação encontrado 
no STJ. A provável causa desse maior tempo de tramitação (refletido 
na diferença entre os gráficos) é que processos que resultam no não 
conhecimento são decididos em um tempo menor, já que demandam 
menor esforço de avaliação dos argumentos apresentados pelas par-
tes. Assim, o gráfico acima reflete a influência de distribuição dos 
dados dos processos que levaram mais tempo para ter seu trânsito 
em julgado. Além disso, as barras no meio de cada uma das caixas 
no gráfico indicam que a mediana do ano se encontra em valor mais 
alto do que o observado nos gráficos do item anterior. Isso aconte-
ce porque o tempo mínimo de tramitação dos processos que tiveram 
julgamento do mérito é maior que o observado nos processos em que 
houve decisão de não conhecimento.
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Gráfico 5.2.2. 

Dispersão do tempo para o trânsito em julgado de processos sobre 
Direito Societário, removidas empresas de telefonia e decisão 

de não conhecimento, no STJ por ano (1988-2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando excluídas as ações com resultado de não conhecimento, a dis-
persão dos dados aumenta substancialmente, especialmente, nos últi-
mos anos do recorte temporal da pesquisa.

Pode-se notar, no gráfi co 5.2.2, que um processo sobre Direito Socie-
tário que transitou em julgado em 2018 (excluindo sociedades empresárias 
atuantes no setor de telefonia e decisões de não conhecimento do mérito) 
chegou a demorar mais de 2.700 dias para ter seu trânsito em julgado ou, 
aproximadamente, 7 anos e 5 meses. Por outro lado, quando o processo 
envolve sociedades empresárias atuantes no setor de telecomunicações, o 
tempo para trânsito em julgado caiu, em média, 1.700 dias ou, aproxima-
damente 4 anos e 8 meses, no mesmo ano, aumentando a média de tempo 
para trânsito em julgado vista na comparação entre os gráfi cos 5.1.1 e 5.2.1.
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v I

CONCLUSÕES E 
PERSPECTIVAS FUTUR AS

6.1  CONCLUSÕES

Ao longo do presente relatório, buscou-se demonstrar como o Superior 
Tribunal de Justiça decide as ações de matéria de Direito Societário. A 
análise das decisões foi feita em cinco eixos:

(i) a importância quantitativa do Direito Societário no STJ;
(ii) as características dos processos societários;

(iii) os temas mais recorrentes nos processos societários;
(iv) a identificação dos maiores litigantes em temas de Direito So-

cietário no STJ;
(v) a importância e a influência dos precedentes nas decisões sobre 

matérias de Direito Societário;



9 4

PA NOR A M A D O D IR E I TO EMPR ES A R I A L NO SUPER IOR T R IBUN A L D E JUS T IÇ A

Pelas análises e pelos gráficos apresentados ao longo do documento, 
pode-se afirmar que o Direito Societário é um assunto minoritário no 
STJ. Mesmo em 2009, quando o tema atingiu seu pico de processos 
no STJ, o percentual de processos com o referido assunto ficou abaixo 
de 10% do estoque total de processos no STJ.

A pesquisa demonstrou que a maior parte da atuação do STJ em 
matéria de Direito Societário está concentrada em processos relacio-
nados ao direito de subscrever ações, oriundo de contratos de parti-
cipação financeira firmados na década de 1990. Até 2019, por exem-
plo, mais de 90% da atuação do STJ em matéria de Direito Societário 
foi sobre esse tema. Durante o período de ápice da discussão desse 
assunto no STJ (entre 2007 e 2009), os processos classificados como 
de Direito Societário chegaram a representar quase 10% da carga 
processual total do STJ, ao passo que, nas análises posteriores, com 
a exclusão das sociedades empresárias atuantes no setor de telefonia, 
os demais processos societários representaram algo em torno de 0,7% 
da carga processual total do STJ.

Pela análise das decisões de Direito Societário no STJ, pode-se 
afirmar que chegam ao STJ, principalmente, conflitos envolvendo: (i) 
direito de subscrição de ações emitidas por companhias telefônicas, 
responsáveis por mais de 90% da atuação do STJ em matéria de Di-
reito Societário; e, residualmente, excluindo-se as ações de telefonia e 
as ações em que o STJ negou seguimento, inadmitiu (com fundamento 
no verbete nº 7 da Súmula do STJ) ou não conheceu o mérito dos re-
cursos, (ii) desconsideração da personalidade jurídica das sociedades 
empresárias personificadas, dissolução parcial de sociedade limitada ou 
anônima e apuração de haveres de sócio retirante da resolução parcial.

Os gráficos 1.2.1 e 2.2.1 demonstraram que grande parte da atua-
ção do STJ em matéria de Direito Societário se concentra na análise de 
recursos de agravos em recurso especial interpostos contra as decisões 
de admissibilidade dos recursos especiais proferidas pelos tribunais es-
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taduais. Esses dados mostram que a maior possibilidade de contribuição 
do STJ para a uniformização de jurisprudência e, principalmente, para 
o avanço do Direito Societário brasileiro talvez esteja comprometida 
também por apresentar divergência entre os tribunais estaduais, de 
um lado, e o STJ, de outro, sobre a aplicação dos critérios de admissi-
bilidade de recursos especiais nas ações envolvendo temas de Direito 
Societário. Assim, percebe-se que grande parte da atuação do STJ em 
matéria de Direito Societário (no período analisado) se concentrou (1) 
no julgamento de demandas repetitivas sobre o direito de subscrição 
de ações de companhias telefônicas ou (2) na análise de questões pro-
cessuais, o que restringiria a capacidade do STJ de se dedicar mais à 
análise e à discussão do mérito de teses e demandas de Direito Socie-
tário que chegam a seu conhecimento.

A utilização dos precedentes judiciais pelo próprio STJ pode in-
fluenciar o tempo de julgamento do mérito da matéria societária. Nes-
se sentido, concluiu-se que o recurso especial nº 975.834/RS, leading 

case sobre o direito de subscrever ações nos contratos de participação 
financeira, foi o precedente do STJ mais citado no período pesquisado, 
tendo recebido 25.440 citações. Porém, esse quadro muda após a exclu-
são dos precedentes relacionados às sociedades de telefonia: o recurso 
especial nº 1.419.256/RJ, que trata dos critérios para a desconsidera-
ção da personalidade jurídica, ocupou a primeira posição com ape-
nas 70 citações. Enquanto os processos classificados como de Direito 
Societário tiveram seu trânsito em julgado em prazo inferior a 5 anos 
(excluindo as decisões de não conhecimento do recurso), o prazo para 
o trânsito em julgado dos processos societários, após a exclusão dos 
casos de telefonia, aumentou, em média, 3 anos. Considerando-se os 
anos de 2017, 2018 e 2019, temos o seguinte cenário, respectivamente: 
uma média de 1.500, 1.700 e 1.000 dias para os processos societários, 
incluídas as sociedades de telefonia, e uma média de 2.500, 2.700 e 
2.200 dias para os processos societários que as excluem.



9 6

PA NOR A M A D O D IR E I TO EMPR ES A R I A L NO SUPER IOR T R IBUN A L D E JUS T IÇ A

Portanto, as decisões de mérito sobre Direito Societário que não en-
volvam sociedades de telefonia possuem um prazo maior para ter seu 
trânsito em julgado do que as decisões que envolvam as referidas socie-
dades. Devido à imensa diferença entre o grande volume de processos 
sobre subscrição de ações nos contratos de participação financeira e o 
irrisório número dos demais processos de Direito Societário que che-
gam ao STJ, é de se concluir, sem muita surpresa, que o julgamento 
das questões de Direito Empresarial se torna muito mais moroso nesse 
cenário. Isso quer dizer que, se o STJ restringe sua atuação, em grande 
parte, a esses casos, ele não possui os recursos humanos e operacionais 
suficientes para analisar as demais questões em igual prazo.

É possível que o STJ tenha conseguido efetivamente pacificar a 
matéria que mais provocou sua atuação em Direito Societário, pois o 
volume de processos sobre o tema subscrição de ações reduziu após 
2007, ano em que o STJ proferiu a decisão no REsp nº 975.834/RS. A 
decisão mais citada em Direito Societário pelo STJ surgiu em decor-
rência do ápice de processos sobre o assunto no ano de 2007, quando 
mais de 25 mil processos chegaram ao STJ (um aumento de mais de 
20 mil processos em comparação ao ano de 2005). Em 2008, logo 
após a publicação do REsp nº 975.834/RS, vê-se a primeira queda 
desse número, quando cerca de 17 mil processos chegaram ao STJ. 
Porém, essa quantia voltou a crescer, atingindo um pouco menos de 
25 mil processos em 2009. O ano de 2009 também foi marcado por 
mais uma tentativa do STJ de pacificar o tema, com a publicação do 
verbete 371 da Súmula do STJ. Já em 2010, o número de novos pro-
cessos caiu para um pouco menos de 18 mil no STJ. De 2014 até 2018, 
o número de processos se manteve inferior a 9 mil.

Ao longo da pesquisa, foi possível observar que: (i) sociedades li-
mitadas e sociedades anônimas de capital fechado com controle fami-
liar ou com poucos sócios são os tipos societários mais frequentes em 
litígios sobre matéria de Direito Societário no STJ; (ii) a maior parte 



9 7

C ONCLUS ÕES E PERSPEC T I vA S f U T UR A S

das sociedades limitadas brasileiras possuem dois sócios, baixo capital 
social e um único administrador; e (iii) há grande presença de “sócios 
de palha”, somente para a composição formal da pluralidade societária 
de sócio. Assim, os litígios envolvendo sócios, formal e materialmente, 
que possam decorrer do compartilhamento de riscos da atividade eco-
nômica (affectio societatis) e da proximidade com a vida e os negócios 
da sociedade, tendem a ocorrer em menor número. Talvez isso possa 
justificar porque o primeiro e o sexto temas de Direito Societário mais 
discutidos no STJ tratam justamente de situações de extinção de vín-
culo societário (dissolução parcial e apuração de haveres na dissolu-
ção parcial), conforme demonstra o gráfico 2.2.2. Dito isso, é possível 
concluir que a resolução dos grandes conflitos societários brasileiros 
talvez aconteça fora do STJ. A partir dos resultados apresentados neste 
relatório,1 inferem-se possíveis razões para isso:

As sociedades empresárias de grande porte (especialmente as so-
ciedades anônimas de capital aberto e as listadas em bolsa de valores) 
provavelmente submetem seus conflitos societários à arbitragem, nos 
termos da Lei nº 9.307/1996. Isso porque, em 2000, a B3 (então BM 
& F Bovespa) lançou o Novo Mercado, segmento que estabeleceu 
um padrão maior de práticas de governança corporativa por meio 
da adesão voluntária das sociedades anônimas cujas ações são nego-
ciadas em mercado de bolsa de valores.2 Dentre as normas aplicadas 
para negociação de ações nesse segmento especial de negociação está 
a inclusão da cláusula compromissória arbitral no estatuto social da 
companhia, a qual estabelece a competência exclusiva da Câmara 

 1. Com base na leitura das decisões de matéria de Direito Societário do STJ localizadas por 
meio da metodologia de pesquisa descrita na introdução deste trabalho. A análise jurídica 
de parte das decisões selecionadas será feita no volume I do livro Direito Empresarial no 
Superior Tribunal de Justiça: Direito Societário, a ser publicado em 2021.

 2. Dentre essas práticas se encontram a ampliação dos direitos dos acionistas, a política de 
divulgação de informações e a existência de mecanismos de fiscalização e controle.
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de Arbitragem do Mercado para a solução dos conflitos existentes 
entre as companhias e/ou seus acionistas, seus administradores e os 
membros (efetivos ou suplentes) de seus conselhos fiscais.3 Atualmen-
te, 179 companhias de capital aberto estão no Novo Mercado, não 
podendo, portanto, levar ao Poder Judiciário suas discussões socie-
tárias.4 Se, de um lado, grandes sociedades possivelmente recorrem 
à arbitragem para solução de suas divergências devido à obrigação 
estatutária, outras optam por essa via por reconhecerem as possíveis 
vantagens do procedimento arbitral, como (1) maior especialidade da 
via arbitral em conflitos societários; (2) possibilidade de escolha do 
árbitro; (3) celeridade na resolução dos litígios; e (4) sigilo dos pro-
cedimentos arbitrais.

As questões societárias envolvendo pequenas e médias sociedades 
são resolvidas nas instâncias inferiores ou, ainda, fora do Poder Ju-

 3. Desde 2001, o regulamento do Novo Mercado prevê a obrigatoriedade da inclusão dessa 
cláusula no estatuto social da companhia. Atualmente, essa regra consta do artigo 39 
do Regulamento do Novo Mercado, disponibilizado pela B3: “Art. 39 O estatuto social 
deve contemplar cláusula compromissória dispondo que a companhia, seus acionistas, 
administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-
-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na 
forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada 
com ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do 
conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na 
Lei nº 6.404/76, no estatuto social da companhia, nas normas editadas pelo CMN, pelo 
BCB e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mer-
cado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes deste regulamento, dos 
demais regulamentos da B3 e do contrato de participação no Novo Mercado”. Disponí-
vel em: http://www.b3.com.br/data/files/52/01/28/EC/AA4277108F39C077AC094EA8/
Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecu-
niarias%202021).pdf. Acesso em: 7 jul. 2021.

 4. Embora, para os demais segmentos de governança corporativa da B3, inexista a obrigatorie-
dade de cláusula arbitral, o Código das melhores práticas de Governança Corporativa, do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), recomenda desde 2007 a inclusão 
de cláusula arbitral no estatuto social das companhias como prática de boa governança. Dis-
ponível em: https://www.acquisitions.com.br/pdf/Codigo_Melhores_Praticas_de_GC.pdf. 
Acesso em: 7 jul. 2021.
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diciário. O gráfico 5.2.2 demonstrou, por exemplo, que um processo 
sobre Direito Societário (excluindo aqueles que envolvem sociedades 
empresárias atuantes no setor de telefonia e as decisões de não co-
nhecimento) que chega ao STJ pode levar mais de 7 anos para ter seu 
trânsito em julgado, como ocorreu em alguns dos processos que tran-
sitaram em julgado no ano de 2018. A esse número ainda se acresce 
o tempo médio de tramitação desse mesmo processo na primeira e na 
segunda instâncias, o qual, nos tribunais estaduais, é de, respectiva-
mente, 3 anos e 7 meses e 8 meses.5

Para exemplo, serão utilizados os dados referentes ao Estado de São 
Paulo, no qual existem 5.890.371 sociedades em atividade,6 responden-
do pela maioria das sociedades brasileiras (um pouco mais de 30% das 
19.228.025 de sociedades existentes no país). O tempo médio de um 
processo no Judiciário paulista desde o recebimento da petição inicial 
até a sentença é de 3 anos e 6 meses. Segundo o estudo Demografia das 
Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo (IBGE, 2020),7 apenas 
36,3% das sociedades empresárias constituídas em 2013 sobreviveram 
mais de cinco anos. O estudo concluiu também que, quanto maior o 
porte da sociedade em número de funcionários, maiores são as taxas 
de sobrevivência, a exemplo: 62,5% das sociedades com 10 ou mais 
funcionários contratados sobreviveram cinco anos após sua criação, 
enquanto apenas 29,9% das sociedades sem nenhum contratado sobre-
viveram após o mesmo período. Portanto, se levarmos em consideração 

 5. Essas informações foram coletadas do relatório Justiça em Números, 2020, elaborado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, com base nos dados de 2019. Disponível em: https://www.
cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.
pdf. Acesso em: 24 fev 2021.

 6. Disponível em: https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/. Acesso em: 24 fev. 2021.
 7. Uma das análises do estudo foi a taxa da sobrevivência das sociedades abertas de 2013 até 

2018. Cf. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Demografia das 
empresas e estatísticas de empreendedorismo, 2018. IBGE, 2020. 131 p. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101759.pdf. Acesso em: 24 fev. 2021. 
ISSN 1679-480X.
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que 63,7% das sociedades abertas no país em 2013 não sobreviveram 
após o quinto ano de atividade e que um processo judicial demora em 
média 3 anos e 6 meses para ser julgado em primeira instância no ju-
diciário, 8 meses para ser julgado em segunda instância8 e, se chegar 
ao STJ e tratar de matéria societária, até 7 anos para ser resolvido, é 
fácil imaginar por que a disputa na via judiciária se torna inviável para 
ser preferida pela maioria das sociedades empresárias brasileiras. Nesse 
contexto, não espanta que o tema mais discutido de Direito Societário 
(excluídas as ações de telefonia) seja a desconsideração da personali-
dade jurídica, pois, muito provavelmente, uma sociedade regularmente 
constituída terá deixado de exercer suas atividades quando chegar o 
momento de resolver qualquer demanda societária ou excutir eventuais 
débitos. Isso talvez indique a existência, no Brasil, de um descompasso 
entre o tempo de duração de relacionamentos societários e atividades 
econômicas exercidas pela maior parte das sociedades empresárias e o 
tempo de duração dos processos judiciais.

O escopo da pesquisa realizada não permitiu determinar o prazo 
necessário para que os tribunais estaduais adotassem os casos para-
digmáticos do STJ como orientação e fundamento para suas decisões. 
Contudo, é razoável inferir que a pacificação do tema de Direito So-
cietário mais discutido no STJ (o direito de subscrição de ações emi-
tidas por companhias telefônicas), se aconteceu, foi à custa de milha-
res de decisões do STJ revertendo o posicionamento adotado pelos 
tribunais estaduais ao longo do período analisado (2008-2019), haja 
vista que, no período de 12 anos, o STJ citou em suas decisões (1) o 
Recurso Especial nº 975.834/RS mais de 25 mil vezes e (2) o verbe-
te 371 da Súmula do STJ mais de 15 mil vezes até que o número de 
processos sobre o tema começasse a ser pacificado. O volume de pro-

 8. Pela ausência de informação sobre o tempo para julgamento de um processo no TJSP, foi 
utilizada a média dos tribunais estaduais para julgamento de seus processos.
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cessos sobre o tema, por exemplo, reduziu-se a menos de 5 mil casos 
apenas dez anos depois da decisão dada no REsp nº 975.834/RS. As-
sim, ainda que o Recurso Especial nº 975.834/RS tenha se tornado 
um precedente relevantíssimo para a jurisprudência do STJ, parece 
não ter sido imediatamente adotado como fundamento para decisão 
pelos tribunais estaduais.9

6.2 PERSPECTIvAS fUTUR AS

Abaixo, destacam-se outros temas e outros questionamentos retrata-
dos pela pesquisa que não puderam ser tratados no presente trabalho, 
mas poderão nortear futuras pesquisas teóricas ou empíricas sobre o 
estado atual de Direito Societário brasileiro:

Tendo em vista o caráter exploratório das pesquisas, seria preci-
pitado concluir que a jurisprudência do STJ conseguiu, no período 
analisado, uniformizar e pacificar os temas de Direito Societário, 
excluídas as ações de telefonia e as decisões de não conhecimento 
(principalmente sobre dissolução de sociedade, desconsideração de 
personalidade jurídica, apuração de haveres, transferência de cotas, 
responsabilidade de sócios e administradores) nos tribunais estaduais. 
Uma afirmação nesse sentido estaria prejudicada, por exemplo, (1) 
pelo baixo número de julgados (relativamente ao assunto mais dis-
cutido dentro do recorte analisado); e (2) pela forma de citação de 
precedentes adotada pelo STJ, que, na maioria das decisões observa-
das, apenas colaciona as ementas das decisões que lhe precederam e 
servem de fundamento, o que permite que precedentes sejam citados 

 9. A redução do número de ações sobre esse tema no STJ pode decorrer do reconhecimento 
da prescrição da pretensão dos promitentes-assinantes em relação ao direito de subscrever 
ações. Com a entrada em vigor do Código Civil/2002, o prazo prescricional foi reduzido 
para 10 anos, conforme artigo 206 do referido código.
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mesmo em casos com fatos diversos e conclusões jurídicas diferentes 
entre o caso julgado e o precedente referenciado.10

Vale ressaltar, ainda, que a classificação dos processos utilizada 
pelo STJ, com base na tabela do CNJ, não permitiu identificar de 
imediato as discussões centrais em matéria de Direito Societário, o 
que, inclusive, resultou na necessidade de dividir o presente relató-
rio em duas partes, uma considerando os contratos de participação 
financeira firmados entre as companhias telefônicas e seus promi-
tentes-assinantes e outra excluindo-se esses casos que praticamente 
monopolizaram a atuação do STJ nas ações de Direito Societário se-
lecionadas com base na classificação oficial. Esse ponto é importante 
porque talvez indique a necessidade de refinamento da classificação 
dos processos adotada pelo STJ11 ou a confirmação da hipótese de 
que existe ampla distância entre as demandas práticas e concretas 
em matéria de Direito Societário e os temas que efetivamente se dis-
cutem na doutrina juscomercialista.

 10. O enunciado administrativo n. 2, aprovado pelo plenário do STJ na Sessão de 09/03/2016, 
prevê que “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça”. Portanto, o CPC/1973 será aplicado ao julgamento dos recursos 
interpostos contra decisões ou sentenças proferidas durante sua vigência, o que significa 
a impossibilidade de aplicação do inciso V do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC/2015 
às decisões proferidas durante o período coberto pela presente pesquisa. Ressalta-se que 
o inciso V do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC/2015, por sua vez, não considera como 
devidamente fundamentada qualquer decisão judicial que “se limitar a invocar precedente 
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar 
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”.

 11. Por exemplo, no REsp 975.834/RS, ficou decidido que as questões não se relacionavam às 
obrigações de Direito Societário, porque se tratava de ações ainda não subscritas. Entre-
tanto, esse entendimento não reflete, ainda, a própria classificação adotada pelo STJ. Outro 
exemplo a ser citado é a classificação de debêntures como espécies de títulos de crédito, ou 
seja, a própria classificação diverge do entendimento do STJ proferido no julgamento nos 
REsp nº 1.316.256/RJ e REsp nº 1.321.243/RJ em 12/08/2013.
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