
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 917.531 - RS (2007/0007392-5)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : RICHARD DAVID VALANSI E OUTRO
ADVOGADO : RICARDO BORGES FORTES DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : PATRICK MAURICE MAXIME VALANSI E OUTROS
ADVOGADO : ERIC CERANTE PESTRE E OUTRO(S)
INTERES.  : JOSEPH ROBERT VALANSI - SUCESSÃO

EMENTA

DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA 
DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO 
SOCIETATIS.  DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE 
ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 
DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF.

1. O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado nas 
sociedades contratuais e personalistas, como alternativa à 
dissolução total e, portanto, como medida mais consentânea ao 
princípio da preservação da sociedade e sua função social, 
contudo a complexa realidade das relações negociais hodiernas 
potencializa a extensão do referido instituto às sociedades 
"circunstancialmente" anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude 
de cláusulas estatutárias restritivas à livre circulação das ações, 
ostentam caráter familiar ou fechado, onde as qualidades 
pessoais dos sócios adquirem relevância para o desenvolvimento 
das atividades sociais ("affectio societatis"). (Precedente: EREsp 
111.294/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 
10/09/2007)

2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio 
são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o 
seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua 
retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da 
"affectio societatis"; na segunda, a pretensão é de excluir outros 
sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres 
essenciais, colocando em risco a continuidade da própria 
atividade social.

3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à 
eficiência da atividade empresarial, para o que se torna 
necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade 
de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a 
comprovação do justo motivo.

4. No caso em julgamento, a sentença, com ampla cognição 
fático-probatória, consignando a quebra da "bona fides 
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societatis", salientou uma série de fatos tendentes a ensejar a 
exclusão dos ora recorridos da companhia, porquanto 
configuradores da justa causa, tais como: (i) o recorrente Leon, 
conquanto reeleito pela Assembleia Geral para o cargo de diretor, 
não pôde até agora nem exercê-lo nem conferir os livros e 
documentos sociais, em virtude de óbice imposto pelos 
recorridos; (ii) os recorridos, exercendo a diretoria de forma 
ilegítima, são os únicos a perceber rendimentos mensais, não 
distribuindo dividendos aos recorrentes.

5. Caracterizada a sociedade  anônima como fechada e 
personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução 
parcial - fenômeno até recentemente vinculado às sociedades de 
pessoas -, é de se entender também pela possibilidade de 
aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das 
sociedades regidas pelo Código Civil, máxime diante da previsão 
contida no art. 1.089 do CC: "A sociedade anônima rege-se por lei 
especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições 
deste Código."

6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial 
comporta efeito devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal 
julgar a causa, aplicando o direito à espécie (art. 257 do RISTJ; 
Súmula 456 do STF). Precedentes.

7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a 
sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

 

ACÓRDÃO

 

 A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, 
Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de novembro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 917.531 - RS (2007/0007392-5)
  
RECORRENTE : RICHARD DAVID VALANSI E OUTRO
ADVOGADO : RICARDO BORGES FORTES DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : PATRICK MAURICE MAXIME VALANSI E OUTROS
ADVOGADO : ERIC CERANTE PESTRE E OUTRO(S)
INTERES.  : JOSEPH ROBERT VALANSI - SUCESSÃO

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Richard David Valansi e Leon Max Valansi ajuizaram ação objetivando a 

dissolução parcial da sociedade Continente Cine Organização S/A, com apuração de 

haveres ou a decretação da exclusão dos demandados da sociedade, além da apuração 

dos ativos e passivos, procedendo-se às devidas compensações entre os sócios (fls. 

5-15). 

Narraram os autores que são acionistas da primeira demandada, a qual, 

embora possua um largo objeto social, atualmente não desempenha nenhuma atividade 

econômica. Disseram que o único imóvel pertencente à sociedade encontra-se 

desocupado e em péssimo estado de conservação, além de possuir dívida de IPTU no 

valor aproximado de R$ 50.000,00. Referiram que a empresa foi constituída em 1940 e 

adquirida pelos irmãos Valansi (Jacques, Maurice e Joseph Robert) em 1964.

Salientaram que, após a morte de Jacques e Maurice, a administração da 

empresa passou a ser exercida pelo irmão Joseph Robert e seu filho Patrick, muito 

embora a assembléia geral realizada em 2.6.2000 tivesse estipulado o contrário, no 

sentido de que a direção deveria ser exercida por Leon e por Patrick. 

Destacaram que o demandado Joseph Robert e seu filho vêm praticando 

atos incompatíveis com o objeto social, pagando despesas pessoais com cheques da 

sociedade e afastando os demais sócios das decisões sociais. 

Foi ajuizada ação cautelar na qual se postulou a decretação da 

indisponibilidade dos bens imóveis pertencentes à empresa ré, e a apresentação de 

todos os livros societários e balanços e de todos os contratos de locação de imóveis. 

Sobreveio sentença de procedência do pedido para decretar a exclusão dos 

sócios demandados da sociedade e para determinar a apuração do ativo e passivo em 

liquidação de sentença (fls. 105-110).
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O Tribunal estadual deu provimento à apelação (fls. 196-209), nos termos 

da seguinte ementa:

COMERCIAL. AÇÕES DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE 
ANÔNIMA E CAUTELAR INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO PRINCIPAL.
O pedido de dissolução parcial de sociedade anônima é juridicamente 
impossível. Doutrina e jurisprudência a respeito. Instituto que se aplica às 
sociedades pessoais, especialmente as por quotas de responsabilidade 
limitada, e não às impessoais. Hipóteses de extinção das sociedades de 
capitais expressamente previstas no art. 206 da Lei nº 6.404/76, dentre as 
quais não se inclui a dissolução parcial. Direito de recesso do sócio 
dissidente consistente no resgate, na amortização e no reembolso das ações, 
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal. Carência de ação 
relativamente ao pedido principal. Pedido cautelar julgado improcedente, 
notadamente porque, diante do resultado do julgamento da ação de 
dissolução de sociedade, não mais haverá a apuração de haveres em sede 
de liquidação de sentença e porque os livros comerciais e os contratos 
celebrados em nome da sociedade poderão ser obtidos por um dos apelados 
que ostenta, segundo assembléia geral, a condição de diretor da empresa.
PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

Opostos embargos declaratórios (fls. 212-214), foram rejeitados (fls. 

216-220).

Richard David Valansi e outro interpuseram recurso especial com 

fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional alegando dissenso pretoriano com 

aresto deste Tribunal Superior - REsp 111.294/PR (fls. 225-238).

Sustentaram, em suma, que todos os sócios são parte de uma mesma 

família, caracterizando caso clássico de sociedade anônima fechada, bem como a 

quebra da affectio societatis e a impossibilidade de execução dos fins sociais, conduzindo 

à dissolução parcial da sociedade e à exclusão dos recorridos do quadro social.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo (fls. 247), que recebeu 

crivo positivo de admissibilidade na instância de origem (fls. 249-254).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 917.531 - RS (2007/0007392-5)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : RICHARD DAVID VALANSI E OUTRO
ADVOGADO : RICARDO BORGES FORTES DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : PATRICK MAURICE MAXIME VALANSI E OUTROS
ADVOGADO : ERIC CERANTE PESTRE E OUTRO(S)
INTERES.  : JOSEPH ROBERT VALANSI - SUCESSÃO

EMENTA

DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA 
DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO 
SOCIETATIS.  DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE 
ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 
DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF.

1. O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado nas sociedades 
contratuais e personalistas, como alternativa à dissolução total e, 
portanto, como medida mais consentânea ao princípio da preservação 
da sociedade e sua função social, contudo a complexa realidade das 
relações negociais hodiernas potencializa a extensão do referido 
instituto às sociedades "circunstancialmente" anônimas, ou seja, 
àquelas que, em virtude de cláusulas estatutárias restritivas à livre 
circulação das ações, ostentam caráter familiar ou fechado, onde as 
qualidades pessoais dos sócios adquirem relevância para o 
desenvolvimento das atividades sociais ("affectio societatis"). 
(Precedente: EREsp 111.294/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Castro 
Filho, DJ 10/09/2007)

2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio são 
fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte 
aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da 
sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da "affectio 
societatis"; na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em 
decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, 
colocando em risco a continuidade da própria atividade social.

3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à 
eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário 
expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave 
ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do 
justo motivo.

4. No caso em julgamento, a sentença, com ampla cognição 
fático-probatória, consignando a quebra da "bona fides societatis", 
salientou uma série de fatos tendentes a ensejar a exclusão dos ora 
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recorridos da companhia, porquanto configuradores da justa causa, 
tais como: (i) o recorrente Leon, conquanto reeleito pela Assembleia 
Geral para o cargo de diretor, não pôde até agora nem exercê-lo nem 
conferir os livros e documentos sociais, em virtude de óbice imposto 
pelos recorridos; (ii) os recorridos, exercendo a diretoria de forma 
ilegítima, são os únicos a perceber rendimentos mensais, não 
distribuindo dividendos aos recorrentes.

5. Caracterizada a sociedade  anônima como fechada e personalista, o 
que tem o condão de propiciar a sua dissolução parcial - fenômeno até 
recentemente vinculado às sociedades de pessoas -, é de se entender 
também pela possibilidade de aplicação das regras atinentes à 
exclusão de sócios das sociedades regidas pelo Código Civil, máxime 
diante da previsão contida no art. 1.089 do CC: "A sociedade anônima 
rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as 
disposições deste Código."

6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta 
efeito devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal julgar a causa, 
aplicando o direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). 
Precedentes.

7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a sentença, 
inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

 
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. Cinge-se a controvérsia a dois pontos: a) possibilidade de dissolução 

parcial de sociedade anônima; b) exclusão dos acionistas que integram o pólo passivo da 

ação.

3. As sociedades anônimas têm como característica marcante o escopo 

predominante por ocasião de sua criação, qual seja, a contribuição pecuniária de cada 

participante para a formação do capital social, sendo de pouca relevância considerações 

de ordem pessoal em relação aos sócios, razão pela qual as ações - frações do capital - 

são de livre cessibilidade.

Em regra, são sociedades de capital (intuitus pecuniae)  em oposição às 

sociedades de pessoas (intuitus personae) , nas quais prevalece o relacionamento 

pessoal dos sócios e a confiança nas suas qualificações pessoais.

Não obstante, a pluralidade e a complexidade das relações negociais 
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hodiernas impedem o rígido enquadramento das sociedades numa ou noutra 

classificação.

É o que sói ocorrer, por exemplo, com as sociedades anônimas que 

apresentam estrutura de sociedade familiar, em que as ações permanecem em poder 

dos membros de uma mesma família ou de pessoas muito próximas entre si, não sendo, 

portanto, negociadas no mercado de capitais.

Fábio Konder Comparato, citado por Renato Ventura Ribeiro, elucida com 

percuciência a figura da moderna sociedade anônima personalista:

[...] a velha classificação das sociedades mercantis em sociedades de 
capitais e de pessoas [...] aparece agora subvertida; ou melhor, a clivagem 
entre as espécies passa no interior do próprio direito acionário. Se ainda é 
aceitável classificar a companhia aberta na categoria das sociedades de 
capitais, pelo seu caráter marcadamente institucional, a companhia fechada 
já apresenta todas as características de uma sociedade de pessoas, animada 
por uma affectio societatis  que se funda no intuitus personae . Ao contrário da 
simples consideração dos capitais, na companhia fechada prepondera, tanto 
entre acionistas quanto perante terceiros, a confiança e a consideração 
pessoal. (Exclusão de sócios nas sociedades anônimas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 44-45)

3.1.  A visão legal e grande parte da doutrina clássica divisam as 

sociedades de pessoas como essencialmente contratuais e as de capitais como 

intrinsecamente institucionais, por isso que não vislumbram a possibilidade de dissolução 

parcial de sociedade anônima, haja vista que esta possui regime dissolutório próprio e 

excepcional, direcionado apenas para os casos em que a companhia não tem como 

prosseguir com as suas atividades, cabendo ao acionista descontente os meios próprios 

para a sua saída (art. 137 da Lei 6.404/76).

É o que se depreende do art. 206 da Lei 6.404/76:

Art. 206. Dissolve-se a companhia:
I - de pleno direito:
a) pelo término do prazo de duração;
b) nos casos previstos no estatuto;
c) por deliberação da assembléia-geral (art. 136, X); 
d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral 
ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, 
ressalvado o disposto no artigo 251;
e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.
II - por decisão judicial:
a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer 
acionista;
b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por 
acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;
c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;
III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na 
forma previstos em lei especial.
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Celso Barbi Filho enumera alguns fatores que concorreram para o 

entendimento de que a dissolução parcial, em princípio, não se aplicaria às sociedades 

anônimas ditas institucionais:

Primeiramente, os acionistas não possuem vínculo contratual entre si. 
Adquirem ou transferem suas participações no capital - as ações - sem 
reflexos para a companhia, sempre regida pelos estatutos sociais 
promulgados no ato constitutivo da sociedade. Por essa razão, inexiste liame 
contratual a ser parcialmente dissolvido entre a sociedade e um ou alguns de 
seus acionistas. Além disso, sendo a sociedade de capitais, a transferência 
das ações a quem quer que seja é, a princípio, irrelevante para os demais 
acionistas, o que facilita sobremaneira a circulação das participações 
societárias e a livre substituição dos sócios. 
Desse modo, a disciplina de dissolução das sociedades anônimas não é a do 
Código Comercial, mas sim um regime próprio, hoje previsto na Lei 6.404/76, 
que não se orienta pelo caráter individualista que marca o Código de 1850, 
mas pelo cunho institucional e capitalista das companhias, cujas ações são, a 
princípio, livres e facilmente transferíveis, só se admitindo a dissolução total 
da sociedade, ou mesmo o recesso individual de acionistas, em casos 
especiais, legalmente previstos, de modo a se garantir a estabilidade da 
empresa e do investimento coletivo.
Por outro lado, nas sociedades institucionais e capitalistas, sempre houve 
mecanismos específicos para a livre entrada e saída dos sócios, 
indispensáveis aos próprios fins do modelo corporativo de harmonização 
entre acionistas investidores e gestores. Assim sendo, institutos como a 
venda de ações em bolsa de valores, o direito de recesso, o resgate e a 
amortização de ações fizeram das sociedades institucionais e de capitais 
entidades nas quais não havia sentido a idéia de dissolução parcial. Ademais, 
sendo a sociedade predominantemente de capitais, na qual a identidade do 
sócio não é relevante, o eventual rompimento da affectio societatis  - que 
muitos entendem inexistente nesse modelo societário - não seria justificativa 
para autorizar a saída do sócio insatisfeito, que ali deveria permanecer até 
que encontrasse um adquirente para sua participação.

Este foi o posicionamento albergado inicialmente por este Tribunal Superior:

Sociedade anônima. Dissolução parcial. Precedentes da Corte.
1. É incompatível com a natureza e o regime jurídico das sociedades 
anônimas o pedido de dissolução parcial, feito por acionistas minoritários, 
porque reguladas em lei especial que não contempla tal possibilidade.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 419.174/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2002, DJ 28/10/2002, p. 311)

COMERCIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 
O DIREITO DE RETIRADA DO ACIONISTA E RESTRITO AS HIPÓTESES 
DO ART. 137 DA LEI 6.404/76, APRESENTANDO-SE IMPOSSÍVEL O 
PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, PRÓPRIO DAS 
EMPRESAS ORGANIZADAS POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA, SEM RELEVO A QUALIFICAÇÃO DE COLIGADA DA EMPRESA 
ACIONISTA, CUJA CONDIÇÃO PODERÁ SER DESFEITA MEDIANTE 
ALIENAÇÃO DE AÇÕES DE MODO A REDUZIR A MENOS DE DEZ POR 
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CENTO DO CAPITAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA.
(AgRg no Ag 34.120/SP, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 26/04/1993, DJ 14/06/1993, p. 11785)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - LEI N. 
6.404/76 - ARTIGO 206, ''D'', C/C ART. 18, DO DECRETO N. 3.708/19.
I - DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, GARANTINDO-SE AO SÓCIO 
REMANESCENTE, QUANDO CONSTITUÍDA POR APENAS DOIS SÓCIOS, 
DENTRO NO PRAZO DE UM ANO, RECOMPOR A EMPRESA, COM 
ADMISSÃO DE OUTRO SÓCIO COTISTA E OU AINDA QUE COMO FIRMA 
INDIVIDUAL, SOB PENA DA DISSOLUÇÃO DE PLENO DIREITO; 
ASSEGURANDO-SE AO SÓCIO DISSIDENTE O RECEBIMENTO DOS 
HAVERES QUE LHE SÃO DEVIDOS.
II - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, ALÍNEA ''D'', DA LEI DAS SOCIEDADES 
ANÔNIMAS, C/C O ART. 18, DO DECRETO N. 3.708/19.
III - CONFIGURADO O DISSÍDIO, EIS QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO 
DECIDIU A CONTROVÉRSIA EM DISCREPÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NOS TRIBUNAIS, INCLUSIVE NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.
IV - RECURSO PROVIDO.
(REsp .387/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 12/12/1989, DJ 19/02/1990, p. 1043)

3.2. É bem de ver que o art. 206, II, "b", da Lei das S/A contempla hipótese 

de dissolução total da companhia por decisão judicial, quando provado que ela não pode 

preencher o seu fim, o que sói ocorrer quando há desinteligência entre os acionistas, uma 

vez que dificilmente pode prosperar uma sociedade em que a confiança, a harmonia, a 

fidelidade e o respeito mútuo entre os seus sócios tenham sido rompidos.

Todavia, a regra da dissolução total em nada beneficiaria os valores sociais 

envolvidos no que diz respeito à preservação de empregos, arrecadação de tributos e 

desenvolvimento econômico do país, razão pela qual o rigorismo legislativo deve ceder 

lugar ao princípio da preservação da empresa, implicando a sua continuidade em relação 

aos sócios remanescentes.

O instituto da dissolução parcial erigiu-se, em sua gênese, voltado às 

sociedades contratuais e personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, 

como medida mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade e sua função 

social, contudo deve-se reiterar que a complexa realidade das relações negociais 

hodiernas potencializa a extensão daquele instituto às sociedades "circunstancialmente" 

anônimas.

Modesto Carvalhosa comenta que:

Sempre tendo em vista a causa eficiente e a causa final da dissolução 
judicial, no caso de impossibilidade de a companhia preencher o seu fim, 
anota-se a construção pretoriana de assimilação às sociedades anônimas de 
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origem familiar, e, portanto, fechadas, da figura da affectio societatis. 
(Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 
4, p. 90)

Fran Martins também reconhece a conveniência da aplicação dessa mesma 

inteligência às companhias personalistas:

Admite-se doutrinariamente a presença do elemento intuitu personae  nas 
sociedades de forma jurídica capitalista típica, como é o caso das anônimas. 
Tal situação pode ser percebida através da existência de cláusulas restritivas 
à livre circulação das ações, elaboradas com fundamento no art. 36 da Lei 
6.404/76. Efetivamente, cláusulas estatutárias dessa natureza imprimem 
caráter familiar ou fechado à sociedade, e onde as qualidades pessoais dos 
sócios podem adquirir relevância no desenvolvimento das atividades sociais.
Sobre a matéria, em sede de jurisprudência, firma-se o entendimento de que 
é possível a dissolução de uma sociedade anônima familiar, com a retirada 
dos sócios dissidentes, para evitar a descontinuidade da empresa. 
(Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2011, p. 866)

Consoante jurisprudência pacificada da Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento dos EREsp 111.294/PR, tal raciocínio é aplicado nas hipóteses em que, tendo 

sido a affectio societatis  um fator preponderante na criação da sociedade, tenha ela se 

desvanecido, o que pode ou não estar conjugado à inexistência de lucros ou falta de 

distribuição dos dividendos por longo período, de forma a configurar que a sociedade não 

consegue alcançar a sua finalidade.

O lapidar acórdão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. 
SUBSTABELECIMENTO. RENÚNCIA DO ADVOGADO 
SUBSTABELECENTE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO 
SUBSTABELECIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. MORTE DE UM DOS 
RÉUS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE 
DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO.  DESCABIMENTO. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO. 
DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. GRUPO FAMILIAR. 
INEXISTÊNCIA DE LUCROS E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS HÁ 
VÁRIOS ANOS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO 
PARCIAL. POSSIBILIDADE.
I - Ocorrida a renúncia por parte dos advogados substabelecentes ocorrido 
em data posterior à interposição do recurso pelos advogados 
substabelecidos, não se há falar em ausência de capacidade postulatória 
decorrente do substabelecimento.
II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a morte de uma 
das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda 
que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos 
judiciais, acaso praticados depois disso. Em situações excepcionais, porém, e 
visando preservar outros valores igualmente relevantes, justifica-se uma 
mitigação dos regramentos processuais, uma vez que nem mesmo o sistema 
de nulidades é absoluto. É o que deve ser aplicado ao caso dos autos, em 
que o espólio de um dos recorrentes, alegando haver tomado conhecimento 
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da existência do feito apenas em 2002, comunicara o seu falecimento em 
05/02/1993, requerendo a nulidade dos atos processuais praticados após o 
noticiado óbito. Há, todavia, que ser afastada a alegada nulidade processual, 
por não ter havido qualquer prejuízo às partes, haja vista que o interesse dos 
seus sucessores foi defendido em todos os momentos do processo, já que as 
petições apresentadas em juízo foram subscritas pelo mesmo advogado e 
em nome de todos os litisconsortes passivos da demanda, desde a 
contestação até a interposição do recurso especial. É de se ter presente que 
este processo tramita desde 1991, envolvendo questão altamente 
controvertida, cuja decisão de mérito, favorável à apuração de haveres dos 
sócios dissidentes já se encontra em fase de execução, não sendo razoável, 
portanto, a essa altura,  declarar-se a nulidade dos atos processuais 
praticados após o óbito, sob pena de afronta ao princípio da segurança 
jurídica.
III - É inquestionável que as sociedades anônimas são sociedades de capital 
(intuito pecuniae), próprio às grandes empresas, em que a pessoa dos sócios 
não têm papel preponderante. Contudo, a realidade da economia brasileira 
revela a existência, em sua grande maioria, de sociedades anônimas de 
médio e pequeno porte, em regra, de capital fechado, que concentram na 
pessoa de seus sócios um de seus elementos preponderantes, como sói 
acontecer com as sociedades ditas familiares, cujas ações circulam entre os 
seus membros, e que são, por isso, constituídas intuito personae. Nelas, o 
fator dominante em sua formação é a afinidade e identificação pessoal entre 
os acionistas, marcadas pela confiança mútua. Em tais circunstâncias, muitas 
vezes, o que se tem, na prática, é uma sociedade limitada travestida de 
sociedade anônima, sendo, por conseguinte, equivocado querer generalizar 
as sociedades anônimas em um único grupo, com características rígidas e 
bem definidas.
Em casos que tais, porquanto reconhecida a existência da affectio societatis 
como fator preponderante na constituição da empresa, não pode tal  
circunstância ser desconsiderada por ocasião de sua dissolução. Do 
contrário, e de que é exemplo a hipótese em tela, a ruptura da affectio 
societatis  representa verdadeiro impedimento a que a companhia continue a 
realizar o seu fim, com a obtenção de lucros e distribuição de dividendos, em 
consonância com o artigo 206, II, "b", da Lei nº 6.404/76, já que dificilmente 
pode prosperar uma sociedade em que a confiança, a harmonia, a fidelidade 
e o respeito mútuo entre os seus sócios tenham sido rompidos.
A regra da dissolução total, nessas hipóteses, em nada aproveitaria aos 
valores sociais envolvidos, no que diz respeito à preservação de empregos, 
arrecadação de tributos e desenvolvimento econômico do país. À luz de tais 
razões, o rigorismo legislativo deve ceder lugar ao princípio da preservação 
da empresa, preocupação, inclusive, da nova Lei de Falências - Lei nº 
11.101/05, que substituiu o Decreto-lei nº 7.661/45, então vigente, 
devendo-se permitir, pois, a dissolução parcial, com a retirada dos sócios 
dissidentes, após a apuração de seus haveres em função do valor real do 
ativo e passivo.
A solução é a que melhor concilia o interesse individual dos acionistas 
retirantes com o princípio da preservação da sociedade e sua utilidade social, 
para evitar a descontinuidade da empresa, que poderá prosseguir com os 
sócios remanescentes.
Embargos de divergência improvidos, após rejeitadas as preliminares.
(EREsp 111.294/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/06/2006, DJ 10/09/2007, p. 183)
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Impende salientar que não se exige seja a sociedade familiar ou mesmo  

tenha composição social reduzida, bastando que o fator principal para sua constituição 

seja a existência de afinidade e identificação pessoal entre os acionistas, marcadas pela 

confiança mútua.

Nessa esteira, forçoso concluir que a possibilidade jurídica do pedido deverá 

sempre ser examinada casuisticamente sob o prisma desses requisitos.

No caso ora examinado, o Juízo singular consignou que (fls. 108-109):

Alegam os demandantes que há muito não recebem dividendos da sociedade 
e o autor Leon há muito não pode fazer uso do cargo que lhe conferiu a 
Assembléia Geral realizada em 30/6/2000, não podendo sequer conferir os 
livros e documentos da empresa.
Quanto à não distribuição dos dividendos, a ata da Assembleia Geral 
realizada em 30/6/00, fl. 20, prevê em sua cláusula 5.2. que "os prejuízos 
verificados no ano base de 1999, por determinação da Assembléia, os 
mesmos devem ser contabilizados na conta de Prejuízos a compensar, para 
amortização com futuros lucros da sociedade",  o que equivale a dizer que os 
dividendos não existiam e apenas os diretores da empresa recebiam 
rendimentos mensais.
No que se refere ao cargo ao qual estaria legitimado o demandante Leon, 
restou comprovado nos autos que foi ele reeleito para o cargo, conforme a 
ata de Assembleia Geral juntada (fl. 20). Embora tenha o demandado 
Continente Cine informado estar ele no gozo de suas funções, as notificações 
extrajudiciais juntadas nas folhas 24/34 comprovam o contrário.
Assim, constata-se que houve a quebra do affectio societatis, o que é 
denotado pelo próprio ajuizamento da presente demanda [...]

Destarte, verificada a quebra da bona fides societatis , é de reconhecer a 

inexequibilidade da consecução do seu fim social apta a ensejar a dissolução parcial da 

sociedade.

4. De outra parte, o caso em apreço ostenta certa peculiaridade: os autores, 

ora recorrentes, pleiteiam alternativamente a dissolução parcial e a sua retirada, com a 

devida apuração dos haveres ou a exclusão dos acionistas demandados e a apuração 

dos ativos e passivos com as devidas compensações entre os sócios, tendo o magistrado 

sentenciante concluído pela exclusão dos recorridos ante o contexto fático-probatório dos 

autos.

De início, insta salientar que a dissolução (ou resolução) parcial em sentido 

estrito e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, embora ambos constituam 

espécies do gênero resolução da sociedade em sentido amplo.

No que concerne ao deslinde da presente controvérsia, dentro dos limites 

traçados pela instância ordinária, essa diferenciação atinge relevo quanto ao seguinte 

aspecto: na dissolução parcial, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, 

bastando-lhe a comprovação da quebra da affectio societatis ; na exclusão, a pretensão é 
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de excluir outros sócios em decorrência de grave inadimplemento dos deveres 

essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social. Em outras 

palavras, à exclusão é imprescindível o justo motivo.

É a posição doutrinária amplamente difundida, da qual, à guisa de exemplo, 

cita-se o magistério de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e de Marcelo Vieira 

Von Adameck, os quais se reportam à doutrina portuguesa: 

A aproximação do poder de exclusão à teoria da resolução do contrato, na 
linha do que propugna a doutrina majoritária, é válida do ponto de vista 
estrutural  do instituto, mas, de certo, expõe-se a contestações, quando a 
análise se atém ao prisma funcional , conforme bem salientou Carolina 
Cunha:
"Na verdade, enquanto o direito de resolução é atribuído a um sujeito para 
tutelar o seu interesse em se desvincular, ele próprio, de um contrato, o 
direito de exclusão de sócio é atribuído a um sujeito para tutelar o seu 
interesse em operar a desvinculação alheia. O direito de resolução confere ao 
respectivo titular o poder de se libertar de um vínculo jurídico, aparecendo a 
extinção da vinculação quanto ao outro contraente como um mero reflexo ou 
consequência do exercício desse poder - porque, no âmbito de um contrato 
bilateral, decaindo a posição jurídica de uma das partes, não tem sentido nem 
lógica a manutenção da posição jurídica da outra parte (...).
Por conseguinte, o instituto da resolução confere a um contraente a 
faculdade de auto-desvinculação  e salvaguarda, em boa medida, o interesse 
da contra-parte em permanecer vinculada. Nada mais distante do que sucede 
no quadro do direito de exclusão, mediante o qual a sociedade produz a 
hetero-desvinculação  de um sócio, sacrificando, em toda a linha, o interesse 
deste em conservar a respectiva posição jurídica. ("A exclusão de sócios em 
particular nas sociedades por quotas", in Problemas do Direito das 
Sociedades , obra coletiva, Coimbra, Almedina, 2002, p. 216). 
(Affectio Societatis : um conceito jurídico superado no moderno direito 
societário pelo conceito de fim social. in Revista de Direito Mercantil. São 
Paulo: Malheiros Editores, ns. 149/150, 2008, p. 121).

Em suma, tem-se a exclusão como medida extrema que visa à eficiência da 

atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo 

ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível à 

consecução deste fim a demonstração da justa causa.

Mais uma uma vez, socorremo-nos da lição dos referidos doutrinadores:

Na realidade, a quebra de affectio societatis  jamais pode ser considerada 
causa de exclusão. Pelo contrário, a quebra de affectio societatis é, quando 
muito, consequência de determinado evento, e tal evento, sim, desde que 
configure quebra grave dos deveres sociais imputável ao excluendo, poderá, 
como ultima ratio , fundamentar o pedido de exclusão de sócio. Em todo caso, 
será indispensável demonstrar o motivo desta quebra da affectio societatis , e 
não apenas alegar a consequência, sem demonstrar sua origem e o 
inadimplemento de dever de sócio que aí possa estar. A quebra de affectio 
societatis , insista-se, não é causa de exclusão de sócio; o que pode 
eventualmente justificar a exclusão de sócios é a violação dos deveres de 
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lealdade e de colaboração [..].” (NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e VON ADAMECK, Marcelo Vieira, Op. Cit., p. 125).

Nesse sentido:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 
SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO 
SOCIETATIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A ausência de decisão sobre o dispositivo legal supostamente violado, não 
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 
do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Deficiência de fundamentação do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
5. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio 
societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que 
ocasionaram essa quebra.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1129222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)

É também o que se dessume da dicção do art. 1.030 do CC, aplicável a 

todas as sociedades regidas pelo Código Civil:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o 
sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais 
sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por 
incapacidade superveniente.

4.1. No que tange às sociedades anônimas, verifica-se a falta de 

mandamento legal específico quanto à exclusão forçada do acionista decorrente do 

entendimento secular de que a obrigação fundamental e irretratável do acionista, imposta 

por lei, é a de pagar integralmente o preço de emissão das ações que subscreveu ou 

adquiriu, uma vez que o capital social é sobretudo a garantia dos demais acionistas e de 

terceiros que venham a se relacionar com a companhia.

Sem embargo desse tradicional entendimento, a elaboração doutrinária 

contemporânea vem-se posicionando no sentido de que a exclusão de acionista deve ser 

possível também nas hipóteses em que vislumbrados deveres outros além do mero dever 

de conferimento, bem como a importância dos caracteres pessoais do acionista no atual 

direito societário:

A ideia, apreciada por estudiosos clássicos, de que o perfil do acionista não é 
levado em consideração por investidores interessados em ingressar na 
sociedade, opostamente ao que se verifica no âmbito das sociedades 
contratuais, especialmente as limitadas, também merece, a nosso ver, 
substancial reavaliação, em face da realidade societária de nosso 
ordenamento.
Hodiernamente, com a crescente concentração de empresários e fenômenos 

Documento: 1103283 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/02/2012 Página  1 4 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ligados à tendência globalizante da economia, a avaliação do perfil e 
capacidade econômico-financeira de seus acionistas, especialmente do 
controlador é preocupação imediata daquele que adquire ações de 
companhia.
[...]
Aponte-se ainda que a preocupação com o perfil do acionista pode se 
verificar mesmo em sociedades onde haja somente pessoas físicas. Cite-se 
como exemplo a exigência do que a Lei n. 6.404/76 chama de prestações 
acessórias, hipótese em que há interesse não apenas na contribuição 
pecuniária do membro em questão, mas também em atributos outros que ele, 
e não outra pessoa qualquer, trará consigo.
De outro lado, devemos ressaltar, como o fazem Alfredo Lamy Filho e José 
Luis Bulhões Pedreira, ao tratarem da cessão do "bloco de controle" da 
companhia, que os controladores de uma sociedade anônima devem adotar 
comportamento que atenda não apenas aos seus próprios interesses, mas 
também àqueles interesses e direitos relativos aos minoritários, pelo simples 
fato de que os detentores do controle societário interferem também sobre a 
parcela dos ativos sociais pertencentes às minorias acionárias.
"Daí atribuir-se ao titular, ou titulares do bloco de ações que detém o controle, 
um 'dever de fidelidade' à empresa, traduzido em dever para com os 
minoritários, que os impede de, com a cessão do controle, que é a cessão do 
poder empresarial, causar dano à empresa e ferir direitos e interesses 
minoritários que nela permanecem."
[...]
Modalidade de voto abusivo particularmente interessante para o presente 
estudo se encontra na referência a abuso de voto pela minoria, positivada no 
§ 3º do art. 115 da Lei 6.404/76. Tal figura não é estranha ao mundo fático 
das companhias, onde muitas vezes as minorias obstruem o andamento dos 
trabalhos, até mesmo impedindo que se forme a maioria para a efetivação da 
deliberação. "Nesse sentido, pode-se questionar se a recusa sistemática em 
votar determinada deliberação, impedindo a sua aprovação, que é reputada 
essencial à companhia, constituiria motivo para a exclusão do acionista."
[...]
É certo que a atual lei do anonimato prevê sanções especiais para a figura do 
voto abusivo [...]
A verdade é que tais sanções legalmente previstas se mostram insuficientes 
para salvaguardar a companhia e a empresa dos acionistas que 
reiteradamente agirem contra os interesses daquela. 
Por um lado, parece-nos claro que a anulação da deliberação assemblear 
baseada em voto abusivo é medida que, se frequente, atravanca de modo 
irremediável o andamento das atividades sociais. Já a reparação mediante 
perdas e danos é a um só tempo demorada e complexa, faltando-lhe a 
devida agilidade que permita sua frequente utilização. A suspensão dos 
direitos do acionista, por fim,  também não se mostrará eficaz quando o 
membro em questão permanecer violando seus deveres de colaboração para 
com a a companhia. (PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de 
sócios. Belo Horizonte: Decálogo Livraria e Editora, 2004, p. 133-135)

Mário Engler Pinto Junior corrobora essa concepção:

É forçoso se reconhecer que a conduta antijurídica do acionista, no mais das 
vezes, pode ser satisfatoriamente corrigida pelo sucedâneo reparatório, ou 
por outros meios alternativos, v.g., a anulação do ato abusivo, ou a 
convalidação de ato, embora sem a sua colaboração ativa considerada 
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indispensável. Em outras palavras, as violações ao dever de cooperação, 
omissivo ou comissivo, imposto ao sócio da sociedade anônima, 
normalmente não provoca um impedimento juridicamente insuperável à 
realização do objeto social. Dessa forma, a exclusão torna-se irrelevante, 
podendo até redundar em prejuízo à própria companhia, pelo desfalque 
patrimonial decorrente do reembolso de capital devido ao acionista excluído.
Todavia, é perfeitamente possível se vislumbrar determinadas situações, 
onde a permanência do acionista na companhia venha a pôr em risco a sua 
sobrevivência como um todo, bem como a continuação da atividade 
empresarial. Esta ameaça pode ter origem num comportamento ilícito, cuja 
reparação não possa ser alcançada por nenhum dos mecanismos protetivos 
previstos na lei societária, ainda, ser resultado de fatores alheios à própria 
vontade do acionista. (Exclusão de acionista. in Revista de Direito Mercantil. 
n.54, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 88)

4.2. Em verdade, a única hipótese legal de perda da condição de acionista 

por deliberação da companhia decorre da não integralização das ações por ele subscritas 

ou adquiridas, nos termos do art. 106 combinado com o art.107, II, da Lei 6.404/76:

Art. 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no 
estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações 
subscritas ou adquiridas.
§ 1° Se o estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da 
prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da 
administração efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, 
por 3 (três) vezes, no mínimo, fixando prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, 
para o pagamento.
§ 2° O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no 
estatuto ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em 
mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da 
multa que o estatuto determinar, esta não superior a 10% (dez por cento) do 
valor da prestação.

Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha:
I - promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente 
responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as importâncias 
devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título 
extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil; ou
II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do 
acionista.

Na lição de Modesto Carvalhosa, ao comentar o citado art. 107:

Em vez de optar pela manutenção do status  de acionista do subscritor em 
débito, através da cobrança executiva das parcelas da integralização não 
tempestivamente pagas, poderá a companhia promover medidas que visem a 
privar o acionista de sua condição de sócio, mediante a venda de suas ações 
em leilão especial realizado em Bolsa de Valores. Tal procedimento, que será 
decidido pela administração, acarreta a perda de participação acionária, em 
decorrência de uma forma de autoexecução, pela qual a companhia credora, 
por si mesma (sine ministerio judicis ), está autorizada a proceder à 
expropriação do acionista devedor.
[...]
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Portanto, a companhia, por seus órgãos de administração, ao optar pela 
venda das ações através de leilão especial, promove a exclusão do acionista 
devedor de seus quadros e visa, com efeito, à sua substituição. (Comentários 
à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p.329-330)

Com efeito, ainda que se interprete o direito societário sob o prisma da 

dogmática clássica, os dispositivos legais mencionados refletem regramento que incide 

especificamente sobre as sociedades de capital aberto, ou seja, aquelas que têm suas 

ações negociadas nas bolsas de valores.

Nessa esteira de intelecção, caracterizada a sociedade em tela como 

fechada e personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução parcial - 

fenômeno até recentemente vinculado às sociedades de pessoas -, é de se entender 

pela possibilidade de aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das 

sociedades regidas pelo Código Civil, máxime diante da previsão contida no art. 1.089 do 

CC: "A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, 

as disposições deste Código."

Ademais, a Lei 6.404/76 não veda que o estatuto social prescreva hipóteses 

e procedimentos de exclusão de sócio, tendo em vista o caráter regulamentador que 

assume tal ato constitutivo das sociedades anônimas. 

Registra-se, todavia, que, no caso vertente, a instância ordinária não fez 

menção às normas estatutárias.  

4.3. Retomando o caso concreto, a sentença, com ampla cognição 

fático-probatória, consignou uma série de fatos tendentes a ensejar a exclusão dos ora 

recorridos da companhia, porquanto configuradores da justa causa (fls. 108-109): (i) o 

recorrente Leon, conquanto reeleito pela Assembleia Geral para o cargo de diretor, não 

pôde até agora nem exercê-lo nem conferir os livros e documentos sociais em virtude de 

óbice imposto pelos recorridos; (ii) a não distribuição de dividendos aos recorrentes; (iii) 

os recorridos, exercendo a diretoria de forma ilegítima, são os únicos a perceber 

rendimentos mensais.

Destarte, ante a caracterização do justo motivo, é forçoso concluir pela 

exclusão dos recorridos da sociedade Continente Cine Organização S/A, devendo ser 

restaurada a sentença.

5. A despeito dessa escorreita conclusão, o Tribunal a quo, em sede de 

apelação exclusiva dos réus, albergando a dogmática ortodoxa, entendeu pela 

impossibilidade jurídica do pedido de dissolução parcial da sociedade anônima, 

ignorando as peculiaridades do caso concreto e, portanto, cingindo sua manifestação às 

razões da apelação.
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De outro lado, a sentença, analisando detidamente os fatos e a provas dos 

autos, concluiu pela exclusão dos sócios recorridos da sociedade com vistas à 

preservação da atividade empresarial e da sua função social, sendo certo que o pedido 

declinado nas razões do recurso especial transferiu ao STJ o exame tanto da dissolução 

parcial quanto da exclusão dos sócios.

5.1. O recurso especial é notadamente um recurso de efeito devolutivo 

limitado ou motivação vinculada, porquanto investe o STJ de cognição de matéria de 

direito, vedado o reexame de fatos e provas.

Outrossim, há que atentar para o necessário requisito do 

prequestionamento, segundo o qual o Tribunal ad quem  está adstrito não à análise de  

toda e qualquer matéria de direito, mas tão somente àquela que tenha sido objeto do 

pedido recursal e do enfrentamento pelo Tribunal a quo.

Confira-se o magistério do insigne processualista Barbosa Moreira:

Nem o recurso extraordinário, nem o especial investe o Supremo Tribunal 
Federal ou o Superior Tribunal de Justiça de cognição quanto à matéria 
defato, no sentido de que - conforme rezam os nºs 279 e 7 da Súmula da 
Jurisprudência Dominante  daquele e deste, respectivamente - nenhum dos 
dois abre ensejo ao reexame de provas (e menos ainda à colheita de outras), 
para apurar-se a exatidão daquilo que, em tal plano, assentou a decisão 
pugnada. É claro que, se o recorrente alega error in procedendo  
supostamente cometido pelo órgão a quo - por exemplo: infração da regra 
que só permite a declaração da inconstitucionalidade de lei por determinado 
quorum  (Carta da República, art. 97) -, é mister averiguar a ocorrência ou não 
do fato alegado, isto é, verificar, à vista das peças dos autos, quantos 
julgadores reconheceram a inconstitucionalidade, e que fração do colégio 
representavam, para poder formar juízo sobre a existência ou inexistência da 
alegada ofensa à Constituição. Mas nem mesmo aí se trata de reexaminar  
acertamento de fatos que o tribunal inferior haja tomado como base da 
decisão recorrida.
Permitem, pois, o recurso extraordinário e o especial tão somente a revisão in 
jure, ou seja, a reapreciação de questões de direito enfrentadas pelo órgão a 
quo. A singeleza dessa afirmação, vale ressalvar, não esgota as dimensões 
de um problema bem mais complexo do que à primeira vista se afigura: a 
própria distinção entre questões de fato e de direito nem sempre é muito fácil 
de traçar com perfeita nitidez. Impende registrar que em geral se considera 
de direito  a questão relativa à qualificação jurídica dos fatos, de modo que o 
tribunal ad quem , embora não lhe seja lícito repelir como inverídica a versão 
dos acontecimentos aceita pelo juízo inferior, sem dúvida pode qualificá-los 
com total liberdade, eventualmente de maneira diversa daquela por que fizera 
o órgão a quo, em ordem a extrair deles consequências também diferentes. 
(Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2009, p. 603-604).

Em regra, a extensão do efeito devolutivo do recurso especial encontra-se 

circunscrita à matéria de direito federal impugnada e debatida no acórdão recorrido.
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Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal, primando pela celeridade e 

economia processuais, vem mitigando esse rigorismo em situações excepcionais para, 

superado o juízo de admissibilidade, ampliar a extensão do efeito devolutivo, de forma a 

aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula 456 do STF.

Nesse sentido, multifários precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. 
PREQUESTIONAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO.
1. As matérias de ordem pública, ainda que desprovidas de 
prequestionamento, podem ser analisadas excepcionalmente em sede de 
recurso especial, cujo conhecimento se deu por outros fundamentos, à luz do 
efeito translativo dos recursos. Precedentes do STJ: REsp 801.154/TO, DJ 
21.05.2008; REsp 911.520/SP, DJ 30.04.2008; REsp 869.534/SP, DJ 
10.12.2007; REsp 660519/CE, DJ 07.11.2005.
2. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito 
devolutivo amplo, já que cumprirá ao Tribunal "julgar a causa, aplicando o 
direito à espécie" (Art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF).
3. In casu, o Tribunal a quo atribuiu efeito modificativo aos embargos de 
declaração, para excluir da condenação da recorrida o pagamento de juros 
compensatórios e inverter os efeitos da sucumbência, deixando de intimar a 
recorrente para apresentar impugnação ao recurso.
4. Embargos de declaração de fls. 3319/3329 acolhidos, para dar-lhes efeitos 
modificativos e prover o recurso especial, impondo-se o retorno dos autos à 
instância de origem, para que seja aberto prazo para impugnação aos 
embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, nos termos do voto 
anteriormente proferido às fls.
3400/3405.
(EDcl no AgRg no REsp 1043561/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
15/02/2011, DJe 28/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL. TESES SUSCITADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 
ACOLHIMENTO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE 
ANÁLISE DOS DEMAIS. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
I - Caso o e. Tribunal a quo julgue procedente o pedido acolhendo uma das 
causas de pedir elencadas na inicial, o e. Superior Tribunal de Justiça deve, 
antes de prover o recurso especial da parte contrária, enfrentar as demais 
teses suscitadas nas contrarrazões recursais, aplicando o direito à espécie. 
Precedentes. (Art. 257 do RISTJ e Súmula nº 456 do Pretório Excelso).
II - In casu, o autor apresentou perante o e. Tribunal a quo, além da 
prejudicial de prescrição, outros fundamentos para ver reconhecida a 
procedência do seu pedido, sendo acolhidas a ausência de amparo normativo 
e a inobservância dos princípios da legalidade, da tipicidade e da 
anterioridade para dar provimento ao recurso.
III - Interposto recurso especial pelo agravante, e tendo o agravado 
reproduzido em suas contrarrazões as alegações trazidas em sede de 
apelação, deve a c. Primeira Turma, no julgamento do recurso especial, 
prosseguir no exame dos demais fundamentos suscitados, aplicando o direito 
à espécie.
Agravo regimental desprovido.
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(AgRg nos EREsp 1088405/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 17/11/2010, DJe 17/12/2010)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 
ART. 257 DO RISTJ. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. MITIGAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
NO RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE DECISÃO EMBARGADA E 
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO.
- Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito 
devolutivo amplo, o que implica o julgamento da causa e a aplicação do 
direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, que procura dar 
efetividade à prestação jurisdicional, sem deixar de atender para o devido 
processo legal.
- Na aplicação do direito à espécie o STJ poderá mitigar o requisito do 
prequestionamento, valendo-se de questões não apreciadas diretamente pelo 
1º e 2º grau de jurisdição, tampouco ventiladas no recurso especial. Não há 
como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de 
prestação jurisdicional, compatível apenas com uma eventual Corte de 
Cassação.
- A aplicação do direito à espécie também atende os ditames do art.
5º, LXXVIII, da CF, acelerando a outorga da tutela jurisdicional.
- Não há como conhecer dos embargos de divergência quando a decisão 
embargada encontra-se em harmonia com o entendimento contido nos 
acórdãos alçados a paradigma.
Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp 41614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/10/2009, DJe 30/11/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE 
DE AÇÃO COLETIVA N.º 95.00021207-8. SINDICATO. REAJUSTE DE 
3,17%. DIREITO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. 
DIFERENÇA ENTRE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PARTE 
NÃO-IMPUGNADA E TERMO A QUO PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial por 
violação ao art. 467 do Código de Processo Civil, nada impede que esta 
Corte venha a aplicar o direito à espécie, fazendo incidir a Súmula n.º 
150/STF, cabível para dirimir a questão posta nos autos referente a 
prescrição da pretensão executiva. Esta previsão está abalizada nos termos 
do art. 257 do Regimento Interno desta Corte e na Súmula 456 do Excelso 
Pretório. Precedentes.
[...]
5. Agravo desprovido.
(AgRg no REsp 1129101/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 01/12/2009, DJe 15/12/2009)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA (CPC, 
ARTS. 267, § 3º, E 301, § 4º). POSSIBILIDADE.
1. É inadmissível o exame de alegada violação a dispositivo da Constituição 
Federal na via do recurso especial. Todavia, conhece-se do recurso em 
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relação à matéria infraconstitucional, que está prequestionada.
2. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito 
devolutivo amplo, já que cumprirá ao Tribunal "julgar a causa, aplicando o 
direito à espécie (Art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Para assim 
proceder cabe ao órgão julgador, se necessário, enfrentar a matéria prevista 
no art. 267, § 3º e no art. 301, § 4º, do CPC. Em outras palavras, a 
devolutividade do recurso especial, em seu nível vertical, engloba o efeito 
translativo, consistente na possibilidade, atribuída ao órgão julgador, de 
conhecer de ofício as questões de ordem pública. Precedentes.
3. No caso, provocado por agravo de instrumento para decidir sobre o 
cabimento de exceção de pré-executividade (que fora negado pelo juízo de 
primeiro grau), o Tribunal reformou a decisão e, indo além, decidiu o mérito, 
contra o recorrente. Houve, portanto, duplo error in procedendo: o do 
julgamento ultra petita e o da reformatio in pejus, o que acarreta sua 
nulidade.
4. Recurso especial conhecido para, de ofício, declarar a nulidade do acórdão 
recorrido.
(REsp 869.534/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 306)

No mesmo sentido, confiram-se, ainda: AgRg no REsp 1.065.763/SP, 

Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.4.2009; REsp 

1.080.808/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 3.6.2009; e REsp 979.093/PE, 

Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 23.6.2008.

Avançando nessa linha de raciocínio, o eminente Ministro Massami Uyeda 

já  decidiu que o Superior Tribunal de Justiça deve, em um primeiro momento, 

debruçar-se sobre a matéria de direito trazida no recurso especial, a fim de uniformizar a 

jurisprudência pátria acerca da interpretação da legislação federal. Em seguida, afastado 

o fundamento jurídico do acórdão recorrido, cumpre a esta Corte Superior julgar a causa, 

aplicando, se necessário, o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da 

Súmula n. 456/STF, inclusive mitigando o requisito do prequestionamento ao valer-se de 

questões não apreciadas diretamente pela instância de origem nem ventiladas no apelo 

nobre. Veja-se a ementa do estribado julgado:

AGRAVO REGIMENTAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - AVERIGUAÇÃO DA 
EXISTÊNCIA DE PROVA DA INSOLVÊNCIA PELO CREDOR - TAREFA 
AFETA À INSTÂNCIA A QUO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - 
NECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça deve, em um primeiro momento, 
debruçar-se sobre a matéria de direito trazida no recurso especial, a fim de 
uniformizar a jurisprudência pátria acerca da interpretação da legislação 
federal.
2. Afastado o fundamento jurídico do acórdão a quo, cumpre a esta Corte 
Superior julgar a causa, aplicando, se necessário, o direito à espécie, nos 
termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula n. 456/STF.
3. Ao aplicar o direito à espécie, o Superior Tribunal de Justiça poderá mitigar 
o requisito do prequestionamento ao valer-se de questões não apreciadas 
diretamente pela Instância de origem nem ventiladas no apelo nobre.
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4. Quando, porém, a aplicação do direito à espécie reclamar o exame do 
acervo probatório dos autos, convirá o retorno dos autos à Corte de origem 
para a ultimação do procedimento de subsunção do fato à norma.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no Ag 961528/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008)

Mais uma vez recorremos às lições do douto processualista:

Note-se que o Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, 
em conhecendo do recurso, não se limita a censurar a decisão recorrida à luz 
da solução que Dê à quaestio juris , eventualmente cassando tal decisão e 
restituindo os autos ao órgão a quo, para novo julgamento. Fixada a tese 
jurídica a seu ver correta, o tribunal aplica-a à espécie , isto é, "julga a causa" 
(rectius:  a matéria objeto da impugnação). Nisso se distinguem os nossos 
recursos extraordinário e especial não apenas dos "recursos de cassação" de 
tipo francês, mas também do seu equivalente argentino, tal como tem 
funcionado na prática. Só quando o fundamento do recurso for error in 
procedendo  é que o Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de 
Justiça, ao dra-lhe provimento, anula a decisão da instância inferior e, se for 
o caso, faz baixar os autos, para que outra ali se profira. Salvo nessa 
hipótese, o acórdão do tribunal ad quem , seja qual for o sentido em que se 
pronuncie, substitui, na medida em que se conheça da impugnação, a 
decisão contra a qual se recorreu: incide o art. 512. (MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. Op. Cit., p. 604-605)

Com efeito, superada a base jurídica da decisão recorrida, cabe ao STJ 

aplicar o direito à espécie, porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos 

termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional, compatível apenas com uma 

eventual Corte de Cassação.

Outrossim, deve-se ter em mente que o duplo grau não detém status  de 

garantia constitucional. A despeito de a Constituição fixar a competência dos Tribunais 

para o julgamento de recursos, ela própria estabelece exceções à regra, como a previsão 

de hipóteses de competência originária dos Tribunais. Na realidade, o duplo grau de 

jurisdição caracteriza-se mais como uma regra técnica de processo e, como tal, admite 

que o ordenamento jurídico apresente soluções mais condizentes com a efetividade do 

processo, afastando o reexame específico da matéria impugnada.

Não há sentido na proteção desmedida ao duplo grau de jurisdição, quando 

ele não se mostrar indispensável à preservação do devido processo legal. Como bem 

ressaltou o ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

 [...] uma vez conhecido o recurso, passa-se à aplicação do direito à espécie, 
nos termos do art. 257, RISTJ e também em observância à regra do § 3º do 
art. 515, CPC, que procura dar efetividade à prestação jurisdicional, sem 
deixar de atender para o devido processo legal. (REsp 469.921/PR, Quarta 
Turma, DJ de 26.5.2003).

Alfim, há considerar que a aplicação do direito à espécie também atende 
Documento: 1103283 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/02/2012 Página  2 2 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

aos ditames do art. 5º, LXXVIII, da CF, acelerando a outorga da tutela jurisdicional. 

Luiz Guilherme Marinoni observa que o duplo grau de jurisdição “não é 

garantido constitucionalmente”, e que, à frente dele, se posta “o princípio que garante a 

todos o acesso à justiça, o qual tem como corolário o direito à tempestividade da tutela 

jurisdicional” (Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 

sentença. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 209).

Dessa forma, a aplicação do direito à espécie não é incompatível com o 

requisito do prequestionamento, tampouco atenta contra o duplo grau de jurisdição ou o 

devido processo legal.

5.2. A título de obiter dictum , no caso em exame, em que o Tribunal a quo 

não se manifestou acerca da exclusão dos sócios demandados, por entender pela 

impossibilidade jurídica do pedido ante a impossibilidade de dissolução parcial de 

sociedade anônima, erige-se óbice adicional à remessa dos autos àquela instância para 

que procedesse ao exame da questão: o recurso de apelação foi interposto 

exclusivamente pelos réus, que veicularam pedido contrário. Por isso que, adstrito aos 

estritos limites do pedido, atuou o tribunal de forma escorreita, sendo-lhe vedado julgar 

em detrimento dos apelantes.

Destarte, aplicando o direito à espécie, ante a caracterização do justo 

motivo, é forçoso concluir pela exclusão dos recorridos da sociedade Continente Cine 

Organização S/A, devendo ser restaurada a sentença.

6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a 

exclusão dos recorridos da sociedade e a apuração do ativo e passivo, restaurando-se 

integralmente a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 917.531 - RS (2007/0007392-5)
  

VOTO-VOGAL

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, nesse caso, acompanho o 

voto de V. Exa. porque, segundo o panorama de fato traçado na origem, consta que 

a sociedade não distribuía dividendos há muitos anos, salvo uma remuneração 

exatamente para a parte adversária do recorrente. Então, as circunstâncias de fato 

revelam que a sociedade não cumpria mais os fins a que se destinaria. Portanto, a 

dissolução está dentro da interpretação que se pode extrair da própria Lei das 

Sociedades Anônimas.

  Com essas considerações, acompanho o voto de V. Exa.
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