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RESUMO 

O presente trabalho teve como ponto central a análise das decisões mais emblemáticas da 

Comissão de Valores Mobiliários nos últimos sete anos relacionadas ao embate interpretativo 

acerca de conflito de interesses de acionistas nas deliberações assembleares das companhias.  

Não se pretendeu fazer uma análise meramente casuística e, tampouco argumentar a favor ou 

contra a corrente formal ou material que dividem os estudiosos de direito e, sobretudo, os 

diretores da Comissão de Valores Mobiliários. Pretendeu-se, na realidade, analisar de forma 

sistemática e objetiva as decisões de forma a encontrar pontos de convergência e divergência 

de entendimentos, propondo, ao final, uma alteração legislativa como solução temporária ao 

embate hoje travado. Para tanto, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: (i) análise das 

principais questões teóricas que giram em torno do tema; (ii) sistematização das decisões e dos 

votos mais emblemáticos no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, nos últimos 7 (sete) 

anos (corte de análise a partir do Caso Eneva - Processo RJ/2015/5021, julgado em 25.08.2015); 

(iii) diagnóstico das decisões de modo a encontrar pontos de divergência e convergência de 

entendimento dos Diretores da Comissão de Valores Mobiliários; e (iv) conclusão sobre a 

possibilidade ou não de alterar o artigo 115 da  Lei no 6.404/76 e identificação de temas que 

ainda precisam ter a discussão a respeito aprimorada.  

Palavras-chaves: conflito de interesses; acionistas; assembleia; interesse social; companhias; 

decisões; CVM. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The main focus of this study was the analysis of the most emblematic decisions of the Brazilian 

Securities and Exchange Commission (CVM) in the last seven years related to the interpretative 

dispute about the conflict of interests of shareholders in the resolutions of shareholders´ 

meetings of companies.  It was not intended to make a merely case-by-case analysis and not to 

argue for or against the formal or material theory that split law scholars and, above all, the 

directors of the Securities and Exchange Commission. The intention was, in fact, to analyze the 

decisions in a systematic and objective way in order to find points of convergence and 

divergence of opinions, proposing a legislative amendment as a temporary solution to the 

dispute fought today. Thus, the study was structured as follows: (i) analysis of the main 

theoretical questions that is related to the article 115 of Law 6.404/76; (ii) systematization of 

the decisions and votes in the scope of the Brazilian Securities Commission in the last 7 (seven) 

years (analysis from the Eneva Case - Case RJ/2015/5021, judged on 25.08.2015); (iii) 

diagnosis of the decisions in order to find out points of divergence and convergence of 

understanding of the directors of the Brazilian Securities Commission; and (iv) conclusion on 

the possibility or not of amending article 115 of Law no. 6,404/76 and identification of themes 

that still need to have the discussion about them improved. 

Keywords: conflict of interests; corporate interest; shareholders; general meeting; company 

interests; companies, decisions; CVM.  
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1 Introdução 

O conflito de interesses de acionistas sempre foi tema de discussão no âmbito da CVM. 

Na análise dos casos submetidos à apreciação do órgão regulador, o ponto principal de 

discussão diz respeito ao momento em que deve ocorrer o controle do voto potencialmente 

conflitado, em especial, diante de indícios de benefício particular ou interesse conflitante do 

acionista frente ao interesse social. 

O debate se divide em duas correntes: a corrente formalista e a corrente substancialista 

(material). Os defensores da “teoria formalista” (ou “teoria do conflito de interesses formal”) 

entendem que o controle do voto conflitado deverá ser realizado em momento prévio à 

assembleia, de modo que – verificada uma situação de potencial conflito de interesses ou 

benefício particular – o acionista deverá ser impedido de votar.  

Por outro lado, há aqueles que defendem a chamada “teoria material” e argumentam 

que o conflito deverá ser apurado ex post, ou seja, após a deliberação assemblear e após a 

verificação in concreto do chamado “benefício particular” ou do interesse conflitante do 

acionista em relação à companhia, mencionado no §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por 

Ações.  

Essa questão sempre foi polêmica, não só pela redação aberta da parte final do art. 

115, §1º da Lei das Sociedades por Ações passível de diferentes interpretações, mas também 

em razão dos entendimentos divergentes emanados pelos Diretores da CVM diante dos casos 

concretos envolvendo operações societárias e transações entre partes relacionadas, após o 

conhecido caso Tractebel1 e, muito recentemente, após o julgamento do caso Linx (em operação 

societária envolvendo a STNE) e caso Saraiva. 

Em 2019, o tema foi objeto de diversos debates em razão da inclusão de uma proposta 

de alteração do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações por meio da Medida Provisória n.º 

881/2019 (conhecida como “Medida Provisória da Liberdade Econômica”) 2 , que – 

 
 
1 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo CVM nº RJ 2009/1379 
2 A Medida Provisória da Liberdade Econômica (Medida Provisória 881/2019) foi convertida na Lei nº 13.874, de 
20 de setembro de 2019 (“Lei da Liberdade Econômica”) 
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resumidamente – permitia o exercício de voto do acionista controlador em casos de potencial 

existência de conflito de interesses3.  

Recentemente, inclusive, em uma tentativa de equalizar o interesse dos acionistas 

minoritários, foi editada e publicada a Lei 14.195/2021, a qual estabeleceu que as transações 

entre partes relacionadas que acarretarem a transferência de mais de 50% (cinquenta por cento) 

dos ativos da companhia deverão ser aprovadas em assembleia de acionistas. A nova lei tende 

a colocar em jogo o disposto no Parecer de Orientação n.º 354 editado com o fim de resolver 

questões de conflito de interesses por meio de deliberação no âmbito de um comitê 

independente constituído para tanto. 

Fato é que a ausência de consenso e a inexistência de um dispositivo legal claro que 

solucione as controvérsias a respeito do tema, traz, entre outras consequências, incerteza nas 

decisões (especialmente, ante a ausência de previsibilidade), insegurança jurídica, dificuldade 

na criação de regras de governança corporativa e, sobretudo, instabilidade na realização de 

negócios (especialmente, diante um meio corporativo extremamente dinâmico).  

Assim, este trabalho visa sistematizar as principais decisões tomadas no âmbito da 

CVM nos casos mais emblemáticos dos últimos 7 (sete) anos (corte de análise a partir do Caso 

Eneva - Processo RJ/2015/5021, julgado em 25.08.2015) e comparando-as de modo a 

identificar pontos de divergência e convergência de entendimentos e, ainda, pontos de discussão 

que necessitem ser aprimorados a fim de encontrar – se possível – alternativas legislativas 

eficazes para dirimir dúvidas relacionadas ao tema.  

 
 
3 Tal proposta foi retirada do texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica (Medida Provisória 881/2010) 
e sequer foi votada na Câmara dos Deputados em razão diversas reprovações que enfrentou, inclusive do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que emitiu uma nota afirmando: “Dentre as modificações relativas 
à LSA, o que chama atenção pelo teor negativo é aquela que toca ao seu artigo 115, retirando a previsão de que 
o acionista não poderá votar nas deliberações de assembleia geral que “puderem beneficiá-lo de modo particular, 
ou que tiver interesse conflitante com o da companhia”. Excluir esse impedimento e autorizar o voto em conflito 
de interesses, ainda que potencial, vai contra as melhores práticas de governança corporativa. O código de 
Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGC (Código IBGC), recomenda que: “o sócio que, por 
qualquer motivo, tiver interesse conflitante com o da organização em determinada deliberação: i. deve comunicar 
imediatamente o fato e abster-se de participar da discussão e da votação dessa matéria:  (...)”. In: IBGC reprova 
proposta de alteração do artigo 115 da Lei das S.As. Disponível em: <https://www.ibgc.org.br/blog/artigo115>. 
Acesso em: 20 nov. 2022. 
4  Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. Parecer de Orientação CVM 35 de 01.09.2008 
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare035.html  
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2 O conflito de interesse e sua regulação pela Lei das Sociedade por Ações 

2.1 A árdua definição do “interesse” 
 

O que seria interesse? Interesse pode ser caracterizado como toda relação de 

necessidade existente entre um sujeito e um bem. Os indivíduos possuem interesses das mais 

diversas naturezas e, em razão desta multiplicidade de necessidades, importa-nos saber quais 

as relações existentes entre os interesses para identificar em que momento se torna necessária 

sua regulação pelo Direito5.  

Pois bem, os diversos interesses podem ter uma relação de relevância ou indiferença. 

Há indiferença quando inexiste qualquer interferência entre a satisfação das necessidades de 

um e de outro indivíduo.  Por outro lado, há relevância quando existe relação de interferência 

que, por sua vez, pode ser de instrumentalidade (complementariedade) ou incompatibilidade.  

Neste último caso que se, potencialmente, vislumbra uma situação de conflito de interesses6.  

Quando essas relações permanecem internamente entre os indivíduos e nada 

interferem nas necessidades de outros, não há qualquer razão para o Direito intervir:  

É relevante notar, contudo, que, enquanto essas relações permanecem no plano 
meramente psicológico do indivíduo, ou não interferem em análogas relações de 
outros indivíduos, o direito não tem razão de intervir, pois elas se resolvem no foro 
íntimo de cada um...7  (Valladão, 2014, p. 23-26) 

Assim, a aplicação do Direito somente se faz necessária quando há interferência 

externa em relação aos interesses dos indivíduos diversos, no que chamamos de relação 

intersubjetivas de direito.  Quer dizer: o ordenamento jurídico intervém quando a necessidade 

externa de um indivíduo em relação a um bem não puder se resolver sem o sacrifício da 

necessidade de um outro indivíduo.  

No mundo corporativo, para fins de controle do conflito de interesses, a aplicação do 

Direito se dá para reduzir a interferência do oportunismo de um indivíduo em relação ao outro.   

 
 
5 Francesco Carnelutti, Teoria Generale del Diritto, 3ªed., Roma/Italia, Soc.Ed.del. “Foro Italiano”, 1951, pp. 
107-200. 
6  Erasmo Valladão, Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. (e outros escritos sobre conflitos de 
interesses), 2ªed. Malheiros Editores, 2014, São Paulo, pp. 23-26. 
7 Erasmo Valladão, Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. (e outros escritos sobre conflitos de 
interesses), 2ªed. Malheiros Editores, 2014, São Paulo, pp. 23 
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Nessa seara, como destacado por John Armour, Henry Hansmann e Reinier Krakman, 

em “The Essential Elements of Corporate Law. What is Corporate Law?”, publicado em 2009, 

uma das principais funções do direito seria regular três fontes principais de oportunismo: (i) 

conflito entre gestores e acionistas; (ii) conflito entre acionistas; e (iii) conflito de acionistas e 

outros stakeholders (credores, funcionários, fornecedores)8.  

Assim sendo, o objeto deste estudo são as transações ocorridas no âmbito das 

companhias, em que é possível verificar conflito de interesses entre a companhia e os dos 

acionistas controladores das companhias ou sociedades por eles controladas. Tais conflitos de 

interesses se manifestam no âmbito do que os economistas denominam “conflitos de agência”, 

conforme indicado acima9. 

Assim, a necessidade de haver regulação do conflito se dá pelo fato de que, 

considerando a relevância do voto dos acionistas controladores quando comparado ao voto dos 

acionistas minoritários, as deliberações assembleares podem ser utilizadas para favorecer um 

grupo determinado de acionistas, em prejuízo do interesse da companhia, por consequência, 

 
 
8 “As with corporate law itself, however, our principal focus in this book is not on establishing the corporate form 
per se. Rather, it is on a second, equally important function of corporate law: namely, reducing the ongoing costs 
of organizing business through the corporate form. Corporate law does this by facilitating coordination between 
participants in corporate enterprise, and by reducing the scope for valuereducing forms of opportunism among 
different constituencies. Indeed, much of corporate law can usefully be understood as responding to three principal 
sources of opportunism: conflicts between managers and shareholders, conflicts among shareholders, and 
conflicts between shareholders and the corporation’s other constituencies, including creditors and employees. All 
three of these generic conflicts may usefully be characterized as what economists call ‘agency problems.’ 
(ARMOUR, John, HANSMANN, Henry, KRAAKMAN, Reinier. The Essential Elements of Corporate Law: 
What is Corporate Law (Primeiro Capítulo da 2a Ed. de “The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and 
Functional Approach, by Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard 
Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda and Edward Rock (Oxford University Press, 2009) pp. 13. 
9  BERLE, A.; MEANS, G. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1932.; 
ROSS.S.The  economic  theory  of  agency:the  principal's  problem.  Economic Review. 197; JENSEN,  M;  &  
MECKLING,  W.  Theory  of  the  firm:  managerial  behavior,  agency costs and ownership structure. Journal of 
Financial Economics,1976.; MITNICK, B. M. Fiduciary rationality and public policy: The theory of agency  and  
some  consequences.  Annual  Meeting  of  the  American  Political  Science Association.  New Orleans. 1973.; 
ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. Agency Problems, Legal Strategies and 
Enforcement. Harvard Law School, John M. Olin Center for Law, Economics, and Business; Discussion Paper no. 
644, 2009.; The Essential Elements of Corporate Law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 20/2009; 
Yaconomics & Public Policy Research Paper No. 387; Harvard Law and Economics Research Paper No. 643; 
Harvard Public Law Working Paper No. 09-39; ECGI - Law Working Paper No. 134/2009. SCHELLING, Thomas 
C. The Strategy of Conflict. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1960. 
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dos demais acionistas que, muitas vezes, são apenas investidores do mercado de capitais sem 

qualquer ingerência sobre os negócios10 .   

É por essa razão, inclusive, que a falta de um arcabouço legislativo claro a respeito do 

tema pode trazer prejuízos ao mercado financeiro do País e, consequentemente, prejudicar a 

economia nacional.   

A interferência do Direito nesta seara não só é importante para assegurar os interesses 

dos investidores, mas também necessária para fins macroeconômicos. A confiança dos 

investidores se fortalece quando se tem a convicção de que o acionista irá agir com o objetivo 

único de atender o interesse social da companhia e não unicamente o seu interesse individual. 

O investidor precisa ter segurança de que as transações serão realizadas nos mesmos termos e 

condições que se verificariam caso a contraparte fosse um terceiro ou uma empresa qualquer (a 

chamada arm’s length negociation). 

2.2 O conflito de interesses e a Lei das Sociedades por Ações 
 

No direito societário brasileiro, é, portanto, o artigo 115 da Lei das Sociedades por 

Ações que – além de caracterizar o voto abusivo dos acionistas – estabelece as regras que 

regulam o conflito de interesses: 

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 
considerar-se-á o voto 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. (grifos nossos) 

§2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorrer para a 
formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade 
de que trata o § 6º do artigo 8º.  

 
 
10 In traditional self-dealing, the law’s concern is that an influential manager or a controlling shareholder will 
transact with the company on terms less favorable than could be obtained in an arm’s length negociation. Self 
dealing typically refers to sales or purchases of assets, goods or services by related parties, as when a controlling 
shareholder supplies components to the controlled company. ENRIQUES, Luca et al. Related party-transactions. 
In: KRAAKMAN, Reinier et al. The Anatomy of Corporate Law: a comparative and functional approach. 3ª 
ed. Oxford University Press, 2017. p. 145.   
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§3º O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de 
voto, ainda que seu voto não haja prevalecido.  

§4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse 
conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos 
causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver 
auferido. 

É esse o artigo objeto de nosso estudo e a respeito do qual tratam as decisões da CVM 

analisadas neste trabalho.  

 Como é possível perceber pela leitura rasa desse dispositivo legal, os acionistas 

não poderão votar com base em seus interesses próprios quando esses interesses contrariam o 

interesse social1112, devendo sempre agir a fim de dar consecução ao interesse da companhia13. 

Assim, todo voto proferido na contramão do interesse social, prejudicando os seus interesses 

(e, consequentemente, os dos demais stakeholders envolvidos) deverá ser considerado voto 

abusivo. 

O grande debate a respeito do tema surge nas interpretações divergentes dadas ao §1º 

do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, especialmente no que diz respeito ao momento 

em que deve ocorrer o controle das situações de conflito de interesses que – potencialmente – 

 
 
11 As discussões a respeito do conceito de “interesse social” não são triviais e este trabalho não tem como objetivo 
discutir ou elucidar alguma das teorias que giram em torno do tema. Em resumo, são duas as teorias criadas para 
caracterizar o que seria “interesse social”: a teoria institucionalista e a teoria contratualista. A teoria 
institucionalista defende que o interesse social é o interesse da empresa, que se distingue e é independente do 
interesse de seus sócios. A teoria, no entanto, não ignora que muitas vezes o interesse social acaba por coincidir 
com o interesse dos acionistas, porém os interesses dos sócios são marginalizados e colocados em uma posição de 
subordinação aos interesses da empresa. A teoria contratualista, por outro lado, rebate a ideia de que o interesse 
da empresa deve ser visto como superior ao interesse dos sócios (marginalizados). Para essa teoria, o interesse 
social é justamente o interesse dos sócios em maximizar a produção e os lucros advindos pela sociedade. É o 
interesse motivo pelo qual os sócios decidiram se unir e celebrar o contrato social da sociedade. Para essa segunda 
teoria, além do interesse social, os sócios de uma companhia possuem interesses pessoais que não necessariamente 
estão voltados ao interesse advindo do contrato social.  Esse interesse “extrassocial” pode coincidir ou não com o 
interesse social, sendo que caso o contraria, há a existência de conflito de interesses. 
12 Segundo Adamek, é possível concluir que o interesse social trazido pela Lei das Sociedades por Ações coincide 
com a teoria contratualista. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário: abuso 
das posições subjetivas minoritárias. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, pp. 121 - 123  
13  “(...) o interesse da companhia (ou interesse stricto senso), na Lei 6.404, constitui um conceito títpico e 
específico, consistente no interesse comum dos sócios à realização do escopo social, abrangendo, portanto, 
qualquer interesse que diga respeito à causa do contrato da sociedade, seja o interesse à melhor eficiência da 
empresa, seja à maximização dos lucros, seja à maximização dos dividendos. Em face do conceito, portanto, 
qualquer outro interesse comum ou individual dos sócios pode ser classificado como extra-social.” In: Erasmo 
Valladão, Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. (e outros escritos sobre conflitos de interesses), 
2ªed. Malheiros Editores, 2014, São Paulo, pp. 68 
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poderão acarretar a verificação do benefício particular do acionista ou prejuízo a companhia e, 

consequentemente, caracterizar o voto abusivo.   

No primeiro trecho deste dispositivo é possível notar que a redação é expressa ao 

prever duas circunstâncias em que os acionistas não poderão votar nas deliberações 

assemblares: (i) a deliberação relativa ao laudo de avaliação de bens em que concorrer para a 

formação do capital social; e (ii) deliberações relativas à aprovação das contas como 

administrador.  

As discussões calorosas a respeito do tema dizem respeito, especificamente, ao 

momento em que se deve exercer o controle de voto nas deliberações previstas na segunda parte 

do referido dispositivo legal, que traz duas situações com conceitos abertos e passíveis de 

interpretações diversas: (i) situações em que o acionista possa se beneficiar de forma particular 

(o chamado “benefício particular”); e (ii) situações em que o acionista tenha interesse 

conflitante com o interesse social.  

Como já mencionado anteriormente, a interpretação do dispositivo legal divide-se 

basicamente em duas correntes: a corrente formalista e a corrente substancialista (as quais serão 

detalhadas nos próximos tópicos deste trabalho). 

De toda forma, pode-se afirmar, de início, que os defensores da corrente formal 

entendem que, quando da ocorrência das situações previstas na parte final do §1º do artigo 115, 

o controle da abusividade do voto deverá ocorrer sempre ex ante, ou seja, antes da própria 

deliberação e independentemente da verificação do conflito no caso concreto, sendo, neste caso, 

o acionista potencialmente conflitado impedido previamente de votar.  

A corrente substancialista, por sua vez, defende que, para que o voto do acionista seja 

impedido nestas situações, é necessário vislumbrar in concreto o conteúdo do voto proferido e 

a ocorrência efetiva de dano à companhia, neste caso, portanto, a avaliação do conflito é 

realizada ex post, quer dizer, após a deliberação assemblear.  

Vale ressaltar que a indeterminação trazida pelo art. 115, §1º da Lei das Sociedades 

por Ações a respeito do momento em que deve ocorrer o controle do voto conflitado é acentuada 

quando se tem em vista o §4º do referido dispositivo legal, que prevê que a deliberação tomada 
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em decorrência de voto do acionista possuidor de interesse conflitante com o da companhia é 

anulável.    

Neste ponto, as correntes entram mais uma vez em rota de colisão tendo em vista que 

a corrente substancialista defende que – considerando a previsão sobre a anulabilidade da 

deliberação – o artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações tende a indicar que o voto deveria 

ser proferido na assembleia geral e, somente após, questionado, caso verificado prejuízo in 

concreto à companhia.  

2.3 O embate entre as teorias formal e material 
 

Como já mencionado ao longo deste estudo, a grande discussão acerca do tema diz 

respeito ao momento em que se deve ocorrer o controle das situações de conflito de interesses 

em uma deliberação assemblear a partir da interpretação do art. 115, §1º da Lei das Sociedades 

por Ações.  

Os defensores da teoria formal conferem uma intepretação literal ao art. 115, §1º da 

Lei das Sociedade por Ações e defendem que deverá haver impedimento prévio do voto do 

acionista conflitado, sem a necessidade de se verificar in concreto qualquer lesão ao interesse 

social ou benefício particular do acionista.   

Neste caso, da mesma maneira que o acionista está impedido de participar da votação 

a respeito do laudo de avaliação dos bens que concorreu para o capital social, ou da votação a 

respeito da aprovação de suas contas, não poderá votar quando for verificado seu benefício 

particular ou interesse conflitante com a companhia. Defende-se assim, que a Lei das Sociedade 

por Ações não distingue a primeira e a segunda parte do §1º do art. 115, de modo que as situações 

previstas na segunda parte (benefício particular e interesse conflitante) também seriam hipótese 

de proibição de voto.  

Deste modo, em toda e qualquer hipótese em que o interesse conflitante ou o benefício 

particular for ex ante a própria transação em que se pretende aprovar, o acionista conflitado estará 

impedido de votar. Nesta hipótese, Comparato, 1990, destaca “o conflito de interesses 
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transpareça a priori da própria estrutura da relação ou negócio sobre que vai se deliberar, como, 

por exemplo, um contrato bilateral entre a companhia e o acionista”, haverá proibição de voto14. 

Goshen indica a existência de duas regras para dirimir o conflito: a chamada property 

rule e as liability rules. A teoria formal vai em linha com a property rule 15, que trata o conflito 

formalmente, tendo em vista que indica a necessidade de aprovação da operação levada à 

deliberação pelos minoritários desinteressados para impedir o acionista potencialmente 

conflitado de votar.   

Para esse caso, seria necessária a criação de mecanismos de aprovação da maioria da 

minoria e o impedimento da manifestação de vontade do controlador evitando que surjam 

conflitos ocasionados em razão da existência de conflito de interesses. O ponto negativo 

relacionado é que os minoritários podem não possuir incentivos, ou até mesmo conhecimento 

aprofundado para tomar decisões de transações eficientes no âmbito da companhia.  

Há, portanto, quem defende a teoria material de conflito de interesses e argumente que 

o conflito deverá ser analisado ex post à votação do acionista potencialmente conflitado na 

assembleia. No caso, seria necessário, em primeiro lugar, analisar o mérito de referido voto para, 

em seguida, verificar a anulabilidade da assembleia. 

Nesta hipótese, segundo Paulo Aragão, caberia ao árbitro ou à própria CVM 

determinar se houve ou não prejuízo da companhia em razão do exercício do voto do acionista 

conflitado: 

O confronto de interesses é fundamental, já que caberá ao juiz (ou à CVM, na esfera 
administrativa) determinar, à luz do caso concreto e da prova, sem uma posição 
preconcebida, se houve ou não subordinação irregular ou se, ao contrário, os dois 
interesses se acomodaram de forma adequada.  O conflito de interesses há de 
substancial, ou seja, deve ser provado. (ARAGÃO PAULO, 2013, p. 214)  

Argumenta também que a distinção do conflito de interesses material das demais 

hipóteses previstas no art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações se daria em razão da 

interpretação conjunta com o §4 do dispositivo legal, que prevê a hipótese de anulabilidade da 

 
 
14 Comparato, Fábio Konder. Controle Conjunto, Abuso no Exercício do Voto Acionário e Alienação Indireta 
de Controle Empresarial, parecer, em Direito Empresarial, Estudos e Pareceres, Saraiva, São Paulo, 1990, P. 91 
15 GOSHEN, Zohar, The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality, California 
Law Review, v. 91, 2003, p. 398. 



23 
 
 

 

23 
 

deliberação tomada em decorrência de voto conflitado. Ou seja, considerando a previsão de 

anulabilidade da deliberação, há a necessidade da análise de quais interesses foram 

privilegiados no voto, o que só seria possível ex post.   

No caso, ao acionista controlador é permitido votar, mas é necessário que ele 

demonstre que a deliberação, assim como o negócio jurídico ou operação societária subjacente, 

foi justa (fairness test). Por meio do fairness test permite-se o voto, mas é necessária a existência 

de órgão independente que o afirme.   

Nessa mesma linha, há quem defenda que, na realidade, não deve haver intervenção 

estatal em relação a este assunto, deixando o mercado se autorregular. As companhias seriam 

assim obrigadas a implantarem mecanismos de governança corporativa e sistema de controle 

para evitarem o conflito de interesses, caso contrário, o preço das ações seriam negativamente 

afetados e todas as companhias que cometem abusos contra os investidores seriam punidas pelo 

próprio mercado.  
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3 Paradigma: Caso Tractebel 

Após a análise das principais questões teóricas a respeito do tema, cumpre agora 

entender as mudanças ocorridas no âmbito da CVM no que diz respeito ao conflito de 

interesses, objeto do presente trabalho.  

Em que pese não se enquadrar na delimitação temporal que serviu de base para os 

estudos de casos do presente trabalho, é necessário, ao menos, traçar os principais fatos e 

aspectos do caso Tractebel16, pois foi a partir dele que se passou a argumentar que a CVM adota 

– como forma predominante – o posicionamento voltado à teoria formal de conflito de 

interesses (em que pese defender que tal posicionamento se alterou após o caso Linx, que será 

tratado neste trabalho).  

Importa-se saber, de início, que a Tractebel divulgou, em 21 de dezembro de 2009, 

fato relevante informando a aprovação, pelo seu Conselho de Administração, da proposta de 

aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Suez, detidas pela GDF, a qual 

também era controladora da Tractebel.  

 

 

Figura 1 – Situação de conflito do caso Tractebel 

 

 
 
16 Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo nº RJ2009-13179. Julgado em 09.09.2010. 
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Por meio de envio de ofício à Tractebel, a SEP manifestou o seu entendimento no 

sentido de que a acionista controladora, GDF, não poderia votar na assembleia geral convocada 

para deliberar a respeito da aquisição das ações da Suez, tendo em vista o quanto disposto no 

§1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações a respeito do impedimento do acionista votar 

em assembleia geral que possa beneficiá-lo de forma particular ou que tiver interesse conflitante 

com o da companhia.  

Após referida manifestação da SEP, a Tractebel formulou consulta para confirmar com 

o Colegiado da CVM o entendimento de que a GDF não estaria impedida de votar, pois a 

negociação dos termos da transação havia sido conduzida por um comitê especial independente, 

constituído nos moldes sugeridos pelo Parecer de Orientação n.º 3517, o que permitiria o 

exercício de voto de todos os acionistas, assegurando, assim, a independência da deliberação.    

Segundo alegado pela Tractebel, o comitê especial independente teria as seguintes 

características:  

1. seria criado pelo Conselho de Administração e seria composto apenas por 
administradores da Tractebel (que, em sua maioria, seriam independentes), incluindo 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da companhia; 
 
2. “teria como atribuição analisar e negociar, dentre outras matérias, qualquer 
projeto ou proposta de aquisição, pela Companhia a uma parte relacionada, incluindo 
o acionista controlador, de novo empreendimento ou empresa, seja mediante fusão, 
cisão, incorporação, incorporação de ações, compra e venda de ativos ou de ações.”18; 
 
3. “asseguraria “a definição independente das condições da transação, 
eliminando qualquer conflito de interesse material nas deliberações finais de sua 
aprovação19” 

Após a consulta, a SEP manteve o seu entendimento no sentido de impedimento de 

voto da GDF com fundamento no §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações.  

 
 
17  Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. Parecer de Orientação CVM 35 de 01.09.2008 
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare035.html  
18 Conforme descrito no Relatório do Diretor Alexsandro Broedel Lopes.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html  
19 Conforme descrito no Relatório do Diretor Alexsandro Broedel Lopes.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html 
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No âmbito do Colegiado, participaram da análise do caso: os Diretores Maria Helena 

dos Saltos Fernandes de Santana, Alexsandro Broedel Lopes (Relator), Eli Loria, Marcos 

Barbosa Pinto e Otavio Yazbek. 

Em síntese, o Relator Alexsandro Broedel Lopes alinhou-se à teoria do conflito formal 

de interesses e concluiu que  a GDF estaria impedida de exercer o seu direito de voto para 

deliberar sobre a celebração de contrato bilateral em que ela ou alguma de suas controladas 

figurava como contraparte; o comitê especial independente não seria suficiente para afastar a 

hipótese de impedimento de voto, tendo em vista, especialmente, a composição por membros 

do Conselho de Administração da própria Tractebel.   

Em seu voto, o Relator defendeu que, no caso concreto, os interesses contrapostos das 

partes estariam intrínsecos a própria operação em que se pretendia aprovar na assembleia. 

Considerando que o próprio texto de lei impede que o acionista que tiver interesse conflitante 

com o da companhia exerça o seu direito de voto, de fato, a GDF estaria impedida de votar em 

referida assembleia: 

44.  O acionista controlador possui interesses conflitantes (pelo menos 
potencialmente) em relação aos acionistas minoritários, em função de sua participação 
societária em ambas as companhias: compradora e vendedora. Este acionista 
controlador poderá então propor uma transação que terá um efeito em sua riqueza 
pessoal diferente do efeito para o acionista minoritário – isso decorre, obviamente, de 
suas participações em ambas as contratantes. É claro que o controlador poderá agir de 
forma proba no caso concreto e não se deixar contaminar pelo conflito de interesse. 
No entanto, o que o controlador fará no caso concreto não é o mais relevante. O 
importante é que o conflito potencial existe ex ante. Ou seja, não há como o 
minoritário saber qual será a postura do controlador. Sempre haverá a possibilidade 
de que o controlador se comporte de forma inadequada. É o que ocorre no contrato de 
seguros – de veículos, por exemplo. É impossível que a seguradora saiba ex ante qual 
será o comportamento do segurado. Por isso ela estabelece incentivos para que ele se 
comporte de forma a minimizar os riscos do sinistro – estabelecendo uma franquia, 
por exemplo.  

45. Ou seja, independente do comportamento do controlador ex post, existe o risco ex 
ante de que não se comporte segundo os interesses dos minoritários. (...)20 

 

 
 
20 Conforme descrito no Relatório do Diretor Alexsandro Broedel Lopes.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html  
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A Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, também apoiada na 

teoria formal de conflito de interesses, defendeu que o impedimento de voto nos casos em que 

o benefício particular, e a existência de interesses contrapostos do acionista e da companhia 

(em casos de celebração de contratos bilaterais) são identificados de forma ex ante, não fere o 

princípio majoritário que conduz às companhias:  

Nesse ponto, creio ser importante mencionar o argumento por alguns levantado de 
que a adoção de um exame de conflito de interesses do acionista controlador que 
independa da apuração do caráter prejudicial do voto exercido levaria a consequências 
inaceitáveis, pois subverteria o princípio majoritário que rege ordinariamente as 
sociedades anônimas. Contra esse argumento, não tenho como deixar de ressaltar que 
a proibição do voto em caso de conflito de interesses procura, a bem da verdade, 
proteger a regra da maioria. Sem dúvida, em situações normais, o acionista 
controlador está em condições para decidir o que é o melhor para a companhia, 
inclusive em função dos deveres fiduciários que lhe são atribuídos pela lei. No 
entanto, nos casos de conflito, justamente em razão dos incentivos que tem para 
exercer o direito ao voto em favor de outros interesses que aqueles da companhia, isso 
deixa de ser verdade e a regra da maioria já não funciona corretamente, ou melhor, só 
pode funcionar corretamente se essa maioria não for formada pela vontade do 
acionista controlador. Afinal, a legitimidade da assembleia para deliberar sobre os 
assuntos de interesse da companhia parte do pressuposto de que a maioria é capaz de 
expressar o que é melhor para a companhia, o que, evidentemente, nos casos de 
conflito, só pode ser atingido caso o acionista interessado esteja impedido de votar21.  

O Diretor Marcos Pinto, filiando-se também à corrente do conflito formal de interesses 

e defendendo que a celebração do contrato bilateral entre a Tractebel e a GDF se trataria de 

benefício particular, argumentou que o impedimento de voto em casos semelhantes não só não 

infringe nenhum princípio do Direito, mas decorre diretamente de um deles – o princípio da 

imparcialidade: 

7. Na verdade, a regra do impedimento de voto não é contrária a nenhum princípio 
geral de direito. Antes, ela decorre diretamente de um deles: o princípio da 
imparcialidade. Quando o acionista tem interesse conflitante numa deliberação, seu 
julgamento será naturalmente parcial, por melhor que ele se esforce. Para evitar isso, 
a lei o proíbe de votar, seja quando se trata de aprovar suas contas como administrador, 
seja quando se trata de avaliar bens de sua propriedade, "ou em quaisquer outras que 
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o 
da companhia22. 

 
 
21  Conforme descrito no Relatório da Diretora Maria Helena Santana.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html 
22  Conforme descrito no Relatório do Diretor Marcos Pinto.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html 
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O Diretor Otavio Yazbek, interpretando o caso concreto e entendendo que nele estaria 

evidente a existência de interesses conflitantes (e não hipótese de benefício particular) concluiu 

pelo impedimento do voto da GDF na operação de aquisições das ações da Suez e pela 

insuficiência do comitê independente especial afastar, por completo, o conflito: 

69. sem prejuízo do acima esclarecido acerca do caráter do conflito de interesses e 
mesmo das dificuldades de sua identificação em situações diversas, parece-me que o 
caso que ora se analisa trata de uma das hipóteses em que, em princípio, o conflito é 
evidente. Ao lado de outros contratos bilaterais, a alienação de bens, do controlador 
para a sociedade controlada parece-me ser, com efeito, um dos casos clássicos de 
contraposição de interesses, capazes de gerar impedimento de exercício do poder de 
voto. 

70. É bem verdade que naqueles casos em que, como aqui ocorre, a constituição desse 
tipo de relações contratuais seja inerente ao modelo de negócio da companhia, parece-
me perfeitamente factível criar mecanismos que permitam melhor lidar com a 
situação. Não que assim se eliminem propriamente e a priori todos os conflitos, claro. 
E é nesse sentido que vai a proposta trazida pela administração. 

71. Ocorre, porém, que a meu ver aquela proposta, trazida como medida inédita ao 
conhecimento deste Colegiado, não logrou assegurar que tal hipótese de conflito 
restasse adequadamente afastada ou mesmo mitigada. Acompanho assim, em toda a 
sua extensão, a análise e as conclusões do Diretor Relator, às quais remeto. Ademais, 
creio que se deve também, aqui, deixar reiteradas as diferenças entre a hipótese 
concreta e o Parecer de Orientação CVM nº 35, apontadas pelo Diretor Marcos 
Barbosa Pinto em seu voto – a opção por uma determinada solução organizacional 
deve guardar necessária coerência com os problemas que se quer resolver e, a bem da 
verdade, a inspiração no modelo do referido Parecer de Orientação parece-me, desde 
o início, um ponto de partida problemático23.  

O Diretor Eli Loria apresentou voto divergente e argumentou que a GDF não estaria 

impedida de votar na assembleia da Tractebel, convocada para deliberar a respeito da operação 

de aquisição de ações de sua controlada. Filiando-se à teoria do conflito material, o Diretor 

argumentou que a hipótese de conflito de interesses só poderia ser verificada ex post o exercício 

de voto: 

Em resumo, além das razões já expostas no voto vencedor proferido em processo 
anterior; do dever do acionista controlador de votar consoante o disposto no art. 115, 
caput, e no art. 116, parágrafo único; da permissão legal à companhia contratar com 
o acionista controlador em condições equitativas e dos deveres dos administradores 
de contratar no interesse da companhia; da orientação contida na Exposição de 
Motivos à lei societária pela prevalência do princípio majoritário; dos direitos do 
acionista de fiscalizar e de ser informado; das proteções que a lei societária confere 
especificamente ao acionista minoritário; das razões de veto à introdução de 
parágrafos no art. 115, em 2001, e da alteração do art. 256, em 1997, sem que 
houvesse menção ao §5º do art.8º; o meu convencimento pela prevalência da apuração 

 
 
23  Conforme descrito no Relatório do Diretor Otavio Yazbek.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Proc.RJ2009/13179. Julgamento em 09.09.2010.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html 



29 
 
 

 

29 
 

do conflito ex post se dá, ainda, pelo remédio que a lei prevê para o voto em conflito: 
o recurso ao Poder Judiciário para pleitear a anulação da AG por aquele acionista que 
se considerar prejudicado, no prazo prescricional de 2 anos24. 

Assim, o Colegiado deliberou, por maioria, responder à consulta da Tractebel no 

seguinte sentido: (i) a GDF estaria impedida de exercer o seu direito de voto para deliberar 

sobre a aquisição da totalidade das ações da Suez; e (ii) na hipótese, a criação de comitê especial 

independente não seria suficiente para obstar o impedimento de voto nos termos do §1º do art. 

115 da Lei das Sociedades por Ações.  

Como adiantado nos tópicos acima, foi a partir do julgamento deste caso que se passou 

a adotar no âmbito da CVM o entendimento predominante voltado à teoria formal de conflito 

de interesses, apoiando-se no entendimento que o art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações 

estabelece o impedimento de voto de forma ex ante nas hipóteses em que haja conflito de 

interesses; em especial, quando o conflito passa a ser diagnosticado de forma evidente – como, 

por exemplo, na celebração de contratos bilaterais entre a companhia controlada e sua 

controladora (direta ou indireta). 

 

 

 

 

 

  

 
 
24 Conforme descrito no Relatório do Diretor Eli Loria.  Comissão de Valores Mobiliários. Proc.RJ2009/13179. 
Julgamento em 09.09.2010.  Em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2010/20100909_R1/20100909_D09.html 
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4 Descrição das decisões tomadas no âmbito da CVM 

4.1 Caso Eneva 

O processo administrativo em questão originou-se de uma consulta realizada pelo 

acionista minoritário da Eneva, o FIA Dinâmica, a respeito de eventual impedimento de voto 

de Eike Batista e E.ON na assembleia geral extraordinária convocada para deliberar a respeito 

da operação de aumento de capital da Eneva, prevista no PRJ e de supostas irregularidades na 

fixação de preço e emissões das ações25. 

O referido aumento de capital estava inserido no contexto do PRJ da Eneva – aprovado 

pelos credores e homologado judicialmente na forma da Lei 11.101/2005 -, que previa, entre 

outras medidas de reestruturação, a conversão de certos créditos em ações da companhia.   

No caso, o aumento do capital da Eneva poderia ser integralizado das seguintes 

formas: (i) em dinheiro; (ii) por meio da realização de ativos; e (iii) por meio da capitalização 

de créditos detidos por credores da companhia.  

Ainda, o PRJ dispôs que; (i) a E.ON subscreveria, por meio da realização de ativos de 

sua propriedade, o equivalente a R$ 240.000.000,00 em ações da companhia; (ii) o BTG e a 

Petra integralizariam ações por meio de ativos no montante de R$ 688.1000.000,00 e R$ 

377.459.220,00.   

No mais, o PRJ previu que o aumento seria integralizado pelos créditos detidos do 

Banco Citibank S.A., BTG e Itaú e, ainda, pelos créditos detidos pela acionista E.ON., que 

também era credora da companhia.   

Paralelamente ao PRJ,  a E.ON, o  BTG , o Itaú, a Petra e o Eike Batista, bem como 

suas sociedades controladas, celebraram uma Carta de Confirmação de Apoio por meio do qual 

se estabeleceu que, caso não houvesse quórum necessário para a aprovação da realização de 

ativos da E.ON no âmbito do aumento de capital, as partes precisariam convocar uma nova 

assembleia para deliberar sobre a aprovação de outro aumento, sendo que Eike Batista, BTG, 

Petra e Itaú cederiam “proporcionalmente a quantidade de ações que vierem a deter após o 

 
 
25 Comissão de Valores Mobiliários. Processo RJ/2015/5021. Julgado em 25.08.2015.  Decisão e votos dos 
Diretores.  Em: http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html  
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aumento de capital previsto no PRJ, seus respectivos direitos de preferência na subscrição das 

ações emitidas no âmbito desse segundo aumento de capital, permitindo assim que os ativos de 

propriedade da E.ON fossem incorporados à Eneva”26.   

No que diz respeito ao impedimento de voto da E.ON., o FIA Dinâmica argumentou 

que a acionista estaria impedida de votar, haja vista que, em razão de sua condição de credora 

da Eneva e de detentora de ativos que nela seriam aportados, obteria o benefício particular na 

deliberação a respeito do aumento de capital, pois sua opção de integralização no capital não 

seria compartilhada com os demais acionistas da Eneva. 

Segundo a área técnica da CVM, se a E.ON, ou veículos de investimento por elas 

controlados, votasse na capitalização de bens e créditos detidos direta, ou indiretamente, pelos 

credores, estaria deliberando sobre a avaliação de seus próprios bens e, portanto, estaria 

impedida de votar em razão do disposto no art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações.  

Tendo em vista esse cenário, o FIA Dinâmica requereu a manifestação do Colegiado 

no que diz respeito ao impedimento da E.ON., e de seus veículos de investimento, na 

deliberação de aumento do capital social da Eneva, levando-se em consideração a existência de 

benefício particular da acionista em razão de sua condição de credora e detentora de ativos que 

seriam aportados na companhia em decorrência do aumento de capital. 

 

 
 
26  Conforme descrito no Relatório do Diretor Relator Pablo Renteria. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 
25.08.2015.  Em:  https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html:  
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       Figura 2 – Aumento de Capital previsto no PRJ da Eneva 

 

 

Figura 3 – Situação de potencial conflito de interesses 

 

No que diz respeito ao alegado impedimento de voto de Eike Batista, o FIA Dinâmica 

argumentou que (i) tal acionista possuiria estreita relação com os credores BTG e Itaú que, além 

de serem credores da Eneva, eram também credores relevantes de Eike Batista; (ii) nos termos 

do Acordo de Acionistas celebrado previamente entre o acionista e a E.ON. e a disposição que 

previa a votação de ambos em único bloco, o impedimento de voto da E.ON acarretaria, 

consequentemente, o impedimento de voto de Eike Batista.  

 O entendimento da área técnica foi de que não seria possível identificar fatos 

que pudessem impedir o voto de Eike Batista; e a E.ON e os veículos de investimento por ela 

controlados estariam impedidos de deliberar sobre a capitalização dos bens e créditos dos 

credores, que assumiram, por meio da Carta de Confirmação, o compromisso de posteriormente 

aprovar a capitalização de bens e créditos da E.ON.  
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Participaram do julgamento dos recursos, os Diretores da CVM Leonardo Pereira 

(Presidente), Pablo Renteria (Relator) e Gustavo Rabelo Tavares Borba.  

4.1.1 Pablo Renteria (Relator) – O elemento subjetivo e objetivo para caracterizar o 
impedimento de voto 

No que diz respeito ao impedimento de voto da E.ON. quanto à aprovação dos laudos 

de avaliação dos bens dos credores, o Diretor Pablo Renteria discordou da SEP por duas razões: 

uma de ordem técnico interpretativa, outra que diz respeito à interpretação da SEP das 

circunstâncias em concreto:  

65.  Sobre o alegado impedimento de voto da E.ON. no âmbito da assembleia geral 
de acionistas, a SEP iniciou sua análise destacando que, no seu entendimento, não 
deve prosperar o argumento do FIA Dinâmica de que a E.ON seria a única acionista 
titular de créditos e ativos passíveis de utilização para subscrição de ações no aumento 
de capital e que, se não forem utilizados para essa finalidade, perderiam sua 
atratividade.  

66. Isso porque, para a área técnica, essa posição diferenciada da E.ON. não resulta 
em benefício particular caso os créditos e ativos em questão estiverem devidamente 
avaliados. Nesse sentido, a Lei nº 6.404/1976 já trata dessa questão ao vedar o 
exercício de voto ao acionista nas deliberações acerca da avaliação dos bens com que 
concorrer para a formação do capital social27.   

 O Relator fundamentou seu voto argumentando que, para que haja hipótese de 

impedimento de voto de um acionista, é necessário o preenchimento de um requisito subjetivo, 

que diz respeito a quem estaria impedido de votar; e outro objetivo que diz respeito à situação 

fática, na qual é possível verificar hipótese de impedimento de voto.  

No que diz respeito à deliberação quanto ao laudo de avaliação, o acionista a quem 

poderá recair diretamente tal impedimento é aquele titular de direitos sobre os bens objeto do 

laudo de avaliação.   

Entretanto, em uma interpretação finalística da norma, é necessário estender tal 

impedimento a todos os acionistas que, em virtude de arranjos societários ou contratuais, seriam 

influenciados de forma preponderante pelo titular dos direitos sobre os bens avaliados. Ainda, 

tendo em vista o requisito objetivo, a hipótese de impedimento de voto deveria recair na 

deliberação da assembleia geral que decida o laudo de bens do acionista.  

 
 
27  Conforme descrito no Relatório do Diretor Relator Pablo Renteria. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 
25.08.2015.  Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
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Portanto, segundo o Relator, a hipótese de impedimento do voto em apreço: 

“(i)alcança o acionista titular dos bens avaliados e os demais acionistas cuja vontade se sujeita 

a influência preponderante daquele e (ii) incide na deliberação assemblear em que for apreciado 

o laudo de avaliação dos referidos bens”28. 

Partindo-se dessa premissa, o Relator – em que pese concordar com a conclusão final 

que diz respeito ao impedimento do voto da E.ON. – entendeu que a SEP procurou aplicar 

hipótese de impedimento de voto na deliberação, não aquela que objetivamente se poderia 

aplicar, ou seja, na deliberação a respeito da aprovação dos laudos de avaliação dos ativos do 

acionista potencialmente impedido.  

No mais, o Relator discordou da interpretação da SEP, que entendeu que: 

22. No entendimento da SEP, a Carta de Confirmação de Apoio, subscrita por E.ON, 
BTG, Petra, Itaú e Eike Batista, bem como os veículos de investimento detidos por 
este acionista, consubstanciaria um arranjo por meio do qual a E.ON teria se 
comprometido a aprovar o aumento de capital, a capitalização dos ativos dos credores 
e os respectivos laudos de avaliação, em troca do compromisso assumido por esses 
últimos de aprovar a capitalização dos ativos da E.ON e os respectivos de laudos de 
avaliação em um futuro aumento de capital, a ser realizado em uma segunda 
assembleia de acionistas, quando os credores já teriam assumido o controle acionário 
da Companhia. Assim, por meio desse arranjo, bastaria à E.ON aprovar o aumento de 
capital e os laudos de avaliação dos credores para que, em contrapartida, o seu próprio 
laudo fosse aprovado no segundo aumento de capital.29  

Para Pablo Renteria, na realidade, tanto o PRJ, como a Carta de Confirmação de 

Apoio, deu-se no âmbito do regime recuperacional da companhia. Foi nesse contexto que a 

previsão de realização do aumento de capital e dos compromissos assumidos pela E.ON e seus 

credores BTG e Petra para efetivação da subscrição das ações.  Defendeu assim, que as 

disposições contratuais não poderiam ser vistas como um “acordo espúrio voltado a permitir 

por meio de aprovações cruzadas que o acionista vote na avaliação de seus próprios bens”.  

No que diz respeito à deliberação a respeito do aumento de capital, o Relator entendeu 

que não haveria caracterização de benefício particular da E.ON., tendo em vista que, (i) não 

haveria provas suficientes para se concluir que o PRJ e o aumento de capital foram acordados 

para beneficiar a E.ON em prejuízo aos demais acionistas; e (ii) o aporte de ativos e créditos 

 
 
28  Conforme descrito no Relatório do Diretor Relator Pablo Renteria. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 
25.08.2015.  Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
29  Conforme descrito no Relatório do Diretor Relator Pablo Renteria. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 
25.08.2015.  Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
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detidos pelo acionista não deve ser motivo para, por si só, acarretar o seu impedimento de voto 

acerca do aumento de capital. Entendeu, assim, que não estaria comprovado o benefício 

particular apto a proibir a E.ON de exercer o direito de voto nas deliberações relacionadas ao 

aumento de capital da Eneva, com exceção à deliberação de avaliação do laudo sobre a 

avaliação de bens que pretenderia integralizar as ações da companhia.  

No que diz respeito ao potencial impedimento de voto de Eike Batista, Pablo Renteria 

argumentou que (i) Eike Batista não estaria impedido de votar favoravelmente ao aumento de 

capital em razão da cláusula de votação em bloco prevista no acordo de acionistas da Eneva; e 

(ii) não há provas suficientes que justificassem o impedimento de voto de Eike Batista, tendo 

em vista a sua relação com os credores, que subscreveriam as novas ações da companhia.  

Assim sendo, Pablo Renteria concluiu que: 

(i) não está comprovado o benefício particular nem a incidência de outra hipótese 
legal de impedimento de voto hábil a proibir a E.ON de votar qualquer das 
deliberações relativas ao aumento de capital da Eneva a ser deliberado na assembleia 
geral de acionistas de 26.08.2015, à exceção da deliberação acerca da aprovação do 
laudo de avaliação dos bens com que concorrer para referido aumento;  

(ii) não está comprovado o benefício particular nem a incidência de outra hipótese 
legal de impedimento de voto hábil a proibir Eike Batista de votar em qualquer 
deliberação acerca do referido aumento de capital.30  

 

4.1.2 Leonardo Pereira (Presidente) – A relação umbilical entre as duas deliberações 
analisadas 

O Presidente Leonardo Pereira, acompanhando as conclusões da SEP a respeito do 

impedimento de voto da E.ON, apresentou voto divergente do Relator, tendo em vista, que a 

segunda deliberação implicaria para a E.ON, em última análise, na avaliação dos seus próprios 

bens. 

O Presidente argumentou que as circunstâncias fáticas do caso indicaram que havia 

uma relação “umbilical” entre as duas deliberações. Afirmou que a convocação da segunda 

assembleia, caso se materializasse, é, em última instância, a aprovação do laudo da E.ON.  Ou 

 
 
30  Conforme descrito no Relatório do Diretor Relator Pablo Renteria. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 
25.08.2015.  Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
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seja, caso concreto, na realidade, demonstrou que se trata de uma única deliberação, embora 

realizada em momentos diferentes.  

Assim posto, considerando inexistir independência do acionista em votar os termos 

propostos na capitalização de seus próprios ativos, a hipótese de impedimento de voto, sob a 

ótica daquele Diretor, pareceria certa: 

18.   No meu entendimento, a essência subjacente à estrutura descrita acima, bem 
como os objetivos que se pretende atingir com ela (ainda que legítimos, ao que me 
parece), conduz à conclusão de que a situação fática está, sim, compreendida na 
vedação de que trata a primeira parte do §1º do art. 115 – isto é, a aprovação do laudo 
de avaliação relativos aos seus próprios bens – considerando, sobretudo, objetivo do 
legislador ao vedar a participação do acionista em deliberações desta natureza.   

19. De todo modo, em minha opinião, ainda que fosse afastado o impedimento de voto 
da E.ON. nos moldes propostos pela SEP, mesmo assim o referido acionista estaria 
impedido de votar, nos termos do art. 115, §1º. Parecem-me nítidos os incentivos da 
E.ON para aprovar o laudo dos Credores uma vez que, dessa aprovação, decorre a 
realização de novo conclave com a aprovação pré-acordada, pelos Credores, do laudo 
referente aos ativos da própria E.ON.  

20. Há, portanto, um interesse secundário, além da simples aprovação de um laudo, 
no resultado da primeira deliberação. Esse interesse (não necessariamente ilícito) 
lança dúvidas sobre a real motivação do acionista já que sua decisão na AGE de 26.08 
poderia estar sendo orientada por esse interesse secundário (aprovação de seus 
próprios laudos pelos Credores).31  

 

Visto que a interpretação do caso indica que, na realidade, o impedimento se refere à 

hipótese em que o acionista estaria aprovando a própria avaliação de seus ativos que concorreu 

com o capital, não é necessário entrar no mérito do benefício ou prejuízo das operações 

previstas no PRJ e na Carta de Confirmação de Apoio, tratando-se o caso de clara incidência 

de hipótese de impedimento de voto apregoado pelo art. 115, §1º da Lei das Sociedades por 

Ações.   

 

4.1.3 Diretor Gustavo Borba – Necessidade de segurança jurídica e predominância do 
entendimento predominante da CVM 

 

 
 
31 Conforme descrito no Relatório do Diretor Leonardo Pereira. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 25.08.2015.  
Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
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O Diretor Gustavo Tavares Borba, por razões de segurança jurídica e baseado no 

entendimento predominante da CVM, atribuiu ao caso a ótica formalista, argumentando que o 

contexto fático geraria, formalmente, uma hipótese de conflito de interesses nos termos do art. 

115, §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações: 

Essa configuração fática geraria, na linha formalista, situação de conflito de interesse, 
uma vez que a incorporação de bem de sua propriedade, por valor previamente 
determinado “dependeria” da aprovação do aumento de capital com créditos e bens 
de BTG, Itaú e Petra, posto que estes, ao assumirem a maior parte do capital votante, 
já estariam vinculados à aprovação da incorporação dos bens da E.ON por um 
determinado preço. 

Não se está, com isso, dizendo que haveria intenção de benefício irregular e conluio 
com os credores, mas apenas que, formalmente, configurou-se situação que se 
enquadra no §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que a 
aprovação do aumento de capital com os créditos acarretaria, por obrigação 
contratual, a posterior incorporação de bem do acionista E.ON por valor já 
determinado – se o acionista não pode diretamente deliberar sobre a avaliação do bem 
de sua propriedade objeto de integralização, também não poderá indiretamente, 
através de carta de compromisso com os futuros acionistas32.  

 

Assim, reconhecendo que o caso seria de complexa análise e, tendo em vista a relação 

com a própria recuperação judicial da Eneva, o Diretor Gustavo Borba acompanhou o voto de 

Leonardo Pereira. 

4.1.4 Conclusão – Ausência de impedimento de voto de Eike Batista e impedimento de 
voto da E.ON nas deliberações 

O Colegiado da CVM entendeu, por unanimidade, pela não comprovação de benefício 

particular ou incidência de hipótese legal de impedimento de voto hábil a proibir Eike Batista 

de votar nas deliberações sobre referido aumento de capital. E, por maioria, pelo impedimento 

de voto da E.ON nas deliberações relacionadas ao aumento de capital e à aprovação do laudo 

de bens dos credores BTG e Petra.  

 

 
 
32 Conforme descrito no Relatório do Diretor Gustavo Borba. Proc. RJ2015/5021. Julgamento em 25.08.2015.  
Em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html 
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4.2 Caso EMAE 

O processo administrativo não sancionador, envolvendo a EMAE33, originou-se de 

reclamações apresentadas por acionistas preferencialistas que questionaram a existência de 

potencial situação de conflito de interesses do Estado de São Paulo em votar em assembleia 

extraordinária, que seria realizada em 14.06.2017, para deliberar sobre (i) a proposta de acordo 

com a SABESP para encerramento de litígios relacionados a retirada de água de reservatórios 

de propriedade da EMAE; e (ii) a eleição de membro efetivo do conselho fiscal.  

Ressalta-se que a EMAE e a SABESP eram companhias abertas controladas pelo 

Estado de São Paulo, o qual possuía 20,26% do capital social da SABESP e, diretamente 97,6% 

das ações ordinárias e 0,2% das ações preferenciais da EMAE. Ainda, de forma indireta, o 

Estado de São Paulo possuía o restante das ações ordinárias, totalizando 39,9% do capital social 

da EMAE.  

Assim, o acordo que se pretendia deliberar no âmbito da assembleia geral 

extraordinária, convocada para 14.06.2017, encerraria os litígios originados entre a SABESP e 

a EMAE em razão da SABESP ter prosseguido com a retirada de águas de alguns reservatórios 

da EMAE, afetando a geração de energia elétrica pela empresa e causando-lhe prejuízo.  

 

Figura 4 - Situação de potencial conflito de interesses do caso EMAE 

 

 
 
33 Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM nº 19957.005749/2017-29. Julgamento em 
26.09.2017. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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Os acionistas preferencialistas da EMAE apresentaram reclamação argumentando que 

o Estado de São Paulo se encontraria em conflito de interesses para deliberar a respeito de 

referido acordo, considerando, em especial, sua posição de acionista da SABESP.  

O Estado de São Paulo, por sua vez, informou que não se absteria de votar sob os 

seguintes fundamentos: (i) o acordo não privilegiaria o Estado de São Paulo de forma 

diferenciada em relação aos demais acionistas da EMAE e SABESP e, sendo assim, não haveria 

benefício particular ou interesse conflitante para justificar o impedimento de voto nos termos 

do art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não haveria celebração de contrato 

bilateral entre o acionista e a companhia; (iii) a aprovação do acordo poderia ser equiparada à 

deliberação sobre a incorporação de duas companhias sujeitas a controle comum e, para a CVM, 

o fato de o acionista controlador ter participação maior no capital da companhia incorporada, 

ou incorporadora, não caracterizaria a hipótese genérica de benefício particular ou interesse 

conflitante; (iv) haveria neutralidade do Estado de São Paulo em relação a celebração do acordo, 

haja vista que os administradores da EMAE e da SABESP negociaram de forma autônoma e 

independente; (v) a matéria não seria privativa da assembleia geral e poderia ter sido decidida 

pelo conselho de administração; e (vi) a aprovação do acordo pela ANEEL reforçaria o caráter 

equitativo da transação. 

A SEP manifestou entendimento no sentido de que o voto do Estado de São Paulo não 

poderia ser contabilizado para fins de aprovação do acordo no âmbito da assembleia geral 

extraordinária: 

 

Visualizar como que o Estado de São Paulo se insere concomitantemente na condição 
de controlador das duas companhias que buscam o acordo ajuda a compreender como 
que ele terá necessariamente um interesse conflitante com uma delas. Afinal, se no 
acordo a ser aprovado as companhias possuem interesses diametralmente opostos 
(afinal, uma busca maximizar o valor do pagamento enquanto a outra busca minimizá-
lo), é simplesmente impossível o Estado de São Paulo, na condição de acionista estar 
alinhado com ambos os interesses simultaneamente e, no caso concreto, o conflito de 
interesses acontece na sua condição de sócio da EMAE.” 

  (...) 

Novamente, ressalta-se que o objetivo do impedimento de voto não é, obviamente, 
impedir a realização de negócios que sejam benéficos para a companhia. O que o 
impedimento de voto faz, na verdade, é tão somente afastar da deliberação aquele 
acionista que tenha interesses conflitante com o da companhia sobre o tema, 
reconhecendo que são os demais acionistas que estarão em condições de escolher a 
solução que melhor represente o interesse social da companhia. Em outras palavras, 
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se há ganho esperado para a EMAE na aprovação do acordo, é de esperar que os 
acionistas não impedidos de votar o aprovarão de forma independente34.  

 

Em síntese, a SEP defendeu que os interesses patrimoniais do Estado de São Paulo na 

SABESP seriam superiores ao da EMAE tendo em vista a sua participação nas companhias e, 

por isso, quanto menor fosse o valor pago pela SABESP à EMAE, mais benéfico seria o acordo 

ao Estado de São Paulo. 

O Estado de São Paulo recorreu da decisão da SEP sob os seguintes argumentos: (i) 

haveria impedimento de voto apenas se tratasse de interesse conflitante direto entre acionista e 

companhia; (ii) o impedimento estaria restringindo o exercício de voto por acionistas com 

portfólio diversificado de ações; (iii) considerando que não há previsão legal e nem estatutária 

a respeito do direito de voto dos preferencialistas, o entendimento da SEP inviabilizaria a 

deliberação do acordo; (iv) o impedimento estaria afastado em razão da aplicação, por analogia, 

dos art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações; e (v) a solução para casos em que todos os 

acionistas com direito a voto estariam impedidos seria o conflito material de interesses.  

Participaram do julgamento do recurso do Estado de São Paulo os Diretores Leonardo 

Pereira (Presidente-relator), Pablo Renteria, Gustavo Rabelo Tavares Borba, Gustavo Machado 

Gonzales e Henrique Balduino Machado Pereira. 

4.2.1 Leonardo Gomes Pereira (Presidente e Relator) – Conflito de Interesses 
intrínseco à própria condição de acionista controlador  

O Presidente manifestou a sua concordância com a decisão proferida pela SEP no 

sentido de haver conflito de interesses do Estado de São Paulo na deliberação sobre o acordo a 

ser celebrado entre a EMAE e a SABESP, sendo que a verificação de circunstâncias de 

impedimento de voto deveria ser realizada antes da deliberação em assembleia, filiando-se, 

nesse caso, à corrente do conflito formal de interesses.  

 
 
34 Conforme Manifestação da Área Técnica.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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Segundo Leonardo Pereira, a situação de conflito de interesses em referido caso seria 

intrínseca à própria condição de acionista controlador do Estado de São Paulo, pouco 

importando o percentual de participação acionária em ambas as companhias. Nessa linha, 

defendeu que sempre que houver uma transação entre sociedades sob controle comum haveria 

impedimento do voto do acionista controlador: 

18. Também segundo os precedentes, interesse conflitante não implica 
necessariamente, um interesse irreconciliável, com o da companhia. Na realidade, 
quando um acionista se encontra em situação de conflito de interesses, o que se 
pretende dizer é que aquela pessoa não possui a isenção ou o ceticismo suficiente para 
assegurar que a decisão seja tomada de maneira imparcial, pois já outros interesses 
externos envolvidos.  

19.  No caso concreto, que envolve uma transação entre sociedades sob controle 
comum, a existência do conflito de interesses é bastante evidente, pois o Recorrente, 
na condição de controlador das Companhias, deve exercer o seu poder de controle em 
benefício e no interesse de cada uma delas, nos termos fixados pelo parágrafo único 
do art. 116 da Lei 6.404. 

20.  E, em uma situação de negociação de pagamento de indenização entre agentes 
econômicos racionais, é de se esperar que o devedor busque minimizar a sua saída de 
caixa e, o credor, maximize o valor que lhe é devido. Sob esse ponto de vista, é 
logicamente impossível que o mesmo acionista esteja alinhado e comprometido com 
ambos os interesses ao mesmo tempo. 

(...) 

22.  Gostaria de ressaltar que, ao meu ver, esse impedimento é intrínseco à relação 
acionária mantida pelo Recorrente nas Companhias, independentemente da discussão 
sobre o tamanho das participações detidas nas mesmas.35  

 

No mais, no que diz respeito ao argumento do Estado de São Paulo a respeito da 

independência da administração das companhias para negociar referidos acordos, Leonardo 

Pereira argumentou que tal argumento não seria capaz de neutralizar o conflito de interesses 

existente: 

 

24. Também entendo que o conflito subsiste ainda que o Acordo tenha sido negociado 
pela administração das Companhias, teoricamente, no melhor interesse das sociedades 
que administram, em linha com seus deveres fiduciários, notadamente de diligência e 

 
 
35 Conforme Relatório de Leonardo Pereira.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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de lealdade, e nos termos do art. 245 da Lei 6.404, pois o impedimento de voto decorre 
da lei (art. 115, §1º da Lei 6.404) e não pode ser afastado desse caso concreto. 36   

No que diz respeito ao fato de o Estado de São Paulo também ser titular de 100% das 

ações com direito de voto, o Presidente-relator entendeu que o impedimento é uma 

determinação legal a ser obedecida independentemente da classe de ações. Neste ponto, 

baseando-se em precedentes da CVM37, entendeu ser possível a convocação geral especial para 

que os acionistas preferencialistas possam decidir sobre o acordo: 

 

27. Ocorre que, no presente caso, o acionista impedido também é o titular de 100% 
das ações ordinárias e, em tese, seria o único legitimado a participar da assembleia, 
pois as ações preferenciais de emissão da EMAE possuem direito de voto. Não 
obstante, como já mencionado, o impedimento de voto é uma determinação legal, 
devendo prevalecer independentemente desta circunstância. 

28. Cumpre ressaltar que a situação não é inédita, sendo que, no passado, já se adotou 
soluções viáveis em casos semelhantes. Quando os titulares de ações ordinárias foram 
impedidos de votar em decorrência de conflito de interesses ou benefício particular, a 
solução adotada foi a convocação de uma assembleia geral especial para que os 
acionistas preferencialistas, que não estavam em situação de impedimento, pudessem 
decidir sobre a operação. 38 

 

4.2.2 Diretor Pablo Renteria – Existência de interesse conflitante do Estado de São 
Paulo haja vista ser acionista controlador de ambas as partes do acordo 

O Diretor Pablo Renteria acompanhou o entendimento do diretor-presidente e votou 

pela improcedência do recurso. Para Pablo Renteria, na situação em questão, não se 

vislumbraria hipótese de benefício particular do Estado de São Paulo, uma vez que o acordo 

não ofereceria ao acionista em questão uma vantagem exclusiva distinta dos demais acionistas.   

Segundo aquele Diretor, a necessidade de impedimento de voto do Estado de São 

Paulo se justificaria em razão da existência de interesse conflitante com a companhia: 

4. O presente caso deve ser examinado à luz do art. 115, §1, in fine, que proíbe o 
acionista de exercer o direito de voto na deliberação “em que tiver interesse conflitante 

 
 
36 Conforme Relatório de Leonardo Pereira.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
37 Processo Administrativo CVM nº RJ2009/5811, apreciado na reunião de 28.7.2009. 
38 Conforme Relatório de Leonardo Pereira.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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com o da companhia”. Em linha com a posição que vem sendo adotada pela CVM 
desde o Processo Administrativo nº RJ2009/13179, o conflito de interesses configura-
se quando o acionista tiver na deliberação interesse oposto ao paralelo ao da 
companhia, que coloca em xeque a sua isenção para votar no melhor interesse daquela. 

5. Como já salientado por este Colegiado, para que conduza ao impedimento de voto, 
tal interesse deve ser flagrante e, no caso em apreço, quer me parecer que o conflito 
incorrido pelo Estado de São Paulo é mesmo evidente haja vista ser acionista 
controlador de ambas as partes do acordo. Desse modo, em razão dos deveres e 
responsabilidades inerentes a essa posição encontra-se obrigado a zelar tanto pelo 
interesse de uma como da outra. Vale dizer que lhe cumpre apreciar a transação sob 
perspectivas que, como em qualquer negócio sinalagmático, afiguram-se antagônicas; 
de um lado, a do credor, que busca a mais ampla satisfação da sua pretensão 
patrimonial, e de outro, a do devedor, que, em contrapartida procura reduzir o valor 
do desembolso a ser feito39.   

No mais, Pablo Renteria rebateu o argumento do Estado de São Paulo que a existência 

de conflito de interesses somente se identificaria caso o negócio a ser deliberado fosse celebrado 

entre o acionista e a companhia: 

7. Não concordo com o argumento do recurso segundo o qual o conflito de interesses 
se limitaria à hipótese na qual o acionista é parte contratante do negócio a ser firmado 
pela companhia aberta. Tal entendimento não tem amparo legal e deixa de reconhecer 
o interesse evidente e relevante que o controlador tem na sociedade que controla. Uma 
vez admitido que o controlador está impedido de votar na deliberação a respeito do 
negócio sinalagmático que pretende firmar diretamente com a companhia, parece-me 
forçoso concluir, na mesma direção, que o controlador deve abster-se de votar em 
relação ao acordo envolvendo a companhia e a sociedade sob controle comum40.. 

No que diz respeito ao fato do Estado de São Paulo ser titular de todas as ações de 

direito de voto de emissão da EMAE, Pablo Renteria argumentou que não via no caso em 

questão situação análoga daquela prevista no §2º do art. 115 da Lei das Sociedades de Ações 

que prevê que “se todos os subscritores forem condôminos de bens com que concorreram para 

a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, (...)”: 

 

10. No entanto, não vejo analogia entre a situação descrita nos autos e a referida 
hipótese normativa, que afasta o impedimento legal de voto quando todos os 
acionistas forem condôminos do bem usado na subscrição de ações. Identifica-se 
nessa fattispecie a exata correspondência entre acionistas impedidos e atingidos pelos 

 
 
39 Conforme Relatório de Pablo Renteria.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
 
40 Conforme Relatório de Pablo Renteria.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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efeitos da deliberação, a qual, contudo, não se verifica no caso em apreço, haja vista 
o acordo a ser firmado com a SABESP atingir os interesses patrimoniais não do titular 
das ações ordinárias, mas também dos acionistas preferencialistas.  

11. Quanto ao argumento de que o impedimento de voto inviabilizaria a consumação 
da transação, convém observar, primeiramente, que a realização da assembleia se 
afigura no caso em apreço facultativa, não sendo exigida pela lei ou pelo estatuto da 
EMAE. A submissão da eficácia do acordo à aprovação assemblear, como explica o 
recurso, foi estipulada por iniciativa da administração da companhia, por “excesso de 
zelo” como medida destinada a legitimar a comutatividade do negócio. 

12. Logo se vê, portanto, que o impedimento de voto do Estado de São Paulo em nada 
tolhe a capacidade da administração da EMAE em firmar acordo com a SABESP, de 
modo a pôr fim à disputa que opõe as duas companhias.  

13. Em segundo lugar, não me parece que o cumprimento do acordo tenha se tornado 
impossível. Ao apreciar situações similares, em que também havia se identificado o 
impedimento de voto em relação à totalidade das acionistas ordinarista, este 
Colegiado já reconheceu que a operação poderia ser concluída mediante a realização 
de assembleia especial de preferencialistas, independentemente da previsão 
estatutária 41.  

 

4.2.3 Diretores Henrique Machado e Gustavo Machado Borba – Posição de acionista 
como contraparte à companhia 

O Diretor Henrique Machado também concluiu pelo impedimento de voto do Estado 

de São Paulo, acompanhando o entendimento do Diretor Pablo Renteria. 

O Diretor Gustavo Borba, apesar de entender pela existência de conflito formal de 

interesses no caso em questão, ponderou que a responsabilidade principal pela análise da 

operação deveria ser imputada, primeiramente, à administração da companhia, que tem o dever 

de zelar pela comutatividade dos negócios: 

9. O acordo entre SABESP e EMAE enquadra-se inequivocadamente no conceito de 
negócio entre partes relacionadas, uma vez que ambas as sociedades são controladas 
pela mesma pessoa, razão pela qual os administradores das companhias envolvidas 
estão submetidos ao padrão de análise previsto no art. 245 da LSA (...). 

10. Assim, já de plano, constata-se que, por determinação legal, a responsabilidade 
principal e inexorável pela verificação da estrita comutatividade do negócio celebrado 
entre as partes relacionadas (EMAE e SABESP) será da Administração das 
companhias envolvidas. 

(...) 

 
 
41 Conforme Relatório de Pablo Renteria.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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11. Desse modo, o papel desempenhado pelos administradores na negociação de 
transação entre partes relacionadas é fundamental para assegurar que os interesses da 
Companhia e dos minoritários sejam preservados e que os termos do acordo reflitam 
condições equitativas e razoáveis, em sintonia com as condições que seriam adotadas 
em negócio entre partes não relacionadas. 

(...) 

14. Ademais, submetendo a questão à assembleia, o eventual impedimento de voto do 
controlador remeteria a questão para ser decidida pelos minoritários, que geralmente 
possuem menor acesso às informações necessárias para a aferição da estrita 
comutatividade do negócio, o que demonstra que a mera transferência da decisão aos 
minoritários também possui suas deficiências e limitações42.  

 

Ainda, argumentou que o caso em questão se enquadraria na caracterização do conflito 

de interesses como no caso Tractebel, em que a mera posição do acionista como contraparte já 

configuraria, por si só, situação de conflito de interesses.    

Segundo o Diretor, seria possível identificar situação de conflito de interesses apenas 

em razão das circunstâncias fáticas específicas do caso em questão: 

30. Acredito que a configuração do impedimento de voto, em casos como o presente, 
que não envolvem interesses manifestamente antagônicos (“contraparte”), ainda 
necessita maior aprofundamento e discussão, considerando, entre outros, aspectos 
relacionados ao grau de participação societária, a relevância do negócio a ser 
apreciado e os mecanismo que podem ser adotados para mitigar o conflito43..  

 

No mais, apesar de entender que o Estado de São Paulo se encontraria em situação de 

conflito de interesses, argumentou que deveria se aplicar por analogia a regra do §2º do art. 115 

e do §6° do art. 134 da Lei das Sociedades por Ações, de modo que o impedimento de voto 

deveria cessar quando todos os possíveis votantes estivessem em situação de conflito de 

interesse. Isto porque contestou que o caso em questão se enquadraria na caracterização do 

conflito de interesses, como no caso Tractebel, em que a mera posição do acionista como 

contraparte já configuraria, por si só, situação de conflito de interesses.  

 
 
42 Conforme Relatório de Gustavo Borba.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 12.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170912_R1/20170912_D0728.html 
43 Conforme Relatório de Gustavo Borba.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 12.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170912_R1/20170912_D0728.html 
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32. Não obstante a conclusão sobre a configuração do conflito de interesses, parece-
me que, quando todos os possíveis votantes estejam conflitados, seria bastante 
discutível a conclusão pelo impedimento de voto, uma vez que esse entendimento 
geraria um impasse. 

(...) 

34. No caso, como o Estado de São Paulo possui, direta ou indiretamente, todo o 
capital votante da EMAE, poder-se-ia concluir que o acionista controlador, ainda que 
seja conflitado, poderia votar, a fim de evitar o impasse sobre o tema, sem prejuízo da 
análise a posteriori de eventual abuso de direito de voto.  

37. Assim, apesar das inconsistências inerentes à assembleia em tela e do potencial 
conflito do controlador comum (item 31), tenho dificuldade em concluir pelo 
impedimento de voto do Estado de São Paulo, pela singela razão de que ele seria o 
único titular de ações com direito de voto nessa assembleia, o que, como já exposto 
nos itens 31/32, excluiria o impedimento de voto em virtude da aplicação por analogia 
das regras do § 2º do art. 115 e do § 6º do art. 134, da LSA. 44. 

 

Assim, votou pelo provimento do recurso considerando que o Estado de São Paulo era 

o único titular das ações com direito de voto na assembleia e, portanto, não estaria impedido de 

proferir voto, embora passasse a ser, em conjunto com a administração da EMAE, responsável 

pela verificação de condições comutativas do negócio a ser celebrado.  

4.2.4 Diretor Gustavo Gonzalez – O interesse conflitante do acionista somente poderá 
ser verificado ex post 

O Diretor Gustavo Gonzalez, por sua vez, divergiu do entendimento dos demais 

Diretores por entender que a Lei das Sociedades por Ações regula situações, como a do caso 

em questão, a partir da análise substancial de conflito de interesses. Defendeu assim, que o 

interesse conflitante do acionista somente poderá ser verificado ex post, ou seja, após o seu 

exercício de voto.  

“4. Com relação ao conflito de interesses, divirjo dos demais Diretores por entender 
que a Lei das Sociedades por Ações regula as hipóteses de conflito de interesses a 
partir de uma análise substancial. Nessa perspectiva, as situações de conflito de 
interesse dizem respeito somente àquelas situações em que o acionista possui um 
interesse conflitante com o da companhia e vota em sacrifício do interesse social. 
Como tal juízo somente pode ser feito a posteriori, à luz das circunstâncias específicas 

 
 
44 Conforme Relatório de Gustavo Borba.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 12.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170912_R1/20170912_D0728.html 
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do caso, entendo que, em nosso regime, o conflito de interesses não autoriza o 
impedimento de voto e sim a anulabilidade do voto proferido em prejuízo da 
companhia45. 

Para iniciar a sua argumentação em sentido divergente, aquele Diretor ainda fez um 

apanhado histórico do dispositivo previsto no §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações 

defendendo que a intenção do legislador de 1976 era preservar o sistema legal em vigor desde 

o Decreto 2.627/1940, quando se defendia, de forma predominante, a necessidade de 

verificação de conflito de interesses a partir dos próprios elementos do caso concreto.   

Argumentou, ainda, que a análise sistemática do direito societário permite concluir 

que o exercício do voto é um “dever-função” do acionista, de modo que a análise formal do 

conflito de interesses não coadunaria com nosso ordenamento jurídico: 

 

27. Na lei societária brasileira, o direito de voto não é tratado como um direito 
subjetivo que possa ser proferido no interesse do acionista. É, ao contrário, um 
verdadeiro direito-função.  Através do voto, o acionista desempenha sua função de 
membro do mais importante órgão social, a assembleia geral. A lei presume que o 
acionista, ao votar na assembleia, atua não como pessoa, mas como sócio, 
contribuindo para que a sociedade exprima a sua vontade. Por essa razão, a lei 
prescreve que o acionista deve votar no interesse da companhia46. 

 

Destacou ainda seu entendimento a respeito do tema sob o aspecto econômico e 

funcional, apontando que nem sempre hipóteses onde inicialmente seria possível vislumbrar 

uma situação de conflito de interesses são prejudiciais para as partes envolvidas: 

 

44. Consequentemente, as considerações de ordem econômica para as situações de 
conflito de interesses não permitem concluir que, em um contrato bilateral, as partes 
têm interesses antagônicos, ou, sendo mais específico, que o conflito existe posto que 
o controlador ganha mesmo quando a companhia perde, dado que ele socializa com 
os demais sócios as perdas sofridas pela companhia, enquanto captura integralmente 
os ganhos obtidos do outro lado. Se a realização do negócio interesse ambas as partes, 
o preço final pode beneficiar a todos os envolvidos.  

 
 
45 Conforme Relatório de Gustavo Gonzalez.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 26.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170926_R1/20170926_D0728.html 
46 Conforme Relatório de Gustavo Gonzalez.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 26.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170926_R1/20170926_D0728.html 
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45. Em termos econômicos, a principal diferença entre um regime baseado em uma 
proibição formal ou em uma revisão substancial e a forma como o preço tende a ser 
fixado dentro do intervalo eficiente acima referido.  Com efeito, o controle ex ante 
tende a gerar maior resultado para a companhia, enquanto o controlador tente a reter 
maior do surplus no cenário de controle ex post.  

46.   Os custos de transação são outro elemento que precisa ser considerado em uma 
avaliação sobre qual a solução mais eficiente. Negócios entre partes relacionadas 
tendem a ter custos de transação menores do que negócios realizados com terceiros. 
Especialmente quando se trata de um negócio complexo, sem substitutos claros no 
mercado, os custos de transação podem ser significativos e, ainda que não possam ser 
facilmente evidenciados, não deveriam ser excluídos da comparação entre as 
alternativas47. 

 

Na sequência, faz uma análise sistemática do chamado voto como “dever-função” dos 

acionistas: 

 

27. Na lei societária brasileira, o direito de voto não é tratado como um direito 
subjetivo que possa ser proferido no interesse do acionista. É ao contrário, um 
verdadeiro direito-função. Através do voto, o acionista desempenha sua função de 
membro do mais importante órgão social, a assembleia geral. A lei resume que o 
acionista, ao votar na assembleia, atua não como pessoa, mas como sócio, 
contribuindo para que a sociedade exprima a sua vontade. Por essa razão, a lei 
prescreve que o acionista deve votar no interesse da companhia.  

28. O conceito de interesse social, é assim, uma das pedras angulares da lei societária 
brasileira a partir do qual foram erigidos os deveres fiduciários que pautam a atuação 
do administrador e acionista, especialmente por se valor do conceito de interesse 
social de conteúdo altamente indeterminado, como um dos principais elementos 
organizativos do nosso sistema. Tais críticas não autorizam, contudo, que se passe a 
interpretar as regras legais de uma maneira que contraria não só a intenção do 
legislador, como o próprio sistema de lei48.  

 

O Diretor Gustavo Gonzalez ainda fez uma análise de direito comparado para subsidiar 

seu entendimento e critica a solução intermediária de conflito de interesses defendida por 

muitos: 

 

 
 
47 Conforme Relatório de Gustavo Gonzalez.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 26.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170926_R1/20170926_D0728.html 
48 Conforme Relatório de Gustavo Gonzalez.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 26.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170926_R1/20170926_D0728.html 
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35. Gostaria por fim de fazer algumas considerações acerca da solução intermediária, 
que busca conjugar as soluções dadas pelas correntes substancial e formal ao 
problema de conflito de interesses. Essa solução, inicialmente proposta por Fabio 
Konder Comparato, defende que o conflito deve ser verificado no caso concreto, mas 
que o acionista está impedido de votar caso o conflito seja evidente e possa ser 
verificado a priori.  

36. Eu tenho algumas ressalvas a essa proposta. A primeira delas é que a coexistência 
dos regimes formal e substancial parece-me exigir uma interpretação da lei que não 
tem sustentação em nenhum dos elementos (literal, histórico, sistemático e 
teleológico) usualmente utilizados no exercício hermenêutico. 

37. Ademais, concordo com a observação de Paulo Cezar Aragão de que a posição 
intermediária “confunde de forma equivocada o binômio forma-substancial com 
binômio evidente-implícito”. Nesse sentido, noto que tal interpretação não resolve o 
problema decorrente de falta de clareza do artigo 115, §1º da Lei 6.404/1976 os 
acionistas continuarão discordando se há ou não impedimento de voto, com a 
controvérsia sendo deslocada da existência do conflito para o seu caráter flagrante e 
evidente.  

38. A minha terceira objeção à interpretação à interpretação proposta por Comparato 
para a regra do conflito do artigo 115,§1, da Lei nº 6.404/1976 é a sua aplicação aos 
casos concretos. Parece-me que a aplicação concreta da solução intermediária tende a 
resultar em um regime de conflito formal, como o que de fato temos desde o 
julgamento do Caso Tractebel49.  

 

No entanto, seu voto foi vencido, e, por maioria, determinou-se o impedimento de voto 

do Estado de São Paulo por conflito de interesses com fulcro no art. 115, §1º da Lei das 

Sociedades por Ações.   

 

4.2.5 Conclusão – Impedimento de voto do Estado de São Paulo na deliberação a 
respeito da proposta de acordo com a SABESP 

Por voto da maioria, o Colegiado concluiu pelo impedimento de voto do Estado de 

São Paulo na deliberação a respeito da proposta de acordo com a SABESP para encerramento 

dos litígios relacionados a retirada de água dos reservatórios de propriedade da EMAE.  

 

 
 
49 Conforme Relatório de Gustavo Gonzalez.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 26.09.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170926_R1/20170926_D0728.html 
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4.3 Caso Forjas Taurus 

O caso em questão envolve processo administrativo sancionador instaurado pela SEP 

para apurar a responsabilidade dos acionistas e administradores da Forjas Taurus, Luis Estima 

e Fernando Estima, por infringência ao art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações tendo em 

vista o exercício de voto em situação caracterizadora de conflito de interesses50.  

Para ilustrar o pano de fundo do caso, importa saber que, conforme fato relevante 

divulgado em 26.06.2016, a Forjas Taurus realizou a venda das operações de sua controlada 

Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. para a Renil Participações Ltda., cujo preço divulgado à 

época totalizava a quantia de R$ 115.350.000,00. 

Após a divulgação do preço da operação, a Forjas Taurus informou o mercado quanto 

a necessidade de adiamento da divulgação do ITR do 2º trimestre de 2013, pois teria recebido 

pedido de revisão do contrato celebrado com a Renil Participações Ltda. Porém, apenas em 

12.09.2013 que a Forjas Taurus informou que havia concluído a revisão do contrato e que o 

valor global da venda havia sido reduzido para R$ 57.250.000,00. 

Em 15.10.2013, a administração da Forjas Taurus divulgou o ITR do 3º trimestre. O 

relatório de auditoria indicou então que a renegociação do preço da venda 

...resultou em uma perda de R$ 57,8 milhões, que foi registrada à rubrica ‘outras despesas 
operacionais’ no resultado consolidado dos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho 
de 2013 (reconhecido por meio de equivalência patrimonial nas demonstrações individuais). Em 
nossa opinião, os eventos que levaram a redução do valor original da venda se encontravam 
substancialmente presentes em 30 de junho de 2012 e a referida perda deveria ter sido 
reconhecida naquela data. Como consequência, o prejuízo dos períodos de três e seis meses 
findos em 30.06.13 está apresentado a maior em R$ 57.830 mil”51.   

 

Em março de 2014, a Forjas Taurus informou ao mercado que o Conselho de 

Administração havia aprovado a apresentação das demonstrações financeiras anuais de 2013, 

 
 
50  Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador CVM n.º RJ2014/10556. 
Julgado em 24.10.2017 
51 Conforme relatório do Diretor Pablo Renteria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 



51 
 
 

 

51 
 

bem como para a reapresentação espontânea das demonstrações financeiras da Forjas Taurus a 

partir de junho de 2012.  

Na sequência, o Conselho de Administração da Forjas Taurus aprovou a constituição 

de um comitê especial independente para analisar as providências necessárias a serem adotadas 

pela empresa e pelos acionistas em razão dos prejuízos causados pela apresentação e 

reapresentação das demonstrações financeiras de 2012 e 2013. 

Em junho de 2014, o comitê independente constituído recomendou (i) a propositura 

de ação de responsabilidade por parte da Forjas Taurus, com base no artigo 159 da Lei das 

Sociedade por Ações; (ii) a desaprovação das contas dos administradores relativas ao exercício 

social do ano de 2012; e (iii) a aprovação das contas dos administradores relativas ao exercício 

do ano de 2013. 

Na sequência, o administrador Luis Estima, na qualidade de acionista da companhia, 

transferiu, para a também acionista da Forjas Taurus, Estimapar, 6.534.633 ações ordinárias 

representativas de aproximadamente 14% do capital votante da Forjas Taurus. No âmbito da 

Estimapar, Luis Estima passou a deter 99% do capital social e Fernando Estima, por sua vez, 

1%.  

Em 27.06.2014, a Caixa de Previdência de Funcionários do Banco do Brasil - Previ, 

também acionista da Forjas Taurus, solicitou a inclusão de Luis Estima e Fernando Estima no 

polo passivo da ação de responsabilidade a ser ajuizada.   

Na assembleia geral extraordinária, convocada para deliberar a respeito das 

recomendações do comitê independente, foi aprovado, por maioria de votos, a suspensão das 

deliberações relacionadas a propositura de ação de responsabilidade em face dos 

administradores e a aprovação das contas dos administradores relativas aos exercícios de 2012 

e 2013.  No caso, a Estimapar votou pela suspensão de ambas as deliberações, enquanto Luis 

Estima e Fernando Estima votaram apenas para a suspensão da deliberação a respeito do 

ajuizamento da ação de responsabilidade.  
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Figura 5 – Situação de potencial conflito de interesses do caso Forjas Taurus 

 

A SEP então apresentou Termo de Acusação imputando responsabilidade a  Luis 

Estima, na qualidade  de acionista e membro do Conselho de Administração da Forjas Taurus, 

por infração do §1º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações: (a) por votar indiretamente, 

por meio da Estimapar, pela suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da 

Forjas Taurus no exercício de 2012 e 2013; e (b) por votar, direta e indiretamente, também por 

meio da suspensão da deliberação sobre a propositura da ação de responsabilidade contra si; e 

(c) Fernando Estima, também na qualidade de acionista e membro do Conselho de 

Administração, por infração ao disposto no artigo 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações, 

por votar diretamente pela suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de 

responsabilidade contra si mesmo.  

Após manifestações das partes a respeito das conclusões da SEP, Luis Estima e 

Fernando Estima apresentaram proposta de Termo de Compromisso em que propuseram pagar 

à CVM os valores de R$ 70.000.000,00 e R$ 35.000.000,00, respectivamente.  Entretanto, o 

Comitê de Termo de Compromisso entendeu que o presente caso necessitaria de 

pronunciamento do Colegiado, visando orientar as práticas do mercado em operações dessa 

natureza, especialmente no que se refere à atuação dos administradores de companhias abertas.  
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Participaram do julgamento do colegiado os Diretores Pablo Renteria (Presidente e 

Relator), Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez e Henrique Balduino Machado Moreira.  

4.3.1 Pablo Renteria (Presidente e Relator) - impedimento do voto do acionista na 
aprovação do ajuizamento da ação contra si mesmo encontraria respaldo na 
própria parte final do art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações 

Para Pablo Renteria não haveria quaisquer dúvidas de que os acionistas estariam 

impedidos de votar na deliberação relativa à aprovação de suas contas como administrador, 

tendo em vista o quanto expressamente previsto no art. 115, §1º da Lei das Sociedades por 

Ações: 

 

5. Quanto ao primeiro argumento, é pacífico que o acionista se encontra proibido de 
votar na deliberação relativa à aprovação das suas contas como administrador, haja 
vista o teor inequívoco do disposto no art. 115, §1º da Lei n 6.404, de 1976. Em 
contrapartida, presta-se a controvérsias o cabimento do exercício do voto pelo 
acionista-administrador na assembleia geral que, nos termos do art. 159, caput, tenha 
por objeto a propositura da ação de responsabilidade civil contra si., colhem-se, na 
doutrina pátria, entendimentos divergentes52.  

 

No entanto, no que diz respeito a possibilidade de exercício de voto na deliberação que 

tenha por objeto a propositura de ação de responsabilidade civil contra si mesmo, o Diretor 

reconheceu que o assunto é mais nebuloso ante a ausência de previsão legal específica 

determinando tal impedimento e a possibilidade, subsidiária, de ajuizamento de ação social 

derivada a ser formulada por acionistas que representem, ao menos, 5% do capital social53 na 

 
 
52 Conforme relatório do Diretor Pablo Renteria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
53 7. De ordinário, cabe à administração, na forma prevista no estatuto social, decidir Sise é do interesse da 
companhia a propositura de ação de responsabilidade civil contra terceiro. No entanto, sendo, o causador do dano, 
administrador da companhia, avulta o risco de a administração não ter a isenção necessária para tomar a decisão 
no melhor interesse da companhia, cabendo então à assembleia geral de acionistas, na forma prevista no art. 159 
da Lei nº 6.404/76, deliberar a respeito da propositura da ação. 
8. A aprovação da proposta conduz a companhia, representada por sua administração, a promover a ação de 
responsabilidade civil contra os administradores designados na deliberação assemblear. Nesse caso, todas as 
despesas relativas ao litígio são incorridas pela companhia, que se expõe, ainda, ao risco de sucumbência. A 
aprovação ainda tem por efeito impedir os administradores contra os quais deva ser movida a ação de permanecer 
no exercício de suas funções, devendo os acionistas substituí-los na mesma assembleia (art. 159, §2º). 
9. Se, apesar da aprovação, a administração se omitir pelo prazo de três meses contados da assembleia, qualquer 
acionista fica então autorizado a propor a ação em nome da companhia (art. 159, §3º). A legitimação extraordinária 
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hipótese do ajuizamento da ação de responsabilidade em nome da companhia não for aprovada 

em assembleia. 

Em que pese a existência de controvérsias a respeito do tema, Pablo Renteria 

manifestou o seu entendimento de que o impedimento do voto do acionista na aprovação do 

ajuizamento da ação contra si mesmo encontraria respaldo na própria parte final do art. 115, 

§1º da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que o acionista se encontraria, neste caso, em 

posição visivelmente contraposta com a da companhia:  

15. Trata-se, com efeito, de deliberação em que a capacidade do acionista para votar 
no melhor interesse da companhia se encontra seriamente comprometida, uma vez 
que ninguém interessa tornar-se réu. Não me parece condizente com a realidade 
humana exigir do acionista que se desprenda de tal forma de sua imagem profissional 
e de sua situação patrimonial para avaliar, no interesse da companhia, se ele merece 
figurar no polo passivo da ação de responsabilidade civil. Por isso que, a meu ver, o 
impedimento de voto constitui solução jurídica apropriada à hipótese. 

16. Trata-se, com efeito, de deliberação em que a capacidade do acionista para votar 
no melhor interesse da companhia se encontra seriamente comprometida, uma vez 
que a ninguém interessa tornar-se réu. Não me parece condizente com a realidade 
humana exigir do acionista que de desprenda de tal forma de sua imagem profissional 
e de sua situação patrimonial para avaliar, no interesse da companhia, se ele merece 
figurar no polo passivo da ação de responsabilidade civil. Por isso que, a meu ver, o 
impedimento de voto constitui solução jurídica apropriada à hipótese. 

17. Parece correto afirmar, nesse caso, que o conflito de interesses entre o acionista e 
a companhia é ínsito ao objeto da deliberação assemblear, pois a aprovação da 
propositura da ação conduz à deflagração de procedimento jurisdicional, no qual as 
partes são chamadas a assumir posições mutuamente antagônicas, buscando a 
companhia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos 
reclamados. Tal circunstância, a meu ver, permite concluir, sem assombro, que se 
encontra configura situação de conflito de que trata o art. 115, §1º da Lei n.º 
6.404/7654. 

 

Além disso, Pablo Renteria defendeu que o voto para a suspensão de referidas 

deliberações também encontraria óbice quanto ao disposto no art. 115, §1º da Lei das 

Sociedades por Ações: 

 
 
também é admitida no caso de a proposta ser rejeitada em assembleia. Nessa hipótese, autoriza-se a promoção da 
ação social derivada, a ser formulada por acionistas que representem, ao menos, 5% do capital social (art. 159, 
§4º). 
54 Conforme relatório do Diretor Pablo Renteria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf. 
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42. Entendo que, nesse tocante, a controvérsia jurídica suscitada pela defesa é apenas 
aparente, pois o aludido §1º do art. 115 é inequívoco ao afirmar que o “acionista não 
poderá votar nas deliberações da assembleia geral (...)”, estabelecendo, nesses termos, 
vedação a que o acionista concorra, com a sua vontade, para a formação da vontade 
social.  A proibição, portanto, alcança todas as manifestações de voto, inclusive a 
favor do adiamento da deliberação. 

43. Concordo com a defesa quando alega que, a depender das circunstâncias, pode ser 
legítima a decisão de adiar por certo período determinada deliberação para que sejam 
adotadas certas diligências, como, aliás, se encontra previsto no art. 134, §2º da Lei 
6.404, de 1976. Mas, não concordo que a suspensão não seja espécie de deliberação. 
Ao reverso, verifica-se no adiamento a emissão de um juízo volitivo sobre o momento 
mais adequado para a tomada de decisão, que, a depender do caso, pode ser tão 
importante quanto o exame do mérito da proposta submetida à apreciação da 
assembleia.  

44. Ademais, sendo ao adiamento destinado a permitir a coleta de esclarecimentos 
necessários ao exercício informado e consciente do direito de voto, parece-me lógico 
que a suspensão da deliberação só possa ser decidida por quem esteja em condições 
de votar55.  

 

Pablo Renteria argumentou que o impedimento de voto nos termos do §1º do art. 115 

da Lei das Sociedade por Ações não é afastado, mesmo que Luis Estima tenha votado, de forma 

indireta, na deliberação relativa à aprovação das contas e na deliberação relacionada ao 

ajuizamento de ação de responsabilidade. Isto porque a manifestação de vontade da Estimapar 

seria a própria manifestação de vontade de Luis Estima, pois este era titular de 99% das cotas 

da Estimapar e tinha poder de impor sua própria vontade sobre a “vontade” da companhia: 

 

52. O que a SEP está a dizer, e ao meu ver com razão, é que, sendo titular de 99% das 
cotas, Luis Estima tinha poder para determinar a vontade exteriorizada pela 
Estimapar. Significa apenas reconhecer que, nessas circunstâncias, Luis Estima estava 
em condição de impor a sua própria vontade por meio daquela manifestada pela 
referida sociedade.  

53. Sendo assim, se a lei proíbe o acionista-administrador de exercer o voto em relação 
a determinadas matérias, parece-me forçoso reconhecer que ele não pode fazê-lo 
diretamente ou indiretamente por intermédio de sociedade sob sua completa 
influência. Afinal, se a norma procura afastar da deliberação a vontade do 
administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por 
meio diverso, mas com a mesma efetividade.  

 
 
55 Conforme relatório do Diretor Pablo Renteria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
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56. Certo é que Luis Estima era titular de 99% das cotas da Estimapar, sendo o seu 
sobrinho Fernando Estima titular das demais cotas. Nesse cenário, pode-se concluir 
que o voto proferido pela Estimapar na assembleia geral extraordinária de 27.6.2014 
traduzia, em realidade, a vontade de Luis Estima, o qual, contudo, encontrava-se 
proibido de votar nas deliberações relativas à tomada de contas e à propositura da ação 
social contra si.  

 

(...) 

 

58. (...) como se sabe, o mandatário age em nome e no interesse do mandante, o qual, 
no caso em exame, estava intimamente vinculado ao interesse de Luis Estima, seu 
controlador, com 99% das cotas sociais.  E como visto neste voto, a este último 
interessava, pessoalmente, que não fossem desaprovadas as suas contas como 
administrador e rejeitada a propositura da ação de responsabilidade civil contra si. 
Assim, em consideração ao dever de lealdade ínsito à relação de mandato, tenho que 
a atuação do representante da Estimapar, durante a AGE, não pode ser dissociada da 
vontade do acusado Luis Estima56.  

No que diz respeito à Fernando Estima que, conforme Termo de Acusação da SEP, 

teria infringido o artigo 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Ao votar pela suspensão da 

deliberação relativa à propositura de ação de responsabilidade contra si, Pablo Renteria decidiu 

na mesma linha em que se imputou responsabilidade à Luis Estima por vislumbrar a existência 

de interesse conflitante em relação à companhia. 

4.3.2 Gustavo Borba – Conflito de interesses deve ser interpretado de uma maneira 
formal “mitigada” 

O Diretor Gustavo Borba, por sua vez, iniciou o seu voto reconhecendo a existência 

das teorias do conflito formal e conflito substancial, argumentando que, no seu entendimento, 

o conflito de interesses deve ser interpretado de uma maneira formal “mitigada”, levando em 

conta as circunstâncias do caso concreto:  

 

2. Inicialmente, reitero o meu entendimento, já manifestado em alguns votos 
precedentes quanto ao tema de conflito de interesses. Nesse sentido, ressalto que 
ambas as teorias – conflito formal e conflito substancial – possuem seus méritos e 
suas inconsistências, uma vez que, por um lado, a teoria formal limita de forma 
incisiva o direito do voto do acionistas, com reflexos no princípio majoritário, 
enquanto que, por outro, a teoria substancial tende a geral insegurança jurídica, tanto 

 
 
56 Conforme relatório do Diretor Pablo Renteria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
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que eventual discussão sobre o exercício abusivo do voto seria analisado ex post, 
sendo esse período de indefinição (possivelmente longo!) nefasto para os interesses 
relacionados à companhia, considerando, em especial, a dinâmica do ambiente 
societário-empresarial que tende a gerar múltiplas relações internas e externas (não 
por acaso a teoria das nulidades em direito societário possui peculiaridades em relação 
à teria geral de nulidades do direito civil). 

3. Ponderando, assim, os benefícios e as inconveniências trazidos por cada uma dessas 
teorias, e levando em conta os termos utilizados pelo §1º do art. 115 da Lei nº 
6.404/76, entendo que o conflito de interesses deve ser interpretado em sua acepção 
formal, mas, ainda assim, não com base em proposições absolutas, mas, sim, de forma 
mitigada, considerando as demais regras e circunstâncias relacionadas a cada situação. 

4. Por se tratar de norma que afasta o direito de voto do acionista, as hipóteses de 
conflito de interesses devem ser analisadas considerando circunstâncias específicas 
que possam justificar exceção à regra geral de impedimento de voto. Desse modo, 
caso seja apresentada justificativa lógica para a permissão de voto, inclusive em 
virtude da previsão de outro tratamento legal para a situação de conflito de interesses, 
pode-se, dentro de um processo de ponderação de valores, permitir o voto do acionista 
em situação de potencial conflito57.  

 

No que diz respeito ao caso Forjas Taurus, o Diretor manifestou, de início, o seu 

entendimento acerca do impedimento do voto de Luis Estima e Fernando Estima na deliberação 

acerca do ajuizamento da ação de responsabilidade (especialmente em razão da ausência de 

incentivos efetivos dos acionistas controladores na propositura da ação de responsabilidade e 

dos acionistas minoritários no ajuizamento da ação uti singuli).   

No entanto, diante da existência de controvérsias jurídicas a respeito do tema e da 

tendência doutrinária no sentido de possibilidade de voto e a ausência de posicionamento da 

CVM sobre a questão”58, o Diretor votou pela absolvição dos acusados Luis Estima e Fernando 

Estima, por terem votado na deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade e pela 

aplicação de pena de advertência à Luis Estima por votar, por intermédio da Estimapar, na 

suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia.   

Em que pese o seu posicionamento acerca do impedimento de voto, o Diretor votou 

pela absolvição de Luis Estima e Fernando Estima no que se refere ao exercício de voto pela 

 
 
57 Conforme relatório do Diretor Gustavo Borba no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
58 No caso, o Diretor destacou que “Juristas de renome, como Nelson Eizirik, Luis Antonio Sampaio Campos, 
Tavares Guerreiro e Luis Gastão Paes de Barros Leães tinham posição no sentido da ausência de impedimento de 
voto” 
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suspensão da deliberação relativa ao ajuizamento de ação de responsabilidade nos termos do 

artigo 159 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que à época dos fatos, a questão 

jurídica relativa ao impedimento de voto do acionista quanto à deliberação sobre a ação de 

responsabilidade contra si era controvertida: 

 

17. Não obstante a conclusão pelo impedimento de voto dos acusados, reconheço que, 
à época dos fatos, a questão jurídica relativa ao impedimento de voto do acionista 
administrador quanto à deliberação sobre a ação de responsabilidade contra si era 
extremamente controvertida, podendo-se, inclusive, verificar a tendência da doutrina 
no sentido de que o acionista administrador poderia votar nessa situação. 

18. Juristas de renome, como Nelson Eizirik , Luis Antonio Sampaio Campos5 , 
Tavares Guerreiro6 e Luis Gastão Paes de Barros Leães tinham posição no sentido da 
ausência de impedimento de voto. 

19. Ressalte-se, ainda, que, instado a se manifestar em sede de processo de natureza 
cautelar (Processo Administrativo SEI nº 19957.007563/2017-12), o próprio 
Colegiado da CVM entendeu, em 29.08.17, que tal matéria seria demasiadamente 
complexa para ser analisada em cognição sumária, reconhecendo, portanto, a 
controvérsia jurídica sobre o tema. 

20. Diante desse contexto que demonstra forte tendência doutrinária no sentido da 
possibilidade do voto e a ausência de posicionamento da CVM sobre a questão, não 
vislumbro a possibilidade de condenação dos acusados por terem votado sobre o 
adiamento da análise da questão da propositura da ação de responsabilidade contra 
eles próprios, em virtude da não configuração dos requisitos de dolo ou culpa 
necessários para a condenação59.  

 

No que diz respeito ao exercício de voto da Estimapar para adiar a deliberação acerca 

da aprovação das contas, o Diretor votou pela condenação de Luis Estima, por infringência ao 

§1º do art. 115 da Lei das Sociedade por Ações (em especial, no que diz respeito a proibição 

de voto do acionista na aprovação de suas próprias contas).  

 

 
 
59 Conforme relatório do Diretor Gustavo Borba no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
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4.3.3 Gustavo Gonzalez - proibição de voto do acionista administrador na aprovação 
de suas próprias contas 

O Diretor Gustavo Gonzalez, por sua vez, também sustentou o impedimento do 

acionista votar na deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade civil contra si. 

Porém, divergiu de Pablo Renteria a respeito da fundamentação do impedimento.   

   Neste viés, o Diretor defendeu que o impedimento do acionista votar acerca da 

propositura de ação de responsabilidade em face de si advém da própria proibição de voto do 

administrador acionista na aprovação de suas próprias contas: 

 

6. Ao tomar as contas dos administradores, a assembleia geral ordinária atua como 
verdadeiro foro que julga a atuação do administrador no exercício anterior. Esse 
julgamento visa, em última instância, a apurar a eventual responsabilidade do 
administrador por prejuízos que causar (a) atuando com culpa e ou dolo, ainda que 
dentro de suas atribuições ou poderes, ou (b) com violação da lei ou do estatuto. Na 
deliberação sobre as contas, a assembleia deve, primeiramente, decidir se dá quitação 
aos administradores. Caso as contas sejam reprovadas, ou aprovadas com reserva, 
cabe à assembleia prosseguir, perquirindo se as razões da ressalva se enquadram nas 
hipóteses do artigo 159 da Lei 6.404/1976 e, em caso afirmativo, deliberando se é do 
seu interesse promover ação de responsabilidade contra os administradores.  

7. Assim sendo, a deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade civil 
em face dos administradores é o consectário lógico, ainda que não necessário, da 
reprovação de suas contas. Tanto assim que a ação de responsabilidade pode ser 
deliberada na assembleia geral ordinária mesmo que não conste na ordem do dia, uma 
vez que se presume que essa será motivada pelo fato que justificou a rejeição das 
contas dos administradores, ou a sua aprovação com ressalva60.  

Assim, o Diretor argumentou que o caso em questão não se encontra abrangido pelo 

conceito de conflito de interesses do §1º do art. 115 da Lei das Sociedade por Ações, mas da 

própria proibição de voto da administração na aprovação de suas próprias contas.  

29. Em um exame substancial, não vejo como afastar de plano o voto do acionista 
com fundamento no conflito de interesse. Com a devida vênia, parece-me que o 
argumento de que, nas assembleias convocadas para deliberar sobre a propositura de 
ação de responsabilidade, a satisfação do interesse da companhia requer 
necessariamente o sacrifício do interesse do administrador (e vice-versa) pressupõe 
que a propositura da ação de responsabilidade é, necessariamente, a medida que 
melhor atende ao interesse da companhia.  

 
 
60 Conforme relatório do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
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30. Diante do exposto, discordo do Diretor-Relator acerca da necessária existência de 
conflito de interesses (e, consequentemente, da possibilidade da sua verificação a 
priori) em toda situação onde a companhia delibera sobre a propositura de ação de 
responsabilidade em face de um acionista-administrador. Embora compartilhe das 
preocupações de ordem prática manifestadas pelo Diretor-Relator em seu voto, 
entendo que a proibição decorrente da aprovação das próprias contas, quando 
corretamente interpretada, é uma solução adequada e suficiente para o caso.  

No mais, aquele Diretor também defendeu que a proibição do exercício de voto 

também impede o acionista de votar pelo adiamento da deliberação: 

17. No meu entender, a proibição do exercício de voto em determinada matéria a 
princípio também impede o acionista de votar pelo adiamento da deliberação, 
inclusive para a produção de diligências adicionais nos termos do §2º do artigo 134 
da Lei nº 6.404/1976. A administração da companhia deve assegurar que os acionistas 
recebam, quando da convocação de uma assembleia geral, informações suficientes 
para que possam avaliar, de maneira informada, as matérias constantes da ordem do 
dia. Na assembleia, a decisão sobre a eventual realização de diligências cabe aos 
acionistas e, dado que tais diligências terão por objeto produzir esclarecimentos para 
que os acionistas possam deliberar de maneira informada, parece-me claro que são os 
acionistas autorizados a votar que devem julgar se as informações que lhes foram 
fornecidas são suficientes para a tomada de decisão. Para além das questões jurídicas, 
existe uma questão factual que, no mínimo, traz um grau adicional de complexidade 
para a matéria e que, a meu ver, é crucial para o deslinde do caso. Dado que a proibição 
de voto, in casu, decorre do princípio geral de que a ninguém é dado atuar como juiz 
de seus próprios atos, o acionista-administrador pode votar na deliberação sobre a 
propositura de ação de responsabilidade contra outro administrador, ainda que esse 
administrador tenha sido eleito com seus votos favoráveis, ou mesmo por ele 
indicado61. 

 

Por fim, o Diretor Gustavo Gonzalez acompanhou o posicionamento de Pablo Renteria 

no que diz respeito ao impedimento de voto da Estimapar em votar na aprovação das contas, 

tendo em vista a participação relevante de Luis Estima: 

 

35. Especificamente no tocante ao voto da pessoa jurídica controlada pelo acionista 
impedido de votar, acompanho em linhas gerais o posicionamento do Diretor-Relator, 
por entender que o acionista impedido de votar não pode exercer o seu voto por meio 
de pessoa jurídica, caso exerça influência relevante na orientação de voto dessa 
entidade. Assim, nem todo acionista pessoa jurídica, de que seja sócio administrador 
da companhia, está impedido de votar na aprovação das contas da administração. 

36. No caso em tela, contudo, não existem elementos que indiquem que a formação 
da vontade política da Estimapar não foi determinada pelo seu controlador, o 

 
 
61 Conforme relatório do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2014/10556, Julgado em 24.10.2017. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/RJ_201410556_Forjas_T
aurus.pdf 
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Defendente Luis Estima. Em termos fáticos, a defesa basicamente se limita a ressaltar 
que o voto da Estimapar foi exercido por procurador, a quem havia sido outorgada 
procuração permitindo o livre exercício de voto em relação a todas as matérias 
constantes da ordem do dia. Entendo que tal arranjo não é suficiente para eliminar a 
influência do controlador, não sendo, portanto, passível de afastar a proibição de voto.  

 

4.3.4 Conclusão - Condenação de Luis Estima por ter votado indiretamente na 
deliberação sobre as suas contas e na deliberação relativa à propositura da ação 
e absolvição de Fernando Estima 

O Colegiado decidiu, por unanimidade, aplicar a Luis Estima a pena de advertência 

por ter votado, indiretamente, por meio da Estimapar, na deliberação sobre as contas dos 

administradores da companhia e, direta e indiretamente, na deliberação relativa à propositura 

da ação de responsabilidade civil contra si em afronta ao disposto no §1º do art. 115 da Lei das 

Sociedades por Ações. E, em razão do empate de votos favoráveis e contrários à condenação 

de Fernando Estima, decidiu-se por absolvê-lo de suposta infração ao art. 115. §1º da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

4.4 Caso JBS 

O caso em questão se refere a uma consulta formulada pelo BNDESPAR a respeito da 

ilegalidade do exercício de voto da J&F, Banco Original e Banco Original do Agronegócio S.A. 

(em conjunto, “Controladores”) na assembleia geral extraordinária da JBS convocada para 

deliberar a respeito: (i) de medidas a serem tomadas frente aos prejuízos causados por 

administradores e controladores envolvidos em acordos de delação premiada; bem como (ii) a 

respeito da inclusão no estatuto social da companhia de uma disposição que autorizaria a 

celebração de contratos de idoneidade com administradores, conselheiros fiscais e funcionários 

da companhia e controladas62. 

Importante ressaltar que o objeto desta consulta já havia sido analisado pela SEP no 

âmbito de pedido elaborado pelo BNDESPAR a respeito da necessidade de interrupção do 

prazo de antecedência de convocação de assembleia geral extraordinária da JBS (Processo SEI 

nº 19957.007563/2017-12). No entanto, não houve pronunciamento do Colegiado da CVM a 

 
 
62 Comissão De Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM Nº PROC. SEI 19957.010393/2017-45. 
julgado em: 17.04.2018. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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respeito do mérito de referido pedido, uma vez que se entendia, à época, ser necessário o 

aprofundamento das questões de fato e de direito sobre a questão para apreciação pelo 

Colegiado.   

Assim, o BNDESPAR submeteu novamente a matéria à CVM e requereu a 

manifestação do Colegiado acerca da existência de: 

 

impedimento de voto, ante o disposto no artigo 115, §1º da Lei 115, §1º da Lei n.º 
6.404/76, dos Srs. Wesley e Joesley Mendonça Batista, direta ou indiretamente, por 
meio dos veículos societários FB Participações S.A., Banco Original e Banco Original 
do Agronegócio S.A., nos quais exercem influência preponderante e exclusiva, em 
relação aos itens “ii” e “v” da Ordem do Dia da AGE.63   

 

Segundo o BNDESPAR, os Controladores estariam impedidos de votar, tendo em 

vista que eram controlados pelo Sr. Wesley Batista e pelo Sr. Joesley Batista, ex-

administradores da JBS, que praticaram atos ilícitos confessados no âmbito de Acordos de 

Colaboração Premiada e Leniência.  Defendeu-se assim, que não haveria imparcialidade de 

referidos Controladores para votar nas deliberações a respeito da ação de responsabilidade (que, 

envolveria também o Sr. Wesley Batista e o Sr. Joesley Batista) e sobre a inclusão de cláusula 

estatutária de indenidade.  

No mais, o BNDESPAR se manifestou a respeito da tentativa da J&F constituir um 

comitê independente especial para garantir a imparcialidade do voto, argumentando que tal 

estratégia não seria suficiente para afastar a influência preponderante dos Srs. Wesley Batista e 

do Sr. Joesley Batista no âmbito das companhias por eles controladas.   

Participaram do julgamento do Colegiado os seguintes Diretores:  Marcelo Barbosa 

(Presidente), Gustavo Rabelo Tavares Borba (Relator), Gustavo Machado Gonzalez, Henrique 

Balduino Machado Moreira e Pablo Waldemar Renteria.  

 
 
63 Comissão De Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM Nº PROC. SEI 19957.010393/2017-45. 
julgado em: 17.04.2018. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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Vale ressaltar que o Colegiado, por unanimidade, entendeu pela inadmissibilidade do 

recurso interposto pelo BNDESPAR para apreciação da matéria em questão pelo Colegiado, 

uma vez que o requerimento do BNDESPAR não se enquadraria nas hipóteses previstas na 

Deliberação CVM n.º 463/03 que permitiriam a interposição de recurso ao Colegiado; e não 

haveria decisão desfavorável ao BNDESPAR, tendo em vista que a SEP (especialmente no 

âmbito do Processo SEI nº 19957.007563/2017-12) já havia se manifestado no sentido de 

impedimento de voto dos Controladores exatamente na mesma linha defendida pelo consulente.  

No entanto, importa saber a respeito de referido caso que – em que pese a 

inadmissibilidade do recurso – o Diretor Gustavo Borba entendeu por bem reforçar o 

entendimento manifestado pela CVM no Caso Forjas Taurus quanto ao impedimento de voto 

na deliberação assemblear acerca da propositura de ação de responsabilidade civil contra o 

administrador da companhia aberta.  Segundo o Diretor: 

 

49. Importante, nesse contexto, que envolve atos ocorridos durante o processo de 
formação da posição da CVM sobre o tema, ressaltar que, em 24.10.2017, bem como 
após a análise do pedido de interrupção da AGE da JBS, foi apreciado pelo Colegiado 
da CVM, no julgamento do PAS CVM n.º RJ2014/10556 (“Caso Forjas Taurus”), a 
questão da legalidade do voto do acionista-administrador quanto à propositura de ação 
de responsabilidade civil contra si. Na ocasião, o Colegiado da CVM decidiu, em um 
ambiente processual com cognição plena (processo administrativo sancionador), pelo 
impedimento de voto dos acionistas que fossem também administradores da 
companhia.  

50. Em que pesem as diferentes perspectivas defendidas nos votos dos Diretores 
naquela sessão, concluiu-se, por unanimidade, que o acionista que também ocupa 
posição na administração da companhia deve abster-se de votar na deliberação voltada 
a propositura de ação de responsabilidade contra si, impedimento este que se estende 
à sociedade sobre a qual exerça influência preponderante, em linha com 
posicionamento adotado pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM n.º 2014/10060. 

51.  Se por um lado a identificação do impedimento de voto não oferece maiores 
dificuldades em relação ao acionista que também seja administrador e destinatário da 
ação de responsabilidade civil (impedimento direto), por outro lado, o reconhecimento 
do impedimento de voto das pessoas jurídicas por ele controladas (impedimento 
indireto) poderia comportar alguma discussão de acordo com as características de 
cada situação.  

52. Em ambas as oportunidades em que a CVM se posicionou acerca da possibilidade 
de extensão do impedimento de voto do administrador à pessoa jurídica sob o seu 
controle, o Colegiado analisou situações em que a influência do administrador sobre 
a sociedade era inequívoca, dado o arranjo societário existente (sociedade unipessoal 
e sociedade cujo capital pertencia integralmente a dois administradores), o que 
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autorizaria a conclusão de que a vontade manifestada pela pessoa jurídica em seu voto 
traduziria, em realidade, a vontade do administrador64.  

 

Quando ao entendimento do Colegiado a respeito da criação do comitê especial 

independente, o Diretor ressaltou a complexidade do tema e as controvérsias de entendimento 

existentes acerca de sua efetividade e compatibilidade com a ordem jurídica vigente: 

54. Nesse contexto, embora ressalvando que o impedimento de voto da pessoa jurídica 
controlada pelo administrador não é uma regra absoluta e de aplicação automática, 
pode-se facilmente concluir que, em estruturas totalitárias ou fortemente concentradas 
de poder, com é o caso em questão, o controle final da cadeia societária está 
concentrado nos próprios administradores da companhia em cuja assembleia será 
deliberada a ação de responsabilidade, não seria possível assegurar que eventuais 
comitês que venham a ser constituídos para orientar o sentido do voto possuiriam 
força suficiente para afastar a situação de impedimento.  

55. Possíveis mecanismos de mitigação da influência dos controladores poderiam ser 
mais efetivos em determinadas situações em que o controle não se apresente de forma 
totalitária ou fortemente concentrada. Assim, estando o controle mitigado por alguma 
circunstância específica, poder-se-ia cogitar com mais propriedade de mecanismos e 
estruturas que sejam efetivamente adequados para afastar a situação de impedimento 
de voto65..  

 

4.5 Caso Pettenati 
 

O caso trata-se de um procedimento administrativo sancionador66  instaurado para 

apurar a responsabilidade do controlador e presidente do conselho da sociedade Pettenati, 

Ottavio, por infringência ao artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações por ter participado de 

assembleia e aprovado as suas próprias contas relativas aos exercícios fiscais entre 30 de junho 

de 2012 e 30 de junho de 201567. 

No caso em questão, Ottavio era detentor indireto de ações representativas de 97,58% 

do seu capital por meio da sociedade Gladium.  Em assembleia geral ordinária instalada para 

aprovação das contas relativas aos exercícios fiscais findos 30 de junho de 2012 e 30 de junho 

 
 
64 Conforme relatório do Diretor Gustavo Borba no âmbito do PROC. SEI 19957.010393/2017-45, Julgado em 
17.04.2018. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
65 Conforme relatório do Diretor Gustavo Borba no âmbito do PROC. SEI 19957.010393/2017-45, Julgado em 
17.04.2018. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
66 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006434/2018-80, Julgado em 13.08.2019 
67  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006434/2018-80, 
Julgado em 13.08.2019 



65 
 
 

 

65 
 

de 2015, a Gladium (representada pelo próprio Ottavio), aprovou as contas da Pettenati 

enquanto Ottavio ainda era membro do conselho de administração da sociedade.  

Ottavio apresentou defesa à SEP alegando, em resumo, que (i) desde a sua 

constituição, a Pettenati era controlada pela Gladium; (ii) Ottavio, na condição de controlador, 

sempre votou e aprovou as matérias previstas na ordem do dia; e (iii) até 2015 todas as contas 

foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas, sendo que o voto ao contrário proferido por 

um dos acionistas minoritários da companhia nesta deliberação deveria ser considerado 

abusivo. 

Participaram do julgamento os Diretores Gustavo Gonzalez (Relator), Henrique 

Moreira, Carlos Rabello, Flavia Perlingeiro e Marcelo Barbosa.  

Segundo o Relator Gustavo Gonzalez não houve qualquer dúvida que, nos termos do 

Artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações, o acionista (ou procurador por ele constituído), 

não pode votar na aprovação de suas próprias contas.  O Relator reiterou em seu voto a 

afirmação proferida no caso Forjas Taurus descrito acima: 

8. (...) quando afirmei que “o acionista impedido de votar não pode exercer seu voto 
por meio da pessoa jurídica, caso exerça influência relevante na orientação de voto 
dessa entidade. Assim, em todo acionista pessoa jurídica de que seja sócio 
administrador da companhia, está impedido de votar na aprovação das contas da 
administração. 

9. Assim como no referido precedente, não existem elementos no caso em tela que 
não indiquem que a formação da vontade política da Gladium não foi determinada 
pelo seu controlador, Ottavio Pettenati. De fato, o acusado em momento nenhum 
contradiz a acusação quanto ao fato de que, na qualidade de acionista controlador, 
detentor de 99,98% do capital votante e total, determinava a formação da vontade da 
Gladium68. 

Além disso, o Relator ponderou que o argumento de abusividade do voto do acionista 

minoritário que votou contra a aprovação das contas não era suficiente para impedir a imposição 

do comando legal do artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações. Para tanto, o Relator citou as 

palavras de Adamek: 

16. Como bem ressalta Marcelo Adamek, “[a]s regras de impedimento de voto 
oferecem largo campo para o abuso, ao possibilitarem que, mesmo estando a maioria 

 
 
68 Conforme relatório do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
19957.006434/2018-80, Julgado em 13.08.2019 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDFP.pdf 
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presente, a minoria possa impor a sua vontade sobre aquela, desde que, no todo ou em 
parte, esteja a maioria impedida de votar determinada matéria.” Prossegue o autor 
destacando que a hipótese mais frequente de abuso da minoria e dá, justamente, por 
ocasião da deliberação sobre as contas da administração69. 

 

Os demais Diretores foram na mesma linha de entendimento que o Relator, de modo 

que, por unanimidade, decidiu-se aplicar penalidade de advertência ao Ottavio, por infringência 

ao artigo 115, 1º da Lei das Sociedade por Ações.   

4.6 Caso LINX 
 

O caso em questão se originou de recurso apresentado pelos acionistas da Linx, 

Alberto Menache, Alon Dayan e Nércio José Monteiro Fernandes, contra o entendimento 

manifestado pela SEP de que estariam impedidos de votar na assembleia geral extraordinária 

de 17.11.2020 a respeito das deliberações relacionadas a: (i) aprovação do protocolo de 

justificação de incorporação das ações de emissão da Linx pela STNE; (ii) aprovação da 

dispensa de ingresso da STNE no Novo Mercado; (iii) e aprovação da dispensa da realização 

da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Linx prevista em seu estatuto social70.  

No caso, a SEP manifestou o entendimento de que, caso os Acionistas exercessem o 

direito de voto, estaria configurado benefício particular nos termos do  §1º do art. 115 da Lei 

das Sociedades por Ações, uma vez que haviam sido celebrados com os acionistas contratos de 

indenização por não concorrência e havia sido feita uma proposta de contratação de Alberto 

Menache. 

Em contrapartida, os Acionistas argumentaram que não seria possível afirmar que 

haveria benefício particular, tendo em vista que a celebração de referidos contratos acessórios 

nada se relacionaria com a posição de acionista dos recorrentes e, tampouco, traria qualquer 

ônus ou contraprestação à Linx.  

 
 
69 Conforme relatório do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
19957.006434/2018-80, Julgado em 13.08.2019 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDFP.pdf 
70 Comissão de Valores Mobiliários.  Processo Administrativo CVM SEI 19957.005563/2020-75. Julgado em 
13.11.2020. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20201113_R1.html 
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Levado o tema ao Colegiado, participaram do julgamento os seguintes Diretores 

Marcelo Barbosa (Presidente), Henrique Machado, Flávia Perlingeiro e Alexandre Costa 

Rangel.  

4.6.1 Flávia Perlingeiro – Ausência de benefício particular tendo em vista que os 
contratos não foram celebrados em decorrência da condição de acionistas dos 
recorrentes 

No entendimento daquela Diretora, não estaria configurado benefício particular no 

caso em questão, uma vez que, embora referidos contratos acessórios preverem benefícios a 

certos acionistas, não foram celebrados em decorrência da condição de acionista dos recorrentes 

e, tampouco, representariam quebra de igualdade no tratamento dos demais acionistas:  

12. Note-se, de plano, que tal como descritos, os Contratos com os Acionistas 
Fundadores não são objeto de deliberação na AGE, tampouco têm a Companhia como 
contraparte ou interveniente nem geram obrigações ou ônus para a Companhia. 

13. Embora os termos dos referidos contratos, consoante descritos no Relatório, 
contemplam vantagem lícitas para os Recorrentes – que, a meu ver, não se 
descaracterizam como benefícios, genericamente considerados, simplesmente porque 
se colocam como contrapartida de certas obrigações (i.e. de não concorrência ou de 
prestação de consultoria, confirme o caso) que também impõe ônus aos Recorrentes -
, tais benefícios não decorrem da condição de sócio dos Recorrentes e sequer guardam 
relação com a posição desses acionistas no capital social da Companhia. Nesse 
sentido, não consubstanciam quebra de igualdade no tratamento dos acionistas, 
condição necessária para caracterizar referida hipótese legal de impedimento de voto. 

14. Cabe reconhecer que não se trata de benefícios pré-existentes nem desvinculados 
da Operação Stone, uma vez que os Contratos com Acionistas Fundados não 
produzirão efeitos caso essa não seja aprovada. Entretanto, tais contratos não 
“nascem” da decisão assemblear dos acionistas da Companhia acerca das matérias da 
ordem do dia da referida AGE, mas sim da aptidão e expertise dos Recorrentes para 
competir com a Companhia após concluída a Operação Stone ou prestar os serviços 
contratados, conforme o caso. Com efeito, no âmbito da incorporação de ações, nos 
termos em que estruturada a Operação Stone, a totalidade dos acionistas seria tratada 
da mesma forma71.  

 

Ainda, a Diretora Flavia Perlingeiro destacou o seu entendimento no sentido de ser 

necessário distinguir o benefício particular previsto no §1º do art. 115 da Lei das Sociedade por 

Ações, do benefício indireto a ser obtido por determinados acionistas com a conclusão das 

operações submetidas à assembleia geral: 

 
 
71 Conforme relatório da Diretora Flavia Perlingeiro no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDFP.pdf 



68 
 
 

 

68 
 

 

16. Quanto ao conceito de benefício particular de que dispõe o art. 115, §1°, da LSA, 
corroboro o entendimento da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, que 
prevaleceu na decisão tomada, em 25.03.2014, pelo Colegiado da CVM, no âmbito 
do Processo Administrativo CVM RJ2013/10913 (Caso Oi), de que é necessário 
distingui-lo do de benefício indireto obtido por determinados acionistas e de que 
“[p]ara que se caracterize o benefício particular, este teria que se corporificar na 
assembleia em questão ou ser diretamente decorrente da decisão assemblear”. 

17. Ademais, a meu ver, a interpretação de que o conceito de benefício particular 
abrangeria benefícios indiretos, auferidos em razão de contratos de qualquer natureza 
ou advindos de outras fontes (e não aqueles percebidos na qualidade de acionista), 
criaria uma interseção tão grande entre os conceitos de benefício particular e de 
interesse conflitante, expressamente previstos como hipóteses distintas no próprio art. 
115, §1°, da Lei n° 6.404/1976, que acabaria por confundi-los72.  

 

Considerando a inexistência de benefício particular na visão da Diretora, é necessário 

verificar a existência de interesses conflitantes com o da Companhia. Nesse sentido, a Diretora 

destaca que não está evidenciado que os interesses dos Acionistas conflitam com o interesse da 

companhia. 

 

21. Com efeito, ainda que não haja evidente antagonismo ou clara desconformidade 
entre o interesse da Companhia – compreendido como o interesse da coletividade de 
seus sócios – e os interesses dos Recorrentes decorrentes dos Contratos com 
Acionistas Fundadores, tampouco que tais contratos tenham sido celebrados com a 
Companhia ou integrem a pauta de deliberações da AGE, pelas razões já expostas 
quanto à caracterização de benefícios indiretos, configura-se, a meu ver, situação de 
potencial conflito de interesses.  

22.  Ocorre, entretanto, que, pelos elementos trazidos no Relatório e com as ressalvas 
já feitas neste voto, neste momento, não resta evidenciado que o interesse dos 
Recorrentes na aprovação da Operação Stone, mesmo consideradas as repercussões 
dos Contratos com Acionistas Fundadores, conflita com o interesse da Companhia; 
sendo que o impedimento decorreria justamente da existência de interesse 
conflitante73.  

 

 
 
72 Conforme relatório da Diretora Flavia Perlingeiro no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDFP.pdf 
73 Conforme relatório da Diretora Flavia Perlingeiro no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDFP.pdf 
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Assim, aquela Diretora concluiu que não restou demonstrado conflito de interesses 

aptos a gerar impedimento de voto por parte dos acionistas, sem prejuízo da verificação ex post 

quanto à regularidade do voto.  

 

4.6.2 Marcelo Barbosa – Impossibilidade de se impedir o voto pela mera existência de 
benefícios indiretos 

 

Na mesma linha que a Diretora Flávia Perlingeiro, o Presidente Marcelo Barbosa 

entendeu pela inexistência de benefício particular no presente caso e da impossibilidade de se 

impedir o voto pela mera existência de benefícios indiretos e que não decorram do status socii: 

 

11. Isso porque, como bem destacou a diretora, não é qualquer tipo de benefício 
concedido a um acionista (isto é, vantagens ou proveitos indiretos, ou mesmo 
incentivos, entendidos de forma ampla) que pode ser considerado um benefício 
particular, nos termos da lei acionária, capaz de lhe impedir o exercício do direito de 
votar em determinada deliberação. Ao contrário, por se tratar de uma hipótese 
restritiva de direitos, a lei restringe este conceito aos benefícios particulares que 
implicarem tratamento desigual entre os acionistas – ou seja, para que haja 
impedimento de voto, é preciso que o benefício particular guarde relação com a 
condição de acionista e, assim, rompa a igualdade que deve prevalecer entre os sócios.  

12. Tampouco me parecem estar incluídos nesse conceito benefícios que estejam 
indiretamente relacionados às deliberações assembleares – afinal, “não é possível 
estender a hipótese de vedação de voto de maneira irrestrita, de modo a abranger 
operações sobre as quais não está se decidindo em um primeiro momento.  

13. Embora reconheça a complexidade da discussão e veja mérito na argumentação 
defendida pela área técnica, que apresenta perspectiva distinta, alinho-me, pelas 
razões explicitadas acima, à tese vencedora Processo Administrativo CVM nº 
RJ2013/10913, j. em 25.03.2014, segundo a qual o impedimento de voto por benefício 
particular só deve ocorrer quando este se corporifica na assembleia sob discussão ou 
resulta diretamente da decisão dos acionistas. 

14. Do modo como vejo, admitir uma interpretação mais ampla ao conceito de 
benefício particular, de forma a abarcar benefícios indiretos e que não decorram do 
status socii, traria, ainda, o risco de confundi-lo com o conceito de interesse 
conflitante, previsto como hipótese distinta de impedimento de voto no art. 115, §1º, 
da Lei nº 6.404/1976. E, conforme princípio elementar da boa interpretação jurídica, 
a lei não contém palavras inúteis. É necessário dar sentido a cada elemento da redação 
de um dispositivo74.  

 
 
74 Conforme relatório do Diretor Marcelo Barbosa no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoPTE.pdf 
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Assim, por entender que os contratos acessórios a serem celebrados não teriam a 

companhia como contraparte, e nem trariam qualquer ônus, bem como não foram celebrados 

por conta da condição de acionistas, não estaria configurada hipótese de impedimento de voto. 

Ainda, o Diretor também entendeu que, in casu, não haveria configuração flagrante de 

contraposição entre acionista e o interesse social: 

 

18. O impedimento de voto, contudo, poderia ser aplicável caso restasse 
configurada uma situação de conflito de interesses entre os Recorrentes e 
Companhia. Ocorre que, a meu ver, tampouco ficou demonstrado, neste 
momento, conflito de interesses apt a geral impedimento de voto por parte dos 
Recorrentes. Para tanto, seria necessária a configuração de flagrante 
contraposição de acionista e o interesse social, que o levaria ao sacrifício deste 
em favor daquele. Tal teste, no entanto, não foi superado neste caso. 

 

19. Como já mencionado, os Contratos com Acionistas Fundadores não têm a 
Companhia como contraparte e não geram obrigações ou ônus para a Linx. 
Embora seja possível constatar um interesse paralelo dos Recorrentes na 
aprovação da Operação Stone, em decorrência das contrapartidas fixadas nos 
referidos contratos, ele não me parece ser suficiente para impedir que os 
Recorrentes votem na AGE, uma vez que, pelas características das avenças, 
não há evidente oposição entre os interesses e o interesse social. Diante disso, 
não é possível afirmar, neste momento, que faltaria aos Recorrentes a isenção 
necessária para votar na AGE em linha com o interesse social75.  

 

Portanto, da mesma forma que a Diretora Flavia Pelingeiro, o Presidente da CVM 

concluiu que não restou demonstrado conflito de interesses ou benefício particular apto a gerar 

impedimento de voto por parte dos acionistas, sem prejuízo da verificação ex post quanto à 

regularidade do voto. 

 

 
 
75 Conforme relatório do Diretor Marcelo Barbosa no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoPTE.pdf 
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4.6.3 Alexandre Costa Rangel – Ausência de amparo legal para impedir previamente 
o voto 

 

O Diretor Alexandre Costa Rangel manifestou sua concordância quanto as 

considerações da Diretora Flavia Pelingeiro e do Presidente Marcelo Barbosa, a respeito do não 

preenchimento dos requisitos necessários para fins de caracterização de benefício particular e 

impedimento de voto dos Acionistas nos termos do §1º do art. 115 da Lei das Sociedade por 

Ações. Ressalvou, ainda, que se filia a corrente substancialista de conflito de interesses, 

defendendo que o regime jurídico vigente não permite o impedimento de voto ex ante: 

 

5. Não vislumbro amparo legal para impedir previamente o exercício de direito de 
voto de acionista em conflito de interesses, com base no art. 115, §1º, in fine, da Lei 
6.404. Ao meu ver, o regime jurídico previsto na lei do anonimato não autoriza o 
impedimento formal de voto a priori de acionista na hipótese de conflito de interesses 
nos termos do dispositivo supracitado76.  

 

4.6.4 Henrique Machado - Considerando a natureza dos contratos acessórios 
celebrados e a sua relação com a própria operação objeto da deliberação 

 

Em contrapartida, o Diretor Henrique Machado apresentou posicionamento divergente 

em relação aos demais Diretores, ao concordar com o entendimento da SEP a respeito do 

impedimento de voto dos Acionistas.    

Conforme mencionado em seu voto, o Diretor defendeu que a melhor interpretação da 

hipótese de benefício particular prevista no §1º da Lei das Sociedades por Ações é aquela que 

“pressupõe o tratamento igualitário entre os acionistas e determina a abstenção de voto 

independentemente de a vantagem a ser auferida estar ligada à condição de acionista, desde que 

ela não seja extensível aos demais sócios”.  

 
 
76 Conforme relatório do Diretor Alexandre Costa Rangel no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, 
Julgado em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDAR.pdf 
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Neste viés, defende que – considerando a natureza dos contratos acessórios celebrados 

e a sua relação com a própria operação objeto da deliberação – os Acionistas estariam 

impedidos de votar: 

 

18. No presente caso, apesar de os mencionados contratos não serem deliberados pela 
assembleia, ressoa o fato de que eles foram negociados em conjunto e integram as 
condições e as características da proposta de incorporação submetida aos acionistas. 
Os documentos acostados aos autos e os próprios recorrentes afirmam que “conforme 
nos foi exposto pela STNE, [os contratos] representavam condição sine qua non da 
proposta apresentada pela STNE”3. Diga-se mais, no contexto de um negócio jurídico 
complexo, como a presente incorporação, o benefício econômico a ser auferido pelos 
recorrentes decorre diretamente da estrutura jurídica e econômica da proposta. 

 

19. No campo da governança, tem-se aqui a típica situação de seleção adversa anterior 
a formação do contrato (ex ante)4 que deve ensejar a adoção de mecanismos 
preventivos ao risco de expropriação e incentivadores do alinhamento de interesses 
entre administração e acionistas minoritários, como o impedimento de voto. Aliás, 
independentemente da análise de mérito desses contratos, o quadro de dispersão 
acionária da Companhia aumenta o risco de conflito de agência entre administração e 
acionistas, revelando-se ainda mais pertinente que administradores-acionistas se 
abstenham de deliberar em assembleia a proposta de incorporação que confirma 
diretamente benefícios econômicos que foram por eles negociados com a 
incorporadora. 

 

20. Ademais, nesse contexto, não se pode desconsiderar o fato de que os contratos 
integraram o custo total da operação e tem o condão de impactar o preço oferecido 
aos demais acionistas no âmbito da reestruturação, visto que os valores daqueles não 
eram desprezíveis face ao valor global da proposta. Não me parece possível, portanto, 
considerando o rito sumário com que tramitou a presente consulta, afirmar com 
convicção que os contratos não restaram celebrados às custas dos demais acionistas 
em alguma medida77.  

 

Por fim, reforçando o seu entendimento a favor da teoria formal, o Diretor defendeu 

que, mesmo que não fosse caracterizada hipótese de benefício particular no caso em questão, 

haveria conflito entre os interesses da Linx e os interesses dos Acionistas dada a imperatividade 

de proibição de voto do §1º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações: 

 

 
 
77  Conforme relatório do Diretor Henrique Machado no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, 
Julgado em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDHM.pdf 
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21. Por fim, ainda que se pudesse afastar a hipótese de benefício particular, restaria 
caracterizado o potencial conflito entre os interesses da Companhia e os interesses dos 
recorrentes resultantes dos contratos de non compete e de consultoria, cuja 
imperatividade da expressão “não poderá votar” do art. 115, §1º impede a participação 
dos recorrentes. Verifica-se hipótese de conflito formal de interesse face ao potencial 
interesse conflitante com a Companhia, consoante entendimento reiterado desta 
Autarquia desde o Caso Tractebel. 78 

 

4.6.5 Conclusão – Não há razão para se impedir o voto dos Acionistas na assembleia 

Com voto divergente do Diretor Henrique Machado, o Colegiado reverteu, por 

maioria, o entendimento da SEP. Declarando que, diante as circunstâncias do caso apresentadas 

até aquele momento, não haveria razão para se impedir o voto dos Acionistas na assembleia 

geral extraordinária convocada para aprovar a operação de incorporação das ações de emissão 

da Linx pela STNE. 

 

4.7 Caso Saraiva 
 

Trata-se de um recente processo administrativo sancionador movido pela SEP em face 

do acionista controlador e membro do conselho de administração da Saraiva, Jorge Eduardo 

Saraiva 79  80 .  O processo se originou de uma reclamação apresentada por acionistas 

minoritários da Saraiva e se inseria no contexto da recuperação judicial da empresa e se 

relacionava com o fato de que o PRJ previa a capitalização de AFAC detido pelo acionista 

majoritário em questão81. 

Segundo apontado na reclamação, teria havido abuso de direito de voto e violação do 

art. 115 da Lei das Sociedades por Ações no momento em que João Eduardo Saraiva aprovou 

 
 
78 Conforme relatório do Diretor Henrique Machado no âmbito do PROC. SEI Nº 19957.005563/2020-75, Julgado 
em 13.11.2020. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2020/20201113/1979_20_VotoDHM.pdf 
79  
80  Foram acusados também no âmbito de referido processo administrativo, os membros do conselho de 
administração Jorge Saraiva Neto e Olga Maria Barbosa Saraiva. Considerando que o objeto do presente trabalho 
trata-se de conflito de interesses entre acionistas previsto no art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, as acusações 
face os conselheiros da administração não foram analisadas. 
81 Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-
50, Julgado em 0o.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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o aumento do valor do capital social autorizado da companhia e a consequente alteração do 

estatuto social em assembleia convocada para tanto.   

Segundo indicado pela área técnica da CVM, em que pese referida assembleia não ter 

deliberado diretamente sobre a AFAC, ela não poderia ser dissociada do fato de que a 

capitalização ocorreria por meio de sua capitalização. Optou-se por se aplicar a teoria formal 

do conflito de interesses, citando para tanto a conclusão havida no caso Tractebel: 

“19. Com relação ao voto de José Eduardo Saraiva na aprovação da ordem do dia da 
AGE, a Acusação chamou atenção para a consolidação da aplicação da tese do 
conflito formal de interesses na interpretação do art. 115, §1º da Lei nº 6.404/1976, 
impondo uma restrição de voto à priori aos acionistas das companhias abertas. Para 
tanto, citou como Leading case o Processo CVM nº RJ 2009/1379 ( “Caso 
Tractebel”) E O Parecer de Orientação n 34/2005.  

(...) 

20. Na visão da Área Técnica, por mais que a ordem do dia da AGE não deliberado 
diretamente sobre a AFAC, a AGE não poderia ser entendida de modo dissociado do 
AFAC. Isso porque a AGE tratou do aumento de capital autorizado, etapa necessária 
para a emissão do Bônus de Subscrição, o que ocorreria após a capitalização do 
AFAC. 

(...) 

21. Ao votar favoravelmente à capitalização dos créditos que detinha contra a 
Companhia, Jorge Eduardo Saraiva teria garantido um benefício particular a ele 
mesmo. Sobre esse ponto, o benefício particular não excluiria a existência do conflito 
de interesses, também nesse caso compreendido dentro do conflito formal de 
interesses”82 

Levado o tema ao Colegiado, participaram do julgamento os seguintes Diretores 

Alexandre Costa Rangel (Relator), João Pedro Nascimento (Presidente), Otto Lobo e Flavia 

Perlingeiro. 

4.7.1 Alexandre Costa Rangel – Interpretação sistêmica da lei societária, princípio 
majoritário e presunção da boa-fé do acionista controlador. 

Segundo o Diretor-Relator, não restou comprovado o abuso de direito de voto do 

acionista controlador pois não foi possível vislumbrar os requisitos necessários para tal 

configuração, tais como: (i) intenção do acionista de “causar dano à companhia e aos demais 

 
 
82  Conforme descrito no Relatório de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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acionistas” e (ii) intenção de “obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus ou de 

que resulte ou possa resultar, prejuízo para a companhia e para outros acionistas”.   

Segundo argumentado pela Diretor, o acionista votou de acordo com o previsto no PRJ 

da Saraiva, que a obrigava a implementar aumento de capital por meio da capitalização da 

AFAC, sendo que todas as informações necessárias relacionadas ao assunto foram, de forma 

transparente, disponibilizadas aos demais acionistas: 

88. De forma transparente, as informações necessárias às deliberações da AGE foram 
disponibilizadas a todos os acionistas, em atenção ao que manda a lei do anonimato. 
A Acusação reconheceu esse fato ao pontual que “[e]m primeiro lugar, a capitalização 
do AFAC não era matéria a ser deliberada em assembleia. Compete ao conselho de 
administração das companhias abertas fornecer os documentos pertinentes às matérias 
a serem debatidas na AGE, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de 
convocação do conclave, o que foi feito pela Saraiva, em linha com o disposto no art. 
135, §3º da Lei Societária”. 

89. Em complemento, tenho dificuldade em identificar no voto proferido pelo 
acionista na AGE, a finalidade de causar dano a quem que seja ou de obter alguma 
forma de vantagem indevida – que são os elementos necessários para configuração do 
tipo de abuso de direito de voto, como dito acima. Ora, o acionista se posicionou na 
AGE a favor do cumprimento de medidas expressamente previstas no Plano, que 
impôs à Companhia, no âmbito da recuperação judicial, a obrigação de implementar 
o Aumento de Capital por meio da capitalização do AFAC83. 

No mais, o Diretor manifestou o seu entendimento no sentido de que a parte final do 

§1º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações deve ser entendido sob a perspectiva 

material, em razão da necessidade de interpretação sistemática de referida lei societária. 

“101. A intepretação sistemática da lei corrobora a conclusão de que deve haver, 
necessariamente uma avaliação da essência e substância do benefício particular e dos 
interesses do acionista em conflito com o da companhia para que se avalie a 
regularidade do voto proferido na assembleia geral, nos termos da parte final do art. 
115, §1, da Lei 6.404/1976 – o que s epode ocorrer depois de exercido o direito de 
voto. É o que demonstra a seguir. 

102. Cumpre assentar a premissa de que o acionista pode ter um interesse próprio, 
diferente e, em alguma medida, conflitante com o que pode ser entendido como o 
interesse da companhia. Nada mais natural que existam diferentes visões sobre a 
melhor forma de conduzir os negócios sociais; opiniões opostas sobre a distribuição 
maior ou menor dos resultados, mais ou menos reinvestimento; maior ou menor 
atenção às políticas de sustentabilidade; maior ou menor conservadorismo no 
enfrentamento das demandas judiciais e administrativas; e vários outros assuntos. Não 
é correto pressupor um constante e pleno alinhamento entre acionistas e companhia, 

 
 
83 Conforme descrito no Voto de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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sendo importante aqui reafirmar que interesses próprios, diferentes em conflitantes 
em maior e menor grau, poderão ocorrer com razoável frequência. 

103. A Lei n° 6.404/1976 captura corretamente essa premissa, estabelecendo diversos 
parâmetros com o intuito de compatibilizar os interesses dos acionistas com os da 
companhia, reconhecendo uma legítima e até mesmo esperada dissonância entre eles. 
São exemplos nesse sentido (i) o caput do art. 115, que se inicia com a disposição de 
que o “acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia”; e (ii) o 
parágrafo único do art. 116, que dispõe que o “acionista controlador deve usar o poder 
com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e 
tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que 
nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 
lealmente respeitar e atender”. Tais dispositivos seriam desnecessários caso os 
acionistas estivessem, sempre, com os interesses alinhados com os da companhia.” 

Para corroborar com a sua defesa da necessidade de aplicação da teoria material, o 

Diretor faz menção ao princípio majoritário e à necessidade presunção da boa-fé.   

Como argumentado, o princípio majoritário, no caso, reflete a necessidade do titular 

da maioria das ações de emissão da companhia ter, de fato, o direito e a possibilidade de 

direcionar as suas atividades sociais, tendo em vista que “as principais perdas que porventura 

venham a ser experimentadas pela companhia serão sentidas e suportadas pelo acionista 

controlador” 84 .  Segundo o Diretor “ninguém se encontra em melhor posição e mais 

comprometido com a companhia do que o próprio detentor da maioria das ações para avaliar 

e deliberar sobre os assuntos de interesse da companhia”85. 

Faz-se também menção à necessidade de presunção da boa-fé do acionista, conforme 

positivado pela Lei da Liberdade Econômica: “a tese do conflito material ganhou tração com 

a edição da Lei da Liberdade Econômica e a previsão de que deverá ser privilegiada a 

interpretação em favor da liberdade econômica e da boa-fé” 86 87. 

 
 
84 Conforme descrito no Voto de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
85 Conforme descrito no Voto de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
86 Conforme descrito no Voto de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
87 De fato, a Lei da Liberdade Econômica traz a presunção da boa-fé conforme indicado pelo Diretor Relator 
Alexandre da Costa Rangel. No entanto, este trabalho não considerou tal argumento para fins da conclusão 
propositiva, tendo em vista a existência de inúmeras críticas relacionadas a este dispositivo. Segundo Osny da 
Silva Filho em seu arti: “O texto do artigo 3º, inciso V, da LLE desafia entendimentos básicos a respeito de 
conceitos fundamentais do direito privado. Sua primeira norma não apenas faz tábula rafa da distinção entre 
boa-fé subjetiva e objetiva, mas depõe contra a tradicional aversão legislativa e presunções relativas de conteúdo 
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O Diretor encerra seu voto defendendo a inexistência de qualquer indício que possa 

configurar conflito de interesses no âmbito do Artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações e, 

portanto, vota pela absolvição de Jorge Eduardo Saraiva. 

135. Não se identifica na aprovação dos itens da AGE qualquer (i) sacrifício do 
interesse da Companhia, elemento indispensável à caracterização do conflito, que 
pressupõe que o exercício do direito de voto do acionista ocorra em detrimento dos 
interesses da Companhia; (ii) finalidade de dano ou vantagem indevida perseguida 
pelo acusado; (iii) muito menos prejuízo causado pela deliberação em si. A rigor, 
temos o oposto. A rejeição ou não de tais matérias no prazo previsto no Plano e que 
sujeitaria a Companhia aos prejuízos decorrentes da convocação da recuperação 
judicial em falência, como determina a Lei nº 11.101/2005.  

136. Também não se faz presente a hipótese de benefício particular nas deliberações 
tomadas na AGE. O Benefício particular refere-se a uma vantagem lícita, que a lei 
permite que seja concedida ao acionista, embora esta vantagem rompa a igualdade 
entre os acionistas. O contrario sensu, não havendo na lei palavras inúteis, se o 
acionista visasse a uma vantagem ilícita ou abusiva com o exercício do seu direito de 
voto, estaríamos diante de uma hipótese de conflito de interesses88.  

 

4.7.2 João Pedro Barroso do Nascimento – Necessidade de se verificar os fatos para 
apuração ex post de conflito de interesses 

 

O Diretor Presidente, em linha com o Diretor Relator, defendeu a aplicação da teoria 

substancial. No entanto, destacou a necessidade da “análise cuidadosa dos fatos e das 

características do caso concreto, a fim de verificar se após o exercício do direito de voto houve 

de fato conflito de interesses...”89.   

Sua argumentação foi baseada nos seguintes pilares: (i) inexistência de abuso do 

direito de voto em razão da ausência de requisitos para a sua configuração: (ii) inexistência de 

proibição do acionista votar nos casos em que há possibilidade de se verificar conflito de 

 
 
indeterminado. A segunda norma, por sua vez, empresta sentido excessivamente vago à ideia de interpretação do 
direito, além de ignorar a carga moral embutida no conceito de autonomia. As duas normas contrariam, cada 
uma a seu modo, as pretenções libertárias associadas à LLE”. MARTINS-COSTA, Judith; NITSCHEK, 
Guilherme. Direito Privado na Lei da Liberdade Econômica: Comentários (CBAr). In: Comentários ao Artigo 
3º, Inciso V: A presunção de boa-fé e interpretação em prol da automia. Osny da Silva Filho. Almedina, 2022. 
Parte II - Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, p. 213-261. ISBN 9786556276014. 
88 Conforme descrito no Voto de Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
89 Conforme descrito no Voto do Diretor João Pedro Barroso do Nascimento.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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interesses (sendo necessária a análise casuística ex post); (iii) não há interesse conflitante de 

Jorge Eduardo Saraiva verificado no caso in concreto; (iv) não há benefício particular no voto 

a ser vislumbrado90. Votou-se, assim, pela absolvição do acusado91. 

4.7.3 Otto Lobo – Direito de voto dos acionistas e existência de mecanismos 
reparatórios suficientes aos acionistas minoritários.  

O Diretor Otto Lobo também acompanhou o Diretor-Relator e entendeu pela 

necessidade de aplicação da teoria material do conflito de interesses.  Segundo o Diretor, a Lei 

da Sociedade por Ações não visa proibir que o acionista vote com base em seus interesses 

próprios, mas sim que tais interesses próprios não sejam incompatíveis com o interesse na 

realização do objeto social 92 93. 

Além disso, assim como o Diretor-Relator, o Diretor Otto Lobo evidenciou a 

necessidade de intepretação sistêmica da lei, indicando para tanto, inclusive, o art. 3º da Lei da 

Liberdade Econômica que prevê a “presunção da boa-fé nos atos praticados no exercício da 

atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial” 

e a necessidade de se cumprir com o princípio majoritário nas deliberações assembleares.  

 
 
90 “(a) Não houve abuso do direito de voto (cf. caput do art. 115 da Lei n° 6.404/1976), considerando que os 
requisitos exigidos para sua configuração não estão presentes in casu; (b) O art. 115, §1°, da Lei n° 6.404/1976 
não proíbe o acionista previamente de votar nos casos em que supostamente há conflito de interesses, sendo 
necessária a análise casuística da substância do voto exercido e o contexto em que o direito de voto se deu para 
que se pudesse concluir pela regularidade ou não do voto, o que apenas pode ocorrer a posteriori. Dentro desta 
lógica, analisei as características do caso concreto e não verifiquei interesse particular efetivamente colidente e 
inconciliável com o interesse da Companhia, não tendo se demonstrado dano, atual ou potencial, para a Companhia 
resultante do voto exercido; (c) Não há, no mérito do voto proferido pelo acusado Jorge Eduardo Saraiva, interesse 
conflitante com os da Companhia, havendo na verdade, em sentido oposto, uma convergência de interesses, em 
contexto muito peculiar de Recuperação Judicial em que a Companhia precisava de aportes de capital, a fim de 
enfrentar grave situação de crise econômico-financeira; e (d) Também não há benefício particular no voto 
proferido pelo Acusado na AGE, na medida em que foi outorgado aos demais acionistas da Companhia o direito 
de subscrever as novas ações no âmbito do Aumento de Capital 
91 Conforme descrito no Voto do Diretor João Pedro Barroso do Nascimento.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
92 Conforme descrito no Voto do Diretor João Pedro Barroso do Nascimento.  Comissão de Valores Mobiliários. 
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
93 “18. Nos termos do caput do art. 115 da LSA, o direito de voto deverá ser exercido, sempre, no interesse da 
companhia. Em outras palavras, o legislador estabeleceu — como princípio basilar do direito de voto — a 
prevalência do interesse da sociedade sobre o interesse individual do acionista. Segundo Fabio Konder Comparato 
e Calixto Salomão Filho, “a todo poder correspondem deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se 
trata de um direito-função, atribuído ao titular para a consecução de finalidade precisas.” (Conforme descrito no 
Voto do Diretor Otto Lobo.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html) 



79 
 
 

 

79 
 

O Diretor também argumentou que não há o que se falar em prejuízo à garantia da 

tutela dos direitos dos minoritários, tendo em vista haver mecanismos jurídicos capazes de 

amparar os demais acionistas: 

40. A própria LSA, em sua redação original, já traz previsão neste sentido nos §§ 3º e 
4º do art. 115. Nestes casos, restando a companhia inerte, a demanda pode ser proposta 
por acionista ou grupo de acionistas constituindo 5% do capital social, em que se 
substituiu a legitimidade ativa da companhia contra o administrador ou acionista 
controlado. 

41. Posteriormente, a Lei nº 10.303/01 incluiu o §3º no art. 109, permitindo a 
utilização da arbitragem como uma alternativa para a resolução de conflitos 
societários. O instrumento tornouse mais eficaz com a inclusão do art. 136-A pela Lei 
nº 13.129/15, que passou a obrigar todos os acionistas quando a cláusula estiver 
incluída no estatuto da companhia:  

42. Aliás, percebe-se um aumento significativo do número de acionistas minoritários 
buscando, por variadas razões (inclusive, por alegado conflito de interesses), 
reparação em face de acionistas controladores — ou mesmo da própria companhia, 
em casos específicos — com o crescimento da arbitragem no Brasil.  

43. Dado o caráter célere, confidencial e especializado do instituto, a B3 estabeleceu, 
com exceções dos segmentos Básico e Nível I, a obrigatoriedade das companhias 
listadas nos demais segmentos da bolsa aderirem à Câmara de Arbitragem do Mercado 
para a resolução de conflitos.  

44. Os atuais meios de comunicação permitem uma maior articulação entre acionistas 
minoritários, o que impulsionou o surgimento das chamadas arbitragens coletivas36, 
relevantes instrumentos de tutela coletiva de direitos dos acionistas no mercado de 
capitais brasileiro.  

45. Além disso, o desenvolvimento do litigation finance (financiamento de litígios por 
terceiros) no Brasil consiste em importante ferramenta de acesso à justiça ou às 
câmaras arbitrais, para acionistas minoritários, eis que possibilita buscarem 
indenização por danos causados por acionistas controladores mediante o custeio do 
procedimento arbitral ou judicial por terceiro (muitas vezes fundos de investimentos 
especializados) atrelado a uma porcentagem de retorno referente ao benefício 
econômico a ser possivelmente auferido94. 

 

O Diretor, portanto, defendeu a aplicação da teoria substancial de conflito de 

interesses, absolvendo o acionista controlador e reforçando o entendimento de que a CVM 

passou a adotar referida teoria como predominante no julgamento dos casos, especialmente 

após o caso Linx.  

 

 
 
94 Conforme descrito no Voto do Diretor Otto Lobo.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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4.7.4 Flavia Perlingeiro – Inexistência de novo entendimento consolidado da CVM de 
aplicação da teoria material de conflito de interesses. 

 

Em que pese ter votado pela absolvição de Jorge Eduardo Saraiva em razão da análise 

dos fatos apresentados no caso e na ausência dos requisitos para configuração de conflito de 

interesses, a Diretora Flavia Perlingeiro apresentou divergência parcial em relação aos 

fundamentos apresentados pelo Diretor Relator e argumentou que inexiste novo entendimento 

consolidado da CVM no sentido de aplicação da teoria material de conflito de interesses: 

7. Inicialmente, cabe reconhecer que, embora a ótica do conflito formal venha 
prevalecendo na CVM – notadamente há mais de uma década e até aqui –, o histórico 
anterior de casos aponta para uma certa alternância entre posições vencidas e 
vencedoras quanto à aplicação da teoria do conflito material, variando em 
consonância com mudanças de composição do Colegiado – mudanças essas que, aliás, 
são ínsitas à dinâmica de formação do órgão, à luz da disciplina legal que prevê, a 
cada ano, a substituição de ao menos um de seus integrantes, por ocasião do término 
do respectivo mandato, e que, por vezes – e não raro – acaba ocorrendo em maior 
constância em certos períodos, diante de eventuais renúncias ou do tempo tomado 
para o preenchimento de vagas. 

8. Assim sendo, cabe ressalvar que, mesmo vindo a prevalecer, neste PAS, a 
abordagem sob o prisma do conflito material – considerando o teor dos votos já 
proferidos –, não se pode disso inferir se estar diante de um novo entendimento 
consolidado da CVM que seria capaz de, em tese, propiciar previsibilidade para os 
regulados e ao mercado de capitais em geral e segurança jurídica. A meu ver, 
infelizmente, diante da ausência de detalhamento, na própria LSA, quanto a como se 
configura ou se qualifica o conflito de interesses, e por se tratar, em essência, de 
embate interpretativo, a tendência é de que seja necessária uma mudança legislativa 
(já há muito cogitada e debatida em iniciativas legislativas diversas), a fim de conferir 
clareza de tratamento de modo mais perene e robusto. 95  

Segundo a Diretora, em que pese a brilhantismo da Lei das Sociedades por Ações, o 

artigo 115 se mostrou insuficiente para resolver a complexidade e especificidade dos casos, nos 

quais, a existência de conflito de interesses não é automaticamente percebida. 

O seu voto indica que, em que pese o impedimento de voto ser questionável neste caso 

concreto, não se pode ignorar o quanto expressamente disposto no artigo 115 da Lei das 

Sociedade por Ações: 

11. Com efeito, a meu ver, a teoria do conflito material parece ignorar o fato de que a 
LSA estabeleceu, expressamente, no art. 115, § 1º, que o “acionista não poderá votar” 

 
 
95  Conforme descrito no Voto da Diretora Flavia Perlingeiro.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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nas deliberações assembleares que tratarem (i) do laudo de avaliação de bens com que 
concorrer para a formação do capital social, (ii) da aprovação de suas contas como 
administrador, (iii) em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, 
ou (iv) em que tiver interesse conflitante com o da companhia – e não fez qualquer 
distinção, entre tais quatro hipóteses, seja em relação ao momento, seja quanto ao 
modo de apurá-las. 

(....) 

16. Parece-me, assim, que o exame em si quanto à configuração, ou não, de conflito 
de interesses requer uma análise substantiva (ou, para usar o mesmo termo, 
“material”), no sentido de que devem existir, no mérito, interesses efetivamente 
antagônicos, pois não há que se falar em conflito nem em impedimento de voto sem 
que haja real e substantiva contraposição de interesses.  

17. Contudo, daí a se interpretar que não é possível a ninguém mais que não ao próprio 
acionista aferir, antes de efetivada a deliberação e da ocorrência de dano à companhia, 
se esse está conflitado, há uma larga distância, que entendo ser inconciliável com o 
tratamento dado pela própria LSA, na medida em que, na prática, acabaria por 
transformar a “vedação ao voto” em “autorização apriorística para votar”, sujeita 
apenas à posterior demonstração de dano a ser objeto de eventual contencioso (seja 
administrativo, judicial ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes 
envolvidas), ainda que com isso se possa alcançar a anulação do voto.  

18. Aplicada em sua inteireza, a teoria do conflito material, além de colocar o ônus da 
comprovação do conflito (como consequência da comprovação de dano), em regra, 
nos acionistas minoritários (com menores condições de acesso aos dados necessários 
à tal comprovação), acaba por frustrar a possibilidade de tutela preventiva à ameaça 
de violação do impedimento legal. Isso não me parece se coadunar com nosso sistema 
jurídico como um todo, que, em linhas gerais, ampara o uso de medidas e instrumentos 
preventivos ou cautelares disponíveis (seja administrativamente ou no âmbito judicial 
ou arbitral), mesmo que caiba reconhecer que, na prática, por vezes há insuficiência 
de meios para promover a agilidade e a efetividade necessárias, fazendo com que o 
exame da questão venha a se dar, usualmente, apenas após já ocorrido o 
descumprimento à lei.96 

 No mais, a Diretora destaca que, ao contrário do quanto defendido pelos defensores da 

teoria material, não vê o §4º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações como contraditório 

ao impedimento de voto de forma ex ante, tendo em vista que, em pese a Lei da Sociedades por 

Ações proibir o exercício do voto em conflito de interesses, esse pode existir no mundo dos 

fatos e, portanto, ser anulável. 

 Além disso, destaca que a tese do conflito material, não deve ser considerada como 

alinhada com o atualmente praticados em outros países, em especial os Estados Unidos: 

24. Com efeito, ainda que sem entrar nas especificidades dos sistemas jurídicos 
estrangeiros (seja quanto à legislação aplicável ou às regras de listagem nas 

 
 
96  Conforme descrito no Voto da Diretora Flavia Perlingeiro.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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respectivas bolsas de valores, quanto aos parâmetros e critérios adotados pelas 
respectivas instâncias decisórias, ou mesmo quanto ao funcionamento do sistema 
judicial), não se tem notícia de qualquer mercado relevante em que, na prática, 
acionistas controladores em situação de potencial conflito de interesses (como é o 
caso de deliberações sobre transações com partes relacionadas) simplesmente votem, 
a seu próprio critério, e em observância de quaisquer procedimentos de mitigação ou 
salvaguardas, estando sujeitos apenas a serem desafiados ex post se houver 
comprovação de dano à companhia. 

25. Ainda que seja fato que em certas jurisdições relevantes não há impedimento 
prévio de voto do acionista em assembleia previsto em lei, a verdade é que a praxe ou 
as decisões de cortes competentes levaram à adoção de diversos mecanismos 
procedimentais e de salvaguardas que apostam, de um lado, no afastamento dos 
interessados no processo decisório pertinente a transações com partes relacionadas e, 
de outro lado, no escrutínio de comitês ou do CA, notadamente por seus membros 
independentes ou desinteressados, fazendo com que, em quaisquer casos envolvendo 
operações minimamente relevantes, as discussões travadas girem em torno da higidez 
do processo decisório, da independência e outras qualificações necessárias aos 
comitês especiais e membros independentes engajados no processo e de sistemas com 
aprovações apartadas (sem contar com os acionistas controladores) para legitimação 
por meio de aprovações pela “maioria da minoria”.97 

Sem prejuízo, em relação ao caso concreto, a Diretora entendeu por votar pela 

absolvição do acionista controlador tendo em vista que a assembleia geral não deliberou 

diretamente sobre o aumento do capital e realização da AFAC de modo a inexistir posição 

efetivamente contraposta do acionista perante à companhia e, portanto, não restar configurado 

conflito de interesses. 

4.7.5 Conclusão – Inexistência de conflito de interesses do acionista controlador em 
razão das circunstâncias do caso concreto. 

Em que pese a divergência parcial de fundamentos apresentados pela Diretora Flavia 

Perlingeiro, o Colegiado votou, por unanimidade, pela absolvição de Jorge Eduardo Saraiva, 

de acusação de exercício de voto em conflito de interesses na qualidade de acionista controlador 

da Companhia.  

 

 
 
97  Conforme descrito no Voto da Diretora Flavia Perlingeiro.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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5 Diagnóstico das decisões:  pressupostos do exercício do voto que poderiam 

ensejar conflito de interesses 

Após a descrição dos casos acima, necessário analisar abaixo o diagnóstico de cada 

uma das decisões com o objetivo de se identificar pontos de divergência e de convergência que 

podem nos levar a uma solução mais propositiva de alteração legislativa98 99: 

 

5.1.1 Caso Eneva – Diagnóstico  

 

No caso Eneva, o Colegiado da CVM, por unanimidade, entendeu pela não 

comprovação de benefício particular ou incidência de hipótese legal de impedimento de voto 

hábil a proibir Eike Batista de votar nas deliberações sobre o aumento de capital da companhia 

e, por maioria, pelo impedimento de voto da E.ON. nas deliberações relacionadas ao aumento 

de capital e à aprovação do laudo de bens dos credores BTG e Petra.  

 
 

98 Cabe abrir um pequeno espaço para algumas percepções que já foram adiantadas ao longo deste trabalho e que 
podem nos dar algum indício da origem das divergências e convergências de entendimento abaixo identificadas: 
a visão do que seria direito de voto e as questões teóricas que giram em torno da discussão do que seria “direito 
subjetivo”. Sem identificar caso a caso, mas de uma maneira mais generalizada, é possível indagar que os Diretores 
da CVM que tendem a defender a necessidade de impedimento de voto ex ante parecem ter como pano de fundo 
a ideia de que o direito é apenas um meio de exercício da vontade do sujeito e não necessariamente um meio de 
se atingir um interesse. Nessa visão, direito de voto é simplesmente um “direito” de modo que, caso haja um 
interesse que não aquele tido como social, este deve ser impedido. Por outro lado, aqueles que tendem a defender 
a teoria substancial de conflito de interesses dão alguns indícios que entendem o direito de voto de uma forma um 
pouco mais pragmática, consequencialista e baseada na teoria dos interesses. Objetiva-se, neste caso, proteger 
aquilo que é definido como interesse juridicamente protegido de modo que, caso o voto seja proferido e não atinja 
o que seria interesse social, ele poderia ser mantido mesmo que dele se aufira algum interesse extrassocial ou 
benefício.  

99 Além disso, há de notar também que as conclusões das decisões acima parecem se divergir um pouco quando 
se está diante de uma consulta ou de um processo sancionador.  Diante da insegurança jurídica a respeito do tema, 
os procedimentos administrativos que se originam de uma consulta e não visam impor uma determinada sanção a 
determinada pessoa parecem abrir maior possibilidade de discussão a respeito do tema. Nos casos Forjas Taurus 
e JBS, por exemplo, não parece haver abertura para se defender sobre a possibilidade de voto dos acionistas em 
assembleias que deliberarão sobre a possibilidade voto ou não sobre o ajuizamento de ação de responsabilidade 
contra acionistas potencialmente votantes. Tem-se nesses dois casos, porém, formas de argumentar que se levam 
a uma única conclusão: o impedimento de voto de referidos acionistas. 
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Os principais pontos discutidos em referida decisão foram: (i) impedimento de voto 

do acionista para votar a respeito da avaliação dos seus bens em assembleia distinta da 

convocada para deliberar sobre o laudo de avaliação; (ii) necessidade de comprovação do 

potencial benefício particular concreto para que haja impedimento; e (iii) necessidade de 

verificar as circunstância do caso em concreto para se afirmar sobre a intenção do acionista de 

driblar a intenção da lei (no caso, por exemplo, a celebração da Carta de Confirmação de Apoio, 

no âmbito do recuperação judicial da Eneva).  

Pois bem, uma das discussões havidas entre os Diretores dizia a respeito à razão de 

ensejar o impedimento de voto da E.ON., se pelo benefício particular que estaria caracterizado, 

tendo em vista que teria direito de integralizar seus bens em decorrência do aumento de capital 

ou da previsão expressa do art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações a respeito da 

impossibilidade de o acionista votar no laudo de avaliação dos bens que concorreria para o 

capital (item i e ii acima). A respeito desse tema não houve consenso entre os Diretores.  

Pablo Renteria, por exemplo, entendeu que não estaria comprovado benefício 

particular no caso da E.ON e nem qualquer outra razão que justificasse o impedimento de voto 

da E.ON de votar nas deliberações relativas ao aumento da capital da Eneva.  Ainda, o Diretor 

argumentou que a Carta de Confirmação de Apoio e o PRJ da Eneva não poderiam ser vistos 

como um “acordo espúrio” voltado a permitir por meio de aprovação cruzadas que o acionista 

votasse na deliberação de seus próprios bens, uma vez que tal deliberação se deu no contexto 

da recuperação judicial da companhia. 

Leonardo Pereira, no entanto, entendeu que os fatos envolvidos no caso indicariam 

uma relação de dependência entre a deliberação sobre o laudo de avaliação dos credores e a 

convocação da segunda assembleia, de modo que, as duas assembleias seriam, em última 

instância, uma única deliberação que ensejaria a aprovação do laudo de avaliação relativo aos 

seus próprios bens. 

Sem entrar no mérito sobre o entendimento dos outros Diretores, fato é que a 

argumentação dos votos foi baseada integralmente na avaliação da situação fática e na real 

intenção dos acionistas envolvidos em driblar a hipótese de impedimento ou não. Enquanto 

Pablo Renteria entendeu que não haveria essa intenção, Leonardo Pereira argumentou que, na 
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realidade, a Carta de Confirmação de Apoio induziria a aprovação do acionista do laudo de 

avaliação de seus próprios bens.  

No caso do impedimento de Eike Batista, a própria área técnica da CVM manifestou-

se no sentido de que não seria possível identificar fatos que pudessem impedir o voto de Eike 

Batista.   

A esse respeito, Pablo Renteria argumentou que (i) Eike Batista não estaria impedido 

de votar favoravelmente ao aumento de capital em razão da cláusula de votação em bloco 

prevista no acordo da Eneva; e (ii) não haveria provas suficientes que justificassem o 

impedimento de voto de Eike Batista tendo em vista a sua relação com os credores que 

subscreveriam as novas ações da Companhia. No caso em questão, extrai-se que houve 

concordância quanto ao entendimento. Um dos pontos é que o não impedimento de voto da 

E.ON não se estendeu a Eike Batista, não justificando a proibição de seu voto.   

O diagnóstico da decisão pode ser resumido da seguinte forma: 

Tabela 2 – Diagnóstico de decisão do Caso Eneva 

ENEVA 

QUESTÕES DISCUTIDAS ENTENDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

 

Impedimento do acionista em 
votar a respeito da avaliação dos 
seus bens em assembleia distinta 
da convocada para deliberar sobre 
o laudo de avaliação 

 

Ausência de consenso 

Não houve convergência de 
entendimento a respeito da 
necessidade de impedimento de 
voto da E.ON. 

 

Necessidade de comprovação do 
potencial benefício particular para 
que haja impedimento 

 

Consenso 

Eike Batista foi absolvido tendo 
em vista a não comprovação 
concreta de seu benefício 
particular 
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Necessidade de verificar as 
circunstâncias do caso em 
concreto para se afirmar sobre a 
intenção do acionista de driblar o 
objetivo da lei (isto é, do artigo 
115 da Lei das Sociedade por 
Ações). 

Consenso 

 

Em que pese nem todos os 
Diretores terem mencionado 
diretamente sobre a necessidade 
de verificação do caso concreto, 
as circunstâncias fáticas do caso e 
a intenção (ou não) dos acionistas 
burlarem o sentido da lei foi base 
para a decisão. 

 

 

5.1.2 Caso EMAE – Diagnóstico:  

 

No caso EMAE, por voto da maioria, o Colegiado concluiu pelo impedimento de voto 

do Estado de São Paulo na deliberação a respeito da proposta de acordo com a SABESP para 

encerramento dos litígios relacionados a retirada de água dos reservatórios de propriedade da 

EMAE.  

Os principais pontos discutidos em referida decisão foram: (i) impedimento de voto 

do acionista controlador a respeito das transações entre sociedades sob controle comum; (ii) 

relevância, ou não, da participação acionária nos casos de impedimento de voto mencionado no 

item (i); (iii) distinção entre situações em que restava configurado interesses contrapostos com 

o da companhia ou benefício particular; (iv) impedimento de voto do acionista titular de 100% 

(cem por cento) das ações com direito de voto; e (v) possibilidade de caracterização de conflito 

de interesses apenas diante à apreciação do caso concreto. 

Leonardo Pereira entendeu pela caracterização do conflito de interesses de forma 

intrínseca, devendo haver impedimento de voto do Estado de São Paulo antes da instalação da 

assembleia. Segundo aquele Diretor, de nada importava o percentual da participação acionária, 

também defendeu que sempre que houvesse transação entre sociedades sob controle comum, 

deveria haver impedimento de voto do controlador. Segundo esse Diretor, a independência dos 

administradores não seria capaz de neutralizar a situação de conflito de interesses, que poderia 

ser verificada de forma apriorística. Ainda, afirmou que seria possível a convocação de uma 

assembleia especial dos acionistas preferencialistas tendo em vista que 100% das ações 

ordinárias seriam detidas pelo acionista formalmente impedido.  
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Pablo Renteria manifestou-se na mesma linha que Leonardo Pereira, argumentando 

que se trataria de interesses conflitantes entre o acionista e a companhia e, portanto, o voto do 

acionista controlador deveria ser impedido: “o conflito de interesses configura-se quando o 

acionista tiver na deliberação interesse oposto ao paralelo da companhia, que coloca em xeque 

a sua isenção de votar no melhor interesse da companhia.” 

No que diz respeito ao fato do Estado de São Paulo ser titular de todas as ações com 

direito de voto de emissão da EMAE, Pablo Renteria defendeu que o impedimento não 

impediria a transação, uma vez que a realização da assembleia seria facultativa. 

O Diretor Henrique Machado, e o Diretor Gustavo Borba, também concluíram pelo 

impedimento de voto do Estado de São Paulo. No entanto, Gustavo Borba defendeu que – em 

que pese a existência de conflito de interesses – o impedimento de voto deveria se cessar, tendo 

em vista que todos os votantes estariam em situação de conflito de interesses: 

34. No caso, como o Estado de São Paulo possui, direta ou indiretamente, todo o 
capital votante da EMAE, poder-se-ia concluir que o acionista controlador, ainda que 
seja conflitado poderia votar, a fim de evitar o impasse sobre o tema, sem prejuízo da 
análise a posteriori de eventual abuso de direito de voto100.  

O Diretor Gustavo Gonzalez defendeu a análise substancial de conflito de interesses, 

afirmando que o interesse conflitante só poderia ser verificado após o exercício do voto do 

acionista potencialmente impedido.  

Como se verá no diagnóstico da decisão a seguir, não foi possível encontrar consenso 

entre os Diretores: 

Tabela 2 – Diagnóstico de decisão do Caso EMAE 

EMAE 

QUESTÕES DISCUTIDAS ENTENDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

Impedimento de voto do 
acionista controlador a 
respeito das transações entre 
sociedades sob o controle 
comum 

Ausência de consenso 

Enquanto os demais 
Diretores entenderam pelo 
impedimento de voto do 
Estado de São Paulo, 
Gustavo Gonzalez defendeu 

 
 
100 Conforme Relatório de Gustavo Borba.  Comissão de Valores Mobiliários. PROC. SEI 19957.005749/2017-
29. Julgamento em 04.07.2017.  Em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170714_R1/20170717_D0728.html 
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a análise substancial a 
respeito do tema. 

Relevância ou não da 
participação acionária nos 
casos de impedimento de 
voto mencionados no item 
acima 

 

Ausência de consenso 

Para Gustavo Gonzalez, por 
exemplo, pouco importava a 
participação tendo em vista 
a necessidade de análise 
substancial a respeito do 
tema 

Distinção entre situações em 
que resta configurado 
interesses contrapostos com 
o da companhia e benefício 
particular 

Ausência de consenso 

Para Gustavo Gonzalez 
pouco importava a análise, 
tendo em vista a necessidade 
de se verificar o conflito em 
concreto 

Impedimento de voto do 
acionista titular de 100% das 
ações com direito de voto 

Ausência de consenso 
Ausência de consenso sobre 
a solução dada ao tema. 

Possibilidade de 
caracterização de conflito de 
interesses apenas diante a 
apreciação do caso concreto 

Ausência de consenso 

Apenas Gustavo Gonzales 
votou pela necessidade de 
análise substancial, ou seja, 
necessidade de verificação 
do conflito no caso concreto. 

 

5.1.3 Caso Forjas Taurus – Diagnóstico:    

 

No caso Forjas Taurus, o Colegiado decidiu, por unanimidade, aplicar ao Luis Estima 

a pena de advertência por ter votado, indiretamente, por meio da Estimapar, na deliberação 

sobre as contas dos administradores da companhia e, direta e indiretamente, na deliberação 

relativa à propositura da ação de responsabilidade civil contra si em afronta ao disposto no §1º 

do art. 115, §1º da Lei das Sociedade por Ações.  

Os principais pontos discutidos em referida decisão foram: (i) extensão do 

impedimento de voto do artigo 115, §1º da Lei das Sociedade por Ações à pessoa jurídica cujo 
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acionista conflitado exerça influencia relevante na orientação de seu voto; (ii) impedimento de 

voto do acionista na deliberação a respeito do ajuizamento de ação de responsabilidade contra 

si; (ii) hipótese legal que diz respeito ao impedimento de voto do acionista na deliberação a 

respeito do ajuizamento de ação de responsabilidade contra si; (iii) possibilidade de se estender 

o impedimento de voto na deliberação a respeito da suspensão da assembleia que o acionista 

estaria conflitado.  

Segundo Pablo Reteria, não haveria quaisquer dúvidas de que os acionistas estariam 

impedidos de votar na deliberação relativa à aprovação das suas contas como administrador, 

inclusive de forma indireta. Nesse sentido, indicou que “Luis Estima tinha poder para 

determinar a vontade exteriorizada da Estimapar” e, portanto, seria ela que estaria impondo a 

sua vontade na deliberação a respeito de suas contas como administrador.   Os demais Diretores 

seguiram o mesmo raciocínio, tendo em vista que o Colegiado decidiu, por unanimidade, 

aplicar a Luis Estima a pena de advertência por ter votado indiretamente.  

Pablo Renteria também manifestou o seu entendimento de que o impedimento do voto 

do acionista na aprovação do ajuizamento da ação contra si mesmo encontraria respaldo na 

própria parte final do art. 115, §1º da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que o acionista 

se encontra, neste caso, em posição visivelmente contraposta com a da companhia. E, ainda 

manifestou que o impedimento de voto também se estenderia na deliberação a respeito da 

suspensão da assembleia.  

Argumentou ainda que o impedimento do art. 114 não é afastado mesmo que Luis 

Estima tenha votado, de forma indireta, na deliberação relativa à aprovação das contas e na 

deliberação relacionada ao ajuizamento da ação de responsabilidade, uma vez que a 

manifestação da Estimapar seria a própria manifestação de vontade de Luis Estima, pois este 

era titular de 99% das cotas da sociedade votante.  

O Diretor Gustavo Borba manifestou, de início, seu entendimento acerca do 

impedimento de voto dos acionistas na deliberação acerca do ajuizamento de ação de 

responsabilidade, entretanto, votou pela absolvição dos acusados ante a ausência e de 

posicionamento seguro da CVM sobre essa questão. 

Gustavo Gonzalez sustentou o impedimento do acionista em votar na deliberação 

acerca da propositura de ação de responsabilidade civil contra si. Porém, divergiu de Pablo 
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apenas sobre a fundamentação do impedimento, pois afirmou que a proibição advém do próprio 

impedimento de voto do acionista administrador na aprovação de suas próprias contas. 

Argumentou ainda, que o exercício de voto também impediria o acionista de votar pelo 

adiamento da deliberação. 

No caso, portanto, não houve controvérsias a respeito da necessidade de impedimento 

de voto dos acionistas na deliberação a respeito do ajuizamento de ação contra si. Veja-se que 

o Diretor Gustavo Borba apenas votou pela absolvição dos acusados antes a ausência de 

previsão expressa nesse sentido. 

No mais, não houve controvérsias no que diz respeito ao impedimento de voto na 

deliberação a respeito da suspensão da assembleia.  

O diagnóstico da decisão pode ser resumido da seguinte forma: 

Tabela 3 – Diagnóstico de decisão do Forjas Taurus 

FORJAS TAURUS 

QUESTÕES DISCUTIDAS ENTENDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

Impedimento de voto do 
acionista na deliberação a 
respeito do ajuizamento de 
ação de responsabilidade 
contra si 

Consenso 

Colegiado decidiu, por 
unanimidade, aplicar a Luis 
Estima a pena de 
advertência 

Impedimento de voto do 
acionista na deliberação a 
respeito do ajuizamento de 
ação de responsabilidade 
contra si 

Consenso 

Gustavo Borba apenas votou 
pela absolvição dos 
acusados ante a ausência de 
previsão legal 

Hipótese legal que diz 
respeito ao impedimento de 
voto do acionista na 
deliberação a respeito do 
ajuizamento de ação de 
responsabilidade contra si; 

 

Ausência de consenso 

Não houve consenso no que 
diz respeito à hipótese legal 
que impediria o acionista de 
votar no ajuizamento de 
ação de responsabilidade 
contra si 
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Possibilidade de estender o 
impedimento de voto na 
deliberação a respeito da 
suspensão da assembleia 
que o acionista estaria 
conflitado 

 

Consenso 

Gustavo Borba apenas votou 
pela absolvição dos 
acusados ante a ausência de 
previsão legal 

 

5.1.4 Caso JBS – Diagnóstico   

 

O colegiado, por unanimidade, entendeu pela inadmissibilidade do recurso interposto 

pelo BNDESPAR para apreciação da matéria em questão. No entanto, o caso trouxe as 

seguintes questões para discussão: (i) impedimento de voto do acionista na deliberação a 

respeito do ajuizamento de ação de responsabilidade contra si; e (ii) eficiência da constituição 

de um comitê independente para mitigar a situação de conflito.  

Em referido caso, Gustavo Borba entendeu por reforçar o entendimento manifestado 

no Caso Forjas Taurus quanto ao impedimento de voto na deliberação assemblear acerca da 

propositura de ação de responsabilidade contra o administrador da companhia aberta e, ainda, 

no que diz respeito a criação do comitê especial independente, o Diretor ressaltou a 

complexidade do tema e as controvérsias de entendimento existentes acerca de sua efetividade 

e compatibilidade com a ordem jurídica vigente 

5.1.5 Caso Pettenati 
 

O caso em questão trouxe matéria já discutida pelo Colegiado da CVM no âmbito do 

caso Forjas Taurus: impedimento de voto de pessoa jurídica acionista, cuja vontade é 

determinada pelo acionista-administrador impedido de votar em suas próprias contas nos 

termos do artigo 115, §1º da Lei das Sociedade por Ações. 

Como se viu, por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu aplicar ao acionista-

administrador impedido a pena de advertência por ter votado indiretamente na aprovação de 

suas contas, reforçando ainda mais o entendimento emanado no caso Forjas Taurus que o 
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impedimento de voto se estenderá à pessoa jurídica que representa a própria vontade do 

acionista-administrador impedido de votar em suas próprias contas.   

 

5.1.6 Caso LINX – Diagnóstico 

 

Com voto divergente do Diretor Henrique Machado, o Colegiado reverteu, por 

maioria, o entendimento da SEP declarando que, diante as circunstâncias do caso apresentadas 

até aquele momento, não haveria razão para se impedir o voto dos acionistas na assembleia 

geral extraordinária convocada para aprovar a operação de incorporação das ações de emissão 

da Linx pela STNE.  

No caso em questão, os principais pontos discutidos foram: (i) caracterização de 

benefício particular indireto como hipótese de impedimento de voto; e (ii) necessidade de 

configuração de situação de desigualdade entre os acionistas para fim de justificar o 

impedimento de voto.  

Flavia Perlingeiro defendeu que não estaria configurado benefício particular, embora 

referidos contratos previssem benefícios aos acionistas. Segundo a Diretora, os contratos não 

haviam sido celebrados em decorrência da condição de acionista dos recorrentes e, por isso, 

não representariam quebra de igualdade no tratamento. No mais, a Diretora entendeu que não 

estaria evidenciado que os interesses dos acionistas fundadores conflitam com os interesses da 

companhia.  

Marcelo Barbosa também entendeu, no presente caso, pela inexistência de benefício 

particular e da impossibilidade de impedir o voto pela mera existência de benefícios indiretos 

que não decorram do status dos acionistas. O Diretor, na mesma linha da Diretora Flavia 

Perlingeiro, entendeu que também não estaria configurado interesses conflitantes hábeis a 

justificar o impedimento de voto. Esse, inclusive, também foi o entendimento de Alexandre 

Costa Rangel.  

O Henrique Moreira, no entanto, apresentou posicionamento divergente, afirmando 

que existiria sim benefício particular dos acionistas, considerando a natureza dos contratos 

acessórios celebrados e a ausência de relação com a própria operação objeto da deliberação. 
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Ainda, afirmou que mesmo que não houvesse benefício particular haveria interesses 

conflitantes.  

Observa-se, portanto, que não houve concordância de entendimento nem da existência 

de benefício particular (indireto) capaz de justificar o impedimento de voto e, tampouco, da 

existência de interesses conflitantes. 

O diagnóstico da decisão pode ser resumido da seguinte forma: 

Tabela 4 – Diagnóstico de decisão do Caso Linx 

LINX 

QUESTÕES DISCUTIDAS ENTENDIMENTO DO OBSERVAÇÕES 

Caracterização de benefício 
particular indireto como 
hipótese de impedimento de 
voto 

Ausência de consenso 

Enquanto a maioria dos 
Diretores se posicionou 
quanto à inexistência de 
benefício particular, 
Henrique Moreira 
apresentou posicionamento 
divergente. 

Necessidade de 
configuração de situação de 
desigualdade entre os 
acionistas para justificar o 
impedimento de voto. 

Ausência de consenso 

Enquanto a maioria dos 
Diretores se posicionou 
quanto à inexistência de 
benefício particular, 
Henrique Moreira 
apresentou posicionamento 
divergente. 
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5.1.7 Caso Saraiva – Diagnóstico 

Referido processo administrativo discute, entre outros temas, a condenação de Jorge 

Saraiva Neto, acionista controlador da Saraiva, por infringência ao artigo 115 da Lei das 

Sociedade por Ações em razão de voto favorável à aprovação do aumento do capital autorizado 

da companhia e, consequente alteração do estatuto social. 

Participaram do julgamento, os Diretores Alexandre Rangel (Relator), João Pedro 

Nascimento, Otto Lobo e Flavia Perlingeiro.   

Os Diretores Alexandre Rangel, João Pedro Nascimento e Otto Lobo entenderam pela 

não procedência da acusação face João Eduardo Saraiva tendo em vista que a hipótese prevista 

no art. 115, §1º da Lei das Sociedade por Ações deveria ser analisada sob a perspectiva da teoria 

material. Nesta linha, o Relator Diretor Alexandre Rangel defendeu: 

78. Entendo que (i) o exercício abusivo do direito de voto, objeto do caput do art. 115 
da Lei n° 6.404/1976, não se faz presente no caso concreto, pois estão ausentes os 
requisitos exigidos para sua configuração; (ii) sobre os institutos do benefício 
particular e conflito de interesses, o art. 115, §1°, da Lei n° 6.404/1976 consubstancia 
hipótese de conflito material e não autoriza o impedimento prévio ou formal do 
exercício do direito de voto por parte do acionista, sendo necessária uma análise da 
substância da manifestação do acionista para que se possa concluir pela regularidade 
ou não do voto, o que apenas pode ocorrer a posteriori; (iii) como o dispositivo legal 
não determina o impedimento prévio do voto, seguindo para a análise da essência da 
manifestação do acionista, não vislumbro no mérito do voto proferido pelo acusado 
na AGE qualquer benefício particular ou interesse conflitante com os da Companhia, 
havendo na verdade, em sentido oposto, uma convergência de interesses.101 

Havia uma expectativa de que a Diretora Flavia Perlingeiro iria concordar com os 

fundamentos dos demais Diretores, de modo a assentar o entendimento predominante da CVM 

em linha com a teoria substancial do conflito de interesses. 

Entretanto, após solicitar vista, a Diretora Flavia Perlingeiro, proferiu voto destacando 

que, em que pese o impedimento de voto não se mostrar adequado em referido caso, não se 

pode entender que há um entendimento predominante da CVM a respeito do tema.   

Segundo a Diretora, as alterações de entendimento se justificam, especialmente, em 

razão das mudanças na composição do Colegiado de modo que ainda não é possível defender 

 
 
101 Conforme descrito no Voto do Diretor Relator Alexandre Rangel.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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a existência de previsibilidade de decisão a este respeito, tendo em vista que, de fato, o Art. 115 

da Lei das Sociedades por Ações não é suficiente para resolver as especificidades de cada um 

dos casos, sendo necessária uma mudança legislativa para este fim. Segundo a Diretora: 

diante da ausência de detalhamento, na própria LSA, quanto a como se configura ou 

se qualifica o conflito de interesses, e por se tratar, em essência, de embate 

interpretativo, a tendência é de que seja necessária uma mudança legislativa a fim de 

conferir clareza de tratamento de modo mais perene e robusto102. 

6 Casos recentes – Divergências de entendimentos 

Embora os casos mencionados nos capítulos anteriores não digam respeito, 

especificamente, a existência de conflito de interesses no âmbito do art. 115, §1º da Lei das 

Sociedades por Ações, cumpre apenas indicar duas decisões recentes proferidas no âmbito da 

CVM que demonstram a tendência contraditória quanto à possibilidade, ou não, da “pessoa” 

conflitada participar de deliberações.    

Em 23.03.2021, a CVM julgou o Processo Administrativo Sancionador SEI 

19957.010833/2018-45 (RJ2018/8272), instaurado pela SEP, para apurar a responsabilidade de 

Eike Batista (Presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da MMX 

Mineração e Metálicos – Em recuperação Judicial) por ter votado em deliberação do Conselho 

de Administração que aprovou o distrato de fornecimento de energia elétrica celebrado com a 

Eneva S.A., empresa que também é acionista, por entender por afronta ao art. 156, caput da Lei 

das Sociedade por Ações103.  

No caso, a Diretora Flavia Perlingeiro votou pela condenação de Eike Batista por 

aplicar ao caso a teoria do conflito formal e foi acompanhada pelo Presidente Marcelo Barbosa. 

O Diretor Alexandre Costa Rangel, em voto divergente, entendeu que o art. 156 da Lei das 

Sociedade por Ações deverá ser interpretado de acordo com a tese do direito material.  

 
 
102 Conforme descrito no Voto da Diretora Flavia Perlingeiro.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo 
Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
103 Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM nº 19957.010833/2018-45. Julgamento em 
23.03.2021. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2021/SEI_19957010833_2018_
45.pdf 
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Em contrapartida, em 25 de maio de 2021, no Processo CVM nº 19957.000837/2021-

11 discutiu-se o impedimento de voto da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos 

e Participações, na qualidade de cotista majoritária do Fundo de Investimento Imobiliário Grand 

Plaza Shopping FI em razão de um potencial conflito de interesses da Cyrela em votar sobre a 

reestruturação do FII.  No caso em questão, a CVM manifestou o entendimento em linha com 

o conflito material104. 

Embora referidas decisões não digam respeito ao conflito de interesses de acionistas 

previsto no art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, demonstram que o entendimento quanto 

às teorias do conflito material e do conflito formal ora pendem para um lado, e ora pendem para 

outro, e as decisões demonstram serem diretamente dependentes da análise concreta do caso. 

  

 
 
104 Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM nº SEI 19957.000837/2021-11. Julgamento 
em 28.09.2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210928_R1.html 
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7 Paralelo com o direito norte-americano. 

Antes de partirmos para a conclusão deste trabalho e de sua solução propositiva, 

cumpre fazer um pequeno paralelo com a jurisdição norte americana, visando extrair dela (ou 

não) conceitos que poderiam servir de base para uma alteração legislativa no Brasil.  

Não se pode negar que estudar conflito de interesses, tendo por base o direito 

comparado, não é uma tarefa muito fácil e tampouco nos parece completamente eficaz, tendo 

em vista a existência de diferentes jurisdições, níveis de especialização dos tribunais e 

exigências distintas de empresas quanto à implantação de mecanismo de controle de situações 

de impedimento de voto.  

Isto porque, na common law, os precedentes tomam uma posição predominante para 

se definir o que pode ser caracterizado como direito objetivo. Na realidade, a jurisdição dos 

Estados Unidos desenvolvida, desde o início, a partir de precedentes judiciais específicos, teve 

como consequência a implantação de mecanismos de controle eficazes para as empresas lá 

sediadas.  

Assim sendo, apontaremos algumas questões discutidas em dois casos conhecidos 

(leading cases), cuja síntese nos permite facilmente perceber que os tribunais americanos já 

tiveram a oportunidade de estudar a fundo questões específicas a respeito relacionada a conflito 

de interesses e que foram, a partir daí, elaboradas regras mais claras a respeito. 

O primeiro caso é o do Kahn v. Lynch Communication Systems, em que se discutiu a 

existência de conflito de interesses envolvendo o acionista controlador da companhia105. 

No caso, a empresa Lynch Communications Systems, Inc (“Lynch”) era uma empresa 

sediada em Delaware que fabricava equipamentos de telecomunicações principalmente para a 

venda a empresas do setor de telefonia. A Alcatel USA. Corporation (“Alcatel”) adquiriu o 

controle da companhia e como parte do contrato de compra e venda, a Lynch precisou alterar 

seus documentos societários para exigir voto afirmativo de 80% dos acionistas para aprovar 

qualquer transação.   

 
 
105 Kahn v. Lynch Commc'n Sys. - 669 A.2d 79 (Del. 1995) 
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Em um certo momento, a Alcatel manifestou discordância com uma fusão proposta 

pela administração da companhia e propôs incorporação das ações da Lynch, a um preço de 

US$ 14 por ação.  Assim, um comitê foi constituído para negociar a transação e os conselheiros 

entenderam que o valor proposto pela Alcatel era muito baixo, de modo que a Alcatel aumentou 

o valor das ações para US$ 15.00 e fechou o preço da transação em US$ 15,50.  

Tendo em vista a aprovação da operação, um acionista minoritário chamado Alan R. 

Kahn ajuizou uma ação (que depois se tornou uma ação coletiva) contestando a aquisição da 

Lynch pela Alcatel.  O autor alegou que a operação não era justa uma vez que a Alcatel teria 

justificado a aquisição através de divulgações falsas, enganosas e inadequadas e pago um preço 

que não refletia o valor real das ações.   

No caso, a corte de Delaware decidiu que a operação havia sido conduzida por um 

comitê independente e havia sido aprovada pela maioria dos minoritários e, portanto, o ônus de 

prova passou do controlador (Alcantel) para o autor da demanda de anulação da assembleia.  

Em que pese o autor ter recorrido, a Suprema Corte de Delaware confirmou a sentença. A partir 

do caso, é possível extrair as seguintes regras: (i) necessidade da equidade da transação e (ii) 

possibilidade de inversão do ônus da prova. 

O segundo caso é o Kahn v. M&F Worldwide Corp106.   

Nesse caso, MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. (“M&F”) detinha 43% das Ações 

da M&F Worldwide Corp. (“MFW”). Em 2011, a M&F manifestou o interesse de adquirir o 

restante das ações da MFW.  A proposta realizada foi submetida a duas condições processuais 

de proteção aos acionistas: (i) a M&F exigiu que a aquisição fosse negociada e aprovada por 

um comitê especial de administradores independentes da MFW; e (iii) a M&F exigiu que a 

aquisição fosse aprovada por uma maioria de acionistas não filiados na M&F. A aquisição foi 

encerrada em dezembro de 2011, após ter sido aprovada pelo comitê especial 

O autor da ação, um acionista minoritário, requereu, em primeiro lugar, a sua 

participação na transação e, após, requereu uma medida cautelar contra os réus M&F, Ronald 

O. Perelman (proprietário da M&F), e os Diretores da MFW (incluindo os membros do comitê) 

por violação do dever fiduciário.  

 
 
106 Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014). 
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Em primeira instância, a Corte votou a favor da transação e definiu que deveria ser 

aplicado o business judgement rule para validar o papel do comitê especial. Segundo a decisão 

era preciso verificar se o comitê tinha poderes para negociar e contratar seus assessores e 

observou o dever de diligência. Ainda, indicou a necessidade de os minoritários serem 

informados sobre todas as informações sobre a transação.  

O autor recorreu alegando que haveria provas de que o comitê especial estava 

desinteressado, não tinha plenos poderes e era ineficaz. Alegou-se também que a aprovação da 

transação pela maioria das minorias não era suficiente para evidenciar imparcialidade. 

Porém, as alegações dos autores foram desconsideradas também em segunda instância.  

Foi decidido que o comitê especial cumpriu sim com o dever de cuidado na negociação de um 

preço justo e o voto da minoria foi devidamente informado. Entendeu-se por haver evidências 

suficientes que o comitê era independente, emponderado e cumpriu com seu dever de cuidado. 

 Assim, de referidos leading cases, podemos extrair alguns pontos de discussão 

interessantes que podem servir de reflexão de eventual alteração legislativa no Brasil: (i) 

necessidade da análise do business judgement rule; (ii) possibilidade de inversão do ônus da 

prova; e (ii) necessidade de se demonstrar que referida transação foi realizada em bases 

equitativas à companhia (fairness test). 

 

8 Conclusão – Proposta de alteração legislativa e necessidade de aprimoramento das 

discussões 

O impedimento de voto no contexto das deliberações assembleares das companhias, 

conforme artigo 115, §1º da Lei das Sociedade por Ações, sempre foi tema de divergência entre 

os Diretores da CVM.  Porém, é evidente que a solução a ser dada a este embate interpretativo 

é de difícil solução, tendo em vista a indeterminação do dispositivo legal e a necessidade de 

análise das prerrogativas identificadas no caso concreto. 

As discussões acerca do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações se dividiram em 

duas correntes: a formalista e a material. Os defensores da teoria formalista defendem que o 

impedimento de voto deverá ser realizado em momento prévio à deliberação e, por outro lado, 
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aqueles que defendam a chamada teoria material argumentam que o conflito deverá ser apurado 

de forma ex post, ou seja, após a verificação in concreto do chamado benefício particular ou do 

interesse conflitante.  

Não há que se negar que a lei societária adota o princípio majoritário, acreditando que 

todos os acionistas votarão sem nenhum interesse exterior envolvido e é em razão disso que, 

quando um acionista vota para obter um interesse próprio, cria-se uma lacuna e se passa a 

discutir se ele deverá estar ou não impedido de votar. Porém, fato é que nenhum acionista, seja 

ele majoritário ou minoritário, tende a tomar decisões que prejudicam a companhia cuja as 

ações são por eles detidas e por meio da qual recebem dividendos. É de se esperar, portanto, 

que os acionistas votem em prol ao interesse da companhia e não ao contrário.  

Muitos defensores da teoria formal de interesses costumam defender que o 

impedimento de voto ex post só seria viável em jurisdições em que os minoritários tivessem 

mecanismos jurídicos céleres e suficientes para permitir a reparação de eventuais prejuízos 

sofridos por condutas abusivas de acionistas controladores. 

Não se pode negar que o judiciário no Brasil não se equipara, em nível de 

especialização empresarial, com os tribunais de Delaware e que os custos para se ingressar em 

uma arbitragem são altos, de tal forma que é possível que eventual minoritário prejudicado por 

voto abusivo do controlador se veja impedido de obter uma decisão reparatória justa e rápida.  

No entanto, tal argumento não parece ser suficiente para se defender que, diante um potencial 

voto abusivo, o acionista deve estar, ex ante, impedido de votar. Como bem argumentado pelo 

Diretor Otto Lobo no caso Saraiva, há hoje mecanismos de reparação que mitigam tal risco: 

(...), o desenvolvimento do litigation finance consiste em importante ferramenta de 
acesso à justiça ou às câmaras arbitrais para acionistas minoritários, eis que possibilita 
buscarem indenização por danos causados por acionistas controladores mediante o 
custeio do procedimento arbitral ou judicial por terceiro (muitas vezes fundos de 
investimento especializados) atrelado a uma porcentagem de retorno referente ao 
benefício econômico a ser possivelmente auferido107. 

O voto do acionista controlador é, muitas vezes, benéfico para a companhia, inclusive 

quando ele possui um interesse extrassocial por trás do conteúdo do voto.  É o acionista 

 
 
107 Conforme descrito no Voto do Diretor Otto Lobo.  Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19957.003175/2020-50, Julgado em 08.11.2022. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180417_R1/20180417_D0868.html 
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controlador, em tese, quem tem o poder de controle sobre o negócio e é ele que, muitas vezes, 

possui maior profissionalização relacionada ao negócio para tomar decisões em linha com o 

interesse social da companhia.  

Além disso, quando se trata de decisão do controlador diante deliberações que versam 

sobre operações entre partes relacionadas e que, logo, poderiam evidenciar “interesses 

conflitantes”, necessário considerar que tais operações podem ser vantajosas às companhias, 

tendo em vista que os custos de transação tendem ser mais atrativos. Dos estudos dos casos da 

CVM no Brasil e do paralelo realizado nos Estados Unidos, quando a divulgação relacionada a 

referida transação foi realizada de forma completa e com clareza e, ainda, as negociações foram 

discutidas e validadas no âmbito de um comitê independente, não parece fazer sentido impedir, 

de pronto, o voto do acionista controlador. Em relação a este tema, acredita-se, inclusive, que 

os comitês independentes oferecem mecanismos que podem ser usados para a tomada de 

decisões mais equitativas.  

Entende-se também que a mera análise de abuso de direito não é, ao todo, suficiente 

para se verificar se a conduta de determinado acionista controlador contraria o seu interesse e a 

prejudica. Necessário também utilizar como parâmetro a análise do cumprimento dos deveres 

fiduciários de referido acionista, em especial do dever de lealdade108.  

Quando o §4º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações indica que a deliberação 

tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com a da companhia 

é anulável (e não nulo), nos resta ainda mais evidente a necessidade de se permitir o exercício 

do voto para, somente após, questioná-lo, se for o caso.  

 
 
108 “A cláusula geral do dever de lealdade é de ordem pública, imperativa, e, portanto, não pode ser alterada, 
suprimida ou modificada por meio de cláusula estatutária ou contratual (acordo de acionistas). O ordenamento 
societário brasileiro, de maneira peculiar, equipara e reconhece deveres fiduciários semelhantes entre 
administradores e controladores, destacando-se, por conseguinte, a importância do dever de lealdade como 
fundamento deanálise do exercício do poder de controle. A situação jurídica de sujeição da minoria, que decorre 
da imposição da vontade da maioria estável, impõe um dever contraposto e correlato – um dever de lealdade – 
para resguardar os direitos daquela. A teoria do abuso do direito não é suficiente para dar conta de todas as 
situações em que a conduta do controlador contraria o interesse da companhia ou o fim social e/ou prejudica a 
companhia ou os acionistas minoritários, tendo sido superada pela noção de lealdade na relação societária. O 
dever de lealdade é a régua que deve ser utilizada para o exame da conduta dos acionistas, tanto do controlador 
como dos acionistas minoritários ou preferencialistas.” AMARAL, José Romeu Garcia do. Dever de lealdade 
dos acionistas nas sociedades anônimas. 2020. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. doi:10.11606/T.2.2020.tde-24032021-185305. Acesso em: 2022-11-
20. 
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Sem prejuízo, há a tendência de se afirmar que a CVM vem, desde o Caso Linx e Caso 

Saraiva, construindo o seu entendimento em linha mais próxima à teoria material de interesses. 

Entretanto, ainda há dúvidas de que tal entendimento permanecerá linear, pois, de acordo com 

a sistematização de casos deste trabalho e a constante alteração na composição do Colegiado, 

o embate interpretativo a respeito desse tema ainda pode se prolongar. 

Na realidade, não quer se negar que a teoria material e a teoria formal possuem seus 

pontos de razão, mas o seu debate ferrenho não nos parece razoável.  

Em que pese a lei societária nos fazer presumir que a sua intenção seria de realmente 

impedir o voto potencialmente conflitado (especialmente em razão da falta de especialização 

dos tribunais em equalizar os direitos dos investidores minoritário), a teoria material tem seu 

prestígio ao defender a necessidade de se permitir o voto potencialmente conflitado, em especial 

para dar efetivo poder de controle ao titular da maioria das ações emitidas pela companhia e 

permitir maior dinamicidade aos negócios. 

Fato é que estamos sim longe de chegar ao desenvolvimento legislativo e 

jurisprudencial do Estado norte-americano de Delaware, onde – em razão da previsibilidade do 

sistema jurídico – as discussões a respeito da existência de conflito de interesses praticamente 

inexistem. 

Sem prejuízo dos pontos acima indicados, a sistematização das decisões acima permite 

ao menos visualizar pontos de convergência de entendimentos dos Diretores da CVM, 

independentemente de seu posicionamento dentro do dualismo teórico criado. Esses pontos de 

encontro podem servir como forma de aprimoramento temporário do art. 115, §1º da Lei das 

Sociedade por Ações e evitar a necessidade de discussão de alguns temas quando se está adiante 

de uma situação com potencial conflito de interesses.  

Os pontos de encontro de entendimento, identificados foram: (i) necessidade de 

comprovação do potencial benefício particular para que haja impedimento de voto; (ii) 

necessidade de se verificar as circunstâncias do caso para se afirmar sobre a intenção  do 

acionista de driblar o objetivo da lei (isto é, do artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações); (iii) 

impedimento de voto se estenderá à pessoa jurídica que representa a própria vontade do 

acionista-administrador impedido de votar em suas próprias contas; (iv) impedimento de voto 

do acionista na deliberação, a respeito do ajuizamento de ação de responsabilidade contra si; e 
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(v) possibilidade de estender o impedimento de voto na deliberação a respeito da suspensão da 

assembleia.   

Assim sendo, segue abaixo sugestão para alteração temporária a ser implementada no 

art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, como tentativa de sanar a insegurança jurídica quanto 

alguns temas que giram em torno do conflito de interesses:  

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 
considerar-se-á o voto 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: 

I- ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital 
social; 

II- à aprovação de suas contas como administrador; 
III- às situações em que puder se comprovar seu benefício particular; 
IV- às situações em que tiver interesse conflitante e prejudicial à companhia; 
V- às situações em que for possível comprovar a sua intenção de deturpar 

o objetivo desta Lei e causar prejuízo à companhia; 
VI- ao ajuizamento de ação de responsabilidade contra si.  

§2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorrer para a 
formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade 
de que trata o § 6º do artigo 8º.  

§3º O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de 
voto, ainda que seu voto não haja prevalecido.  

§4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse 
conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos 
causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver 
auferido. 

§5º O impedimento de voto previsto no §1º também se estenderá à: 

I - deliberação que visa aprovar a suspensão das assembleias convocadas para 
deliberar as questões mencionadas no item §1º deste artigo 

II – pessoa jurídica que representa a própria vontade do acionista impedido de 
votar na assembleia geral relativas ao lado de avaliação de seus em com que 
concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como 
administrador. (grifos do autor) 

Por fim, cumpre destacar alguns temas a serem discutidos que independem da filiação 

a cada uma das correntes, sejam eles (i) impedimento de voto do acionista que deveria votar 

em bloco com o acionista conflitado; e (ii) impedimento de voto do acionista titular de 100% 

das ações com direito a voto.   A respeito do item (i), não se mostra adequado impedir o voto 
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do acionista que não possui qualquer indício de que proferiria um voto abusivo, e sobre o item 

(ii), evidencia-se a ilegalidade em se dar o poder de voto a uma classe de ações em que a 

principal de suas características e a que a diferencia das ações ordinárias é não possuir tal 

direito109. 

Assim sendo, baseando-se no estudo e sistematização das principais decisões 

proferidas no âmbito da CVM nos últimos 7 (sete anos), tentou-se identificar pontos de 

divergência e convergência de entendimento entre os Diretores de uma forma neutra e 

independente de cada uma das teorias criadas acerca do tema.  Tal trabalho, teve como objetivo 

propor alteração do artigo 115 da Lei das Sociedade por Ações, como forma de solução 

temporária a alguns pontos de discussão que indicaram já haver entendimento consolidado entre 

os Diretores da CVM até ulterior alteração definitiva que sane as divergências interpretativas a 

este respeito. 

  

 
 

109 Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, 
preferenciais, ou de fruição. § 1º As ações ordinárias e preferenciais poderão ser de uma ou mais classes, 
observado, no caso das ordinárias, o disposto nos arts. 16, 16-A e 110-A desta Lei.  § 2o O número de ações 
preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% 
(cinqüenta por cento) do total das ações emitidas.     
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