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RESUMO 

 

O presente trabalho se propôs a analisar o tema do conflito de interesse em 

companhias abertas, com o objetivo de avaliar a necessidade de reforma do atual 

arcabouço legal sobre a matéria. Para tanto, estruturou-se em quatro eixos: 1) 

análise da regulação do assunto no Brasil, bem como das correntes doutrinárias no 

Brasil e nos Estados Unidos, em especial a partir da confrontação entre a adoção do 

critério formal ou do material; 2) estudo da evolução dos precedentes norte-

americanos ao longo de mais de cinco décadas; 3) apreciação das decisões 

proferidas pela CVM nos últimos cinco anos; 4) conclusão sobre a pertinência e 

viabilidade de se alterar o marco normativo da matéria no Brasil. A discussão inicia-

se com a interpretação do artigo 115, parágrafo primeiro, da LSA, em que parcela 

dos operadores do Direito leem a integralidade do dispositivo sob a ótica do critério 

formal e outra parte o faz apenas parcialmente. No caso do item 1, constatou-se 

uma forte divergência no Brasil acerca do critério aplicável para endereçar as 

transações com conflito de interesses ou mediante a presença de benefício 

particular, o que se traduz em um cenário de incerteza e de insegurança jurídica. 

Após explorar os pilares acima, concluiu-se pela manutenção do critério formal para 

deliberações sobre: (i) laudo de avaliação de bens com que o acionista concorrer 

para a formação do capital social; (ii) análise de contas do acionista-administrador; 

(iii) ajuizamento de ação de responsabilidade em face do acionista-administrador; e 

(iv) suspensão da assembleia reunida para tratar de qualquer dos temas acima. Já 

nas transações em que o benefício particular ou o conflito de interesses estiverem 

presentes, adotar-se-ia a análise substancial, a qual deverá demonstrar, dentro 

outros aspectos, que a transação foi justa para a companhia.  

 

Palavras-chave: conflito de interesses; benefício particular; companhias abertas; 

acionista controlador; vantajosidade; informação; transparência; boa-fé. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study explores the Brazilian legal framework for self-dealing transactions 

between public companies and other parties, such as controlling shareholders and 

directors. The focus is to discuss the necessity of amending the law that regulates 

this subject. For such, it pervaded the following matters: 1) Brazilian law and doctrinal 

views in Brazil and in the United States on the adoption of liability e property rules; 2) 

American precedents (especially Delaware) over more than five decades; 3) Brazilian 

precedents (CVM only) from the last five years; 4) conclusion acknowledging the 

feasibility and the need to amend Brazilian Law regulating these transactions. The 

investigation begins with an analysis of article 115, §1, of the LSA, which is subject to 

different interpretations in Brazil by authors, lawyers, and CVM directors. Some read 

the law as a property rule and others construes it partially as a property rule and 

partially as a liability rule, divergence that leads to legal uncertainty. After exploring 

the topics above, the conclusion suggests a partial shift in Brazilian law, where 

shareholder approvals of (i) evaluation reports to pay-in capital; (ii) accounts of 

shareholders who are also officers; (iii) filing of lawsuits against shareholders who 

also act as officers; and (iv) suspension of a shareholder meeting in which any of 

those subjects are under discussion remain as property rules. On the other hand, 

liability rules would regulate self-dealing transactions and others where a private 

benefit for a particular shareholder is seen, cases in which such shareholder should 

demonstrate, among other aspects, the fairness of such transaction.  

 

 

Keywords: conflict of interests; private benefit; public companies; controlling 

shareholder; advantage; information; transparency; good faith. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A formalização de negócios entre companhias, de um lado, e acionistas 

controladores ou administradores, do outro, requer especial cautela a fim de garantir 

que essas pessoas, em razão das posições que ocupam e dos poderes que detêm, 

não estruturem tais transações de forma a obterem algum ganho individual em 

detrimento da própria empresa e, em última instância, dos demais acionistas. 

 

De igual maneira, toda deliberação assemblear sobre temas 

relacionados ao papel do acionista enquanto administrador da companhia, assim 

como aquela que possa trazer impactos significativos na respectiva estrutura 

acionária, em benefício do dito acionista, demandam igual cuidado. 

 

A importância de regras e procedimentos claros vai além da intenção 

de obstar ganhos individuais por parte de quem detém poderes para definir os rumos 

da companhia. A preservação de um processo decisório transparente e hígido 

viabilizam o cumprimento do objeto e da função sociais das empresas, auxiliam 

estas na  maximização de seus ganhos e constituem incentivos para os investidores 

em geral, na medida em que dão segurança sobre a lisura das regras do jogo.  

  

Constitui, portanto, uma ferramenta estrutural para o ambiente de 

negócios, tanto na óptica do investidor mais sofisticado, quanto na do pequeno 

poupador, que, no caso do Brasil, recentemente passou a desbravar novas 

alternativas de investimento.  

 

O que está em jogo, portanto, é a segurança do investidor minoritário 

para que este não seja expropriado em detrimento do acionista controlador, sendo 

esse um importante elemento (embora não o único) para pavimentar o caminho 

rumo a um mercado desenvolvido.   

 

Nesse cenário, o mercado de capitais brasileiro ganhou, nos últimos 

anos, mais atenção dos empreendedores e do público investidor tanto nacional 

como internacional. Este, muitas vezes adstrito a estruturas conservadoras e pouco 

rentáveis de poupança e produtos de renda fixa oferecidos por gerentes de grandes 
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bancos de varejo, ficaram íntimos de outros partícipes, a exemplo dos agentes 

autônomos de investimento, bem como com novos produtos, tais como fundos de 

investimentos, papéis lastreados em estruturação de dívidas e certificados de 

recebíveis diversos, dentre outros.  

 

Além das mencionadas alternativas de aplicação de recursos, o 

investimento em compra e venda de ações possui uma posição de especial 

destaque no âmbito do mercado de capitais. Para se ter uma ideia, um estudo 

divulgado pela B3 em agosto de 20211 aponta que, entre 2018 e junho de 2021, o 

número de investidores de ativos negociados em Bolsa saltou de 700 mil para 

3.200.000.  

 

Apenas no mercado de ações, a quantidade de investidores aumentou 

de 600 mil para cerca de 2.800.000 no mesmo período: um acréscimo de mais de 

dois milhões de ingressantes em um mundo até então estranho para esta camada 

de poupadores, na busca de uma alternativa mais atrativa para rentabilizar suas 

reservas, dado o cenário à época de juros básicos em patamares historicamente 

baixos. 

 

O estudo também aponta que o valor médio sob custódia caíra cerca 

de 30% nos últimos dois anos. Além disso, 74% por cento dos atuais investidores 

haviam ingressado a partir de 2019, embora 67% do estoque de recursos 

estivessem concentrados nos investidores participantes antes de 2016.  

 

Os dados acima evidenciam um ingresso representativo do pequeno 

poupador, com menor disponibilidade financeira, no mercado de capitais, e 

igualmente detentor de menos conhecimento sobre as particularidades desse novo 

mundo, se comparado com aqueles já habituados ao referido contexto. Tal 

assimetria informacional, se comparada com os acionistas controladores ou com 

investidores mais afeitos a esta realidade, reforça a necessidade de existirem regras 

protetivas também ao grupo dos pequenos investidores como uma forma de 

 
1 https://www.b3.com.br/data/files/EC/B5/B4/6F/6C63B71027085EA7AC094EA8/Book_PF-
Agosto2021.pdf, acessado em 21 de novembro de 2021. 
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preservar a higidez e a atratividade do mercado de capitais para todos, 

indistintamente. 

 

Entre 2018 e 20212, cento e cinco empresas abriram capital3, seja pela 

busca de viabilizar a saída de alguns acionistas (via de regra fundos e grandes 

investidores que apostaram no crescimento da companhia), seja pelo objetivo 

precípuo de financiar um novo ciclo de expansão da companhia recém-listada. Em 

2020, mesmo com os efeitos da pandemia, 29 companhias ingressaram na B3, 

enquanto 59, mais do que o dobro, o fizeram em 20214. 

 

Apesar da expressiva adesão de novos investidores ao mercado de 

ações, a característica marcante dessas companhias, ao menos na realidade 

brasileira, é o fato de grande parte delas possuir uma estrutura de capital 

concentrada em um ou em poucos acionistas. Os ingressantes no contexto das 

companhias listadas, na medida em que investem quantias materialmente 

irrelevantes (se individualmente consideradas) não impactam a estrutura decisória 

das companhias que recebem seus recursos. 

 

Nesse contexto, apenas no Novo Mercado (segmento de listagem que 

reúne as companhias com as mais rígidas políticas de governança) existem 205 

empresas listadas56. Destas, 46 possuem acionistas individuais com mais de 50% de 

participação; e os acionistas de outras 104 detêm entre 20% e 49,99% do respectivo 

capital. Quanto a estes últimos, embora não possuam uma maioria absoluta do 

capital social das companhias, a participação por eles detida, muitas vezes somada 

à de outros que compõem um único bloco (familiar ou de outros fundadores, por 

exemplo), lhes confere, na prática, o poder de direcionar os negócios da companhia, 

considerando a pulverização e a ausência de uma ação em bloco, coordenada, dos 

demais acionistas. 

 

 
2 Dados de até 21 de novembro de 2021. Disponíveis em https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-
servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm 
3 Parcela substancial no Novo Mercado. 
4 Até 21 de novembro de 2021. 
5 Números de 28 de outubro de 2021. 
6 https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm 
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Assim, tem-se uma constatação um tanto quanto óbvia, no sentido de 

que, em mais de 70% das companhias listadas no Novo Mercado, um único 

acionista ou um pequeno bloco podem ditar os respectivos rumos das companhias 

de que fazem parte. Além disso, as companhias listadas na B3 não raro possuem a 

primeira ou segunda geração à frente dos respectivos órgãos societários. Estas 

pessoas, enquanto fundadores ou membros da geração que alavancou os negócios, 

igualmente possuem participação em outras empresas que muitas vezes cresceram 

juntas, possuem sinergias e frequentemente contratam as companhias listadas. 

 

Nesse cenário de entrelaçamento (e, muitas vezes, de dependência) 

de negócios somados a um contexto de acionistas com amplos poderes para 

imporem suas preferências nas deliberações assembleares, surgem algumas 

preocupações. A principal delas é a preservação, por ocasião da formalização de 

transações em que o controlador figure do outro lado da mesa, dos interesses da 

companhia e a de não expropriar os acionistas minoritários, dados fatores como a 

assimetria informacional (principalmente desse novo grupo ingressante no mercado 

de capitais), na medida em que  controladores e administradores, além de terem 

acesso a mais dados sobre o negócio, possuem meios para usá-los de forma a 

obterem ganhos individuais. Destaca-se também o mínimo poder político dos 

minoritários no processo decisório da companhia, em razão da pequena fatia que 

possuem na respectiva estrutura acionária.  

 

No Brasil, a força de tais relações “internas” é potencializada por uma 

interação maior e mais intensa com as outras companhias e com o poder público, 

ofertando ainda mais musculatura, influência e força aos grandes empresários. Esse 

contexto, na medida em que é verificado, ocorre não apenas dentro de cada 

realidade societária, reforçando a posição dos controladores vis-à-vis minoritários, 

mas também no ambiente empresarial como um todo.  

 

Tal proteção, assim como a ajuda recíproca (esta definida com 

precisão por Sérgio Lazzarini como capitalismo de laços7), reforçam a estratificação 

 
7 LAZZARINI, Sérgio. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas conexões.  2. ed. São  
Paulo:  BEI Comunicação, 2018, p. 4. 
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econômica com pouca mobilidade e a troca de oportunidades entre esses grandes 

partícipes. Assim, o controle concentrado e a estrutura piramidal de controle de 

grupos empresariais favorecem a situação destacada pelo autor.8 

Some-se a isso a estrutura entrelaçada também nos conselhos9, que 

fazem com que os novos integrantes do mercado de capitais sejam parte do “mundo 

pequeno da Bolsa”10, em um ciclo vicioso de concentração de poder político e 

econômico nos mesmos atores, dentro e fora de cada estrutura societária, o qual é 

fortemente resistente a qualquer mudança.11 

 

Na outra ponta, tem-se a preocupação de não desperdiçar o 

(normalmente) profundo conhecimento do controlador sobre o negócio, bem como 

as sinergias capturadas ao longo do tempo em prol da busca por uma 

independência absoluta nas negociações em que um acionista ou um administrador 

e a própria companhia sejam partes interessadas. O desafio é encontrar o ponto de 

equilíbrio para, com segurança e transparência, maximizar os benefícios para a 

empresa e evitar a expropriação dos minoritários. 

 

O enredo acima impõe uma série de desafios aos diversos partícipes 

das relações empresariais, principalmente ao legislador e aos reguladores. O 

estabelecimento de um marco legal claro, transparente e eficiente constitui um dos 

pilares para a atração de investimento e o fomento do desenvolvimento do mercado 

de capitais. Por outro lado, a existência de um arcabouço normativo bem estruturado 

não é uma garantia de que as transações entre partes relacionadas serão, na 

prática, eficientes e vantajosas para a companhia. 

 

À guisa de exemplo, em artigo cujo objeto é o estudo das transações 

entre partes relacionadas na Ásia, Dan Puchniak e Umakanth Varottil tecem uma 

crítica ao RPT Index do Doing Business Report, divulgado pelo Banco Mundial. Nele, 

demonstram que as normas, por melhores e mais sofisticadas que sejam, precisam 

 
8 Ibid., p. 129. 
9 Ibid., p. 132. 
10 Ibid., p. 136. 
11 Ibid., p. 270. 
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conversar com a cultura empresarial local, sob pena de ineficácia de tais 

prescrições.12  

 

Atacam também o fato de o índice desconsiderar as características 

individuais e locais dos acionistas controladores, isto é, trata de forma homogênea 

pessoas ou grupos com traços heterogêneos. Muitas vezes, os controladores sequer 

são pessoas físicas ou grupos empresariais privados, mas o próprio governo, que 

não raro possui interesses desalinhados13 em relação aos minoritários, dado 

relevante que o RPT Index negligencia.14  

 

O tema do impedimento de voto, portanto, é central nesse cenário e é 

objeto de extenso debate em diversos países, não existindo uma orientação 

uniforme e pacificada sobre como conduzir transações em que acionistas ou 

administradores possuam interesses conflitantes com os da companhia. 

 

No Brasil, o assunto voltou a ser objeto de uma discussão mais ampla 

(não necessariamente mais intenso), ao menos para o grande público, a partir do 

ano de 2019, quando da edição de Medida Provisória 881, posteriormente 

convertida na Lei de Liberdade Econômica. O projeto de lei de conversão da referida 

medida provisória inseriu (embora a redação não tenha sido contemplada no texto 

final da lei) alterações na sistemática do artigo 115 da LSA e do seu parágrafo 

primeiro. 

 

As modificações então propostas geraram naquele momento uma 

grande celeuma, haja vista terem sugerido uma modificação na forma como a LSA 

endereça o tema, e principalmente não terem sido objeto de um debate mais amplo, 

salutar e necessário como se espera diante de toda e qualquer iniciativa dessa 

natureza. 

 

 
12 PUCHNIAK, Dan W; VAROTTIL, Umakanth, Related Party Transactions in Commonwealth Asia: 
Complicating the Comparative Paradigm, Berkeley Business Law Journal, v. 17:1, p. 1–43, 2020, 
p. 8. 
13 Ibid., p. 31–32. 
14 Ibid., p. 15. 
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As discussões havidas desde então reacenderam o debate e 

impulsionaram o interesse por seu aprofundamento na presente pesquisa. Some-se 

ainda o fato de que inexiste um posicionamento doutrinário prevalecente ou uniforme 

sobre qual a melhor forma de regular o voto no âmbito de transações mediante a 

presença de interesses conflitantes. Sequer há um consenso sobre qual sentido 

atribuir à redação do artigo 115, parágrafo primeiro, da LSA, em especial sobre a 

questão de ter havido ou não a adoção, pelo legislador, do critério material ou do 

formal (detalhados no próximo capítulo) para as deliberações sobre transações com 

interesses conflitantes, nos termos detalhados nos capítulos seguintes. 

 

No contexto dos debates recentes e do ainda incerto tratamento do 

tema, este trabalho pretende delinear a estrutura do impedimento de voto no Brasil, 

cotejando os benefícios de abordagens sob a óptica dos critérios formal e 

substancial para, ao final e após enxergar como o assunto vem sendo conduzido em 

outros países, propor um novo marco legal para a matéria.  

 

O trabalho trará alguns fundamentos a partir de situações envolvendo o 

conflito de interesses, o benefício particular, as transações entre partes relacionadas 

e o impedimento de voto. Apesar de se tratarem institutos distintos e de nem todos 

comporem o objeto do presente estudo, eles possuem elementos comuns, cujos 

fundamentos auxiliarão na formulação do padrão de conduta apresentado na 

conclusão. 

 

A pesquisa, portanto, divide-se em cinco capítulos, sendo o primeiro 

este introdutório. O segundo realiza breves comentários sobre a interação entre o 

Direito privado brasileiro e a Constituição Federal. Posteriormente, introduz o 

conceito de conflito de interesses, confrontando-o com o objetivo e a função social 

das empresas, bem como elencando os mecanismos passíveis de utilização para 

enfrentar questões em que se fizer presente. Ao final, demonstra como o tema é 

tratado na LSA, tanto para os acionistas quanto para os administradores, e analisa a 

dicotomia entre os critérios formal e material à luz da doutrina nacional e estrangeira. 
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As decisões proferidas pela CVM ao longo dos últimos cinco anos são 

o escopo do Capítulo 3. O objetivo principal é, além de aprofundar o estudo da 

matéria, entender (i) como o Colegiado vem se comportando com relação à 

preferência pelo critério formal ou material, à luz dos artigos 115 (parágrafo 

primeiro), e 156 da LSA; (ii) os fundamentos utilizados pelo Colegiado para justificar 

a leitura de tais dispositivos sob um viés ou outro; e (iii) a predileção dos diretores 

por um dos critérios e os fundamentos para tal posicionamento. 

 

O Capítulo 4, por sua vez, realiza um estudo comparado a partir da 

análise de precedentes norte-americanos, alguns proferidos há mais de cinquenta 

anos e ainda atuais. A condição econômica do mercado, o volume sem paralelo de 

operações realizadas nos Estados Unidos e a pujança empresarial naquele país 

contribuem para um ambiente de enfrentamentos mais frequentes há várias décadas 

sobre os mais diversos temas, inclusive deveres fiduciários, conflito de interesses, 

dentre outros.  

 

Dessa forma, a sofisticação e o nível de detalhamento dos julgados, 

em especial em Delaware, adquiriram uma feição tecnicamente detalhada. Trata-se, 

na realidade, de uma fonte de estudo sobre os assuntos afetos às relações 

empresariais e societárias sem paralelo no mundo e, portanto, bastante relevantes 

para enriquecer qualquer pesquisa a respeito do tema.  

 

O Capítulo 5, por fim, traz a conclusão do trabalho. Inicia-se com um 

apanhado dos principais aspectos abordados nos tópicos anteriores e estabelece os 

pilares a serem observados na conformação de um marco legal sobre o 

impedimento de voto.  

 

A partir dessas premissas, sem olvidar das particularidades do contexto 

brasileiro e valendo-se das experiências dos precedentes do Brasil e do exterior, 

propomos a ideia de um novo marco legal para a matéria. A finalidade não é 

estabelecer uma “verdade absoluta”, mas contribuir para a discussão do tema com o 

propósito de ver futuramente no Brasil uma estrutura jurídica transparente e eficiente 

para elucidar as transações e deliberações marcadas por interesses conflitantes.  
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2. O CONFLITO DE INTERESSES: DEFINIÇÃO, CONTEXTO NORMATIVO E 
ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO 

 
 

2.1. Conceito de interesse. A disciplina do conflito de interesses à luz do objetivo 
social da empresa e de sua função social. Mecanismos de tratamento de 
conflitos de interesse e outras hipóteses de impedimento de voto. 

 

No ambiente empresarial, acionistas controladores e administradores 

indiscutivelmente prestam um papel central na consecução dos objetivos da 

companhia. Possuem a obrigação de resguardar os interesses desta e devem 

garantir o cumprimento da respectiva função social, sendo esta última um guia para 

o tratamento de situações em que os interesses da companhia conflitam com o de 

algum desses partícipes.15 Para se ter uma melhor compreensão do conflito de 

interesses, é importante fixar o respectivo conceito, bem com as formas pelas quais 

ele se apresenta.  

 

Apesar de não ter uma definição precisa nem uma delimitação clara e 

uniforme dentro do ordenamento jurídico, o interesse pode ser entendido como a 

relação estabelecida entre um sujeito de direito e o bem em questão no contexto de 

uma situação juridicamente relevante.16 Assume, assim, um significado até mesmo 

afetivo e, enquanto conceito aberto, abrange aspectos pessoais ou profissionais do 

agente em questão.17 Dada a amplitude de sua interpretação, seus vários 

significados (por vezes contraditórios) impõem uma dificuldade ainda maior para 

caracterizar uma situação de conflito e o momento em que ele ocorre, o que se 

revela mais um desafio para traçar uma matriz objetiva para regular o assunto.18 

 

Sob a óptica da empresa, o objetivo social, para o qual se guiam os 

interesses da companhia, a função social e o papel que ela exerce em seu entorno 

ganham cada vez mais relevância. Nessa toada, o balizamento do interesse social 

 
15 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 82. 
16 NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Conflito de interesses nas assembleias de S. 
A: E outros escritos sobre conflito de interesses. 2. ed. São  Paulo: Malheiros, 2014. P. 22 
17 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 166. 
18 SPINELLI, Luis Felipe. Administração das sociedades anônimas: lealdade e conflito de 
interesses. São  Paulo: Almedina, 2020. P. 47. 
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unicamente ao lucro, carece de fundamento constitucional, e tampouco encontra 

guarida na intenção do legislador ordinário que, na própria LSA, nos artigos 116 

(parágrafo único) e 154, já externou sua atenção para o assunto. O lucro é um 

elemento relevante, mas não o único.19 Nesse sentido, além do atendimento aos fins 

da empresa, a contextualização destes com a compatibilização dos interesses de 

todos aqueles que se relacionam com a entidade empresarial surge como um 

desafio adicional para tais partícipes, notadamente aqueles dotados de poder 

decisório, a saber, administradores e acionistas controladores. 

 

O princípio majoritário, através do qual se materializa a “vontade” da 

companhia, tem no voto a maneira mais eficiente para refletir o interesse do grupo 

de acionistas. Havendo a presença de interesses individuais, a preferência do grupo 

fica relativizada e o processo de votação deixa de ser eficiente sob o ponto de vista 

transacional.20 

 

O desalinhamento dos incentivos de cada uma dessas partes não 

raramente nasce de um conflito de interesses, a depender da posição em que o 

agente se encontrar, seja ele um administrador em relação aos acionistas e à 

própria companhia, seja um acionista controlador, por exemplo, vis-à-vis com seus 

pares e minoritários e a companhia. 

 

Não existe uma abordagem única para tratar do tema. Em interessante 

artigo sobre a eficiência nas negociações com conflito de interesses, Zohar Goshen 

aponta para a existência de regras voltadas para tratar do assunto e as classifica 

entre normas de propriedade (property rules) e normas de responsabilidade (liability 

rules).21 

 

As regras de propriedade direcionam a solução por meio de um critério 

formal, uma vez que negam o direito de voto do acionista em conflito e exigem a 

 
19 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 81. 
20 GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California Law Review. V. 91, 2003, p. 400. 
21 GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California Law Review. V. 91, 2003, p. 398. 
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aprovação dos desinteressados. Trazem consigo mecanismos como a aprovação 

das deliberações pela maioria da minoria, impedindo a imposição da vontade do 

controlador; e, dado o caráter consensual da deliberação, evitam ou diminuem o 

enfrentamento judicial de tais deliberações.22 Igualmente, concedem mais-valia para 

o minoritário, dando mais do que o poder pura e simplesmente: empoderam a 

minoria para conseguir o resultado mais lucrativo possível.23 O lado negativo é que, 

em especial quando o grupo de minoritários for pequeno, o incentivo para maximizar 

os ganhos da companhia poderá gerar um desequilíbrio, até mesmo pelo 

conhecimento raso de tal grupo acerca do negócio, e inviabilizar uma transação 

eficiente, como a desistência da parte interessada.24  

 

Apesar de bem aceito, o mecanismo de aprovação da maioria da 

minoria, seja como requisito de aprovação de uma transação, seja enquanto fator de 

inversão do ônus da prova, não é imune a críticas. Em primeiro lugar, aduz-se que 

os minoritários não conseguem se articular de forma efetiva para negociar os termos 

de uma transação da mesma forma que um comitê independente, sobre o qual 

trataremos mais adiante.25 

 

Adicionalmente, alguns minoritários (normalmente os mais sofisticados) 

podem até mesmo não querer receber informações confidenciais sobre essas 

operações, uma vez que o respectivo acesso, por razões regulatórias, ensejaria uma 

restrição à negociação das ações por eles detidas. Da mesma maneira, o referido 

grupo pode se dar por satisfeito com o valor a ser recebido em decorrência da 

transação e não ter incentivos para maximizar o prêmio eventualmente negociado, 

ainda que o resultado do trabalho do comitê independente tenha sido insatisfatório.  

 

Frise-se ainda que o comitê pode não ser tão independente, já que 

pode ser contratado com alguma ingerência acionista controlador. A mera escolha já 

pressupõe algum grau de conhecimento ou de influência de uma parte com relação 

 
22 Ibid., p. 402. 
23 Ibid., p. 410. 
24 Ibid., p. 413. 
25 ROCK, Edward, MOM Approval in a World of Active Shareholders, NYU Law and Economics 
Research Paper, v. 18–02, p. 1–22, 2018, p. 7. 
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à outra. Além disso, o membro é remunerado de acordo com as diretrizes acordadas 

com administradores normalmente vinculados ao controlador. Esta circunstância, 

portanto, poderia (ao menos potencialmente) induzir os membros  a não agirem com 

a independência esperada. Por fim, há opiniões de que as cortes (Delaware 

especialmente) vêm sobrevalorizando o mecanismo, uma vez que este jamais vai 

conseguir reproduzir uma transação genuinamente paritária e desprovida de 

qualquer conflito.26  

 

A aplicação prática desse mecanismo, defende Edward Rock, apesar 

de não trazer prejuízos evidentes, também não trouxe um efetivo poder de barganha 

aos minoritários. Seu benefício, portanto, ainda não é claro.27  

 

É importante observar, ainda, que os minoritários podem ser punidos 

por abuso do direito de voto, na forma do artigo 115¸ caput, da LSA, de modo que, 

em uma situação em que o controlador estiver impedido de votar, o minoritário não 

terá um salvo-conduto para deliberar como bem entender. Outrossim, não se pode 

negar que, mesmo nessas situações de impedimento de voto do controlador, o 

minoritário não domina os assuntos afetos à companhia com a mesma profundidade 

do controlador, o que também pode gerar decisões não tão alinhadas com o melhor 

interesse da companhia e a sua função social. 

 

As regras de responsabilidade, por sua vez, incursionam em uma 

análise substancial, na medida em que autorizam a deliberação, por parte do 

acionista controlador, relativa ao negócio com conflito, mas impõem uma justa 

compensação aos minoritários. É o caso de operações em que o controlador pode 

votar, mas deve demonstrar que a operação foi justa. 

 

Para tanto, o autor aborda o fairness test, pelo qual se autoriza o voto 

da parte interessada, mas sua utilização pressupõe a necessidade de endosso por 

um órgão independente, normalmente o Poder Judiciário. Introduz mais incerteza na 

 
26 Ibid., p. 8. 
27 Ibid., p. 17. 
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avaliação da eficiência da transação28, haja vista a análise ser a posteriori (incerta 

sobre eventuais questionamentos), deixa a mais-valia (surplus) para o acionista 

majoritário29 e garante a efetivação de transações eficientes e justas.30 

 

Outra forma de olhar para o tema do conflito de interesses é garantir a 

ausência de intervenção estatal na regulação do assunto, deixando este papel 

fundamentalmente para o mercado. A própria companhia, argumenta Goshen, 

incluiria mecanismos de controle (maioria da minoria ou fairness, por exemplo) em 

seus atos societários e demais regulamentos relacionados à governança, e o reflexo 

no preço da ação aconteceria. O nível de transparência informacional é essencial 

para o investidor poder precificar as ações da companhia em questão.31  

 

Esse modelo dialoga com a solução organizativa sugerida pelo 

Professor Calixto Salomão32, a qual será abordada mais adiante.  

 

A classificação também pode variar de acordo com os remédios 

oferecidos pela lei e pelo Poder Judiciário locais na hipótese de violação dos direitos 

dos minoritários. Como o Judiciário é quem determina o sentido da interpretação 

aplicável à regra, é ele quem, em último grau, vai definir, e até flexibilizar, a dinâmica 

em questão. É o caso, por exemplo, da regra de propriedade, cujo ordenamento 

permite o exercício do voto e autoriza uma análise posterior da decisão.33 Sem o 

devido acesso à Justiça, a norma será letra morta, o que equivaleria a um regime de 

não intervenção34 e de insegurança jurídica. 

 

A existência de uma proteção ao processo decisório, em especial com 

a ampla informação, gera a certeza do Direito aplicável e conforto para o investidor. 

Por outro lado, o sistema judiciário e o grau de desenvolvimento de uma 

 
28 GOSHEN, The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality, p. 403. 
29 Ibid., p. 408. 
30 Ibid., p. 414. 
31 Ibid., p. 404. 
32 FILHO, Calixto Salomão, O Novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 105–
107. 
33 GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California Law Review. V. 91, p. 408–409. 
34 Ibid., p. 409. 
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determinada jurisdição ditarão qual o melhor modelo aplicável. Assim, o fairness test 

traz mais fluidez e trava menos o processo decisório (afasta a necessidade de se 

convocar uma assembleia geral, quando a matéria for de competência do referido 

órgão, para cada situação de conflito de interesses), mas requer um mercado mais 

sofisticado.35 

 

Considerando-se a presença dos custos de transação, a adoção de um 

modelo ou de outro (property x liability) depende de qual das regras, naquele 

contexto específico, viabiliza o maior número de transações eficientes. Liability rules 

não necessariamente requerem negociação por parte do controlador, enquanto as 

property rules, sim, porquanto, neste último caso, o acionista majoritário terá o 

trabalho de convencer os minoritários a votarem conforme sua vontade. Entretanto, 

a negociação pode acontecer principalmente quando se tem a certeza (ou a menos 

a previsibilidade) do Direito aplicável moldando a conduta do majoritário.36 

 

Dessa forma, as liability rules tendem a ser melhores em locais com 

mais transações eficientes, caso contrário, as property rules seriam mais 

adequadas.37 Nesse cenário, os custos de adjudicação tendem a ser menores 

quando se adotam property rules, porém o processo corre o risco de ser viciado 

(principalmente quando não devidamente informado), enquanto as regras de 

responsabilidade implicam custos de adjudicação devido à necessidade de se 

comprovar a eficiência ou não da transação.  

 

Igualmente, como já citado, as regras de responsabilidade requerem 

um Judiciário muito preparado para se debruçar sobre essas questões de forma ágil 

e precisa, seja qual for o sistema adotado, haja vista a elevação dos custos de 

adjudicação. Decisões mal embasadas também implicam custos adicionais e, onde 

estes existirem, o investidor tende a não se interessar (ou a pagar um preço 

substancialmente mais baixo pelo ativo), principalmente enquanto minoritários com 

menos conhecimento do negócio e do mercado como um todo.38 Os mais 

 
35 Ibid., p. 407. 
36 Ibid., p. 415. 
37 Ibid., p. 417. 
38 Ibid., p. 419–420. 
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sofisticados, a seu turno, tendem a ser mais criteriosos na escolha do investimento e 

requerem, por deterem detalhes sobre o assunto, menos proteção, uma vez que 

votam e elegem as prioridades de maneira substancialmente informada39.  

 

Fazendo um paralelo com o contexto brasileiro, pode-se acrescentar a 

arbitragem40 como um caminho para robustecer um sistema fundado em liability 

rules: trata-se não apenas de uma alternativa a um Poder Judiciário pouco 

estruturado para atender demandas desta natureza, mas de realidade bem 

amadurecida no mercado de capitais nacional e no ordenamento jurídico brasileiro 

com um todo.  

 

Não custa lembrar, no Brasil há poucos mecanismos eficazes para 

tratar do conflito de interesses e, ainda assim, sua aplicação é objeto de intenso 

debate. Assim, o caminho da arbitragem pode ser uma alternativa interessante, 

como também soluções de mercado, tais como o compromisso que as companhias 

precisam adotar em relação à governança, por exemplo, ao aderirem sem 

segmentos de listagem como o Novo Mercado.  

 

Por fim, Zohar Goshen também aponta a existência de um controle fora 

dos limites da lei, que é o reputacional.41 Companhias com agentes que 

normalmente cometem abusos contra minoritários serão censuradas, seja por meio 

da fuga e desinteresse de investidores, seja por um reflexo no preço (para baixo) 

das ações, o que faz bastante sentido, mas não resolve o problema como um todo. 

 

Essa visão para além dos limites da lei prenunciavam novo artigo de 

sua autoria, elaborado quase vinte anos depois, em que Goshen ratifica sua visão 

apontando para uma menor relevância das cortes de Delaware e até relativiza o 

próprio Direito Societário. Nele, o autor realça o controle reputacional e a 

 
39 Ibid., p. 424. 
40 Não se pretende omitir a existência de críticas à eventual adoção da arbitragem para a finalidade 
ora defendida. Evidenciamos, ao longo do trabalho, sua imperfeição e formas suavizá-la com o 
objetivo de propor um avanço ao contexto atual de um Judiciário precário e não suficientemente 
preparado para enfrentar demandas dessa natureza. Por fim, ainda que com diversas imperfeições, 
trata-se de um modelo já testado e, de certa forma, consolidado no Brasil. 
41 GOSHEN, The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality, p. 425. 
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implementação de mecanismos no âmbito da própria companhia, principalmente 

com o advento e a maior participação dos investidores institucionais, os quais, 

embora minoritários, conseguem exercer muito mais influência sobre o conselho de 

administração e sobre o acionista controlador, se comparado com o pequeno 

acionista de varejo.42  

 

Assim, enfatiza que o manejo de medidas judiciais possuem mais o 

condão de ampliar a pressão sobre um determinado grupo ou mesmo de dar 

publicidade à insatisfação do investidor, do que propriamente para forçar um 

remédio específico, o que endossa a percepção de um controle organizativo 

viabilizado pelo próprio mercado em sua feição atual.43 

 

Conclui ele próprio que quanto mais sofisticado o investidor menos 

importante será a normatização do tema e, consequentemente, a adjudicação de 

direitos com a intervenção do Judiciário.44 

 

O aspecto organizativo suscitado por Goshen não é estranho ao ser 

cotejado com a realidade do mercado brasileiro, a exemplo da indústria de private 

equity ou dos investidores institucionais já citados pelo autor.  Ao realizarem 

investimentos em empresas com potencial de crescimento, ainda que minoritários, 

os fundos de investimento (no caso do private equity¸ por exemplo) condicionam o 

aporte de recursos a uma série de proteções no âmbito da governança, aí incluídos 

poderes de veto, voto afirmativo, eleição de conselheiros e indicação de executivos-

chave. Na prática, significa no mínimo um controle compartilhado, deixando clara a 

influência exercida, nessas circunstâncias, por este perfil de  minoritário sobre os 

conselhos e sobre o controlador. 

 

A reputação também é um aspecto percebido no Brasil. Nesse mesmo 

mercado de private equity, é crescente a realização de due diligences com uma 

abrangência maior que a do escopo “tradicional” (contábil, financeira, anticorrupção, 

 
42 GOSHEN, Zohar; HANNES, Sharon, The Death of Corporate Law, New York University Law 
Review, v. 94:263, p. 263–315, 2019, p. 272–273. 
43 Ibid., p. 284–285. 
44 Ibid., p. 314. 
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dentre outros).  Atualmente, são bastante frequentes auditorias reputacionais 

(reference checks), com um viés de conhecer as relações interpessoais do 

controlador e a forma de lidar com clientes, funcionários, fornecedores, dentre 

outros, o que endossa o aspecto reputacional como um fator relevante para a 

tomada de decisão sobre um determinado investimento.  

 

Outro exemplo remete às companhias abertas, notadamente as 

integrantes do Novo Mercado. Enquanto arranjo negocial formalizado entres os 

optantes por este segmento de listagem e a B3, um de seus pilares é garantir aos 

minoritários poderes que vão muito mais além do que a LSA exige ou que a 

respectiva participação acionária lhe facultaria (indicação de membro do conselho, 

por exemplo). 

 

Em qualquer dessas situações o poder político do minoritário é 

bastante dissociado do peso econômico que a sua participação carrega, se 

comparado com os demais acionistas45, o que ratifica a conclusão de Goshen 

também sob a óptica do mercado brasileiro. 

 

Em que pese a alegada relativização da importância das normas 

societárias ou mesmo dos órgãos judicantes, não se pode negar a importância 

desses. Especialmente no Brasil, um marco legal bem definido, elencando precisa e 

detalhadamente o roteiro a ser seguido no âmbito de transações com a presença de 

conflito de interesses, é ingrediente essencial para um tratamento adequado ao 

tema. Considerando-se principalmente a possibilidade de as controvérsias daí 

surgidas serem submetidas a um juízo arbitral, conforme será proposto mais adiante, 

a confidencialidade própria do procedimento traduz-se em uma falta de clareza para 

a formação de jurisprudência, impondo a necessidade de a lei dar pouca 

discricionariedade aos julgadores na construção dos procedentes. 

 

 
45  A referência diz respeito apenas ao aspecto econômico. Não se está levando em consideração 
outras hipóteses em que o minoritário possui um poder desproporcional em comparação com a sua 
participação acionária, a exemplo do voto plural. 
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Calixto Salomão, defendendo ponto de vista semelhante ao de 

Goshen, indica que a forma mais adequada para resolver o conflito de interesses 

seria a organizativa, pela qual a própria empresa e seus órgãos teriam como função 

reduzir tais conflitos e eliminar custos de transação, trazendo todos os interessados 

(partes afetadas) para tais órgãos ou criando órgãos independentes.46   

 

O referido autor traz também a regra de conflito com outra forma de 

solução que interfere menos na estrutura de cada empresa. Tece uma crítica porque 

diz que a lei não tem condições de abranger, hipoteticamente, todas as situações 

ante as quais os partícipes se depararão em cada transação. Acresce que a 

disciplina dos deveres fiduciários, como uma forma de reduzir custos de agência, 

acaba enfraquecendo a própria regra, que, de tão genérica, diria muito pouco.47 

Defende, ainda, que a norma deve se voltar para o comportamento do agente que 

pode gerar o maior prejuízo à sociedade e que o Direito Societário deve focar em um 

padrão geral de conduta não conflitiva, ao invés de se centrar nos deveres 

fiduciários. Assim, sugere a revisitação da dicotomia entre conflito formal versus 

material no sentido de avaliar a conduta, valendo-se dos deveres fiduciários como 

critério para avaliar se os cuidados foram adotados, e não para substituir o 

regramento dos conflitos.48 

 

O Professor Calixto acerta ao sugerir a adoção dos deveres fiduciários 

como parâmetros para avaliação do comportamento do agente em conflito: constitui 

uma abordagem válida para formalizar transações eficientes entre partes 

interessadas, a partir de padrões de comportamento já definidos e que normalmente 

são esperados de tais agentes, sempre no melhor interesse da companhia. A 

sugestão terá especial valia se adotada em um contexto de liability rules, na medida 

em que estas prescrevem os padrões de conduta necessários para que a transação 

seja justa e vantajosa à companhia e aos acionistas desinteressados. 

 

 
46 FILHO, Calixto Salomão, O Novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 105–
107. 
47 Ibid., p. 108–109. 
48 Ibid., p. 110. 
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2.2. O impedimento de voto na LSA sob a óptica dos acionistas. O momento de sua 
aferição: análise formal e análise material. 

 

A LSA não dedica um capítulo específico ao impedimento de voto e ao 

conflito de interesses em específico, tendo o legislador optado por tratar do tema em 

dispositivos esparsos, ora sob a óptica dos acionistas49, ora sob a perspectiva dos 

administradores.50 Adicionalmente, a LSA também atentou para um olhar menos 

rígido ao tema, especificamente ao regrar o grupo de sociedades, disciplinado nos 

artigos 265 e seguintes.  

 

Ao abordar a conduta do acionista, o principal dispositivo da LSA é o 

artigo 115 e seu parágrafo primeiro51. O caput prescreve como o acionista deve 

exercer seu voto, orientando-o a não proceder de forma abusiva, de modo a não 

causar prejuízo  à companhia e a outros acionistas, e tampouco obter, a seu favor 

ou a de terceiros, uma vantagem indevida. 

 

O parágrafo primeiro indica as deliberações sobre as quais o acionista 

deverá se abster de votar, dividindo-se em quatro situações. Na primeira delas, o 

comando é expresso e objetivo ao vedar o voto do acionista sobre o laudo de 

avaliação de bens próprios a serem conferidos ao capital da sociedade. A segunda 

impede que ele vote em assembleia destinada a deliberar sobre a aprovação de 

suas contas enquanto administrador da companhia. Pela dicção legal e segundo a 

própria natureza das matérias indicadas, é indubitável que se trata de uma vedação 

prévia, absoluta, com relação à possibilidade de o acionista proferir seu voto. 

 

No que tange às duas últimas hipóteses, antes de detalhá-las, cumpre 

apontar a existência do debate (principalmente na hipótese de conflito de interesses) 

 
49 Artigos 115, 116 e 117. 
50 Artigos 153, 154, 155, 156 e 245. 
51 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á 
abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, 
para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para 
a companhia ou para outros acionistas. 
 
§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de 
avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas 
como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em 
que tiver interesse conflitante com o da companhia. 
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sobre se a constatação do impedimento é realizada prévia ou posteriormente à 

deliberação, de acordo com os parâmetros analisados no tópico 2.2. 

 

Sendo anterior à deliberação, enquanto property rule, o impedimento é 

prévio, absoluto, não se avaliando o mérito do debate. Revela-se, assim, uma 

análise puramente formal. Como se viu no tópico 2.2, ao se imiscuir na análise no 

mérito da deliberação, a fim de se avaliar se o voto do acionista foi justo e proferido 

no melhor interesse da companhia, tem-se a análise substancial ou material. Por 

requerer um olhar sobre o conteúdo da discussão, a avaliação é feita em momento 

posterior ao debate, consubstanciando uma regra de responsabilidade.  

 

Nesse contexto, a terceira circunstância do parágrafo primeiro do artigo 

115 remete à deliberação que pode resultar em um benefício particular para o 

acionista. Por particular deve-se entender um benefício individualizável, e não 

comum a todo e qualquer acionista, hipótese em que o voto não poderá ser 

proferido, ainda que a deliberação seja favorável aos interesses da companhia. Em 

outras palavras, estando a assembleia geral diante de uma deliberação cujo 

resultado atribua tratamento distinto a detentores de ações da mesma classe, o 

acionista potencialmente beneficiado deverá se abster de votar: trata-se de uma 

situação de conflito formal, em que a vedação é prévia à deliberação, não havendo 

análise de seu mérito.52 

 

Um desafio importante é delimitar a extensão do benefício particular: 

até que ponto é aceitável algum benefício ou se a restrição é absoluta, 

independentemente da natureza e extensão do benefício. Este cenário foi 

especificamente debatido no Caso Linx, abordado no tópico 3.1.2.  

 

Embora a redação do parágrafo primeiro não traga dúvidas e, apesar 

de impedir o voto de um acionista com incentivos potencialmente nocivos aos seus 

pares, o controle prévio é uma solução radical, não se podendo negar o estímulo 

que ela confere ao debate, haja vista a necessidade de diálogo com os minoritários. 

 
52 NOVAES FRANÇA, Conflito de interesses nas assembleias de S.A.: e outros escritos sobre 
conflito de interesses. p. 96. 
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O acionista controlador, enquanto impedido de votar, acaba sendo obrigado a ter 

uma postura proativa para convencer aqueles aptos a votarem de acordo com sua 

intenção, conforme já ilustrado por Zohar Goshen.53 

 

A análise a posteriori, por sua vez, pode trazer um efeito inverso, no 

sentido de permitir ao controlador a imposição de sua vontade, sem uma negociação 

com os demais acionistas. Por outro lado, a depender dos requisitos previstos em lei 

para o exercício desta prerrogativa, a influência destes no padrão de revisão a ser 

observado pelo julgador imporá um rígido controle do mérito do voto, a exemplo do 

fairness test adotado nos precedentes norte-americanos a serem analisados no 

capítulo 4.  

 

Ter-se-ia, assim,  um debate mais amplo sobre os rumos companhia, 

decisões mais informadas e transações realizadas em consonância com os padrões 

de mercado e com as boas práticas negociais.  

 

Como última hipótese, constatada a existência de interesses 

conflitantes da companhia e do acionista, este último também deveria se abster de 

votar, conforme comando final do parágrafo primeiro do artigo 115, da LSA. 

Diferentemente da caracterização do interesse particular, o ganho do acionista não 

beneficiado nesta condição (em detrimento dos seus pares), mas fora desse 

contexto, é que caracteriza o conflito de interesses.  

 

Neste ponto em específico, conforme antecipado, existe um intenso 

debate sobre a intenção do legislador em definir o momento da aferição do conflito 

de interesses e a consequente impossibilidade de voto do acionista: se previamente 

ou posterior à deliberação em si. 

 

O Professor Erasmo Valladão defende a interpretação segundo a qual 

o texto legal determina uma análise a posteriori do voto, sob o argumento de que o 

 
53  GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California Law Review. P. 415. 
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mundo moderno requer mais dinamismo nas decisões empresariais.54 A justificativa 

usada por ele embasa-se no regramento dos grupos de sociedade (adota o critério 

material, como se verá adiante) e a possibilidade de subordinação ao interesse do 

acionista controlador. 

 

Calixto Salomão, por sua vez, tece uma forte crítica ao parágrafo 

primeiro do artigo 115, em função da vagueza da expressão “interesse conflitante”.55 

Condena também a falta de uma solução organizativa (o que há são apenas 

indicações principiológicas/propositivas) e a disciplina para os minoritários, que 

acaba permitindo o surgimento de outros conflitos, tais como a concorrência no 

âmbito do conselho de administração. Reconhece que a regra oferece mais 

transparência ao mercado e amplia o poder conferido ao minoritário, mas não 

resolve o interesse da companhia.56 

 

Faz, assim, uma leitura de todo o parágrafo único do artigo 115 sob o 

viés do conflito formal, haja vista o dispositivo não se voltar para o interesse social, 

mas para articular o regramento a partir do benefício particular e o poder de decisão 

do agente interessado.57 Reforça, ainda, sua opinião com base nos argumentos 

trazidos no caso Tractebel58 pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto, ao apontar, em 

apertada síntese, para (i) a clareza terminológica do dispositivo; (ii) a 

inadmissibilidade do argumento de que o conflito pressupõe a existência de 

interesses irreconciliáveis; e (iii) a inadequação do argumento de que a existência de 

sanções para votos exercidos em conflito indicariam a opção pelo conflito material.59 

 

Os argumentos trazidos pelo Professor Calixto merecem um retoque 

mínimo apenas. A ressalva remete à preferência por uma solução organizativa como 

uma forma de dirimir as fricções geradas por transações na presença de conflito de 

 
54 NOVAES FRANÇA, Conflito de interesses nas assembleias de S.A.: e outros escritos sobre 
conflito de interesses. p. 99–101. 
55  FILHO, Calixto Salomão. O Novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.  p. 113. 
56 Ibid., p. 116–117. 
57 Ibid., p. 114. 
58 CVM. Processo Administrativo nº 2009/13179, Rel. Diretor Alexsandro Broedel Lopes, Rio de 
Janeiro, 09 de setembro de 2010 
59 FILHO, Calixto Salomão. O Novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 122-
123. 
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interesses. A rigor, considerando-se o contexto brasileiro, o fato de a implantação, 

nas companhias, de órgãos e processos internos construídos, trazer uma solução 

para as transações com conflito de interesses não parece ser inteiramente factível: 

em primeiro lugar, sob uma perspectiva de custos, uma vez que seria necessário 

praticamente duplicar as estruturas sociais (com comitês independentes, por 

exemplo); em segundo, o ato de deixar a montagem de tais órgãos para as 

companhias, sem um regramento legal claro, poderia dar azo ao que justamente se 

quer evitar: o abuso por parte do acionista controlador.  

 

Assim, todo e qualquer ajuste na estrutura da companhia, ainda que 

bem-vindo, pressupõe um roteiro legal muito bem desenhado, inclusive para servir 

de parâmetro para os julgadores, notadamente se se pretende levar esse tipo de 

discussão para a esfera arbitral, conforme será sugerido mais adiante. 

 

Por todo o exposto, a leitura do parágrafo primeiro do artigo 115 da 

LSA como uma property rule é a interpretação mais adequada para todas as 

hipóteses ali previstas. No que diz respeito ao conflito de interesses, a opção do 

legislador pelo critério formal é relativamente simples: o trecho final do dispositivo 

em questão simplesmente não prescreve conduta diversa.  

 

Constitui regra profilática voltada a coibir condutas autointeressadas, 

não sendo pertinente (ou mesmo relevante para este fim em específico) analisar o 

comando normativo sob o viés da má-fé, tampouco requer que se adentre no mérito 

da transação.60 Saliente-se, ainda, que uma parte interessada formaliza uma 

transação na presença de interesses conflitantes normalmente estando consciente 

da situação e, por este motivo, sempre que não informar sua posição, estaria 

caracterizada a má-fé.61  

 

 
60 PARGENDLER, Mariana, Análise Econômica e Jurídica da “Presunção de Boa-Fé” no Direito 
Privado Brasileiro, Revista Jurídica Luso Brasileira, p. 841–858, 2021, p. 854–855. 
61 LICHT, Amir N., Farewell to Fairness: Towards Retiring Delaware’s Entire Fairness Review, 
European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 439/2019, p. 1–66, 
2019, p. 41. 
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Uma única estrutura semântica alude a todas as quatro hipóteses de 

impedimento de voto. Se a intenção fosse regular essas situações de maneira 

distinta, o legislador certamente teria adotado uma redação diferente, até mesmo 

dividindo em dispositivos diferentes as circunstâncias em que os critérios formal e 

material, conforme o caso, seriam adotados.  

 

O exercício hermenêutico para defender, nas entrelinhas do comando 

legal, uma análise a posteriori do voto é por demais laborioso e de difícil 

convencimento, ainda que se nutra simpatia pela sistemática do critério material 

enquanto melhor forma de tratar o impedimento de voto. 

 

Por mais que se defenda que o interesse da empresa não pode ser 

aferido antecipadamente62 e que a aferição do conflito para definir se o acionista 

pode ou não votar pressupõe uma análise do mérito da operação, o texto da lei, 

seus termos e as locuções adotadas simplesmente não induzem a esta conclusão. 

 

Parece razoável inferir, portanto, que o intuito da norma não é definir o 

como se aferirá uma situação de conflito, mas o se, ou seja, se o voto será exercido 

ou não. O objeto é claramente um óbice ao voto, ainda que, para tanto, seja 

necessária uma análise de mérito, que constitui tão somente um meio para se atingir 

o objetivo da norma (não votar) e não um juízo de valor sobre o conteúdo em si.  

 

A solução adotada pelo parágrafo quarto do artigo 115 da LSA, ao 

prescrever a anulabilidade da deliberação tomada com voto de acionista com 

interesse conflitante com o da companhia, tampouco é suficiente para defender a 

opção do critério material pelo legislador. Trata-se apenas de um comando para o 

caso de haver voto proferido em condição inicialmente não autorizada pelo comando 

normativo, não se confundindo com uma obrigatoriedade de análise posterior do 

conflito.  

 

 
62 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 219. 
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Igualmente, é preciso o argumento do Diretor Marcos Barbosa Pinto, 

no caso Tractebel, ao indicar que a anulabilidade do parágrafo quarto existe para os 

casos de deliberações eivadas de vícios, não fazendo sentido prever a devolução de 

vantagens se a atuação do acionista fosse, a priori, lícita. 

 

Pode-se dizer o mesmo para a alusão que o Professor Valladão faz, ao 

defender a interpretação sob o viés da análise  substancial, para a hipótese de 

responsabilização do acionista controlador, na forma do artigo 117, §1º, f da LSA, 

uma vez que não se poderia avaliar o conflito de interesses sem entrar no mérito da 

discussão. Ora, o fato de um acionista ter votado não significa que poderia assim ter 

procedido: não deixará, por isso, de ser responsabilizado por conduta dissonante da 

forma prevista no mencionado dispositivo.  

 

Como dito anteriormente, ainda que se avalie o mérito da questão, esta 

análise constitui apenas um meio para que se defina o preconizado na norma: se o 

acionista poderá votar ou não. Não há dúvidas, portanto, que o legislador optou uma 

análise formal do exercício do direito de voto por acionistas em conflito de interesses 

com a companhia. 

 

O esforço hermenêutico para a adoção do critério material é válido para 

defender a ideia, mas não alcança a letra da lei na forma de sua redação atual. 

Fosse esta a intenção do legislador, não haveria motivo para não ter redigido em 

linguagem mais clara e objetiva, tal como se o fez no caso dos grupos de sociedade, 

a ser abordado no tópico 2.5 deste capítulo.  

 

Apesar da opção do legislador pelo critério formal, este não é, 

enquanto conceito, a melhor forma de regular o conflito de interesses. O 

impedimento do voto do acionista majoritário inverte o polo tomador da decisão e 

favorece o minoritário, que passa a deter um poder político (ao menos nessas 

circunstâncias) dissociado do interesse econômico. No limite, ele pode até decidir de 

forma desvantajosas aos interesses da companhia, a partir de incentivos contrários 

que eventualmente possuir. Ao se atribuir ao minoritário o poder de caracterizar o 

conflito, bem como opinar em relação à possibilidade de deliberação para ele próprio 
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(minoritário) ou para outro acionista, estará configurada uma relativização 

indesejada do poder majoritário. Corre-se o risco de ter o mesmo tipo de abuso que 

se busca evitar com a limitação do voto do acionista interessado63 ou, como já 

exposto, de se chegar a uma decisão equivocada, haja vista o conhecimento mais 

raso detido pelo acionista minoritário acerca do negócio como um todo. 

 

É verdadeiro o argumento segundo qual o minoritário pode não ter 

incentivos para decidir de uma maneira que prejudique a si próprio. Por outro lado, 

ainda que aja desta forma, pode estar longe de fazê-lo de maneira apropriada. Nesta 

hipótese, sua atitude afetaria de forma danosa o conteúdo da decisão e o interesse 

da companhia como um todo. Tudo isso sem falar na assimetria informacional, uma 

vez que o controlador certamente detém muito mais elementos para uma tomada de 

decisão informada e embasada. 

 

Tome-se como exemplo a hipótese de um negócio estratégico para a 

companhia a ser celebrado por esta junto a um acionista majoritário impedido de 

votar. Nesta situação hipotética, o minoritário condiciona seu voto à celebração da 

avença por preço inferior ao praticado no mercado, o que se demonstra vantajoso 

para a companhia e prejudicial para a contraparte, que poderá (e provavelmente o 

fará) desistir do negócio. Ainda que seja formalizado, qualquer que seja o motivo, 

não o será em bases equitativas, o que se revela um desequilíbrio indesejado para o 

ambiente de negócios. 

 

O intuito deve ser o de inibir incentivos perversos e contrários à 

concretização de uma negociação vantajosa para a companhia, preocupação válida 

não apenas para as situações em análise, mas também para outras que possam se 

apresentar, tal como o voto plural.64 

 

Nesse ponto, vale relembrar Zohar Goshen, que considera a vedação 

prévia uma solução radical, equiparando-a à necessidade de aprovação unânime. 

 
63 Ibid., p. 204–205. 
64 Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através das alterações promovidas na LSA pela Lei 
nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. 
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Reconhece a existência de transações eficientes ainda que presente o conflito de 

interesses, a exemplo de situações em que o controlador consegue condições mais 

benéficas para a companhia ou conhece tão bem o negócio a ponto de lograr 

resultado semelhante. Vedar esta oportunidade seria uma perda de uma série de 

negócios eficientes para a companhia.65 66 

 

Com efeito, o que se observa é uma assimetria entre a norma da LSA, 

que preconiza a adoção do critério formal, e o mundo real. Neste último, em especial 

no Brasil, a concentração de controle é uma realidade, assim como a multiplicidade 

de investimentos paralelos levados a cabo pelo controlador.  

 

Como visto anteriormente, o conceito de interesse é amplo, assim 

como é vasta e infindável a imaginação para se apontar situações em que há 

conflito, em razão das quais o controlador estará, pelo critério da LSA, impedido de 

votar, de usar sua experiência em favor da companhia. Tudo isso sem contar o risco 

econômico que ele carrega, visto que se vê obrigado a transferir o poder de decisão 

para o minoritário, o que também pode ser revelar bastante prejudicial em virtude do 

modelo adotado, não apenas por questões individuais, mas igualmente pela já 

destacada assimetria informacional.  

 

A noção de que o acionista controlador não pode obter ganhos em 

razão de sua posição é consistente com a possibilidade de a companhia auferir 

ainda mais vantagens na mesma operação. É fato que o controlador, por força de 

sua posição, pode realizar transações eficientes para a empresa67 e, sendo elas 

justas, não há razão para obstá-las. 

 

Observe-se que, logrando-se uma transação favorável para a 

companhia, o intuito do legislador será atingido, independentemente do critério eleito 

para a formalização de negócios com a presença do conflito de interesses. As 

 
65GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California law review. P. 401–402. 
66 É importante frisar que, segundo conclui o próprio autor, nas jurisdições onde os custos de 
adjudicação são elevados, a proibição do voto seria a melhor alternativa.  
67 PUCHNIAK; VAROTTIL, Related Party Transactions in Commonwealth Asia: Complicating the 
Comparative Paradigm, p. 37. 
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desvantagens apontadas anteriormente justificam a adoção do critério material, 

observada, no caso do Brasil, a necessidade de o processo legislativo implementar 

esta sistemática e, sobretudo, o oferecimento de condições estruturais para a sua 

adoção. 

 

Não se pode negar o benefício que um padrão de revisão fundado no 

critério material pode trazer. Decisões informadas, transparentes e controladas por 

parâmetros equitativos fomentam, se não um debate prévio maior, uma visualização 

ampla de todos os parâmetros da negociação, e atribuem àquele que 

potencialmente agir com excessos não só o ônus de demonstrar a lisura do seu 

voto, mas sobretudo o de se submeter à responsabilização contra os abusos 

eventualmente detectados. 

 

Assim como se observará nos precedentes norte-americanos 

detalhados no Capítulo 4, o critério material lá adotado impõe um esforço hercúleo 

para o controlador fazer valer sua vontade em situações de benefício particular ou 

de conflito de interesses.  

 

Dadas as barreiras existentes e requisitos exigidos para justificar o voto 

pelo acionista interessado, não surpreenderão situações em que o controlador se 

absterá de votar em razão das dificuldades impostas para superar o padrão de 

escrutínio a ser adotado, o que transparece um tipo de adoção do critério formal “às 

avessas”. Ainda assim e principalmente por este motivo, é uma solução mais 

completa do que o critério formal. 

 

Aplicar o critério material, assim como ocorre na representação68, por 

exemplo, pode parecer mais inseguro para implementar satisfatoriamente a solução, 

mas a construção, ao longo do tempo, certamente levará a uma disciplina mais 

sólida e eficaz da matéria. Sua adoção deve se estruturar em dois pilares: o primeiro 

deles é um marco normativo (legal e regulatório) claro e denso, que possa indicar de 

forma objetiva o caminho a ser seguido pelos julgadores que se defrontarem com o 

 
68 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 238–239. 



39 
 

 
 

assunto. É certo que esse feixe de regras não alcançará todas as situações perante 

as quais as companhias e acionistas se depararão, dado o dinamismo das relações 

empresariais, cabendo ao Judiciário, aos árbitros e à CVM, conforme o caso, a 

integração da interpretação, a fim de dirimir os conflitos apresentados com o passar 

do tempo. 

 

Da atuação dos julgadores surge o segundo pilar. Para o Brasil 

implementar um controle a posteriori dos votos proferidos em assembleias gerais, 

um Judiciário especializado e célere é peça fundamental. Atualmente, o País não 

reúne essas condições dada a precariedade estrutural e lentidão do poder judiciário 

das vinte e sete unidades da federação, e à quase inexistência de varas 

especializadas em Direito Empresarial. Ainda que parte considerável das 

companhias abertas se concentre em poucos centros, parece claro que as 

condições mínimas para fiscalização e garantia da coercitividade das normas ainda 

não estão presentes.69 

 

Por outro lado, os argumentos trazidos pelo então diretor Gustavo 

Gonzalez no Caso EMAE relativizam, ao menos em parte, a necessidade 

peremptória de um Judiciário bem estruturado para que o critério material, como 

padrão de revisão, seja adotado pelo ordenamento societário brasileiro.  

 

Com efeito, parcela significativa (para não dizer a totalidade) das 

controvérsias envolvendo o conflito de interesses em companhias abertas se dá na 

CVM  por uma questão regulatória ou na esfera arbitral, seja por imposição de níveis 

de listagem como o Novo Mercado, seja por eleição das partes envolvidas, 

geralmente sofisticadas e mais propícias a adotar a arbitragem como meio de 

solução de conflitos.  

 

Para tanto, a adoção da arbitragem como meio para dirimir 

controvérsias originadas de transações mediante a presença conflito de interesses 

traz alguns desafios. O principal deles remete à confidencialidade dos 

 
69 FILHO, Calixto Salomão, O Novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 120. 
 



40 
 

 
 

procedimentos, que dificulta a visibilidade sobre os precedentes e, portanto, 

atrapalha a percepção de uma jurisprudência sólida, uniforme e que sirva de 

parâmetro para cada caso. Por tal motivo, eventual novo marco legal deverá 

necessariamente contemplar pormenorizadamente os critérios e parâmetros a serem 

seguidos pelo julgador, conforme padrão de revisão aplicável. Com isso, as partes 

interessadas terão uma noção, se não certa, suficientemente clara das possíveis 

consequências das respectivas condutas. Assim, ao menos no Brasil, o argumento 

de um Poder Judiciário despreparado para lidar com demandas envolvendo conflito 

de interesses, de forma célere e tecnicamente precisa, não parece ser suficiente 

para afastar a adoção da análise substancial em detrimento da formal. 

 

Fazer um paralelo com o praticado nos Estados Unidos é de grande 

valia, embora possa não parecer um parâmetro realista, haja vista a competência 

legislativa no país ser predominantemente dos estados e sistema de common law 

adotado naquele país. Isso permitiu o desenvolvimento de um arcabouço normativo 

especializado, desenvolvido a partir dos precedentes dos tribunais e uma corrida das 

empresas para se submeterem às regras de tais estados, como é o caso de 

Delaware, especialmente para os assuntos interna corporis de cada sociedade.  

 

Esse contexto favorece um alto grau de previsibilidade para os agentes 

econômicos no sentido de profetizar o resultado das respectivas condutas70, a partir 

das diretrizes externadas nos julgados71, propiciando um ambiente de alta 

segurança jurídica para o exercício da atividade empresarial.  

 

A quantidade de controvérsias versando sobre o conflito de interesses 

possivelmente aumentará em um cenário de conflito material. Atualmente, 

prevalecendo a análise formal sobre o conflito de interesses, são frequentes (até 

mesmo pela imposição legal) os casos em que os acionistas se abstêm de votar. 

Assim, o contencioso emerge de uma parcela das situações em que há voto 

exercido por acionista em conflito, as quais, por sua vez, constituem uma fração da 

 
70 HOLMES, Oliver Wendell. The path of law. In Harvard Law Review. V. 110, 1897, p. 461. 
71 ROCK, Edward, Saints and Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work?, UCLA Law 
Review, n. 44, p. 1010–1107, 1997, p. 1017. 
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quantidade total das transações celebradas com conflito de interesse. Em muitos 

casos, como se sabe, o acionista cumpre a prescrição legal e simplesmente deixa 

de votar. 

 

Modificando-se o arcabouço legal para uma dinâmica de análise 

substancial, acionistas em conflito com os interesses da companhia poderão votar 

em todas as deliberações com essas características, aumentando a amostragem de 

tais casos, bem como o estímulo ao questionamento pelos não conflitados. Ainda 

que apenas uma parte evolua para um litígio, como o universo de transações em 

que o acionista em conflito vota será maior, não surpreenderá se o contencioso daí 

decorrente também o seja. Assim, além do desafio estrutural sob a óptica normativa, 

o caminho para viabilizar a adoção do critério material para a solução do conflito de 

interesses no contexto brasileiro também passa por um robustecimento da CVM, já 

que o volume e a profundidade das demandas objeto de fiscalização pelo órgão 

tenderão a aumentar.  

 

Atrelado a este caminho, ainda que os casos venham a ser submetidos 

a procedimentos arbitrais, a busca por um Judiciário mais especializado e 

aparelhado também não pode ser esquecida, tampouco relegada por conta das 

fragilidades atuais. 

 

No Brasil, caso implementada a regra da análise substancial, o 

mercado vai cobrar o preço, mesmo que o Judiciário não responda a um sistema de 

liability rules. Mais ainda, dada a característica de um mercado “controlador”, 

convocar assembleias a todo tempo, quando a matéria for de competência para o 

dito órgão, para a minoria decidir também traz consigo um custo de negociação 

indesejado, especialmente no Brasil. Adicionalmente, em se tratando assunto de 

competência do conselho de administração, situação que se observa com 

frequência, dada a permissividade do ordenamento jurídico brasileiro nesse sentido, 

a tomada de decisão pode não estar sujeita a uma fiscalização mais ostensiva por 

parte de todos os interessados. 
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Uma vez mais, recorremos à visão de Goshen, que enxerga nos 

agentes de mercado um componente determinante na influência sobre tais custos.72 

A possibilidade de ofertas hostis para companhias sem controle definido e que não 

sejam bem gerenciadas são uma realidade.  

 

Por outro lado, em mercados com nítida concentração de controle, 

como o brasileiro, property rules até podem ser eficazes, já que trazem os 

minoritários para a mesa, mas carregam consigo todos os problemas já citados 

anteriormente. Mesmo nesses mercados, portanto, a adoção de liability rules, com 

definições claras de proteção aos minoritários, tornarão o mercado atrativo para 

investidores. A informação e a previsibilidade são elementos essenciais, pois ditarão 

o apetite do investidor. 

 

Isto posto, o oferecimento de um ambiente propício aos negócios 

depende de uma série de fatores. Regras claras, poder judiciário (ou tribunais 

arbitrais) e reguladores com papeis bem definidos e atuação rápida e técnica 

constituem requisitos inafastáveis e indissociáveis para conferir solidez e segurança 

ao mercado brasileiro. 

 

Observadas essas premissas estruturais, a adoção do critério material 

para a solução dos conflitos de interesses constitui outra peça importante para o 

funcionamento dessa engrenagem. 

 
2.3. Disciplina aplicável aos administradores. 

 

A disciplina aplicável aos administradores compôs o objeto inicial desta 

pesquisa, juntamente com a dos acionistas. À medida que as leituras e discussões 

foram aprofundadas, constatou-se a inexistência de maiores debates acerca da 

leitura do tratamento a eles conferidos, bem como da necessidade de se propor 

alguma alteração substancial na normatização do tema. 

 

 
72 GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling corporate self-dealing: theory meets reality. 
California law review.P. 421–422. 
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Por outro lado, a manutenção de uma abordagem ao menos 

tangenciando o assunto auxilia na compreensão mais ampla a respeito do estágio 

atual da temática, inclusive para fins de comparação com a maneira como a matéria 

é regulada no Direito estrangeiro, e, por fim, para servir de paralelo com a 

sistemática relativa às transações envolvendo acionistas interessados.  

 

A LSA define de forma detalhada os papeis dos administradores das 

companhias abertas e seus deveres fiduciários. Embora não se trate do mesmo 

instituto, o paralelo com o regramento da representação73 auxilia na compreensão 

da natureza desse papel e contribui para se enxergar e formalizar deliberações 

sobre negócios em que os interesses da companhia conflitem com os dos 

respectivos agentes. 

 

A ideia é harmonizar o regramento e a solução dada pelo legislador 

ordinário para situações em que determinados agentes (representantes e 

administradores, conforme o caso) atuem a favor do interesse de terceiros 

(representados e a companhia), de forma que a análise dos dispositivos da LSA, 

para fins didáticos e de uma compreensão mais sistêmica, possa ser feita em 

conjunto com aqueles do Código Civil relativamente à representação. 

 

O artigo 156 da LSA regula a conduta dos administradores quando os 

interesses destes conflitarem com os da companhia, vedando a sua participação nas 

operações em que o mencionado conflito estiver presente. Adicionalmente, também 

veda sua participação na deliberação dos demais administradores sobre o assunto. 

No trecho final do seu caput, impõe ao administrador a obrigação de informar aos 

demais administradores sobre o impedimento, bem como formalizar, na ata de 

reunião da diretoria ou do conselho de administração, “a natureza e a extensão do 

seu interesse”. 

 

Há, aqui, uma evidente vedação prévia à participação do administrador, 

uma opção do legislador pelo critério formal também nesta hipótese. Por 

conseguinte, ainda que em casos menos óbvios da existência de conflito de 
 

73 Artigos 115 a 120 do Código Civil. 
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interesses seja necessária uma análise do mérito para definir se o administrador 

pode ou não deliberar sobre um dado negócio, tal circunstância não retira o viés 

formal preconizado pela norma. Os parágrafos primeiro e segundo do artigo 156 

preceituam que uma eventual contratação com a companhia deve observar as 

condições de mercado normalmente adotadas em transações com terceiros. Em não 

sendo verificada essa premissa, o negócio pode ser anulado e possíveis vantagens 

percebidas por ele devem ser revertidas em favor da companhia. 

 

Da leitura do aludido artigo e respectivos parágrafos depreendem-se 

três preocupações do legislador. A primeira é afastar o administrador das discussões 

sobre o negócio em que possua interesse conflitante com o da companhia para não 

interferir ou influenciar a opinião dos tomadores de decisão. A segunda é um claro e 

salutar incentivo à transparência sobre a existência do conflito, seja comunicando 

aos demais administradores, seja formalizando em ata este fato. Quanto à terceira, 

para os casos em que o negócio causador do conflito seja formalizado, impõe-se 

que a companhia não tenha prejuízo ao exigir a observância de padrões de mercado 

e a devolução das vantagens recebidas pelo administrador se o negócio não for 

realizado dentro de tais parâmetros. Possui sentido semelhante ao do artigo 117 do 

Código Civil74, inclusive para autorizar o contrato consigo mesmo.75 

 

Note-se que a vedação do artigo 156 não é absoluta, devendo ser 

interpretada sempre no sentido de tutelar o interesse da companhia.76 O ganho do 

administrador, portanto, não precisa ter apenas um conteúdo econômico. O conflito 

faz-se presente ainda que o benefício seja reputacional ou de qualquer outra 

natureza.77 O objetivo é que o administrador exerça seu papel sem um viés ou 

influência que deturpe sua conduta, em prejuízo da companhia. Assim, também 

haverá conflito caso o interesse defendido seja de terceiros, bastando que sua 

 
74 Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o 
representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. 
75  BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 47–48. 
76 Ibid., p. 200. 
77 SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de 
interesses. São Paulo: Almedina, 2020, p. 53. 
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atuação seja pautada pelo incentivo em questão à revelia dos interesses da 

empresa. 78 

 

Outro aspecto merecedor de atenção é o cuidado com os 

administradores “desinteressados”, caso estes ajam para aprovar a deliberação com 

o intuito de beneficiar o seu par impedido. A referida conduta pode até afastar a 

incidência do artigo 156 da LSA, passando o assunto a ser regulado por outros 

deveres fiduciários, a exemplo do dever de diligência79, que exige do administrador 

uma conduta proba e com grau de exigência superior à do homem médio, em razão 

das responsabilidades que tais agentes carregam.80 

 

Mais uma vez, a adoção do critério formal ou do material pode fazer 

uma grande diferença para a qualidade da proteção que se quer dar. Enquanto a 

interpretação sob o critério formal dá margem à traição dos gestores81, já que estes 

podem articular para que o administrador em conflito não vote, a análise substancial 

ganha força porquanto exige a demonstração de que a operação havia sido justa e 

ao menos comutativa sob a óptica da companhia.  

 

Frise-se ainda que a mera autorização estatutária ou ratificação do ato 

pela assembleia geral ou pelo conselho de administração não asseguram a atuação 

no interesse da companhia, embora possam representar uma liberação por parte do 

órgão hierarquicamente superior à gestão. Ausente a tutela da função social e, com 

esta, das pessoas com quem a empresa interage, o negócio jurídico pode ser 

censurado. O conteúdo do negócio, portanto, é premissa fundamental82, assim como 

a observância dos deveres fiduciários pelos demais administradores e do 

controlador que aprovou a deliberação.  

 

 
78 Ibid., p. 120–121. 
79 Ibid., p. 155. 
80  BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 126–137. 
81 SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de 
interesses. São Paulo: Almedina, 2020, p. 205. 
82  BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 159. 
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Embora se esteja tratando do conflito de interesses, é válido realizar 

um breve paralelo com eventos envolvendo o business judgement rule vis a vis os 

deveres fiduciários dos administradores, para fins de análise dos fundamentos de 

um determinado negócio jurídico.  

 

Tal regra presume como legítima a atuação dos administradores 

quando estes agem com boa-fé e no melhor interesse da empresa, sendo tal 

presunção afastada quando da violação dos deveres fiduciários por esses agentes 

ou na hipótese de celebração de transações com a presença de interesses 

conflitantes.83 Enquanto construção jurisprudencial bastante consolidada no direito 

norte-americano, endossa o viés liberal de da economia dos Estados Unidos ao 

consagrar a liberdade empresarial em detrimento da intervenção estatal nas 

decisões empresariais.84 

 

A posição segundo a qual a adoção do business judgement rule 

representaria uma impossibilidade de o Judiciário analisar o conteúdo da transação85 

também não reflete a realidade, pelo contrário. De fato, não é salutar entrar no 

mérito de decisões empresariais quando estas observarem padrões de conduta 

estabelecidos para preservar o interesse da companhia, tal como preconizado pelo 

artigo 159, §6º da LSA. Estes, uma vez não seguidos, levam à mudança do critério 

de análise pelo julgador e até mesmo a quem cabe o ônus da prova. Trata-se, 

portanto, de uma técnica de interpretação utilizada para o julgamento: não é um 

impedimento à apreciação pelo Judiciário, mas uma aferição sob um padrão de 

revisão específico. É fato que a tendência é de, adotado o business judgement rule, 

não responsabilizar o administrador; mas as circunstâncias do caso, ainda assim, 

são analisadas.  

 

Retornando ao conflito de interesses, a interpretação material, por 

outro lado, em que pese ao fato de não ter sido adotada pela LSA para os conflitos 

envolvendo os administradores por ser mais vaga, amplia as situações de conflito, 

 
83 PARGENDLER, Mariana, Responsabilidade Civil dos Administradores e Business Judgement Rule 
no Direito Brasileiro, p. 1–28, 2015, p. 15. 
84 Ibid., p. 18. 
85 Ibid., p. 139–140. 
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mas contribui para a dinâmica do assunto de modo a proporcionar um 

desenvolvimento mais robusto para o tema.86 

 

 É igualmente acertada, para que se tenha mais segurança jurídica, a 

ideia de que os acionistas chancelem, ainda que ad referendum e mediante 

regramento específico, operações em que haja conflito de interesses entre o gestor 

e companhia, principalmente porque a eles caberá a propositura de eventual ação 

fundada no artigo 159 da LSA.87 

 

Esta possibilidade igualmente não afasta a caracterização da adoção 

do critério formal pela LSA: trata-se apenas de mais uma hipótese de tratamento 

para as deliberações ocorridas em desacordo com o artigo 156. Por vezes, a 

anulação absoluta da deliberação pode ser mais danosa do que a própria 

relativização ou ratificação desta pelos acionistas.  

 

Não se pode confundir, portanto, a solução que a lei utiliza para as 

hipóteses de violação da norma com o conteúdo da própria regra. Assim, a solução 

proposta, no sentido de autorizar a confirmação de um negócio celebrado mediante 

a presença do conflito de interesses, não implica a relativização da regra que veda, 

previamente, a participação do administrador em uma dada deliberação. 

 

2.4. Relativização da sanção aos atos praticados mediante conflito de interesses. 

Exceção trazida pela LSA: grupo de sociedades. 

 

Como exposto nos tópicos anteriores, a LSA regula o impedimento de 

voto em deliberações com a presença de conflito de interesses em diversos 

dispositivos. Promove uma distinção no tratamento das operações em que o 

acionista ou o administrador esteja em posição conflitante com a da companhia, 

existindo, com relação a algumas circunstâncias, um debate sobre se o controle do 

ato é posterior ou anterior à sua execução. Traz também, em seus artigos 265 e 

 
86 SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de 
interesses. São Paulo: Almedina, 2020, p. 199. 
87 Ibid., p. 105. 
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seguintes, a regulamentação do grupo de sociedades, que, em certa medida, 

flexibiliza as regras relativas ao conflito de interesses anteriormente estudadas.  

 

Embora seja uma estrutura pouco utilizada no contexto brasileiro, 

cumpre tecer alguns comentários acerca do instituto para se obter uma 

compreensão mais ampla a seu respeito, inclusive como uma forma de 

diferenciação da disciplina dos artigos 115, parágrafo primeiro, e 156 da LSA. 

 

Primeiramente, é importante fazer a distinção do que se costuma 

denominar grupo econômico, sendo este entendido como um conjunto de empresas 

que, direta ou indiretamente, controlem outras pessoas jurídicas, sejam controladas 

por uma mesma pessoa jurídicas ou estejam sob controle comum. Pode-se falar de 

um arranjo de fato, sem a necessidade de um ato formal para sua caracterização, 

bastando estarem presentes os elementos que o caracterizam. 

 

No Direito do Trabalho, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 2º88, da CLT 

traz o conceito de administração ou controle comum, atrelado ao interesse integrado 

das empresas89, para fins de caracterização de responsabilidades solidárias pelas 

obrigações de natureza trabalhista.  

 

O Direito Tributário, por sua vez, no artigo 49490 da Instrução 

Normativa RFB nº 971, traz um significado semelhante, mas sem o viés do 

“interesse integrado”, embora isso se possa intuir da própria redação. O Código 

Civil91 e a Lei de Liberdade Econômica92 fazem uso da locução, mas sem defini-la, 

deixando essa tarefa para o intérprete. 

 

 
88 Art. 2º… 
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente 
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.      
89 Parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. 
90 Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o 
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 
atividade econômica. 
91 Artigo 50, §4º. 
92 Artigo 4º, §1º. 
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A pluralidade de conceitos ou mesmo a ausência de definição expressa 

em alguns diplomas legais denotam uma vagueza, devendo o significado ser 

construído caso a caso e até mesmo em razão do tema em discussão. A própria 

LSA cuida do assunto, sem usar diretamente o termo, em especial no artigo 243, ao 

tratar das sociedades coligadas, controladoras e controladas. Trata-se, assim, de um 

grupo de fato, modelo prevalecente no Brasil, em que o controle não é suficiente, 

figurando a direção unitária93 como requisito essencial para sua caracterização, da 

mesma forma que o “interesse integrado” da legislação trabalhista. As obrigações 

dos acionistas e os deveres fiduciários administradores não mudam com relação às 

sociedades que administram ou controlam. 

 

O grupo de sociedades, por outro lado, tem como diferença básica, no 

que tange à disciplina do conflito de interesses, a limitação mais branda que o 

controlador encara em deliberações desta natureza. No grupo econômico, o 

controlador terá que agir sempre no melhor interesse da controladora e da 

controlada, independentemente da circunstância94, sob pena de incorrer no dever de 

reparar as perdas experimentadas pela companhia, na forma do artigo 245 da LSA. 

 

O grupo de sociedades, por sua vez, tem sua constituição formalizada 

pelos artigos 269 e 271 da LSA, sendo regido por uma convenção que orientará os 

negócios e a combinação de esforços para a realização dos objetivos ali 

consignados. 

 

Não há vedação para que uma sociedade fomente a atividade da 

controladora, ainda que essa situação, à primeira vista, se caracterize como 

violadora dos preceitos do artigo 115, parágrafo primeiro. Basta, para tanto, que esta 

relação seja permitida pela convenção.  

 

Nesse sentido, o artigo 276 autoriza expressamente a subordinação 

dos interesses de uma companhia aos de outra, nos termos da convenção, o que 

 
93 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 105. 
94 Ibid., p. 158. 
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caracterizaria, na dicção do artigo 115 (parágrafo primeiro), hipótese de evidente 

conflito de interesses. Assim, a reparação por danos causados aos minoritários 

restringe-se aos prejuízos causados por atos em desacordo com a convenção.95 

 

Dessa forma, pela própria maneira como o grupo de sociedades se 

estrutura, a prevalência dos interesses do controlador e a possibilidade de 

subordinação do interesse das demais sociedades ao destes são elementos 

essenciais para a sua existência enquanto instituto jurídico. Não há comando 

expresso impedindo o voto: pelo contrário, é da essência do instituto que o 

controlador possa atuar de forma mais livre, respeitada a convenção e observada a 

personalidade jurídica de cada sociedade. 

 

Assim, diferentemente do contexto dos artigos 115, parágrafo primeiro, 

e 156, não há como aferir eventual conflito de interesses no âmbito do grupo de 

sociedades (inclusive por ausência de comando legal em sentido contrário) senão 

pelo critério material. Avaliam-se as nuances da deliberação para, em seguida, 

determinar se houve ou não prejuízo à sociedade.96 Tanto pela redação do 

dispositivo quanto pela dinâmica do grupo de sociedades, o critério material é a 

forma de análise a ser adotada, não apenas em respeito ao comando legal (bem 

mais claro nesse sentido, em comparação com o artigo 115, parágrafo primeiro), 

mas também em prol da consideração pelo poder majoritário, que não pode ser 

relativizado em função de decisões relevantes nas mãos dos minoritários. 

 

2.5. Panorama internacional em transações com partes relacionadas. Mapeamento 
da OCDE sobre o tema 

 

Como se pode observar nos tópicos anteriores, não há solução única 

ou infalível, tampouco um caminho trivial a ser percorrido. Fatores como 

desenvolvimento do mercado, estrutura acionária das companhias e efetividade dos 

entes julgadores (Judiciário, arbitragem ou reguladores) definirão como os 

 
95 Artigo 276, §3º. 
96  PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 243. 
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legisladores e os reguladores tratarão a deliberação sobre transações com a 

presença de interesses conflitantes.  

 

A própria legislação brasileira prevê padrões de revisão distintos para 

acomodar certas necessidades dos negócios que regula, como é o caso da 

caracterização ou não do grupo de sociedades, por exemplo. Ainda mais intrigante é 

a constatação de que os intérpretes podem conferir interpretações completamente 

diferentes para o mesmo texto normativo, conforme se vê no debate acerca da 

análise formal ou substancial das transações envolvendo conflito de interesses. 

 

Em um trecho de pesquisa publicada em 201997, a OCDE, órgão de 

importância internacional para assuntos que vão além da economia, incluindo 

educação e meio ambiente, mapeou diversos aspectos de governança corporativa 

de quarenta nove países com o objetivo de compartilhar as boas práticas atualmente 

adotadas em tais países. Dentre os vários temas abordados, demonstrou como 

esses locais regulam as transações com partes relacionadas, que ensejam um 

controle sobre o voto, seja impedindo-o, seja efetuando em uma análise sobre o 

respectivo conteúdo.  

 

A referida pesquisa aferiu que poucos países proíbem a celebração de 

contratos com partes relacionadas, e o fazem basicamente quando se trata de 

contração de empréstimos pelas companhias, ou as autorizam mediante a 

concordância dos acionistas minoritários ou do regulador. 

 

Outra constatação remete para o dever de informar tais transações na 

quase totalidade dos locais objeto do estudo, bem como a adoção, por mais de 80% 

dos países em questão, dos padrões contábeis internacionais. Evidencia-se, 

portanto, a preocupação quase universal com a transparência sobre as informações 

prestadas, bem como sobre a respectiva forma de divulgá-las, facilitando o acesso, 

a compreensão geral e, portanto, a atração de investidores estrangeiros a esses 

mercados.98 

 
97 OECD Corporate Governance Factbook 2019, 2019, p. 67. 
98 Ibid., p. 68. 
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Quanto à aprovação dessas transações, o estudo indicou que dois 

terços dos países a requerem do conselho de administração, muitas vezes de forma 

explícita e com a abstenção do voto da parte interessada. Existe igualmente uma 

tendência crescente de que ela seja ratificada por conselheiros independentes e a 

recomendação (ou mesmo a obrigatoriedade) de contratação de um parecer 

independente, avaliando os aspectos da operação.99 

 

Ainda no que se refere à aprovação das transações entre partes 

relacionadas, alguns países posicionam a assembleia geral como alternativa ao 

Conselho de Administração, determinando, em algumas circunstâncias 

(normalmente as de maior relevância econômica), sua aprovação por parte do 

referido órgão. É interessante observar que, em cerca de 40% dos locais estudados, 

um parecer externo independente é condição prévia e necessária à posterior 

aprovação da assembleia geral.100 O estudo posiciona a autorização, por parte de 

órgãos societários específicos, para a celebração de negócios com partes 

relacionadas como mecanismos de proteção e proporcionalidade, visando a uma 

proteção aos interesses da companhia e respectivos acionistas.  

 

Adicionalmente, tais autorizações não prescindem do auxílio (por vezes 

mandatório) de opiniões externas e independentes, como uma forma de conciliar os 

referidos negócios (por vezes mediante a presença de conflito de interesses) com a 

viabilização de vantagens para a companhia, inclusive com a definição de 

parâmetros objetivos como um roteiro a ser seguido para legitimar tal provação.101 O 

estudo ilustra a situação com os dados trazidos do exemplo da experiência italiana, 

onde transações entre partes relacionadas são divulgadas apenas após superados 

determinados parâmetros financeiros mínimos de materialidade, que podem variar 

inclusive de acordo com a estrutura societária da companhia em questão. Na 

deliberação e aprovação, os conselheiros independentes exercem um papel 

determinante.102 

 
99 Ibid., p. 69. 
100 Ibid., p. 69. 
101 Ibid., p. 176. 
102 Ibid. 
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Por fim, observam-se algumas preocupações comuns aos diversos 

países objeto do estudo, sempre no intuito de preservar os interesses da companhia 

e daqueles com menos poder de barganha no âmbito de cada negociação, 

notadamente os acionistas minoritários. Nesse contexto, as operações em que, em 

alguma medida, o interesse da companhia pode ser relegado em detrimento daquele 

de alguém a ela ligado, requerem uma divulgação ampla; e a adoção de critérios 

uniformizados e internacionalmente aceitos são métodos comuns adotados pelos 

países participantes do aludido estudo.  

 

Em obra recente sobre transações com partes relacionadas em 

diversos países elaborado pela Professora Mariana Pargendler e outros autores 103, 

a constatação quanto à existência de normas impondo a divulgação dessas 

operações (seja sob o ponto de vista da publicização, divulgando os detalhes da 

transação, seja sob a óptica da evidência nas demonstrações contábeis, 

uniformizando o padrão das contas) ao redor do mundo não foi diferente.104  

 

Já no quesito execução de sanções em caso de descumprimento das 

normas de transparência, destaca-se o rigor adotado apenas pelo Estados Unidos, o 

qual não encontra paralelo em outros locais, inclusive com repercussões de ordem 

regulatória e criminal em face dos respectivos responsáveis.105 A previsibilidade das 

consequências do não cumprimento do dever em questão  certamente funciona 

como um incentivo para a observância da norma.  

 

Por outro lado, a ausência de sanções mais rígidas e efetivas nas 

demais localidades do globo constitui um incentivo perverso para que partes 

interessadas não promovam (ou o façam de forma insatisfatória) uma divulgação 

ampla e acurada das transações envolvendo partes relacionadas. Há, portanto, um 

longo caminho a ser percorrido por esses países, a fim de estimular a divulgação 

 
103 ENRIQUES, Luca et al, Related- Party Transactions, in: The Anatomy of Corporate Law: : A 
Comparative and Functional Approach, 3. ed. [s.l.]: Oxford University Press USA, 2017, p. 145–
169. 
104 Ibid., p. 147–150. 
105 Ibid., p. 151. 
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apropriada dessas operações, de forma a robustecer a transparência das relações 

entre acionistas, administradores e as próprias companhias. 

 

Passado mais de um século, as palavras do juiz da Suprema Corte dos 

Estados Unidos, Louis Brandeis, ao afirmar que “a luz do sol é o melhor 

desinfetante”106 (para ilustrar a defesa da transparência como um meio para coibir 

fraudes e outras práticas corruptas) nunca se fizeram tão atuais.  

  

 
106 Capítulo V disponível em https://louisville.edu/law/library/special-collections/the-louis-d.-brandeis-
collection/other-peoples-money-chapter-v. 
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3. DECISÕES PROFERIDAS PELA CVM 
 

Esta pesquisa, na medida em que se propõe a sugerir um novo 

regramento para o conflito de interesses, possui um viés prático marcante. Um olhar 

para a experiência estrangeira, em especial para os Estados Unidos, cujo padrão de 

formalização de negócios entre partes interessadas inspira boa parte do mundo, 

constitui uma importante fonte para se entender como um Judiciário sofisticado vem, 

há décadas, enfrentando a matéria. 

 

Não menos relevante é o olhar voltado para o Brasil. A doutrina 

nacional, em seus variado matizes, conforme ilustrado no Capítulo 2, não pode ser 

relegada a um segundo plano, pois eventual processo legislativo certamente será 

(ou, ao menos, deveria ser) positivamente influenciado pelas diversas correntes de 

pensamento sobre o assunto. 

 

Em conjunto com o contexto acadêmico nacional e com o Direito 

comparado, um recorte das decisões proferidas pela CVM precisa ser feito, 

primeiramente porque, em não raras ocasiões, elas são expressas por diretores que 

ocupam um espaço de relevância na academia. Assim, é possível existir uma 

correlação direta entre as premissas muitas vezes adotadas por tais julgadores nos 

debates acadêmico e os fundamentos apresentados nas respectivas manifestações 

de voto. Em segundo lugar, trata-se do único órgão que vem proferindo decisões 

públicas sobre o tema, dada a quase inexistência de contencioso judicial a esse 

respeito. Por conseguinte, por mais que a ideia seja propor um “novo” marco, este 

não pode estar totalmente descolado da produção doutrinária, e tampouco da prática 

corriqueira das companhias, as quais são muitas vezes pautadas pela própria forma 

de decidir do Colegiado. É preciso dialogar com a cultura empresarial local, com a 

academia e com as instituições (no caso, a CVM) para assimilar como o tema deve 

ser abordado. 

 

Neste capítulo, os precedentes da CVM dos últimos cinco anos sobre a 

sistemática dos artigos 115 (parágrafo primeiro) e 156 da LSA serão revisitados para 

se entender não apenas suas decisões sobre os casos que chegam para sua 

apreciação enquanto órgão colegiado, mas também os pontos de vista individuais 
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dos seus diretores. A opção por um olhar retrospectivo aos últimos cinco anos 

justifica-se diante do objetivo de se obter uma fotografia atual do posicionamento da 

CVM quanto à interpretação do comando legal. 

 

Nesse período, o Colegiado decidiu de maneira uniforme, embora não 

unânime, casos sobre o tema, tendo produzido debates mais profundos e 

consolidando o entendimento do órgão. Aumentar o período de análise para 

decisões mais antigas talvez não enriquecessem o debate na mesma medida em 

que os precedentes analisados o fizeram, seja por apontarem para uma inclinação já 

superada pela Colegiado, seja porque não seriam apresentados posicionamentos 

que trouxessem uma visão nova para o debate. 

 

Trata-se, igualmente, de uma boa oportunidade para compreender as 

razões e fundamentos expostos pelos diretores, seja na interpretação da lei, seja no 

encaminhamento que defendem para o contexto brasileiro. Como se trata de 

agentes com influência que extrapolam os limites do Colegiado, em especial no 

ambiente acadêmico, certamente serão vozes relevantes no âmbito de qualquer 

processo legislativo eventualmente em debate. Assim, não apenas as soluções, mas 

eventuais fundamentos já em discussão hoje podem - e até devem - ser 

cuidadosamente avaliados na propositura de um novo marco legal. 

 

Como se verá adiante, as decisões nem sempre são proferidas por 

unanimidade, restando clara uma divergência dentro do Colegiado sobre se o 

conflito de interesses deve ser tratado sob a óptica formal ou material. Não raro, fica 

evidente que a “leitura” do texto legal se dá mais sob uma análise das razões de 

cada corrente com base nas convicções de cada diretor, e que ganha relevo na 

medida em que tais diretores, após cumprirem os respectivos mandatos, continuarão 

defendendo os posicionamentos cristalizados nas manifestações de voto exaradas 

em cada caso.  

 

Assim, toda e qualquer solução legislativa deverá se filiar a uma 

corrente já existente e que encontre suporte não apenas no meio acadêmico, mas 

também no mundo empresarial. A legitimação da solução será suportada, portanto, 
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por preceitos já debatidos e até mesmo adotados.  A ideia é não gerar um debate 

tão acalorado como o que se observa hoje e que apenas contribui para um ambiente 

de insegurança jurídica.  

 

Dessa forma, a transição suave para um ambiente normativo mais 

claro (seja qual for o critério de aferição a ser adotado), transparente e eficiente 

passa necessariamente por um entendimento mais amplo de como o assunto é visto 

hoje, em especial no âmbito da CVM, o principal órgão que enfrenta a matéria.  

 

3.1. Casos envolvendo acionistas 

 

3.1.1. Caso EMAE 

 

No processo em questão107, o Colegiado decidiu, por maioria, que o 

impedimento de voto, em todas as hipóteses do artigo 115, parágrafo primeiro, da 

LSA, é prévio, postura essa reiteradamente mantida, conforme se observará nos 

demais casos detalhados mais adiante. Assim, prevaleceu o entendimento segundo 

o qual o Estado de São Paulo estaria impedido de votar em deliberação envolvendo 

uma proposta de acordo entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 

(EMAE) e a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), ambas 

controladas pelo ente federativo em comento. 

 

A linha vencedora destacou que não é necessária a presença de 

interesses inconciliáveis entre o controlador e a companhia, mas apenas a situação 

em que um acionista se encontre numa posição que possa viciar a imparcialidade 

necessária à deliberação. Destaca, ainda, que seria impossível o controlador votar 

no melhor interesse de ambas as empresas (EMAE e SABESP) em virtude da 

relação de controle que ele possui em tais companhias e da natureza da deliberação 

(indenização de uma parte a favor de outra). Por tais motivos, o controlador estaria 

impedido de votar.  

 

 
107 Processo administrativo CVM SEI 19957.005749/2017-29, julgado em 14 de julho de 2017. 
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Não obstante as razões para observância do critério formal, o caso em 

questão promove uma incursão mais aprofundada exatamente da tese perdedora, 

qual seja, a de uma leitura substancial do conflito de interesses regulado pelo 

parágrafo primeiro do artigo 115 da LSA. Nesse contexto, ganha relevo o 

posicionamento do então diretor Gustavo Gonzalez, que, nos demais julgamentos de 

que participou sobre o assunto, defendeu a análise a posteriori do conteúdo do voto 

do acionista, especificamente quando se estiver diante de uma hipótese de conflito 

de interesses.  

 

O objetivo de esmiuçar as razões delineadas pelo voto vencido é 

evidenciar os bons argumentos em defesa do critério material, não enquanto 

exegese do parágrafo primeiro do artigo 115 da LSA, mas principalmente acerca dos 

benefícios que sua eventual adoção, pelo legislador, pode trazer para o contexto 

brasileiro. Em resumo, tais argumentos, embora não reflitam o que a lei preconiza 

em sua redação, podem embasar a formatação de um novo marco legal sobre o 

assunto. 

 

Em sua manifestação, o ex-diretor destaca o fato de se tratar do 

primeiro caso em que o Colegiado decide sobre a natureza da proibição de voto, 

especificamente nas hipóteses de benefício particular e de conflito de interesses. E 

inicia o voto sublinhando o relevante papel atribuído pela LSA aos administradores, 

notadamente no âmbito de negociações envolvendo as companhias e respectivas 

partes relacionadas, a partir de atribuição de deveres fiduciários e de regra de 

responsabilidade, sem indicar uma forma específica de atuação para que tais 

negócios sejam aprovados. 

 

Prossegue Gonzalez destacando a importância de se estimular a 

aprovação, pela assembleia geral, de transações entre partes relacionadas 

enquanto importante mecanismo para regrar os conflitos de interesse. Mesmo nesse 

contexto, argumenta, os administradores não devem se descuidar dos deveres 

fiduciários que lhes são impostos. Ao reforçar a sua visão, argumentando que a LSA 

adota uma perspectiva substancial para regular as transações com conflito de 

interesses, ele realça a importância das decisões da assembleia, sugerindo que 
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todas sejam devidamente informadas a partir da regra de disclosure. Reconhece, 

nesse cenário, a assimetria informacional existente entre acionistas e 

administradores, enfatizando a observância, por estes últimos, dos respectivos 

deveres fiduciários e recomendando a adoção dos procedimentos sugeridos no 

Parecer de Orientação CVM nº 35/2008 como uma forma de preservar o interesse 

da companhia. 

 

Ao adentrar no tratamento conferido pela LSA ao conflito de interesses, 

invoca o então diretor respeitável doutrina108 para arrimar a abordagem substancial 

da matéria. Aduz que a interpretação literal, gramatical109, do parágrafo primeiro do 

artigo 115 leva a conclusões incompatíveis com o ordenamento jurídico e não reflete 

a real intenção do legislador. Prossegue seu argumento fazendo um apanhado 

histórico das normas anteriores à LSA, em especial o Decreto-Lei 2.627/1940, que 

previa uma regra genérica protetora dos interesses da sociedade em detrimento 

daqueles de um determinado acionista, sendo a dita norma interpretada, à época, no 

sentido de que o conflito apenas poderia ser aferido a posteriori. 

 

Assevera ainda Gonzalez que o legislador deixou clara a intenção de 

manter o sistema vigente sob a égide do referido decreto, não tendo sinalizado, em 

nenhuma ocasião, o intuito de fazer uma alteração de tamanho impacto sem ao 

menos uma discussão documentada sobre o tema. Tal argumento, porém, não 

procede. 

 

Como se pode observar, o texto da LSA é mais detalhado do que o do 

Decreto-Lei 2.627/1940; e a sinalização do legislador no sentido de querer preservar 

o espírito da norma revogada não pode modificar o sentido da regra veiculada pela 

nova legislação, sobretudo quando a interpretação diverge sobremaneira do sentido 

que se pretende emprestar. Não é um argumento suficientemente válido, ainda que 

considerado em conjunto com os demais externados pelo então diretor. 

 

 
108 Paulo Aragão,  Nelson Eizirik,  Erasmo Valladão,  dentre outros. 
109 Nesse ponto, ele próprio parece reconhecer a clareza do texto normativo. 
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Prossegue o ex-diretor aduzindo que, na reforma da LSA em 2001, 

haviam sido propostas novas redações aos parágrafos quinto a décimo do artigo 

115, os quais foram objeto de veto pelo Presidente da República, sob a alegação de 

que poderiam causar confusão sobre a caracterização ou não do conflito. O 

argumento de Gonzalez também não parece reforçar a constatação de que o artigo 

115, parágrafo primeiro da LSA deve ser lido sob o prisma do conflito material. Com 

efeito, os dispositivos vetados eram de caráter procedimental e transfeririam à 

assembleia geral a prerrogativa de indicar se o conflito de interesses estaria 

presente ou não. E tudo indica não ser a solução mais adequada para o tema, 

notadamente porque coloca a assembleia geral em uma posição de arbitrar, sem 

deixar claro se o controlador interessado poderia ou não exercer o direito de voto, 

por exemplo, sobre as consequências que uma medida poderia trazer. A 

modificação objeto do veto, além de não resolver a problemática do parágrafo 

primeiro do artigo 115, ainda traria mais incertezas sobre a forma de resolver 

situações em que o conflito de interesses se fizesse presente. 

 

Continua o ex-diretor sua argumentação sugerindo uma inadequação 

da tese do conflito formal com a sistemática da LSA. Trata o direito de voto como um 

“direito-função”, e não como um direito subjetivo, e reforça o interesse social como 

um pilar da LSA, de modo a justificar a adoção do critério substancial. Finaliza esta 

parte da sua justificativa invocando o parágrafo quarto, que, ao dar um tratamento 

diferente às deliberações realizadas na presença de conflito de interesses, distingue 

essa hipótese das demais contidas no parágrafo primeiro. 

 

Pode-se até concordar com a importância que o interesse social 

representa para a leitura não apenas da LSA, mas a toda legislação societária 

brasileira. Ocorre que o termo em questão, conforme já tratado no Capítulo 2, não 

possui uma definição precisa. Portanto, pode ser invocado talvez para fundamentar 

um processo legislativo, mas não para atribuir ao impedimento de voto uma leitura 

sob o viés formal ou material. 

 

Adicionalmente, justifica Gonzalez sua opinião a partir do Direito 

comparado, enfatizando a influência italiana na conformação da LSA e destacando 
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que o sistema jurídico italiano construiu uma interpretação voltada para análise 

substancial, sendo este entendimento materializado em alteração legislativa 

promulgada no ano de 2010. 

 

O voto traz ainda uma análise econômica, em um tópico específico, 

para justificar a adoção do critério substancial. Na referida abordagem, defende ele 

que, em contratos bilaterais na presença de interesses conflitantes, as partes não 

possuiriam interesses necessariamente antagônicos110, uma vez que a definição de 

preço, por exemplo, seria objeto de consenso entre os envolvidos. Conclui, assim, 

que em um sistema de análise formal, a companhia tenderia a ganhar mais, 

enquanto, em um contexto de critério material, o controlador capturaria mais valor111. 

Destaca também a existência de custos de transação menores nos negócios 

celebrados entre partes relacionadas. 

 

O ex-diretor também critica a sistemática de aprovação pela minoria 

desinteressada: aponta para a assimetria informacional, bem como para o relativo 

desinteresse do minoritário em empregar esforços e recursos substanciais para 

avaliar o assunto em detrimento do que seria empreendido pelo controlador, 

prejudicando a eficiência da transação. 

 

Ele conclui sua fundamentação defendendo a possibilidade de adoção 

do critério substancial, mesmo no Brasil, cujo Poder Judiciário é ineficiente, mas que 

tem na arbitragem o procedimento eleito para solução de conflitos societários por 

parcela substancial das companhias abertas listadas em bolsa. 

 

Os argumentos trazidos pelo diretor Gustavo Gonzalez são robustos e 

espelham um notável esforço acadêmico e sobretudo hermenêutico para justificar a 

adoção do critério material para as deliberações na presença de conflito de 

interesses. Conforme exposto no capítulo 2, até se concorda que pode ser a forma 

mais adequada e eficiente para regular tais situações. Porém, não é isso que se lê 

no parágrafo primeiro do artigo 115 da LSA.  

 
110 Item 44 do voto. 
111 Item 45 do voto. 
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Sua posição é por demais convincente, mas mais para defender o 

melhor critério, sob o ponto de vista acadêmico, ou até para uma justificativa de 

reforma (como ele próprio sugere no final do voto), do que para indicar como o 

parágrafo primeiro do artigo 115 da LSA deve ser lido. Apresenta justificativas 

técnicas, econômicas e jurídicas para defender a adoção do critério material, mas 

busca tais razões fora do texto normativo. 

 

Não se pretende aqui discordar das motivações do ex-diretor para 

justificar a adoção da análise substancial, até porque existe uma convergência sobre 

qual o melhor critério a ser adotado. A respeitosa divergência encontra-se apenas na 

leitura que se pretende dar ao dispositivo. 

 

3.1.2. Caso Linx 
 

Trata-se de um caso112 de ampla repercussão envolvendo a 

incorporação das ações da Linx S.A. pela STNE Participações S.A. (“Stone”). A 

controvérsia se deu em virtude da celebração, por três acionistas originais da Linx, 

de contratos de indenização para fins de não competição, bem como pela proposta 

de contratação de um deles, enquanto consultor, pela Linx.  

 

Segundo a SEP, em breve síntese, a celebração de tais instrumentos 

caracterizaria benefício particular, uma vez que os acionistas em questão seriam 

remunerados, na condição de acionistas, em detrimento dos seus pares. Dado que a 

celebração dos mencionados documentos era mandatória para a concretização da 

operação, e que os valores a serem pagos aos seus participantes compunham o 

custo total da transação para a Linx, tais montantes seriam pagos em prejuízo dos 

demais sócios, de modo que os acionistas originais estariam impedidos de votar na 

assembleia geral que deliberaria sobre a combinação de negócios.  

 

O Colegiado, por maioria, divergiu da SEP e autorizou o exercício do 

direito de voto pelos acionistas originais por ocasião da assembleia geral 

 
112 Processo Administrativo CVM SEI Nº 19957.005563/2020-75. 
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extraordinária convocada para aprovar a incorporação da Linx pela Stone. Todos os 

votos destacaram a inexistência de um entendimento histórico consolidado sobre o 

tema e reconheceram que os processos submetidos à análise da CVM haviam sido 

decididos conforme as circunstâncias observadas nos casos concretos. 

 

Na linha dos votos vencedores, a diretora Flávia Perlingeiro dissociou 

os contratos propostos aos acionistas originais (bem como as respectivas 

obrigações e contrapartidas) da avaliação da Linx e a consequente alocação de 

valor para os acionistas no âmbito da incorporação objeto da deliberação.  

 

Embora se tratem de instrumentos integrantes de um mesmo contexto 

negocial, aduziu a diretora, não se poderia presumir a má-fé e a alocação da parte 

do valor que seria atribuído à universalidade dos acionistas a apenas um pequeno e 

restrito grupo. Reconheceu, por fim, a correlação entre as transações, porém sob o 

prisma da geração de efeitos, de modo que a vantagem eventualmente auferida 

seria indireta. Dessa forma, levando também em consideração as contraprestações 

a que os acionistas originais estariam obrigados, considerou não estarem presentes 

os elementos caracterizadores do benefício particular. 

 

Na mesma linha, o diretor Marcelo Barbosa concordou que não é todo 

benefício concedido a um acionista que se enquadra como benefício particular. 

Ilustra a necessidade de existir um contexto que quebre a relação de igualdade entre 

os pares. Alertou, reforçando o argumento da diretora Flávia Perlingeiro, para o 

perigo que a ampliação do alcance do conceito pode trazer, podendo se chegar a 

ponto de confundi-lo com o conflito de interesses, o qual tampouco considerou estar 

presente no caso. Reconheceu, portanto, que não havia, no caso em análise, um 

tratamento desigual entre os acionistas enquanto investidos de tal condição, 

acrescentando também que os contratos a serem celebrados não seriam objeto de 

apreciação da assembleia geral, e que tampouco teriam a Linx como contraparte.  

 

O diretor Alexandre Rangel seguiu as razões dos diretores Marcelo 

Barbosa e Flávia Perlingeiro, usando, porém, a oportunidade para, em razão de os 

mencionados diretores terem mencionado o conflito de interesses e de eventual 
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conexão com o tema (a depender da extensão que se dê à interpretação do que 

seria benefício particular), manifestar seu posicionamento segundo o qual o 

parágrafo primeiro do artigo 115 imporia uma análise a posteriori do conteúdo do 

voto. 

 

Já o diretor Henrique Machado alinhou-se com o entendimento da 

SEP, fundamentando seu argumento nas razões trazidas pela então diretora 

Luciana Dias, em seu voto vencido, no julgamento do Caso Oi113: toda e qualquer 

vantagem conferida ao acionista, ainda que não a tenha recebido nesta condição, 

deveria, segundo ele, ser considerada benefício particular.  

 

Nesse contexto, tendo em vista o fato de que os contratos propostos 

aos acionistas originais são vinculados à operação, e que os efeitos desta estão 

condicionados à celebração daqueles, o diretor enxergou como possível, dada a 

magnitude da operação e das quantias envolvidas, o risco de alocação de algum 

valor para os acionistas originais, em prejuízo dos demais acionistas. Assim, diante 

do risco de algum desalinhamento de interesses, apesar de se tratarem de negócios 

jurídicos individualizáveis, entendeu ser hipótese de impedimento de voto por parte 

dos acionistas originais. 

 

É interessante observar, neste caso, que o mesmo fato é considerado 

para justificar tanto a manifestação a favor como a contrária ao impedimento de voto 

dos acionistas originais.  Ambos os posicionamentos reconhecem a existência de 

vantagens para os acionistas originais, o que também não é negado por estes. Mas 

é exatamente a extensão dessa vantagem que define o direcionamento do voto de 

cada diretor. 

 

O voto vencido deu ênfase à vinculação negocial entre a combinação 

de negócios objeto de deliberação da assembleia geral e os contratos propostos aos 

acionistas originais, enquanto os votos vencedores se apegaram à ausência de 

vinculação lógico-jurídica e à autonomia entre a deliberação e tais instrumentos. 

 
 

113 Processo RJ2013/10913. 
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Por conseguinte, depreende-se do voto vencido que a mera 

possibilidade de os acionistas originais negociarem contratos em decorrência dos 

quais perceberiam vantagens financeiras expressivas (sendo certo que tais 

vantagens dependem do voto afirmativo dos ditos acionistas em assembleia geral 

convocada para aprovar a incorporação) seria um motivo suficiente para impedir o 

voto dos acionistas reunidos em assembleia. O impedimento estaria justificado pela 

possibilidade de haver uma alocação desproporcional de valor para indenizar os 

acionistas originais, mediante o uso de parte dos recursos que seriam utilizados para 

os demais acionistas. E mais que isso, ainda que a alocação estivesse correta, o 

recebimento de vantagens diferentes, por si só, seria suficiente para impedir o voto. 

 

Já o posicionamento vencedor atribuiu mais peso à autonomia jurídica 

(embora tivessem reconhecido a vinculação negocial) dos contratos propostos em 

relação à deliberação assemblear. Portanto, o pagamento de indenização aos 

acionistas originais e o oferecimento de um contrato de prestação de serviços a um 

deles não decorreria da condição de acionistas, mas em razão do conhecimento 

profundo que deteriam sobre o negócio, de modo a não concorrerem e serem uma 

ameaça comercial à companhia resultante da combinação de negócios, ao menos 

por um tempo. A rigor, fossem os acionistas originais apenas executivos 

estratégicos114, ou ainda, fosse o contrato objeto de negociação posteriormente à 

transação, talvez a polêmica sequer tivesse existido. 

 

Apesar de não ser o objeto da controvérsia, este caso reforça a 

importância de se revisitar a dinâmica do artigo 115, parágrafo primeiro da LSA. 

Veja-se que a discussão se iniciou com o debate sobre a caracterização ou não do 

benefício particular e, caso este não estivesse presente, se não se estaria diante de 

uma hipótese de conflito de interesses. 

 

Com efeito, estar-se-ia a questionar a presença de uma das duas 

hipóteses e, caso presentes, discutir-se-ia se haveria ou não impedimento prévio de 

 
114Ainda que detentores de pequena quantidade de ações, adquiridas em decorrência de programa 
de stock option, por exemplo. 
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voto. Note-se que, mesmo nos votos vencedores115, foi deixada uma brecha para a 

apuração posterior de eventual abuso do direito de voto (e, portanto, um controle a 

posteriori) por parte dos acionistas controladores, o que acaba por deixar o tema 

ainda mais intrincado e recheado de insegurança jurídica.  

 

A brecha apontada até reforça a necessidade de uma reflexão acerca 

da adoção em definitivo de uma análise substancial do benefício particular e do 

conflito de interesses, cujos efeitos já foram abordados no Capítulo 2. Considerando-

se que a LSA prescreve claramente uma análise dinâmica de conflito formal, a 

eventual adoção de regime jurídico claramente voltado para uma análise substancial 

do benefício particular e do conflito de interesses teria solucionado o presente caso 

sem tanta polêmica.  

 

Não pretendemos, naturalmente, diminuir as justas preocupações 

trazidas pelo voto vencido tendente a proteger acionistas alheios à parte substancial 

das negociações conduzidas pelos envolvidos. Tampouco estamos propondo 

relativizar as necessárias cautelas e premissas a serem rigorosamente observadas 

para a implementação de um regime jurídico voltado para o conflito material eficaz e 

confiável, conforme se acredita ser possível na forma detalhada no Capítulo 5. 

 

Em um sistema fundado no critério formal, a relativização do 

impedimento prévio ao voto em casos como o da Linx maculam a sistemática 

definida pela LSA. A vedação ao voto existe exatamente para impedir que qualquer 

incentivo direcione o voto de um grupo controlador em prejuízo dos demais, uma vez 

que o mérito da deliberação não é avaliado. 

 

Todo e qualquer benefício particular deve ser objeto de censura, ainda 

que as transações sejam juridicamente autônomas, uma vez que tal autonomia não 

retira os incentivos que podem enviesar o voto do acionista em questão, mormente 

quando se está diante de uma compensação com valores materialmente relevantes, 

tal como se observou no Caso Linx. A exceção residiria na hipótese de todos os 

 
115 Manifestação da diretora Flávia Perlingeiro no julgamento. 
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demais acionistas aprovarem, desde que estejam devida e amplamente informados 

sobre todos os termos e acerca do contexto da transação. 

 

O benefício conferido aos acionistas originais da Linx, embora 

justificáveis, não são materialmente irrelevantes. Tanto a opinião da ex-diretora 

Luciana Dias quanto a do diretor Henrique Machado, portanto, parecem estar 

alinhadas com a preservação da higidez do processo de votação em um sistema 

fundado na análise formal, de onde se conclui que o Colegiado poderia ter dado 

outro desfecho ao caso. 

 

3.1.3. Caso Forja Taurus 
 

No processo administrativo sancionador nº RJ2014/10556, relatado 

pelo Diretor Pablo Renteria, o Colegiado debruçou-se sobre um caso de exercício de 

direito de voto em situação de conflito de interesses por parte de dois acionistas que 

também eram diretores da Forja Taurus S/A no âmbito de uma operação de 

alienação de subsidiária integral da companhia e das demonstrações financeiras dos 

exercícios de 2012 e 2013. 

 

A importância da respectiva análise remete principalmente a dois 

aspectos: primeiramente, à possibilidade de uma pessoa física interessada exercer o 

direito de voto por meio de uma pessoa jurídica da qual seja controlador e para 

quem transferiu suas anteriores participações na companhia; e, em segundo lugar, à 

hipótese (não explicitada na LSA) de essa mesma pessoa física votar em 

deliberação sobre a aprovação das próprias contas e acerca do potencial 

ajuizamento de ação de responsabilidade. 

 

Após a divulgação de fato relevante comunicando ao mercado o 

fechamento da operação, um novo foi veiculado informando a redução substancial 

do valor e a necessidade de renegociação dos covenants e da estrutura de dívida 

montada.  

 

Nesse contexto, o auditor independente apresentou relatório do 

período em questão com ressalvas e conclusão adversa, indicando que a operação 
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havia ocasionado perdas para a companhia. Ato contínuo, o Conselho de 

Administração autorizou a constituição de um comitê especial para analisar as 

contas, o qual recomendou a desaprovação das relativas ao exercício de 2012 

assim como a propositura de ação de responsabilidade em face dos 

administradores, na forma do artigo 159 da LSA. O Conselho de Administração, 

diante disso, recomendou aos acionistas a adoção das medidas propostas pelo 

comitê especial. Previamente à Assembleia Geral Extraordinária, o diretor/acionista 

em questão havia transferido parcela substancial que detinha para uma pessoa 

jurídica de sua titularidade.  

 

A Assembleia Geral, a seu turno, deliberou pela suspensão de ambas 

as deliberações, sem contar o voto dos administradores que eram acionistas 

(enquanto pessoas físicas), porém ambos votaram pela suspensão da deliberação 

acerca da propositura de ação de responsabilidade. 

 

Nesse cenário, a pessoa jurídica anteriormente mencionada votou em 

ambas as deliberações favoravelmente aos interesses de tais diretores/acionistas, 

sendo sua participação decisiva, uma vez que representava 46,48% das ações 

presentes. Caso não houvesse votado, a suspensão das análises não teria sido 

aprovada, as contas teriam sido rejeitadas e a propositura da ação de 

responsabilidade teria avançado. 

 

Em seu voto, o relator apontou que, com relação ao impedimento de 

voto e a propositura de ação de responsabilidade, ainda que pudesse votar nesta 

última hipótese, a situação estaria enquadrada como um evidente conflito de 

interesses. 

 

A defesa tentou justificar a possibilidade de voto em razão da previsão 

de ação de responsabilidade, o que foi afastado pelo relator, haja vista a clara 

prescrição do parágrafo primeiro do artigo da LSA. Argumenta também que o risco 

de sucumbência poderia desincentivar os acionistas minoritários a ajuizarem a 

demanda ainda que tenham sido expropriados. Além disso, definiu a suspensão 
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como espécie de deliberação, fazendo com que a proibição de voto também 

alcançasse esta hipótese.  

 

Quanto ao voto exercido através de uma sociedade de participações 

detida pelo administrador cujas contas são objeto de análise, também se decidiu 

pelo impedimento, uma vez que, apesar de não se estar violando o princípio da 

separação da pessoa jurídica da figura dos seus sócios, a expressão da vontade de 

tal empresa é definida pelo administrador em questão, o que não constitui motivo 

para se autorizar tal voto, sob pena de prejudicar a “higidez do processo de 

deliberação social”. Restou clara, portanto, a vedação ao voto “indireto”.  

 

Some-se a isto a manobra que o diretor/acionista fez ao transferir, dias 

antes da deliberação, 92% da participação que detinha na companhia para a sua 

sociedade de participações, o que ratifica o argumento de que o administrador 

buscou burlar a vedação legal que recaía diretamente sobre o exercício do seu 

direito de voto.  

 

O diretor Gustavo Borba, a seu turno, refletiu sobre a leitura da LSA 

sob o viés do conflito formal, mas de forma mitigada, “considerando as demais 

regras e circunstâncias relacionadas a cada situação”. Admite até uma ponderação 

de valores para autorizar os votos, em certos casos como: 

 

(i) fixação de remuneração dos administradores (PAS CVM nº 

RJ2013/11703);  

(ii) aprovação de incorporação da controlada pela sociedade 

controladora (Parecer de Orientação CVM nº 35); e  

(iii) deliberação em que todos os acionistas com direito de voto 

estejam conflitados. 

 

Por outro lado, dada a ausência de posicionamento prévio da CVM a 

esse respeito, Borba votou pela absolvição em relação à deliberação acerca da 

suspensão. 
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O diretor Gustavo Gonzalez discordou do enquadramento do caso 

como conflito de interesses e reiterou sua posição sobre uma leitura do artigo 115 

(parágrafo primeiro) sob o prisma do conflito material, dizendo que a hipótese que 

trata da aprovação de contas seria suficiente para o caso. 

 

Ao final, o colegiado ratificou a posição com relação ao voto por meio 

de sociedade de participações e absolveu os acusados quanto à deliberação sobre a 

suspensão da deliberação. 

 

Trata-se de um caso semelhante ao State Ex Rel. Hayes Oyster Co. v. 

Keypoint Oyster Co., julgado nos Estados Unidos ainda no longínquo ano de 1964. 

Evidencia-se a preocupação da CVM em preservar a higidez do direito de voto e a 

transparência em tal contexto. É acertada a posição do Colegiado, através de uma 

solução regulatória, ao evitar que acionistas façam uso de subterfúgios, sem 

comunicar tais circunstâncias, para poderem votar sobre temas sobre os quais 

claramente estariam impedidos.  

 

3.1.4. Caso Pettenati 
 

O processo116 apura a violação, pelo controlador indireto e presidente 

do conselho de administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, do artigo 115, 

parágrafo primeiro da LSA, que teria deliberado pela retenção indevida de lucros e 

aprovado as próprias contas relativamente aos exercícios sociais findos entre 30 de 

junho de 2012 e 30 de junho de 2015. 

 

Assim como no caso da Forja Taurus, o controle era exercido 

indiretamente, por meio de uma sociedade de participações. Em suas razões, o 

acusado alega que as contas da companhia, nos últimos mais de vinte anos, sempre 

foram aprovadas pelas diversas auditorias e pela unanimidade dos acionistas 

presentes; e que o acionista reclamante, além de abusar do seu direito de voto, teria 

uma participação imaterial no capital social da companhia. Assim, caso fosse 

impedido de votar, apesar de deter mais de 97% do capital social da companhia, 

 
116 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006434/2018-80 (RJ2018/4328). 
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esta estaria exposta ao abuso de um único acionista minoritário que costumava 

participar das assembleias gerais.  

 

Em seu voto, o relator destaca que o acusado não negou que ele 

atuava, de forma determinante, na formação da vontade da controladora da 

companhia, sendo ele próprio controlador da referida pessoa jurídica. Prossegue 

reforçando que a LSA não relativiza o impedimento de voto do acionista quando a 

deliberação disser respeito à aprovação das próprias contas enquanto 

administrador, bem como que não há discussão doutrinária sobre a hipótese em 

questão. 

 

Dessa forma, o Colegiado entendeu que a mera possibilidade de um 

voto abusivo de um minoritário não se prestaria a relativizar o comando legal que 

impede, previamente, o voto do acionista na hipótese em questão. Ressalta que 

eventual abuso do direito de voto, seja do minoritário ou de um majoritário, seria 

objeto de censura pela CVM ou pelo Judiciário. Por tais razões, entendeu pela 

violação do artigo 115, parágrafo primeiro da LSA e puniu o acusado com uma 

advertência. 

 

3.2. Precedentes envolvendo administradores 
 

Conforme já exposto anteriormente, o aprofundamento da pesquisa 

levou a uma concentração dos estudos e, consequentemente, conduzirá a uma 

proposta de novo marco legal focado na relação entre acionistas e a companhia. 

Não obstante esta constatação, o entendimento sobre o tratamento conferido às 

transações em que o interesse do administrador está em conflito com o da 

companhia ainda se faz necessária para se obter uma compreensão mais ampla de 

como a LSA estrutura o tema e como a CVM vem julgando os casos que lhes são 

apresentados.  

 

Assim, quatro casos recentemente julgados serão detalhados. A ideia 

não é demonstrar a vedação da participação do administrador em tais transações e 

deliberações (que constitui a prescrição literal do artigo 156 da LSA), mas entender 
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os limites que o Colegiado vem estabelecendo para situações que não estão 

explicitamente postas pela norma. 

 

Dessa forma, a compreensão da argumentação trazida nos julgados 

para justificar a atuação dos administradores, a análise dos artifícios que o 

Colegiado combateu e, por outro lado, o entendimento sobre o que se constitui 

condutas e estruturas aceitáveis aos olhos da CVM em cada caso concreto, são 

relevantes para se entender até onde vai a tolerância do julgador para preservar a 

higidez dos processos transacionais em busca do melhor interesse da companhia.  

 
3.2.1. Caso Eneva 

 

Este precedente117  abordou a atuação de diretor que votou na 

deliberação sobre distrato a ser celebrado pela MMX Mineração e Metálicos S.A. 

com a Eneva S.A., companhia da qual o dito diretor também era acionista e na qual 

possuía acordo para compartilhamento de controle com outro acionista relevante.  

 

Segundo o acionista minoritário que formulou a reclamação, os termos 

do distrato foram extremamente desvantajosos para a companhia, na medida em 

que previa uma compensação de R$ 40 milhões ante a ganhos potencialmente 

superiores a R$ 1 bilhão caso o distrato não houvesse sido formalizado. 

 

No caso em questão, a acusação destacou o fato de o representante 

do acusado no Conselho de Administração da Eneva ter se abstido de votar, não 

tendo o próprio acusado adotado similar cautela. 

 

Em seu voto, proferido em 23 de março de 2021, a relatora Flávia 

Perlingeiro destacou o entendimento segundo o qual o artigo 156 veda a deliberação 

em que o administrador detenha qualquer tipo de interesse conflitante com o da 

companhia. Tal interesse pode ser do administrador enquanto pessoa física ou, 

indiretamente, enquanto acionista controlador da contraparte, o que era o caso, em 

razão do acordo para compartilhamento do controle do qual era signatário. Nesta 

 
117 Processo Administrativo  Sancionador  CVM nº 19957.010833/2018-45 (RJ2018/8272). 
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última hipótese, reforça a relatora, é necessário que o administrador possua o poder 

de influenciar na vontade da contraparte; e, no caso concreto, enquanto integrante 

do bloco de controle e por ter poderes para eleger a maioria dos administradores, 

atraiu a previsão contida no artigo 116, caput, da LSA. 

 

Reforça ainda o entendimento prevalecente do Colegiado sobre 

enquadrar o artigo 156 em hipótese de conflito formal, que pode até comportar 

exceções, mas nunca nos casos em que houver potencial isenção por parte do 

administrador. 

 

Em que pese ao fato de ter prevalecido o posicionamento segundo a 

óptica do conflito formal, é interessante observar o voto divergente do diretor 

Alexandre Costa Rangel, que destacou a interpretação do artigo 156 sob o prisma 

do conflito substancial. Defende ser esta a solução mais adequada para se aferir se 

houve um efetivo sacrifício da companhia observando-se a essência do negócio 

formalizado. 

 

Assim, mesmo no caso de um dispositivo sobre o qual existe menos 

controvérsia a respeito de sua interpretação, percebe-se que o próprio Colegiado 

não possui uma inclinação unânime sobre como ele deve ser lido. 

 

3.2.2. Caso Recrusul 
 

Apesar de o processo118 versar sobre mais de um ilícito, a análise 

concentrar-se-á nas imputações relacionadas ao conflito de interesses.  Neste caso, 

a CVM avaliou a celebração de contratos entre a Recrosul S.A. e empresas 

controladas pelos acusados e com eles próprios.  

 

Esses contratos possuíam dois objetos. O primeiro consistia na outorga 

de garantia fidejussória a favor da companhia, tendo como contraprestação uma 

remuneração mensal. O segundo era a contratação, pela companhia, de seguro 

 
118 Processo Administrativo Sancionador CVM Nº RJ2016/7929 (Processo Eletrônico SEI n° 
19957.007552/2016-43) Reg. Col. 0775/17.) 
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para proteger os diretores acusados contra determinados riscos relacionados às 

respectivas atividades. Na hipótese de não contratação do seguro, também foi 

pactuada uma remuneração mensal a favor dos acusados. Tais instrumentos 

funcionavam como contratos de indenidade, posteriormente discutidos no Parecer 

de Orientação número 38 da CVM, de 25 de setembro de 2018. 

 

Nesse contexto, os créditos detidos pelos acusados perante a 

Companhia não teriam sido informados nas demonstrações financeiras, e tampouco 

o fato de, por ocasião da capitalização desses créditos, com uma diluição expressiva 

dos demais acionistas, não terem informado que se tratava de partes relacionadas. 

 

Em seu voto, a relatora destacou que, apesar de a defesa buscar uma 

leitura do artigo 156 adotando o critério substancial, o Colegiado tinha uma posição 

reiterada sobre o aspecto formal da análise. Por isso, era indiferente se o contrato 

havia sido celebrado em bases equitativas para a companhia, se esta havia sofrido 

algum dano ou se houvera má-fé dos acusados. Objetivamente, os acusados não 

poderiam ter votado para fins de preservação da isenção nas tomadas de decisão. 

Adicionalmente, a lei impõe que eles deveriam ter declarado e detalhado a extensão 

do conflito diante do qual se encontravam, o que não foi feito.  

 

Também indica a relatora que o conflito era de conhecimento dos 

acusados, uma vez que, enquanto únicos diretores da companhia, levaram a matéria 

para deliberação do Conselho de Administração, sem, contudo, se absterem de 

votar no referido órgão. 

 

Em voto divergente, o Diretor Gustavo Gonzalez reafirma sua filiação à 

tese do conflito substancial, também na hipótese do artigo 156 da LSA, aduzindo 

que o sacrifício extrassocial apenas pode ser aferido a posteriori. Assim, entende 

que a acusação não se aprofundou na análise dos contratos e votou pela absolvição 

dos acusados, especificamente com relação à violação do artigo 156 da LSA. 
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Ao final, os acusados foram condenados, por maioria, pela violação do 

artigo 156 da LSA, a partir da confirmação de uma leitura sob um viés de conflito 

formal. 

 

3.2.3. Caso Gerdau 

 

O caso119, relatado pela diretora Flávia Perlingeiro, remete à aquisição 

de participações minoritárias em controladas da Gerdau S.A. junto a dois 

minoritários distintos (Itaú e Arcelor). Em síntese, a acusação questionou o fato de 

operações contemporâneas terem sido realizadas em bases negociais distintas e 

bastante discrepantes entre os referidos minoritários. Com efeito, o preço pago ao 

Itaú teria sido cerca de 3,2 vezes superior àquele pactuado com a Arcelor.  

 

O Itaú possuía uma opção de venda firmada, em 2005, com a INDAC 

(e outras coobrigadas solidárias), parte relacionada da Gerdau. A referida opção foi 

renovada por sucessivos anos, tendo como termo final (após várias renovações) o 

dia 07 de agosto de 2015.  

 

Como a opção de venda possuía parâmetros já definidos e que, a 

depender do momento do mercado, o preço a ser praticado poderia ser descolado 

da realidade, a SEP argumentou que o preço praticado pela Gerdau corresponderia, 

na verdade, aos parâmetros da opção de venda. Assim, o cerne da discussão era a 

comutatividade da operação com o Itaú, assim como o exame sobre a aquisição das 

ações detidas pelo referido banco: cogitava-se se esta não significaria, na verdade, 

uma transferência das obrigações da INDAC para a Gerdau em prejuízo desta 

última. 

 

A SEP destacou, ainda, que três conselheiros ligados à família 

controladora da INDAC e da Gerdau, com dois deles investidos em cargos de 

administração de ambas as companhias e o terceiro tendo figurado como procurador 

da INDAC quando da celebração da opção de venda, teriam se beneficiado. Como 

 
119 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.004309/2016-73 (RJ2016/5733). 
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esses conselheiros eram herdeiros diretos dos controladores da INDAC, teriam, 

portanto, sido diretamente favorecidos pela operação. 

 

Especificamente no que diz respeito à violação do artigo 156, os 

acusados alegaram que o vínculo familiar não poderia ter sido adotado como 

parâmetro para caracterização do conflito de interesses, o que reduziria inclusive a 

capacidade civil deles. Igualmente, o fato de serem administradores tanto de 

controladoras como de controlada também não seria, de per se, um elemento a 

impedir o seu direito de voto.  

 

Em sua manifestação de voto, a relatora destacou a fórmula de “renda 

fixa” para a opção de compra e a importância de adotar o preço praticado na 

operação com Arcelor como parâmetro para análise da transação com o Itaú, uma 

vez que a Arcelor, além de se tratar de uma parte sofisticada, é independente em 

relação ao Itaú. Destacou também, invocando voto da então diretora Ana Dolores de 

Novaes120, que o conflito de interesses previsto no artigo 156 da LSA deveria ser 

visto a partir do interesse pessoal do administrador enquanto pessoa física, aí se 

incluindo interesses de partes relacionadas a ele, tais como parentes próximos. 

 

Reforça, ainda, que o artigo 156 constitui hipótese de conflito formal, 

mas que o impedimento não seria automático para os casos em que o administrador 

ocupasse concomitantes cargos de administração em duas companhias ou tenha 

sido indicado pelo controlador. Adicionalmente, destacou que o mero grau de 

parentesco não poderia ser considerado como elemento caracterizador do conflito, 

também em linha provinda de entendimentos do Colegiado. 

 

Os diretores Carlos Rebello, Marcelo Barbosa e Henrique Balduino 

Machado Moreira, apesar de terem divergido sobre outros pontos aqui não 

abordados por não serem objeto deste estudo, endossaram as razões da relatora 

com relação à ausência do conflito de interesses, haja vista a ausência de benefício 

direto com as operações. 

 
 

120 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 09/2006, j. 05.03.2013. 
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Assim, a mera condição de herdeiro de uma parte interessada não 

constitui uma razão suficiente para colocar o diretor em uma posição de interesses 

conflitantes com os da companhia. Tal posição também parece descolada do 

espírito da norma em vigor. O conflito é evidente121 e não é razoável reconhecer a 

ausência de independência (que é um dos objetivos da lei) de parentes de primeiro 

grau dos controladores da companhia, inclusive quando a coesão do núcleo familiar 

é de notório conhecimento. 

 

Aliás, é prática recorrente em arranjos negociais a definição mais 

ampla de partes relacionadas, por exemplo, muitas vezes alcançando parentes de 

terceiro ou até de quarto grau, justamente para salvaguardar preocupações como a 

exposta nesta análise, o que o reforça o aparente descolamento entre o resultado 

deste julgamento e a realidade do mundo empresarial. 

 

3.2.4. Caso Metalúrgica Duque 
 

Este PAS122 foi instaurado em face de alguns diretores da Metalúrgica 

Duque S.A., no qual diversas irregularidades foram apontadas e constituíram o 

objeto de análise pelo Colegiado. Especificamente em relação à atuação na 

presença conflito de interesses, a conduta de um diretor foi objeto de escrutínio, na 

medida em que teria intervindo em transação de quitação de mútuo envolvendo a 

companhia e sua controladora, sendo ele próprio quotista majoritário desta última.  

 

Nesse cenário, apurou-se que o diretor em questão havia promovido 

saques irregulares junto à companhia em proveito próprio, tendo sido tais valores 

contabilizados na forma de mútuo a favor da controladora. Assim, sendo a 

companhia credora e a sociedade de participações da família do diretor em questão 

devedora, ao invés de se promover a quitação do débito em moeda corrente, 

deliberou-se pela dação em pagamento de imóveis.  

 

 
121 ENRIQUES et al, Related- Party Transactions, p. 145. 
122 Processo Administrativo Sancionador CVM Nº 19957.003304/2019-76 (RJ2014/4077) 
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A situação ganhou mais destaque ao se constatar que a companhia 

passava por importantes dificuldades de caixa, não possuindo recursos sequer para 

adquirir matérias-primas necessárias à sua produção, o que reforça a importância de 

receber seus créditos em moeda corrente e não em imóveis, cuja liquidez nem 

sempre é atrativa, principalmente no contexto objeto de análise. Assim, o Colegiado 

corretamente considerou que o referido diretor havia intervindo indevidamente no 

negócio ao formalizar uma avença não comutativa para a companhia. 

 

3.3. Precedente envolvendo conflito de interesses entre a companhia e acionistas e 

entre a companhia e administradores 

 

O caso detalhado a seguir avaliou fatos que ensejaram violação tanto 

do artigo 115 (parágrafo único) quanto do artigo 156. Demonstra, portanto, como os 

institutos podem estar próximos na prática, e reforça a importância da análise tanto 

de uma hipótese quanto a de outra a fim de se obter uma visão mais ampla das 

hipóteses ensejadoras do conflito de interesses e, sobretudo, das soluções 

construídas pelo Colegiado. 

 

3.3.1. Caso GPC Participações 
 

Este caso123 remete a deliberações da GPC Participações S.A, que 

tinha uma estrutura acionária distribuída entre três blocos de acionistas, sendo um 

pertencente ao mesmo núcleo familiar, outro de investidores e um terceiro de 

acionistas esparsos.  

 

Em resumo, os acionistas aprovaram, em assembleia geral, alterações 

estatutárias que protegiam o bloco familiar contra o risco de perda do controle. Tal 

proteção dar-se-ia pela realização de uma oferta pública de ações para a aquisição 

da totalidade das ações de emissão da companhia sempre que qualquer acionista 

ou grupo de acionistas atingisse participação igual ou superior a 40% (quarenta por 

cento) do capital social da companhia. Além disso, os beneficiou ao modificar o 

poder decisório no Conselho de Administração, ao definir, dentre outras 

 
123 Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/591 
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prerrogativas, a eleição automática do presidente de tal órgão na pessoa do 

acionista mais antigo. Por fim, também modificou a forma de exercício e de escolha 

(pelo Presidente do Conselho de Administração) dos cargos de gestão na 

administração da companhia, beneficiando o grupo de acionistas com vínculo 

familiar em detrimento dos demais acionistas. 

 

Em seu voto, acompanhado na íntegra pelos demais diretores, o relator 

Roberto Tadeu Antunes Fernandes reconheceu a existência de doutrina defendendo 

a adoção do critério material para a hipótese de conflito de interesses, tendo 

ressaltado, porém, a posição reiterada da CVM no sentido de interpretar o artigo 

115, parágrafo primeiro da LSA, como hipótese de conflito formal. Assim, salientou 

que, ainda que o acionista investido possa ter votado, nada impediria a impugnação 

do seu voto. Este fato não desnaturaria o impedimento ex ante. 

 

O relator prosseguiu com o entendimento segundo o qual a OPA, tal 

como estruturada, não havia se mostrado benéfica apenas para o grupo com vínculo 

familiar. Segundo ele, as premissas ali adotadas estavam em consonância com as 

melhores práticas reconhecidas pela CVM e pelo próprio IBGC, de modo que a OPA 

protegeria todos os acionistas indistintamente contra uma eventual oferta hostil de 

aquisição de controle numa circunstância em que as ações estivessem com preço 

abaixo do real valor de mercado da companhia. Reconhece, ainda, que até pode 

haver uma vantagem indireta a um ou mais grupos de acionistas, mas que esta 

constatação não serve, isoladamente, como justificativa para caracterizar o 

impedimento de voto conforme artigo 115, parágrafo primeiro da LSA. Igualmente, 

tampouco indica uma violação do artigo 156 por parte dos administradores que 

haviam proposto a pauta em questão. E, por este motivo, votou pela absolvição dos 

acionistas incursos no presente item da acusação.  

 

Por outro lado, o relator julgou irregular o voto dos acionistas (com 

vínculo familiar) pela reforma da estrutura do conselho de administração da GCP 

Participações. Justificou suas razões a partir da constatação de que a nova estrutura 

os diferenciaria dos demais acionistas da mesma classe, uma vez que estes figuram 

entre os mais antigos da companhia e, que por isso, teriam prerrogativas (eleição 
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dos principais gestores, por exemplo) não conferidas aos seus pares, violando o 

artigo 115 (parágrafo primeiro), bem como a colegialidade própria das deliberações 

de conselhos de administração.  

 

Quanto ao argumento sobre a colegialidade das deliberações do 

conselho de administração, é interessante observar que o relator não o enquadrou 

como hipótese de conflito de interesses, mas de violação do artigo 138, §1º, da 

LSA124. Prosseguiu o voto externando a posição segundo a qual os acionistas mais 

antigos não poderiam, na qualidade de conselheiros da companhia, ter deliberado 

sobre a regra que dava à presidência do conselho, além das demais atribuições 

particulares a tal cargo, determinadas atribuições exclusivas, uma vez que eles 

próprios se enquadravam na regra por eles propostas. Sendo assim, acabaram 

incorrendo em clara violação também do artigo 156 da LSA. 

 

Note-se que neste caso, assim como nos demais decididos pelo 

Colegiado, o referido diretor reconheceu a dinâmica da análise formal não apenas 

do conflito de interesses (seja em relação ao acionista ou ao administrador) como 

também na hipótese de benefício particular. Com relação a este último, note-se que 

o ganho observado pelo acionista é evidente, não havendo dúvidas quanto à 

necessidade de censura. Dessa forma, não há dúvidas sobre o benefício ser “direto” 

ou “indireto”, de modo a afastar eventual debate, tal como se observou no caso Linx. 

 

  

 
124 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de 
administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 
§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da 
companhia privativa dos diretores. 
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4. OS CAMINHOS DO DIREITO ESTRANGEIRO. RESENHA DOS 
PRECEDENTES NORTE-AMERICANOS 

 

A relação entre acionistas, conselheiros, diretores e as próprias 

companhias (estas enquanto entidade autônoma e com interesses específicos, sem 

sempre alinhados com aqueles dos demais partícipes) há muito são objeto de 

análise pela doutrina e pelos tribunais norte-americanos.  

 

Cabe ainda, antes da análise dos precedentes, incursionar brevemente 

em alguns aspectos teóricos, com o fito ilustrar o balizamento da conduta humana 

diante de regras postas e das potenciais sanções advindas do eventual 

descumprimento de uma dada norma. Dentro de um sistema de common law, os 

precedentes são parte estruturante do Direito posto e, assim, eles próprios 

materializam os conceitos teorizados, de modo que percorrer esses aspectos ajuda 

na compreensão da repercussão de tais julgados.  

 

A construção de normas claras (rígidas, embora muitas vezes até 

benevolentes nas hipóteses de violação dos deveres fiduciários), seja pelo processo 

legislativo, seja a partir da evolução dos precedentes, é fator determinante para a 

construção de um ambiente de negócios estável e, consequentemente, mais seguro 

sob a óptica dos investidores.  

 

No campo do Direito, o realismo jurídico, que teve em Oliver Wendell 

Holmes Jr  um de seus expoentes, possui uma posição de destaque, principalmente 

no Direito norte-americano. Nas palavras de George Fletcher e Steve Sheppard, 

Holmes, em seu The Common Law, estabelece uma linha clara entre o Direito e a 

moral, e valoriza a racionalidade da ação humana de acordo com as circunstâncias 

que lhe são apresentadas. Assim, o Direito seguiria critérios objetivos, estabelecidos 

na norma jurídica, em contraposição ao alto grau de subjetividade que as regras 

morais trazem consigo125.  

 

 
125 FLETCHER, George P. e SHEPPARD, Steve. American law in a global context: the basics. 
Nova York. Oxford University Press, 2005, p. 596. 
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Dentro dessa racionalidade, Holmes adota o termo profecia para 

ilustrar o fato de que as leis preveem a forma como os julgadores decidirão os 

problemas objeto de julgamento: permitem que os agentes avaliem suas ações e 

entendam as consequências que delas podem advir. Para ele, esta é a própria 

definição do Direito.126  

 

Com o advento do realismo, a relação entre as Ciências Sociais e o 

Direito ganhou mais força, permitindo a análise da interação entre estes. Permeou a 

análise das condutas humanas e dos elementos que influenciaram a elaboração das 

normas, as quais, por sua vez, condicionam as condutas ou permitem que o agente 

preveja as consequências de seus atos127, assumindo os riscos a eles inerentes. 

 

Holmes ilustra bem esse cenário com a figura do bad man, que age 

sem pudor ao violar preceitos morais quando inexiste uma sanção estatal. Por outro 

lado, quando se vê diante de um ato tutelado pelo Estado, pelo poder coercitivo e 

pela sanção, em específico, se sente inibido, uma vez que tais pressões, ao menos, 

moldam e limitam o agir humano.128 

 

A possibilidade de antever com precisão o resultado de uma 

determinada conduta, portanto, aumenta a certeza sobre o Direito aplicável. Trata-se 

de premissa relevante para este trabalho, pois o agente cujo interesse conflite com o 

da companhia terá parâmetros para avaliar o tamanho do risco que assumirá ao 

proferir um voto e, em o fazendo, de que forma deverá proceder para garantir o 

resultado almejado. 

 

Ganha relevo, portanto, uma análise da interação do mercado com o 

Direito. Um exemplo da influência da produção legislativa no mercado e de como 

este molda a pauta legislativa e até mesmo jurisprudencial e que conversa com esta 

pesquisa é o do domicílio preferido das companhias nos Estados Unidos. 

Atualmente, Delaware tem sido o estado eleito como sede da maior parte das 

 
126 HOLMES, Oliver Wendell. The path of law. Harvard Law Review, vol. 110, 1897, p. 461. 
127 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em Direito e Economia? Cadernos Direito GV. V. 5, 
n. 2, 2008, pp. 6-7. 
128 HOLMES, Oliver Wendell. The path of law. Harvard Law Review. Vol. 110, 1897, p. 459. 



83 
 

 
 

companhias americanas em razão da legislação, se não necessariamente mais 

“amigável” para diretores e conselheiros (deveres fiduciários, responsabilidades, 

dentre outros), aquela com consequências bastante previsíveis.  Além disso, 

destaca-se o atual arcabouço normativo (jurisprudencial, principalmente, dada a 

característica do common law) permissivo para operações societárias, tais como as 

de fusões e aquisições, e estrutura de uma corte de equidade, sem a figura do júri, 

ágil e tecnicamente robusta.129 

 

De igual modo, destaca-se a adaptabilidade de Delaware ao acolher 

soluções trazidas pelo próprio mercado, dada a mudança do perfil do investidor, que 

deixou de ser exclusivamente pulverizado, abrindo espaço, nos dias de hoje, para 

fundos institucionais. Reconhece, assim, as soluções organizativas, em conjunto 

com o arcabouço normativo jurisprudencial, inclusive como uma forma de manter o 

seu protagonismo quando o assunto for direito societário.130  

 

Apesar de nem sempre punirem, mas de “darem um sermão”131, os 

recados enviados pelos magistrados ajudam a moldar o agir dos administradores, 

juntamente com a organização interna de cada companhia e respectivos 

mecanismos de controle, e a já mencionada pressão exercida pelo mercado.132   

 

É importante destacar o elemento preditivo presente na escolha do 

local para constituir uma empresa em Delaware. Normas claras e um histórico de 

precedentes em evolução, confirmando o entendimento reiterado sobre temas 

sensíveis para a atividade empresarial e para a matriz de responsabilidade de 

acionistas e administradores induzem à decisão empresarial de instalação, ao 

menos formal, das companhias no mencionado estado. 

 

O movimento para Delaware ocorreu no início do século XX. Até então, 

Nova Jersey possuía um papel preponderante no processo de escolha das sedes 

sociais das empresas. Na ocasião, por questões políticas, o então governador 

 
129 GOSHEN; HANNES, The Death of Corporate Law, p. 311. 
130 Ibid., p. 288–289. 
131 ROCK, Saints and Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work?, p. 1016. 
132 Ibid., p. 1011. 
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Woodrow Wilson133 liderou um movimento, junto ao legislativo estadual, para 

promover alterações legislativas a fim de limitar uma série de operações societárias, 

em especial as de fusões e aquisições.134 

 

Naquela época, os Estados Unidos viviam um movimento intenso de 

concentração empresarial com o surgimento e amplificação de gigantescos 

conglomerados econômicos, crescimento que só começou a ser freado em 1911, 

com o julgamento do caso Standard Oil Co. of New Jersey v. United States135 pela 

Suprema Corte. 

 

O caminho seguido por Nova Jersey, com base em uma manobra 

política sem justificativa econômica aparente e na contramão do que os agentes 

econômicos almejavam na ocasião, impôs uma derrota irreversível para o ambiente 

empresarial do estado, esvaziando-o, mesmo com a tentativa de reverter o 

movimento apenas 3 (três) anos após sua eleição ao governo.136 

 

Delaware, por sua vez, havia copiado a legislação de Nova Jersey sem 

as restrições recém-introduzidas no estado vizinho137. Além disso, a alteração da 

legislação empresarial em Delaware requer uma maioria qualificada em ambas as 

casas legislativas, inibindo o fisiologismo que às vezes permeia as decisões 

políticas, a exemplo do que ocorrera em Nova Jersey. Tornou-se, na visão dos 

empresários, o local ideal para a instalação de atividades empresariais, com regras 

claras e menos suscetíveis ao humor político de cada época. 

 

Cem anos depois, Delaware segue como a principal referência em 

Direito societário nos Estados Unidos, fornecendo um ambiente com segurança 

jurídica e um marco jurídico-normativo com alto grau de previsibilidade. Além da 

preferência das empresas, o estado viabilizou uma relevante fonte de recursos: a 

 
133 Posteriormente, tornou-se o 28º Presidente dos Estados Unidos. 
134 SANGA, Sarath, The Origins of the Market for Corporate Law, p. 1–37, 2021, p. 3. Disponível em 
https://ssrn.com/abstract=3503628. 
135 Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911). 
136 SANGA, The Origins of the Market for Corporate Law, p. 3–4. 
137 SANGA, The Origins of the Market for Corporate Law, p. 3-4. 
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arrecadação gerada pelo movimento empresarial e judicial desencadeados por esta 

atratividade dos litígios dele decorrentes.  

 

Os fatos ocorridos no início do século XX em Nova Jersey e em 

Delaware ilustram com clareza a conexão entre o Direito e a Economia, isso sem 

falar de política. A estabilidade normativa e a capacidade preditiva das 

consequências jurídicas dos atos adotados no âmbito empresarial ocasionaram uma 

corrida das empresas de Nova Jersey para Delaware. A conduta dos agentes 

econômicos, por mais prestigiados que sejam, pauta-se pela estabilidade jurídica e 

pela possibilidade de predizer as consequências jurídicas (sanções), econômicas 

(custos) e até mesmo reputacionais das opções que elegeram138.  

 

O mesmo se pode dizer com relação ao tema do impedimento de voto 

em deliberações assembleares. A hipótese é que um marco regulatório claro e a 

segurança jurídica propiciam a estabilidade procurada por investidores em geral, em 

especial os minoritários, o que poderá proporcionar um ambiente propício para os 

investimentos. 

 

Como se verá adiante, Delaware adota um sistema de análise 

substancial do conflito de interesses (liability rules). Possui um mercado disperso 

com minoritários sofisticados e que, ao longo do tempo, pouco questionavam as 

transações139. Nos casos em que estas são objeto de controvérsia, um Judiciário 

sofisticado responde de forma eficiente às demandas que lhe são apresentadas140. 

 

A solução, por exemplo, da aprovação da operação pela maioria dos 

desinteressados inverte o ônus da prova para o acusador. Isso traz eficiência e 

reduz os incentivos para litigar, uma vez que o minoritário é trazido para a mesa 

para decidir sobre a transação em questão ou para provar eventual abuso: trata-se 

de uma espécie de prêmio para reduzir a probabilidade de questionamento da 

 
138 ROCK, Saints and Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work?, p. 96. 
139 Esse perfil vem sendo modificado (vide nota 130) em razão do advento dos fundos de 
investimento, que, mesmo com participações minoritárias, passaram a adotar uma postura muito mais 
ativa e questionadora no âmbito das relações societárias.  
140 GOSHEN, Zohar. The efficiency of controlling  corporate  self-dealing:  theory meets reality, 
California law review. v. 91, 2003, p. 426. 
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operação141. Nesse contexto, a resenha dos casos a seguir espelha como o tema 

vem sendo visto pelos tribunais americanos para, ao final, se chegar a uma 

avaliação de quais elementos podem ser aproveitados para a reforma do marco 

normativo no Brasil.  

 

Para fins didáticos, os precedentes foram separados de acordo com o 

principal tema objeto de cada discussão e serão abordados casos centrados tanto 

nos administradores quanto nos acionistas. Não apresentaremos apenas julgados 

envolvendo o impedimento de voto, mas sim uma abordagem mais ampla para que 

se possa compreender como as cortes norte-americanas protegem os interesses 

das companhias, dos acionistas minoritários e da higidez do processo decisório 

como um todo. 

 

Como se verá, foram selecionados alguns casos julgados há mais de 

cinquenta anos, o que, por si só, evidencia a maturidade atingida pelos tribunais 

norte-americanos nos temas em razão das reiteradas discussões (e o refinamento 

do entendimento a cada nova controvérsia apresentada) travadas há várias 

décadas.  

 

Nessa construção histórica, as cortes norte-americanas fixaram as 

regras, decidiram, reiteraram e aprofundaram seu posicionamento de forma 

consistente. A estabilidade lograda com a observância do stare decisis confere a 

previsibilidade de que os jurisdicionados necessitam para pautar as respectivas 

condutas com base no que as cortes construíram ao longo do tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141Ibid., p. 429. 
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4.1. Integridade do direito de voto 

 

4.1.1. DELAWARE. Schreiber v. Carney. 

 
 

O caso142, julgado em 1982, trata sobre a possibilidade de um acionista 

“comprar” o voto de outro acionista, conduta que seria, a priori, ilegal à luz da 

legislação de Delaware. 

 

A empresa Jet detinha 35% da TX Int´l, a qual estava em negociações 

para uma fusão com a TX Air. Na condição de única acionista de uma classe de 

preferencialistas, e sendo necessária a aprovação pelas três classes de ações 

preferenciais, a Jet ameaçou vetar a transação sob a justificativa de que esta traria 

implicações fiscais nocivas para a TX Int´l.  

 

Como uma forma de convencer a Jet a votar favoravelmente, a TX Int´l 

ofereceu um empréstimo com juros bastante atrativos, abaixo do praticado pelo 

mercado. 

 

Para conduzir as negociações entre a Jet e a TX Int´l, as empresas 

constituíram um comitê independente e negociaram de forma paritária e 

desinteressada (“arm´slength”). Ao final, o comitê entendeu que o empréstimo não 

afetaria o fluxo de caixa da TX Int´l, tendo a operação sido aprovada pelo conselho 

de administração da TX Int´l e ratificada pela maioria dos acionistas desinteressados 

(a Jet não votou, embora pudesse). 

 

O acionista Schreiber ajuizou uma demanda para anular a operação 

sob a alegação de que se tratava de compra de voto e de que o empréstimo seria 

um desperdício para a companhia. Em seu julgamento, a corte reforçou a 

ilegalidade, no ordenamento jurídico, do ato de comprar voto, uma vez que cada 

acionista tem a justa expectativa de que os demais votem de forma independente e 

desinteressada. Entendeu, porém, que o empréstimo, apesar de anulável, não 

 
142 Schreiber v. Carney - 447 A.2d 17 (Del. Ch. 1982) 
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poderia ser considerado uma compra de voto, pois fora, ao final, ratificado pela 

maioria dos acionistas desinteressados na operação. Destacou ainda que o 

procedimento não havia sido conduzido de forma secreta com um intuito fraudulento: 

os acionistas estavam cientes de todos os detalhes do que estava ocorrendo (full 

disclosure); e o voto, isento de qualquer vício. 

 

Assim, tivesse a operação o objetivo de defraudar alguém, ela seria 

nula. Se fosse servir a outro propósito não tendo a aprovação da maioria dos 

acionistas desinteressados, estaria sujeira ao padrão de revisão da justiça intrínseca 

(intrinsic fairness), cuja barra é bastante elevada, de modo que as ações sujeitas a 

este padrão de julgamento tendem a possuir um desfecho favorável ao autor.  

 

Em casos como este, estão presentes três elementos repetidamente 

exigidos, como ser verá adiante, pelos precedentes norte-americanos: (i) a decisão 

fora devidamente informada, com todos os seus detalhes; (ii) havia ocorrido a 

constituição de um comitê independente, de modo a afastar eventuais incentivos 

particulares de cada acionista; e (iii) a maioria dos acionistas desinteressados 

tinham aprovado a operação. 

 

4.2. Dever de lealdade 

 

4.2.1. DELAWARE. Sinclair Oil Corp. v. Levin 

 
Julgado em 1971, o caso143 envolve três empresas: Sinclair, Sinven e 

International. A Sinclair detinha 97% do capital social da Sinven, e os 3% restantes 

representavam ações em livre circulação no mercado. A Sinclair International, por 

sua vez, era uma subsidiária integral da Sinclair. 

 

Nesse contexto, três alegações levaram ao ajuizamento de ação pelo 

acionista minoritário: 1) a deliberação, pela Sinclair, pelo pagamento de altas montas 

de dividendos pela Sinven, impactando seriamente a liquidez desta última; 2) o 

direcionamento, pela Sinclair, de contratos de venda de petróleo para a International, 

 
143 Sinclair Oil Corp. v. Levin - 280 A.2d 717 (Del. 1971) 
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em detrimento da Sinven; e 3) o fato de a Sinclair International não ter honrado o 

contrato de compra e venda de petróleo firmado com a Sinven, em que esta última 

deveria fornecer o produto exclusivamente para a International. 

 

A questão central foi sobre a escolha do padrão de revisão a ser 

adotado pela corte com relação às três operações acima: se o business judgement 

rule ou o intrinsic fairness.  

 

No caso dos dividendos, a corte observou que estes haviam sido pagos 

de forma proporcional a todos os acionistas. Como não ocorrera tratamento 

privilegiado a nenhuma classe ou grupo de acionistas, dever-se-ia observar o 

business judgement rule.  

 

Com relação ao benefício à Sinclair International em detrimento da 

Sinven, a parte autora não conseguiu demonstrar que houve a usurpação de 

qualquer oportunidade comercial por parte da Sinclair, devendo também ser aplicado 

o business judgement rule na respectiva análise. 

 

Finalmente, quanto ao contrato de compra e venda de petróleo não 

honrado pela Sinclair International, a corte entendeu que um benefício (não adquirir 

o petróleo a que estava obrigada) à Sinclair International significaria um benefício 

também para a Sinclair. Por outro lado, esta mesma situação implicaria em um 

prejuízo para a Sinven, atraindo o padrão do intrinsic fairness. 

 

Assim, como regra, o Judiciário de Delaware firmou o entendimento de 

que, se a operação é proporcional para todos os acionistas, ela se submeterá ao 

escrutínio do business judgement rule e os atos dos administradores provavelmente 

não serão censurados. Por outro lado, não sendo a transação proporcional para 

todos os acionistas, aplica-se o escrutínio do intrinsic fairness, e os administradores 

terão bastante dificuldade para defender os respectivos atos.  

 

Portanto, a ação não independente do acionista controlador (self-

dealing) ocorre quando este, em razão de sua relação de domínio sobre a 
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subsidiária, faz como que esta beneficie o controlador, em detrimento dos 

minoritários da subsidiária e os excluindo de tais benefícios. 

 

4.2.2. DELAWARE. Weinberger v. UOP, Inc. 

 

Caso144 decidido em 1983. A empresa Signal Oil possuía o equivalente 

a 50,5% das ações da UOP Inc. e, com isso, tinha o poder de indicar seis dos treze 

conselheiros desta última. Na condição de detentora de excesso de recursos em 

caixa, a Signal Oil decidiu fechar o capital da UOP e adquirir as ações detidas pelos 

minoritários a um preço de US$ 21 por ação, que já contemplava um prêmio em 

relação ao respectivo valor de negociação em Bolsa. 

 

Previamente à operação, o banco de investimento contratado emitiu 

um curto relatório (duas páginas) indicando que o preço de US$ 21 por ação era 

justo. A negociação foi conduzida pelo CEO da UOP, indicado pela Signal Oil. 

Adicionalmente, a operação foi aprovada pelos conselheiros independentes, que se 

reuniram privadamente, bem como pela maioria dos acionistas minoritários. No 

entanto, por outro lado, ninguém divulgou que a Signal Oil possuía um relatório 

segundo o qual até US$ 24 por ação seria um preço justo a ser pago. O estudo foi 

preparado por dois conselheiros da UOP, que também tinham assento no Conselho 

de Administração da Signal. 

 

Em seu julgamento, a corte de Delaware dispensou a necessidade de 

um propósito negocial para os freezeout mergers, uma vez que o padrão de fairness 

daria a proteção necessária aos minoritários que ajuizaram o feito. Nesse sentido, 

em operações envolvendo controladora e controlada, em um contexto de dever de 

lealdade, o fairness standard envolve dois aspectos: negociação justa e preço justo. 

 

Por negociação justa, a corte pretendeu garantir a forma de condução 

do negócio: o procedimento. A regra de ouro é a total e absoluta divulgação das 

informações pelo grupo controlador, bem como a estruturação da aquisição e 

metodologia adotada para a sua aprovação. Já com relação ao preço justo, o 
 

144 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983) 
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tribunal remeteu aos aspectos financeiros, tais como valor de mercado, lucratividade 

e outros elementos que afetam o valor das ações. 

 

Em suas razões, o tribunal destacou a violação ao dever de franqueza 

(duty of candor), uma vez que o estudo indicando o valor de US$ 24 por ação jamais 

havia sido divulgado para os conselheiros independentes, e tampouco para os 

acionistas minoritários. A situação agravou-se com a constatação de que o preço 

mais alto impactaria o retorno no investimento em apenas 0,2%, mas traria um 

grande impacto para os minoritários. Assim, apesar da decisão ter sido tomada pela 

maioria dos membros desse grupo, ela não fora totalmente informada, pois eles não 

haviam recebido todas as informações então produzidas. 

 

A transação também havia sido aprovada em um curto espaço de 

tempo, o que adicionou elementos para o não atingimento do fairness test. Para os 

minoritários, foi passada a impressão de que as negociações haviam sido longas, 

quando, na realidade, não foi isso que acontecera. 

 

Assim, a principal lição remete ao dever de informar. Quando os 

agentes tomadores de decisão estão dos dois lados da negociação, a divulgação 

das informações deve ser plena e absoluta. Devem demonstrar sua boa-fé, a justiça 

dos termos negociados e fazê-lo em um prazo adequado (e não em quatro dias, 

como no caso julgado).  A corte sugeriu ainda que a adoção de um comitê de 

negociação independente (conselheiros sem relação com as partes) atenderia ao 

requisito da negociação justa, bem com a contratação de um banco de investimento 

sem relação próxima com as empresas envolvidas. 

 

4.2.3. DELAWARE. Lewis v. Vogelstein 
 

Caso145 de dever de lealdade envolvendo a remuneração dos 

administradores, julgado em 1997 pela corte de Delaware. Neste caso, a discussão 

se deu no âmbito de um plano de opção de compra de ações da Mattel, Inc. que, a 

 
145 Lewis v. Vogelstein - 699 A.2d 327 (Del. Ch. 1997) 



92 
 

 
 

despeito de ter sido aprovado pelos acionistas, seria inválido porque constituía um 

desperdício dos ativos da empresa. 

 

Em seu julgamento, a corte ratificou a regra segundo a qual a proposta 

de remuneração enfrenta um fairness test, salvo se aprovada pelos acionistas. Tal 

aprovação apenas será invalidada se a deliberação representar um desperdício dos 

ativos empresariais, tal como ocorreu neste caso. 

 

4.3. Conflito de interesses 

 

4.3.1. DELAWARE. Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc. 

 

O processo146, decidido em 1995, trata de conflito de interesses 

envolvendo o acionista controlador. No caso em questão, a Alcatel possuía 43,3% 

do capital da Lynch Communications e o estatuto desta última previa um quórum 

qualificado de 80% para aprovar qualquer combinação de negócios, de modo que a 

Alcatel detinha o poder de veto. Dos onze conselheiros da Lynch, cinco eram 

indicados pela Alcatel. 

 

Nesse contexto, a Alcatel era contrária a uma fusão proposta pela 

administração da Lynch; e, ao revés, propunha uma incorporação da Lynch com a 

aquisição prévia das ações dos demais acionistas pelo valor de US$ 14 por ação.  

 

Um comitê específico para negociar os valores foi criado e os 

conselheiros independentes argumentaram ser o valor de US$ 14 por ação baixo, 

fazendo com que a Alcatel aumentasse a oferta para US$ 15,50. Ao mesmo tempo, 

a Alcatel declarou que, caso a nova oferta não fosse aceita, ela promoveria uma 

oferta hostil, a um valor mais baixo, o que culminou com a aceitação do valor de 

US$ 15,50 por ação. 

 

O desafio posto para a corte foi identificar os requisitos que o comitê 

independente precisaria ter cumprido para que o entire fairness fosse observado. 
 

146 Kahn v. Lynch Commc'n Sys. - 669 A.2d 79 (Del. 1995) 
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Em sua decisão, entendeu que o comitê não havia negociado de forma paritária e 

desinteressada, determinando então que o valor justo fosse apurado. 

 

No raciocínio delineado na decisão, os julgadores apontaram que a 

Alcatel era, na prática, o acionista controlador, pois, embora detivesse menos de 

50% das ações da Lynch, as evidências mostraram que ela influenciava de forma 

determinante as decisões da companhia e dominava as suas questões empresariais. 

Assim, com um controlador dos dois lados do negócio, há um conflito de interesses 

presente de modo a atrair o escrutínio pelo fairness standard. 

 

Indo mais além do que no caso Weinberger, aqui o tribunal ressaltou 

que o comitê independente não estaria apto a negociar livremente com terceiros, 

uma vez que a Alcatel usaria seu poder de veto. Igualmente, seu poder de barganha 

estava restringido pela ameaça da Alcatel fazer uma oferta hostil a um valor mais 

baixo por ação. 

 

Desse julgado, extraem-se três regras. A primeira é sobre a definição 

de controle, podendo este ser caracterizado como tal ainda que o acionista detenha 

menos de 50% das ações de emissão da companhia com direito a voto, desde que, 

na prática, controle as questões e decisões empresariais da empresa. A segunda 

remete ao escrutínio, que será sempre pelo entire fairness standard (fair dealing and 

fair price). E a terceira diz respeito ao ônus da prova, mas não modifica o critério de 

análise. Assim, se a operação foi conduzida por um comitê independente e aprovada 

pela maioria dos minoritários, o ônus passa do controlador para o autor da demanda. 

Quanto ao comitê independente, este deve ter a liberdade de negociar em bases 

equitativas, e os termos da negociação não podem ser ditados pelo controlador. 
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4.3.2. DELAWARE. Kahn v. M&F Worldwide Corp 

 

As duas últimas regras acabaram sendo relativizadas pela Suprema 

Corte de Delaware em M&F Worldwide147, em caso de alegada violação de deveres 

fiduciários pelos diretores de controladora e do acionista controlador julgado no ano 

de 2014. 

 

Este julgamento reflete o atual entendimento da Suprema Corte de 

Delaware e tem como pano de fundo a aquisição da totalidade das ações 

remanescentes da M&F Worldwide Corp, pela MacAndrews & Forbes Holdings, da 

totalidade das ações remanescentes da M&F Worldwide Corp, então detentora de 

uma participação de 43% no capital social daquela. 

 

Desde o início das negociações a MacAndrews & Forbes condicionou o 

fechamento da operação à aprovação por um comitê independente. Adicionalmente, 

exigiu que a maioria dos minoritários referendassem a transação, o que a acabou 

acontecendo com um margem de 65,4% dos votos em questão.  

 

Ou seja, a discussão centra-se sobre se os requisitos de Kahn, uma 

vez verificados em conjunto (e não alternativamente), atraem o padrão de revisão 

pelo business judgement rule, ao invés de apenas inverter o ônus da prova, tal como 

decidido no referido julgado. 

 

No julgamento pela primeira instância, a corte definiu que o business 

judgement rule poderia ser aplicado se, além dos requisitos descritos no parágrafo 

anterior, o comitê independente (i) tivesse poderes para negociar e contratar seus 

assessores livremente; (ii) observasse o dever de diligência; e (iii) se pudesse 

rejeitar a transação. Ademais, os minoritários devem ter todas as informações sobre 

o negócio e não podem ser coagidos a votar conforme a vontade do controlador. 

 

Além do debate acerca da observância ou não dos requisitos acima 

(em especial sobre a efetiva independência de membros designados para compor o 
 

147 Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014). 
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comitê), a Suprema Corte de Delaware promoveu uma reflexão comparando o caso 

com Kahn v. Lynch, no qual se estabeleceu que a presença de um dos requisitos 

seria suficiente para inverter o ônus da prova, ao passo em que, neste julgamento, 

ambos os requisitos se fizeram presentes por exigência do controlador desde o 

início das negociações. 

 

A dupla proteção, reconheceu a Suprema Corte, é suficiente para atrair 

o padrão de revisão do business judgement rule, sendo este racional aderente às 

premissas dos casos Weinberger e Lynch, representando uma evolução destes. 

Outrossim, ela atende a duas premissas garantidoras de um preço justo, quais 

sejam, o resultado do trabalho do comitê independente para assegurar o valor e a 

aceitação do montante pactuado por minoritários devidamente informados e não 

submetidos a qualquer tipo de coação.148 

 

Após o caso M&F Worldwide, o critério de análise pela corte pode ser o 

do business judgement rule desde que o comitê especial (em Kahn, a presença do 

comitê especial apenas define quem terá o ônus da prova): 1) seja independente; 2) 

tenha poderes para negociar livremente, inclusive para rejeitar o negócio; e 3) 

atenda o dever de diligência ao negociar um preço justo.  

 

Adicionalmente, também deve existir o voto da maioria dos minoritários 

aprovando a operação desde que tais acionistas estejam totalmente informados e 

não haja coação para que o voto seja proferido em um determinado sentido. 

 

Se um dos requisitos do parágrafo anterior não for observado, o critério 

de análise volta a ser o do entire fairness, assim como anteriormente definido em 

Kahn. 

 
4.4. Conclusões 

 

Em todos os casos analisados neste capítulo, percebe-se uma 

preocupação constante e reiterada com os elementos disponibilizados para a 

 
148 Página 645 do voto. 
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tomada de decisão. Nesse contexto, cinco deles aparecem com mais frequência, e 

constituem os elementos basilares para a resolução de casos envolvendo violação 

de deveres fiduciários e conflito de interesses.  

 

O primeiro, e talvez o principal deles, é a informação. Se, por algum 

motivo, qualquer informação tiver sido omitida, maculando o processo decisório, o 

padrão de revisão se torna muito mais rígido, muitas vezes ensejando até a inversão 

do ônus da prova para que o réu demonstre que a operação foi justa. 

 

Juntamente com informações claras e sem omissões, o processo 

decisório deve ser prudente, sem açodamento, precedido de uma análise cuidadosa 

de todos os elementos que podem influenciar na tomada de decisão. Preenchidos 

esses requisitos, será aplicado o business judgement rule. 

 

Em terceiro lugar, outra solução bastante aceita pelos tribunais nos 

Estados Unidos é a constituição de um comitê independente como solução para as 

situações de conflito de interesses, ao qual deve ser dada liberdade plena para 

negociar os termos da transação, estando incluída nessa abrangência até mesmo a 

rejeição. 

 

A maioria dos minoritários ou mesmo a aprovação por parte de 

conselheiros ou outras partes independentes justificam-se pela busca de uma 

blindagem contra incentivos pessoais, egoísticos. Constituem uma dupla proteção 

aos interesses da companhia. De um lado, busca-se a condução do negócio por 

pessoas que não possuem qualquer ligação com o assunto. De outro, tem-se a 

aprovação daqueles que, a priori, poderiam se sentir prejudicados pela operação. 

 

Por outro lado, conforme já visto anteriormente, não são uma garantia 

absoluta de lisura da transação, uma vez que esses atores nem sempre são 

totalmente “independentes”, pois muitas vezes são selecionados ou contratados com 
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alguma ingerência das partes interessadas, situação que pode viciar a ação dessas 

pessoas.149 

 

Além disso, os julgados igualmente avaliam os aspectos 

mercadológicos das transações, as quais, estando comprovadamente em linha com 

as práticas do mercado, tendem a ser validadas. Aqui entra o conceito de justiça no 

sentido de se ter uma negociação e preços justos. 

 

Paralelamente, o padrão do entire fairness não é imune a críticas, 

notadamente quanto ao seu aspecto substantivo, o preço. Este é resultado de todo 

um contexto negocial, sendo impossível cravar uma quantia exata para se 

caracterizar como justa.150 Assim, o simples fato de o valor superar o mínimo 

aceitável para a companhia não significa ter ele sido efetivamente justo dentro do 

contexto apresentado, abrindo caminho para aprovação de transações prejudiciais à 

empresa, inclusive mediante a possível violação de deveres fiduciários.151  

 

Nesse contexto, a informação detida pelos administradores é, e sempre 

será, superior àquela detidas pelos demais acionistas ou mesmo pelos peritos 

contratados para aferir o preço justo. A assimetria de informação é flagrante e 

possivelmente insuperável152  

 

Por tais motivos, o preço enquanto fator determinante para definição do 

que é justo, defende Amir N. Licht, pode até ser afastado do padrão de escrutínio 

por entender que a preservação do procedimento (aprovação pelos minoritários e 

informação ampla) seria suficiente para garantir a vantajosidade para a companhia e 

tornaria o processo como um todo muito menos oneroso.153  

 

 

 
149 ENRIQUES et al, Related- Party Transactions, p. 153. 
150 LICHT, Farewell to Fairness: Towards Retiring Delaware’s Entire Fairness Review, p. 9. 
151 Ibid., p. 16. 
152 Ibid., p. 38. 
153 Ibid., p. 53–54. 



98 
 

 
 

Indo mais além, já há quem defenda naquele país a instituição de 

Conselhos inteiramente terceirizados. Parte-se da ideia de que os conselheiros são 

escolhidos em processos pouco transparentes e de que se dedicam apenas 

parcialmente ao negócio154. Tais profissionais teriam poucos incentivos para prestar 

um serviço de qualidade, prejudicando o desempenho no exercício da função para a 

qual foram eleitos. Esses serviços seriam, então, executados por pessoas jurídicas 

constituídas para esta finalidade, as quais responderiam pelos prejuízos 

eventualmente causados por falhas na prestação em comento. Além disso, o padrão 

de responsabilização (accountability) seria mais elevado se comparado a pessoas 

físicas, dada a relação entre empresas.155 

 

Por fim, o exercício do Conselho através de tais pessoas jurídicas 

autorizaria a escolha de experts para cada necessidade específica, sem precisar 

ceder a pressões pessoais para a escolha de acordo com a vontade de 

determinados agentes com influência sobre a companhia.156 

 

O quinto e último requisito é o da aprovação das operações pelos 

acionistas minoritários alheios à relação causadora do conflito de interesses. Em 

outras palavras, se os potenciais prejudicados aprovarem a operação, esta se 

efetivará com legitimidade desde que a decisão seja devidamente informada. 

 

Um último comentário remete à atuação do agente potencialmente 

conflitado. Pela análise das normas editadas sobre o tema, bem como de todas as 

decisões envolvendo o assunto, em nenhuma delas há qualquer comando 

impedindo o acionista ou administrador de participar da transação: há balizadores de 

sua conduta como uma forma de preservar a lisura das transações, em proteção à 

companhia e, muitas vezes, para evitar a expropriação dos acionistas minoritários.  

 

 
154 BAINBRIDGE, Stephen M.; HENDERSON, M. Todd. Outsourcing the board: how board service 
providers can improve corporate governance. (English Edition), Nova York: Cambridge University 
Press, 2018, p. 8. 
155 Ibid., p. 101. 
156Ibid., p. 98. 



99 
 

 
 

Não existem, portanto, impedimento para o exercício do voto pelo 

agente conflitado, mas critérios para que ele aja. Caso opte por seguir na 

negociação, deverá respeitar uma série de procedimentos que, caso não 

observados, acarretarão um dever de indenizar ou mesmo a nulidade do ato 

desafiado. 

 

Fazendo um paralelo com as discussões sobre conflito formal e 

material travadas no Brasil, os Estados Unidos (Delaware em específico) claramente 

adotaram o critério do conflito material. Por outro lado, os requisitos para a atuação 

do agente conflitado são tão rigorosos157 que, em várias situações, é mais prudente 

que ele deixe de intervir na operação devido ao risco substancialmente alto tanto de 

nulidade como das indesejadas consequências, tamanha a rigidez do padrão de 

escrutínio a ser adotado em tais julgamentos. 

  

 
157 ENRIQUES et al, Related- Party Transactions, p. 161. 
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5. CONCLUSÃO – PROPOSTA DE UM NOVO MARCO LEGAL 

 

5.1. Manutenção da sistemática aplicável aos administradores 

 

A proposta inicial deste trabalho consistia na construção de um novo 

marco legal para a regulação do conflito de interesses tanto no caso do acionista 

quanto no do administrador. À medida do avanço da pesquisa, constatou-se um 

cenário pouco  controverso com relação ao tratamento conferido às transações em 

que o administrador possui interesse conflitante com os da companhia. Nesse 

contexto, não há maiores debates sobre a precisão do artigo 156 da LSA, bem como 

acerca de sua eficiência para tratar do assunto.  

 

Por esta razão, não faria sentido propor uma nova sistemática neste 

último caso pelo simples fato de inovar e pouco acrescentar. Caberá ao Colegiado o 

papel de consolidar o entendimento que vem reiterando sobre matéria e de 

interpretar casos com contextos inéditos, conforme o texto e o espírito da LSA, à 

medida que lhe forem apresentados. 

 

Já com relação ao acionista, não se pode dizer o mesmo. A ideia da 

proposta de um novo marco legal para o conflito de interesses  não decorre da mera 

necessidade de se esclarecer a forma como o artigo 115, parágrafo único, da LSA 

deve ser lido. Promover este esclarecimento (algo desnecessário diante da 

linguagem clara do dispositivo em questão) seria algo simples (embora tecnicamente 

impreciso) sob a óptica do processo legislativo. 

 

A mudança deve-se à compreensão de que a sistemática adotada pelo 

legislador pode ser substituída por outra que possa trazer mais vantagens e 

eficiência ao mercado, tornando-o mais atraente ao investimento, mas sem se 

esquecer das premissas necessárias para tanto. É certo que a materialização de um 

novo tratamento a ser conferido ao conflito de interesses não virá antes de um 

longo, acalorado e não menos saudável debate.  
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Não se quer com isso atestar a ineficiência completa da sistemática 

atual, mas contribuir para a construção de uma nova dinâmica para lidar com as 

dificuldades ainda não superadas. 

 

5.2. Sistemática aplicável aos acionistas. Realidades brasileira e norte-americana. 

 

Nos capítulos anteriores, traçou-se um panorama de como a legislação 

societária brasileira regula o impedimento de voto de acionistas e administradores, 

com especial ênfase às circunstâncias em que o benefício particular ou o conflito de 

interesses estiverem presentes. Nesse contexto, cotejamos o marco normativo com 

a visão doutrinária, em especial quanto à interpretação sobre os comandos que 

impõem uma vedação prévia ou um controle posterior do voto de um administrador 

ou acionista detentor de interesses conflitantes com os da companhia. 

 

Em seguida, buscou-se compreender a influência da doutrina na 

prática, revisitando os julgados da CVM nos últimos cinco anos, como uma maneira 

de entender a forma usada pelo Colegiado para aplicar a norma em casos mais 

recentes. A partir desta análise, evidenciou-se que a divergência doutrinária sobre 

qual seria o melhor critério para solucionar os casos impedimento de voto foi 

transportada para o Colegiado.  

 

E o mais intrigante é que a divergência não se resume ao campo 

acadêmico (sobre se seria melhor aplicar o critério formal ou material), mas sobre a 

leitura que os diretores fazem do parágrafo único do artigo 115.  

 

A impressão é que os votos que fazem uma leitura do parágrafo único 

do artigo 115 sob a óptica do critério material trazem convicções próprias, arrimadas 

em um hercúleo esforço hermenêutico, buscando um significado mais para validar a 

respectiva opinião do que para interpretar a intenção do legislador.  

 

Tal expediente deve ser visto com extrema cautela, pois pode 

comprometer a estabilidade das decisões, maculando a previsibilidade das condutas 
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e, pior, deixando aberta a porta para uma interpretação da lei com casuísmo, ao 

sabor da atual composição do Colegiado. 

 

Não se pode negar o peso e a respeitabilidade dos defensores da 

leitura do artigo 115, parágrafo primeiro da LSA sob um viés do conflito material. Por 

outro lado, o argumento da inviabilidade lógica da aplicação do critério formal, por 

pressupor uma análise prévia de mérito, pode ser um bom argumento-ponto 

(embora de possível contraposição), mas não é suficiente para modificar a 

literalidade de um texto inequívoco. Supondo-se ainda que, mesmo a técnica 

legislativa aplicada ao dispositivo em questão não tenha sido a melhor, não é 

possível compreender onde se pode ler que a aferição do conflito deve ser posterior 

ao voto. 

 

É possível até concordar com o argumento de que o critério material 

seria o mais eficaz para dirimir tais situações, ainda que o contexto brasileiro não 

forneça os melhores elementos para a sua aplicação (tais como um Poder Judiciário 

eficiente), como já discutido anteriormente. Apenas não foi a intenção do legislador 

chancelar a análise substancial. 

 

Como uma maneira de enriquecer o debate, adentrou-se na 

jurisprudência norte-americana com o fito de compreender como os tribunais 

enfrentam debates análogos, pelo menos com maior frequência, há mais de cinco 

décadas. A quantidade de demandas levadas ao Judiciário local, somada à 

sofisticação que a jurisprudência atingiu nos Estados Unidos, faz com que a 

mencionada análise seja imperativa em qualquer estudo sobre o tema. 

 

Em termos gerais, dadas a pujança e a grandiosidade da economia 

norte-americana, é inquestionável o nível de sofisticação que as cortes daquele país 

atingiram, podendo-se dizer que um contexto influencia fortemente o outro. É visível 

o incremento que os julgamentos trouxeram à regulação da matéria a cada novo 

caso que se apresentou ao longo das várias décadas.  

 



103 
 

 
 

Destaca-se, naquele país, a adoção do critério material. A barra, 

contudo, para o acionista conflitado não experimentar remédios amargos em razão 

dos votos proferidos, é substancialmente alta. O padrão de revisão aplicável em tais 

casos são extremamente rígidos e, por vezes, inatingíveis na prática.  

 

A mais absoluta transparência, o mais alto grau de informação, a 

inversão do ônus da prova, a demonstração de comutatividade, a comprovação de 

vantajosidade para a companhia e o suporte especializado, externo e independente 

são alguns itens a serem observados para que um acionista em conflito possa 

sustentar seu voto.  

 

Não surpreende o fato de que, ainda que a transação seja 

materialmente justa e comutativa, o acionista em conflito se abstenha de votar 

quando não consegue observar fielmente todos os requisitos necessários ao 

proferimento de voto diante do conflito entre seus interesses e os da companhia. O 

curioso é que esse cenário acaba forçando uma dinâmica análoga à do conflito 

formal, dado que o acionista simplesmente não vota. 

 

5.3. Roteiro para a proposta de um novo marco legislativo 

 

Os passos para a concepção de um novo marco legislativo parecem 

um tanto quanto óbvios, mas a sistematização deles é importante para que os 

elementos sejam considerados em sua totalidade de modo a viabilizarem uma 

dinâmica clara, que preserve o interesse da companhia e que evite a expropriação 

dos acionistas minoritários.  

 

A compreensão do passado e do presente são fundamentais para a 

concepção do futuro e seu alicerce.  Portanto, a leitura acurada e ampla do cenário 

atual deve considerar: (i) como a doutrina aborda o assunto; (ii) o que diz a lei; (iii) 

qual o posicionamento dos órgãos julgadores; e (iv) o que é feito em outros países. 

 

A partir de uma visão dos quatro aspectos acima, pode-se definir: (i) os 

valores que os partícipes (e.g. acadêmicos, legisladores e julgadores) considerarão 
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para estruturar o procedimento a ser adotado no momento de regrar uma 

determinada matéria; (ii) a intenção do legislador, ou seja, quais os pontos 

controversos verificados na norma atualmente em vigor; e (iii) quais as alternativas 

disponíveis e, sobretudo, factíveis para modificar ou aprimorar o marco normativo 

vigente. 

 

Tudo isso sem olvidar a realidade de cada local, é preciso ir além da 

norma. Esta, por mais objetiva e clara que seja, precisa dialogar com as 

características dos acionistas, bem como com a cultura empresarial e as 

particularidades de cada local.158 

 

Estabelecidas essas premissas, também é fundamental que a proposta 

legislativa possua um texto claro e inequívoco. A assertiva é tão óbvia quanto é 

difícil a sua implementação na prática, haja vista os não raros debates a respeito do 

sentido a ser dado a um determinado texto normativo.  

 

E a questão nem sempre é semântica, como parece ser exatamente o 

caso do artigo 115, parágrafo primeiro da LSA. O texto da norma é claro e direto ao 

se vedar o exercício do voto por parte do acionista interessado, inexistindo qualquer 

locução indicando que o conflito só é avaliado após o proferimento do voto.  

 

Com efeito, há opiniões defendendo que, para se determinar se existe 

o impedimento prévio, é necessário olhar para o conteúdo da transação e, só assim, 

aferir se o agente interessado recebeu uma vantagem indevida, em prejuízo da 

companhia ou de outros acionistas de sua mesma classe. Tem-se uma abordagem 

mais lógico-interpretativa do que objetivamente semântica. 

 

Por este motivo, a clareza e a objetividade do texto são fundamentais 

para que, ao impedir ou reduzir a gama de possíveis interpretações divergentes, a 

norma produza efeitos sem ser combatida, o que dá estabilidade às relações que ela 

regula e previsibilidade sobre os respectivos efeitos. 

 
158 PUCHNIAK; VAROTTIL, Related Party Transactions in Commonwealth Asia: Complicating the 
Comparative Paradigm, p. 14–15. 
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Isto posto, é importante reforçar que não se pretende trazer uma 

solução perfeita, desprovida de falhas, e tampouco imune a críticas. O intuito aqui é 

apresentar mais uma singela alternativa, que certamente será objeto de críticas e 

substancialmente aprimorada ao longo do debate. 

 
 

5.4. Hipóteses sujeitas às análises substancial e formal 

 

A preservação dos interesses da companhia, em especial a busca pelo 

negócio mais vantajoso possível, formalizado em bases comutativas, é o objetivo 

básico para a regulação de qualquer aspecto relacionado ao funcionamento das 

empresas em geral. Seja na delimitação dos deveres fiduciários, por exemplo, seja 

na regulamentação do comportamento das partes quando se deparam com 

transações envolvendo interesses conflitantes, a norma buscará sempre eliminar os 

incentivos perversos e diminuir os custos de transação.  

 

Os meios para se chegar a essas condições valem-se de premissas 

comuns, mas que podem adotar caminhos um tanto quanto diferentes. Exemplo 

disso é a preferência pelo critério formal ou material como roteiro para lidar com 

transações envolvendo acionistas enquanto contrapartes da companhia.  

 

Nos capítulos anteriores, foram detalhadas as principais características 

de cada critério, assim como os contextos econômicos e jurídicos (de acordo com o 

ordenamento, estrutura do Judiciário, dentre outros) potencialmente mais adequados 

para cada um deles, além das hipóteses em que eles surgem na legislação. 

Igualmente, exemplificou-se como a doutrina interpreta e de que maneira a 

jurisprudência aplica tais regras de acordo com as situações apresentadas. 

 

Nesse cenário, há espaço para o uso de ambos os critérios na 

realidade brasileira, a depender da hipótese em análise. Existe pouca ou nenhuma 

discussão com relação às deliberações sobre: (i) laudo de avaliação de bens com 

que o acionista concorre para a formação do capital social; (ii) aprovação de contas 

do acionista-administrador; (iii) transações envolvendo administradores. 
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Nas três hipóteses acima, tanto a doutrina como a jurisprudência leem 

os dois primeiros trechos do artigo 115, parágrafo único, e todo o artigo 156, da LSA, 

no sentido de que há um impedimento prévio, absoluto, de o acionista votar e de o 

administrador deliberar, respectivamente. Igualmente, não há críticas contundentes 

à forma de tratar as mencionadas hipóteses. Nessa toada, eventual proposta de 

mudança para essas circunstâncias retiraria a estabilidade do tratamento atualmente 

atribuído a essas hipóteses e introduziria um cenário que mais conturbaria do que 

aprimoraria a situação. 

 

Por este motivo, as deliberações sobre a aprovação (i) de laudo de 

avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; 

(ii) de contas do acionista-administrador; e (iii) de ajuizamento de ação de 

responsabilidade em face do acionista-administrador seguirão se submetendo ao 

critério formal.  

 

A vedação para que o acionista se abstenha de votar já consta na atual 

redação do artigo 115, parágrafo primeiro, da LSA para as duas primeiras hipóteses, 

inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial a esse respeito. 

 

Quanto ao ajuizamento de ação de responsabilidade, embora a 

legislação não preveja expressamente o tratamento a ser dado, não se afigura 

razoável a regulamentação de uma dinâmica permissiva ao voto do acionista-

administrador, uma vez que se trata de consequência direta da não aprovação das 

contas, cuja deliberação também constitui uma hipótese de vedação prévia ao voto. 

 

Se o acionista não pode aprovar as próprias contas, é forçoso concluir 

que também deva ser impedido de votar em deliberação versando sobre o 

ajuizamento de ação de responsabilidade contra si, já que essa suspensão pode, de 

alguma forma, viciar a deliberação futura da matéria. Dessa forma, apesar de se 

tratar de uma nova circunstância, atualmente não prevista, não constitui uma 

mudança na forma como já se vem julgando o assunto. 
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Já no que diz respeito ao benefício particular e ao conflito de 

interesses, a proposta contempla uma mudança de paradigma, seja com relação à 

redação atual da LSA, seja no que diz respeito ao atual entendimento do Colegiado 

que, aliás, faz uma correta interpretação da literalidade do artigo 115, parágrafo 

primeiro da LSA. 

 

Conforme já detalhado nos capítulos anteriores, o parágrafo único do 

artigo 115 da LSA preconiza uma vedação prévia ao voto do acionista incurso nas 

hipóteses ali descritas. A CVM, embora de maneira não unânime no âmbito do 

Colegiado, endossa esta exegese e interpreta o dispositivo em questão sob a óptica 

da análise formal desde o caso Tractebel. 

 

Parte da doutrina e do próprio Colegiado, por outro lado, diverge desta 

interpretação e, a partir de uma interpretação extensiva, lê o comando legal sob o 

viés da análise substancial. Com efeito, não parece ser uma leitura fidedigna à 

literalidade da redação, que não possui qualquer ambiguidade. 

 

Por outro lado, os argumentos muitas vezes trazidos na defesa dessa 

interpretação, se não convencem para modificar a maneira de ler o dispositivo em 

comento, se prestam para ressaltar as benesses que um controle pautado no critério 

material pode trazer. 

 

Conforme visto no capítulo 2, a adoção do critério material reconhece o 

dinamismo das relações empresariais.159 Além disso, preserva o princípio 

majoritário, valoriza o conhecimento do controlador sobre o negócio como um todo, 

reduzindo riscos relacionados à assimetria informacional na tomada de decisão.160 

 

Em qualquer cenário de tomada de decisão, principalmente pelo 

minoritário, não é razoável pensar que agirá contrariamente aos interesses da 

 
159 NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Conflito de interesses nas assembleias de 
S.A. : e outros escritos sobre conflito de interesses. 2. ed. São  Paulo: Malheiros, 2014, p. 99–
101. 
160 BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 204–205. 
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companhia e, em última instância, contra si próprio. Já o controlador pode possuir 

incentivos egoísticos, em prejuízo da companhia (desde que o benefício para si seja 

maior do que o custo que ele indiretamente arcará enquanto acionista), sendo 

fundamental a existência de instrumentos eficazes para coibir condutas desta 

natureza, sempre em prol de uma decisão mais bem informada e eficiente. Por 

conseguinte, o Professor Goshen acerta quando aduz que a adoção do critério 

formal é um caminho radical e que gera uma possibilidade real de se realizarem 

transações eficientes para a companhia.161 

 

Por tudo já exposto, o benefício que a eventual adoção do critério 

material trará pode ser bastante positivo. Os negócios tenderão a ser mais 

transparentes e mais bem munidos de informação em virtude dos mecanismos de 

controle e padrões de revisão a serem implantados. A razão de ser é a necessidade 

de o controlador justificar a vantajosidade da transação e de assegurar o 

fornecimento completo e sem qualquer viés de todos os dados que possam 

influenciar na percepção de que o voto foi proferido no melhor interesse da 

companhia.  

 

Se assim não proceder, corre o risco de macular o processo decisório. 

Dessa forma, ao menos em tese, o controlador não deverá ter incentivos para agir 

de forma diversa. A habilidade de colocar luz sobre tudo que for relacionado ao caso 

concreto, em especial no que tange às informações a serem divulgados aos 

envolvidos na tomada de decisão, desafiará o controlador conflitado para uma 

reflexão muito maior sobre o tema, sobretudo se ele tem condições demonstrar a 

lisura do conteúdo do seu voto e, por via de consequência, se até mesmo seria 

prudente votar.  

 

 

 

 

 

 
161 Vale relembrar que, apesar do exposto, o autor conclui que a proibição de voto é a solução mais 
eficiente para locais com alto custo de adjudicação.  
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5.5. Elementos do padrão de revisão 

 

5.5.1. Ônus da prova 

 

Em um sistema que consagra a análise material das transações 

celebradas mediante a presença de benefício particular ou conflito de interesses, o 

controlador se encontra em uma situação substancialmente favorecida em 

detrimento dos minoritários. Por este motivo, na medida em que tem o poder de ditar 

os rumos da companhia, inclusive sem precisar dialogar com seus pares, a ele deve 

caber o ônus de demonstrar a eficiência da transação e a captura da melhor 

oportunidade possível em favor da companhia. 

 

Dessa forma, na hipótese de surgir algum questionamento sobre o voto 

proferido pelo controlador conflitado, caberá a este demonstrar de forma inequívoca 

que o fez para garantir o melhor interesse da companhia, no conteúdo e na forma. O 

conteúdo diz respeito às características gerais da transação e a criação de valor 

para o negócio. A forma, por sua vez, remete à busca e à adoção de todos os meios 

razoavelmente disponíveis para reunir os elementos necessários ao embasamento 

da tomada de decisão. 

 

Assim, a inversão do ônus da prova, em caso de questionamento, 

constitui um elemento apto a coibir eventuais investidas do controlador em benefício 

próprio, em detrimento dos interesses da companhia. 

 

5.5.2. Transparência 

 

A transparência é outra premissa essencial para amparar a adoção 

eficiente do critério material. Por esta regra de disclosure, toda e qualquer decisão 

assemblear deverá ser precedida pelo fornecimento de todas as informações, não 

apenas aquelas a que os envolvidos tiveram acesso, mas também as que estavam 

disponíveis para nortear cada voto. A comunicação acerca da existência do conflito 

é igualmente um elemento essencial.  
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Com efeito, a assimetria informacional não se evidencia apenas entre o 

controlador e minoritários, mas também entre acionistas e administradores. Cabe a 

estes, no cumprimento dos respectivos deveres fiduciários, a garantia da 

transparência, a partir da implantação e observância de procedimentos próprios para 

tanto, tal como aqueles detalhados no Parecer de Orientação CVM nº 35/2008 e na 

Instrução CVM nº 481/2009.  

 

Observado o disposto acima, os negócios envolvendo a companhia, de 

um lado, e acionistas do outro, terão menos assimetria informacional, haja vista a luz 

que se porá em cada elemento da operação. Dessa forma, espera-se a mais 

absoluta transparência com relação aos detalhes que permeiam qualquer transação, 

principalmente aquelas em que acionistas ou administradores detenham potenciais 

incentivos não suficientemente vantajosos para a companhia. 

 

5.5.3. Melhor Interesse 

 

Igualmente indispensável é a demonstração de que o voto foi proferido 

pelo acionista interessado no melhor interesse da companhia, em detrimento de si 

próprio. Por melhor interesse, deve-se não apenas entender a hipótese 

economicamente mais vantajosa (de maior preço ou valor), mas também observar 

se a escolha está alinhada com o posicionamento da companhia, assim como a sua 

estratégia e sua visão de futuro, no médio e longo prazo, de maneira sustentável e 

aderente à sua missão e aos seus valores. 

 

O melhor interesse poderá ser indicado a qualquer momento, sendo a 

sua demonstração desejável desde a preparação e envio do material de assembleia, 

sem prejuízo de se promover uma defesa da posição por ocasião do proferimento do 

voto em conflito ou, em último caso, nos autos de eventual arbitragem ou ação que 

enfrente a decisão. 

 

Em linha com os aspectos analisados, poderá o acionista interessado 

demonstrar como seu voto lhe teria beneficiado, em prejuízo à companhia, como 

uma forma de robustecer o conteúdo do voto proferido. 
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O suporte técnico para embasar a comprovação do atendimento ao 

melhor interesse da companhia é de suma importância para legitimar o conteúdo do 

voto do acionista conflitado. Assim, o embasamento deve vir de profissionais com 

notório conhecimento e vasta experiência no assunto em questão, bem como tais 

pessoas ou empresas devem ser comprovadamente independentes, sem qualquer 

interesse relacionado à transação. 

 

Nesse contexto, a contratação de especialistas externos, o 

assessoramento por comitês especializados, independentes e até mesmo 

constituídos com o propósito específico de analisar a transação em conflito são 

expedientes de que o acionista deverá fazer uso para a demonstração do melhor 

interesse. A existência do referido comitê é sempre recomendável. E, nos casos em 

que um único acionista detiver mais de 95% (noventa e cinco por cento) das ações 

de emissão da companhia, deverá ser obrigatória.  

 

A obrigatoriedade em questão justifica-se para que a lei reforce a 

higidez dos processos decisórios das companhias. Além de se eleger um parâmetro 

objetivo em uma circunstância na qual um único acionista indiscutivelmente 

determina os rumos da empresa, vale lembrar que, pela própria dinâmica da LSA, 

aqueles que detiverem menos de 5% (cinco por cento) das ações não alcançam o 

parâmetro mínimo para gozarem de diversas prerrogativas, dentre elas a de 

ajuizarem a ação de reparação de danos em face do controlador, prevista no artigo 

246, §1º, a da LSA. 

 

Deve-se tomar cuidado, contudo, para que a barra para a 

demonstração do melhor interesse seja bastante alta, mas não intransponível. Os 

requisitos em questão não podem ser caros o suficiente para inviabilizar a 

comprovação da vantagem para a companhia. Por esta razão, é prudente que a 

proposta contemple uma presunção de atendimento ao melhor interesse da empresa 

sempre que a transação tiver sido comprovadamente informada, transparente e 

aprovada pela maioria dos minoritários. Uma vez que todas as informações foram 

disponibilizadas sem que tenha sido sonegado qualquer elemento que pudesse 
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modificar a orientação de voto dos acionistas não interessados, o voto do majoritário 

será irrelevante para aprovação da deliberação, uma vez que seus pares opinarão 

no mesmo sentido. 

 

5.6. Resumo da proposta, arbitragem e considerações finais 

 

A proposta do novo marco legal divide-se em duas vertentes. A 

primeira mantém o regramento atualmente veiculado pela LSA, bem como endossa 

o entendimento do Colegiado. Nesse sentido, mantém-se a vedação prévia e 

absoluta ao voto do acionista nas deliberações envolvendo a aprovação (i) de laudo 

de avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital 

social; (ii) de contas do acionista-administrador; (iii) de ajuizamento de ação de 

responsabilidade em face do acionista-administrador; e (iv) de suspensão da 

assembleia reunida para tratar de qualquer dos temas acima. 

 

Já as hipóteses de benefício particular e do conflito de interesses 

passariam a se submeter a uma análise substancial, de modo que o acionista 

interessado possa votar em tais circunstâncias. Nesse cenário, como regra, inverte-

se o ônus da prova e cabe ao acionista em questão demonstrar que a negociação foi 

justa e vantajosa para a companhia e para os demais acionistas. 

 

Para ser justa e vantajosa, a transação deverá ser totalmente 

informada e comprovadamente benéfica para a empresa, seja no processo de 

negociação, seja nos preços e condições praticados, assim como deve ser 

observado um tratamento equitativo aos acionistas. A comprovação desses 

elementos caberá exclusivamente ao acionista interessado, que também deverá 

comprovar a sua boa-fé. 

 

Excepcionalmente, o ônus da prova pode ser transferido para a parte 

acusadora. A única hipótese de isso acontecer é se a transação, respeitados os 

requisitos da informação e da transação justa, for aprovada por um comitê 

independente e que, observando os respectivos deveres fiduciários, possua poderes 

para negociar livremente, inclusive para objetar a consumação da transação. Além 
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disso, a maioria dos acionistas minoritários presentes à deliberação devem aprovar 

a operação.  

 

Verificada a presença dos elementos acima, a transação será 

presumidamente justa, cabendo à parte que alegou o contrário comprovar as 

suspeitas levantadas nesse sentido. A barra para a demonstração de que a 

transação foi injusta deverá ser bastante elevada e, salvo nas hipóteses de má-fé e 

fraude, é bastante improvável que a deliberação venha a ser anulada. 

 

O sucesso desta proposta depende fundamentalmente de um sistema 

julgador ágil e especializado, razão pela qual a arbitragem pode ser um meio para a 

resolução de disputas, no curto prazo. No longo prazo, a estruturação de varas 

empresariais especializadas ajudará na pavimentação do caminho para que o 

Judiciário enfrente igual temática.  

 

Especificamente com relação à arbitragem, o custo tende a não ser um 

problema, uma vez que as companhias abertas já se obrigam a submeter suas 

controvérsias ao juízo arbitral, e tampouco o respectivo custo162 (preocupação 

externada no Capítulo 2) parece ser um fator de dificuldade. 

 

Espera-se que se inicie no Brasil, a partir de propostas como a ora 

apresentada, um debate salutar sobre um tema tão sensível para o desenvolvimento 

da governança das companhias abertas listadas no País e, consequentemente, do 

próprio mercado de capitais. 

 

Como colocado anteriormente, não se pretende aqui esgotar o tema ou 

“emplacar verdades”, mas contribuir com as provocações necessárias para a 

formação de um marco normativo claro, sólido e não sujeito a interpretações 

extensivas e casuísticas. 

 

 

 
162  LEAL, Fernando. Seis objeções ao Direito civil constitucional. Direitos fundamentais & justiça, 
v. 9, 2015, p. 132. 
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