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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar as possibilidades de vinculação dos 

administradores de uma sociedade anônima que possua cláusula compromissória em seu 

estatuto social, seja ele acionista ou não. Para tanto, o trabalho seguirá duas linhas paralelas 

de estudo: a administração das companhias e a arbitragem societária, para, posteriormente, 

relacioná-las no que tange a admissibilidade dos representantes da Companhia estarem ou não 

vinculados pela cláusula compromissória presente em estatuto social. Com esse intuito, a 

pesquisa será baseada em doutrina, precedentes e leis brasileiras e na experiência italiana, 

que, atualmente, é o país mais avançado em arbitragem societária e que inspirou a alteração 

na legislação brasileira. 

 

Palavras-chave: Sociedade Anônima. Responsabilidade do Administrador. Cláusula 

Compromissória. Arbitragem Societária. Vinculação do Administrador. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This work aims to study the possibilities of binding the executive director of a corporation 

that has an arbitration clause in its bylaws, whether a shareholder or not. For this purpose, the 

job runs on two parallel lines: the corporate management and the business arbitration, in order 

to later relate them to the admissibility of the Company’s representatives be whether or not 

covered by the arbitration clause in its bylaws. For this, the research will be based on doctrine, 

precedents and Brazilian laws and on the Italian experience, which is currently the most 

advanced country in business arbitration and which has inspired the change in Brazilian law. 

  

Keywords: Stock Corporation. Executive Board. Board of Directors. Administrator’s 

Responsibility. Arbitration Clause. Business Arbitration. Subjective Arbitrability. 

Administrator binding. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, houve no ordenamento jurídico brasileiro uma resistência à 

implementação de outras formas de resolução de conflitos, que não fosse a jurisdição estatal. 

Tal dificuldade advém da historicidade de se concentrar no poder Estatal a função de 

administrar os conflitos da sociedade. Um dos fundamentos que corroboram este argumento é 

o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que preceitua “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por conta disso, inclusive, muito se discutiu 

sobre a constitucionalidade da arbitragem.  

No entanto, com o advento da Lei nº 9.307/1996, o instituto arbitral veio 

progressivamente conquistando um amplo espaço no cenário jurídico brasileiro. Desde o seu 

início, a área do direito que mais impulsionou o sucesso do instituto foi a resolução de 

conflitos entre pessoas jurídicas, a denominada arbitragem societária.  

Os aspectos da arbitragem, como a confidencialidade, a celeridade e especificamente, 

a especialidade dos árbitros quanto à matéria discutida, fizeram com que a cláusula 

compromissória passasse a integrar a maioria dos estatutos das companhias nacionais e 

internacionais. Com isso, diversas questões surgiram a respeito de quem estaria vinculado à 

arbitragem (arbitrabilidade subjetiva) e quais conflitos seriam abarcados pela arbitragem 

(arbitrabilidade objetiva).  

Após muita discussão, recentemente, houve a publicação da Lei nº 13.129/2015 que 

alterou a Lei nº 9.307/1996, com o intuito de ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem. 

Tal lei introduziu um novo artigo na Lei das S.A., o artigo 136-A, que superou as 

controvérsias sobre a vinculação dos acionistas à cláusula compromissória presente em 

estatuto social, ao prever a possibilidade do direito de retirada do dissidente.  

Ainda que a referida lei tenha proporcionado grande evolução na arbitragem 

societária, as questões sobre a vinculação ou não dos administradores da companhia à 

cláusula compromissória ainda são bem controvertidas.  

Dessa forma, a intenção deste trabalho é investigar as possibilidades de vinculação do 

administrador à cláusula compromissória em estatuto social, sendo ele acionista ou não da 

companhia.  

Para tanto, inicialmente, será estudado de forma isolada o regime da administração das 

sociedades anônimas. O primeiro capítulo do trabalho abordará os órgãos administrativos das 

sociedades anônimas, conforme o sistema dualista adotado pela Lei das S.A., e os deveres dos 
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representantes da companhia, visto que, como os administradores são a peça fundamental para 

o sucesso de uma sociedade, eles devem ter suas tarefas muito bem delimitadas. Além disso, 

tratará também sobre o regime de responsabilidade do administrador, com o intuito de 

desenvolver as hipóteses em que ele poderia ser responsabilizado ou não pela companhia, 

através da ação de responsabilidade social.  

 Em seguida, será abordado o tema da arbitrabilidade subjetiva. Em outras 

palavras, o estudo sobre quem estaria vinculado à cláusula compromissória, que, no caso do 

que se pretende no presente trabalho, estará inserida em um estatuto social. Este segundo 

capítulo demonstrará a evolução das discussões das teorias já existentes sobre a vinculação 

dos acionistas.  

Ademais, será feito também um estudo sobre o tratamento dessa questão em quatro 

países selecionados: Itália, França, Estados Unidos da América e Inglaterra. A intenção em 

analisar esses ordenamentos jurídicos é demonstrar a experiência de dois países da civil law e 

dois países da common law no que tange à arbitragem societária, especialmente quanto à 

vinculação dos acionistas. 

Por fim, as duas matérias deste estudo paralelo serão relacionadas para avaliar as 

possibilidades de vincular os administradores de sociedades anônimas às cláusulas 

compromissórias presentes nos seus estatutos sociais. Para isso, serão apresentadas as diversas 

posições doutrinárias brasileiras e será estudada a experiência italiana especificamente quanto 

à vinculação de administradores, pois a Itália é considerada a mais avançada em arbitragem 

societária, com a legislação mais específica. Além disso, a lei italiana inspirou a alteração na 

lei brasileira sobre a vinculação dos acionistas com a possibilidade do dissidente exercer o 

direito de recesso. 
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CAPÍTULO I – A ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

 A administração da companhia é regulada de acordo com as regras constantes no 

Capítulo XII da Lei das S.A. Nessa parte da lei, o legislador explica o conceito da organização 

social da companhia, as funções dos seus órgãos, seus deveres e o regime de 

responsabilização dos seus administradores.  

 

1.1 A teoria organicista 

Desde o Decreto Lei nº 2.627/1940, o direito societário brasileiro adota a teoria 

organicista para explicar o vínculo existente entre os administradores e a companhia.  

Conforme a teoria organicista, os administradores são representantes orgânicos da 

companhia, ou seja, não lhe é outorgado um mandato, pois seus poderes decorrem 

diretamente da lei e do estatuto social. Com isso, o administrador alcança a titularidade do 

órgão a partir de sua nomeação e aceitação do cargo, tendo em vista a inexistência de um 

contrato. 

EIZIRIK afirma ser pacífico o entendimento de que “as funções dos administradores 

não se originam de contrato, mas do próprio aparelhamento da pessoa jurídica. Os 

administradores são elementos integrantes da sociedade, necessários para que ela possa 

manifestar diante de terceiros a sua vontade
1
”.  

Assim, quando o administrador atua, está praticando um ato da pessoa jurídica, não 

havendo representação, e sim, presentação da mesma. Em outras palavras, a companhia faz-se 

presente mediante a atuação de seu órgão
2
. 

É essencial a compreensão da natureza jurídica do vínculo existente entre o 

administrador e a sociedade para alcançar a discussão principal proposta pelo presente 

trabalho, qual seja, a vinculação ou não de um administrador à cláusula compromissória em 

estatuto social, que será abordado com maior profundidade no capítulo III. 

 

 

 

                                                
1 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 18-19. 
2 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. t. L, 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p. 

385. In: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015. p. 19. 



14 

 

1.2 O sistema dualista brasileiro 

Os órgãos de administração das sociedades anônimas são estruturados de acordo com 

um de dois sistemas mais identificados nos ordenamentos jurídicos do direito comparado: o 

monista e o dualista. 

No sistema monista, tem-se apenas um órgão de administração, que concentra todas as 

funções administrativas. Vários países da Europa Continental adotam esse sistema, como 

Itália, Portugal, Espanha e Grécia. Além deles, os Estados Unidos e a Inglaterra também 

optaram por esse modelo de administração
3
.  

O sistema dualista, por sua vez, surgiu na Alemanha, com a proposta de se adotar dois 

órgãos para administrar, um para supervisionar e o outro para executar, possuindo a tarefa da 

gestão diária dos negócios e a representação da companhia. Segundo ADAMEK,  

 

 

Essa forma de estruturação da administração foi concebida para eliminar as 

deficiências verificadas no sistema monista: buscou, sobretudo, compensar, de um 

lado, a inércia do Conselho de Administração – que, no sistema monista, muito 

raramente exerce papel ativo na condução da empresa – e, de outro, procurou 
aumentar o controle dos acionistas sobre a administração cotidiana, exercida pelo 

diretor-geral [...] 4. 

 

 

As leis brasileiras de sociedades por ações anteriores a 1976 (Lei nº 3.150/1882, 

Decreto nº 434/1891 e DL nº 2.627/1940) adotavam o sistema monista, pois previam apenas a 

diretoria como órgão de administração, que junto com a assembleia geral e o Conselho Fiscal 

regulavam a organização da companhia.  

Assim, conforme o artigo 116 do Decreto Lei nº 2.627/1940 “A sociedade anônima ou 

companhia será administrada por um ou mais diretores, acionistas ou não, residentes no país, 

escolhidos pela assembléia geral, que poderá destituí-los a todo tempo”.  

Uma das razões para o referido Decreto Lei prever apenas a diretoria como órgão de 

administração era a descrença de VALVERDE, um dos autores do anteprojeto do decreto lei, 

no adequado funcionamento do Conselho de Administração, pois, segundo ele:  

 
 

O nosso sistema é, fora de toda dúvida e sobre todos os pontos de vista, superior ao 

sistema administrativo das sociedades anônimas estrangeiras, cujos Conselhos de 

Administração, compostos de dezenas de pessoas que não trabalham, na maioria 

                                                
3 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 21. 
4 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 17-18. 
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incompetentes, mas que recebem grandes porcentagens sobre os lucros sociais, 

constituem, na opinião hoje generalizada, o cancro das sociedades anônimas5. 

 

 

No entanto, isso não significa dizer que não existia o modelo dualista no Brasil, pois, 

mesmo sem a regulamentação, muitas sociedades anônimas de grande porte e sociedades de 

economia mista já utilizavam a lógica de dois órgãos de administração em seus estatutos 

sociais
6
.  

Com o advento da Lei das S.A., o sistema brasileiro passou a ser dualista a partir da 

criação de mais um órgão administrativo, o Conselho de Administração. Como dispõe o artigo 

138 da Lei das S.A., “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, 

ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria”.  

A Lei das S.A. trouxe importantes inovações no regime da administração da 

companhia, conforme as razões consignadas na Exposição de Motivos do Projeto da Lei das 

S.A.: 

 

Quanto à organização da administração, o Projeto não fixa modelo único - individual 

(como atualmente, em que cada Diretor tem funções e responsabilidade definidas) 

ou colegiada (em que é obrigatória a existência do Conselho). É inegável que nas 

grandes empresas - em que ninguém pode deter todos os conhecimentos necessários 

às deliberações - o colegiado é a forma mais adequada. Mas as hipóteses são muito 

variadas, e como o Projeto regula companhias de todas as dimensões, a solução que 

se impõe é deixar a cada sociedade a opção pela estrutura de preferir [...] 
7
.  

 
 

Como apresenta LEÃO JR., a reforma de várias legislações societárias se deu por 

conta da hipertrofia dos órgãos administrativos e o declínio da assembleia geral em deliberar 

tantos assuntos das grandes companhias, que exigiam certo grau de especialidade e 

complexidade. Ainda, segundo ele:  

 
 

                                                
5 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. 2ª ed. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1953. p. 292. 
6 Cumpre apresentar a observação de LEÃO JR.: “Ao ser elaborado o projeto da L.S.A., e não obstante a 
orientação do Decreto-lei nº 2.627/1940, a dualidade de órgãos administrativos já era adotada tanto nas 

sociedades de economia mista (as leis que criaram a Petrobras e a Eletrobrás previam Conselho de 

Administração e Diretoria) quanto em grandes empresas privadas, mediante distinção no estatuto e eleição, pela 

Assembleia Geral de Diretores com atribuições de membros de um Conselho, como órgão de deliberação 

colegiada, e Diretores Executivos, com poderes de representação da companhia” LEÃO JR., Luciano de Souza. 

Conselho de Administração e Diretoria: Administração da Companhia. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

748. 
7 Exposição de Motivos do Projeto de Lei das S.A. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis/anexos/EM196-Lei6404.pdf>. Acesso em: 26 de junho 

de 2017. 
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Uma das razões para a dualidade de órgãos de administração é a capacidade limitada 

da Assembléia Geral de exercer com eficiência as atribuições de orientar os 

negócios sociais e fiscalizar os administradores apenas em reuniões anuais ou 

esporádicas dos acionistas que são, na maioria, investidores, sem interesse, 

conhecimento ou experiência no acompanhamento dos problemas da administração 

dos negócios sociais, a não ser na companhia com poder de controle pré-constituído 
(v. § 238), ou seja, em que existe acionista controlador, ou sociedade controladora, 

que exerce permanentemente suas funções. A subordinação dos diretores ao 

Conselho de Administração com funções deliberativas composto, ao menos na 

maioria, por pessoas distintas, que são remuneradas pelo exercício do cargo e podem 

reunir-se com maior frequência, assegura fiscalização mais eficiente dos órgãos 

executivos8.  

 

 

O autor LEÃO JR. ressalta também o ponto positivo da presença do Conselho de 

Administração para os direitos dos acionistas minoritários:  

 

 

Além disso, a existência de órgão de deliberação colegiada com as funções que a 

L.S.A. atribui a Conselho cujos membros são eleitos pela Assembleia Geral pelo 

processo de voto múltiplo, possibilita, mesmo nas companhias em que há controle 

pré-constituído, a representação no órgão de diferentes grupos de acionistas, o que 

aumenta, de modo apreciável, a proteção dos direitos das minorias9.  

 

 

Assim, o sistema dualista de administração é, na maioria dos casos, uma faculdade 

prevista no estatuto social. Porém, de acordo com o parágrafo segundo do mesmo artigo, as 

sociedades abertas e as de capital autorizado deverão, necessariamente, adotar o Conselho de 

Administração. Além disso, o referido órgão também é obrigatório nas sociedades de 

economia mista, conforme os artigos 138 e 239 da Lei das S.A.. Essas exceções se justificam 

por ser o Conselho de Administração um órgão colegiado que assegura o direito das minorias, 

por prever a obrigatoriedade de se ter representantes destes.  

 

1.2.1 O Conselho de Administração 

 

 Segundo EIZIRIK, “o conselho de administração constitui órgão deliberativo, 

encontrando-se em posição intermediária entre a assembleia e a diretoria
10

”. 

Em grande parte das sociedades é um órgão facultativo, com exceção das companhias 

abertas, das de capital autorizado e das sociedades de economia mista, onde a sua criação é 

obrigatória, conforme os artigos 138
11

 e 239
12

 da Lei das S.A.  

                                                
8  LEÃO JR., Luciano de Souza. Conselho de Administração e Diretoria: Administração da Companhia. In: 

LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 748. 
9 Ibid., p. 748. 
10 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 27. 
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 As competências do Conselho de Administração estão descritas no artigo 142 da Lei 

das S.A., que as reuniu em nove incisos, dentre elas, fixar a orientação geral dos negócios da 

companhia, eleger e destituir os diretores, bem como fiscalizar a sua gestão. Para EIZIRIK, a 

missão principal desse órgão é “proteger e valorizar a sociedade, enquanto organização, 

otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre todas as partes 

interessadas nos negócios sociais”
13

. 

Algumas atribuições são fixadas por lei e independem da previsão no estatuto social, 

não podendo ser outorgadas a outro órgão, com fulcro no artigo 139 da Lei das S.A.. Elas 

devem ser exercidas sempre de forma colegiada, em reuniões regularmente convocadas e 

realizadas conforme as disposições legais e estatutárias.  

Assim, seus membros apenas exercem legitimamente seus poderes enquanto atuam 

como um conselho. Caso não haja uma reunião regularmente exercida, as decisões não 

vincularão a companhia. 

Note-se que o Conselho de Administração exerce atividades fiscalizadoras e 

deliberativas. Inclusive, a autora Flávia Parente salienta que “o conselho de administração 

constitui um órgão deliberativo e fiscalizador, na medida em que orienta, em termos gerais, a 

condução dos negócios sociais e fiscaliza a atuação dos diretores
14

”. 

  No entanto, a função do Conselho de Administração de conduzir os negócios sociais 

deve ser compatível com os limites estabelecidos pela assembleia geral, já que é sua 

atribuição definir as políticas ou orientações a serem observadas pela companhia, como 

determina o artigo 121 da Lei das S.A..  

As políticas ou orientações gerais estabelecidas na assembleia serão aplicadas pelo 

Conselho de Administração no âmbito administrativo. Em outras palavras, de acordo com a 

                                                                                                                                                   
11 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao Conselho de 

Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

§ 1º O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia 
privativa dos diretores. 

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, Conselho de Administração. 
12 Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à 

minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto 

múltiplo. 

Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os 

mesmos dos administradores das companhias abertas. 
13 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 28. 
14 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 9. 
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lógica hierarquizada da companhia, o Conselho de Administração está subordinado à 

assembleia geral
15

.  

Nesse sentido, conclui-se que as tarefas exercidas pelos membros do Conselho de 

Administração não possuem demandas diárias de gerenciar a companhia e sim de se reunir 

eventualmente para decidir como prosseguirão na condução do negócio. Assim, conforme 

Luiz Antônio de Sampaio Campos, ex-diretor da CVM, “embora o Conselho de 

Administração tenha funcionamento permanente, a atividade ou atuação de seus membros é 

apenas parcial. Eles não estão diariamente na companhia e não se exige que estejam” 
16

.  

Consoante o artigo 140 da Lei das S.A., o Conselho de Administração é composto por, 

no mínimo, três membros, podendo o estatuto social estabelecer número máximo, eleitos e 

destituíveis pela assembleia geral a qualquer tempo.  

Os membros do Conselho de Administração devem ser pessoas naturais. Antes da 

entrada em vigor da Lei nº 12.431/2011, que alterou o artigo 146 da Lei das S.A., havia o pré 

requisito de que os administradores deveriam ser acionistas da companhia. Como ressalta 

EIZIRIK:  

 

 
Essa obrigatoriedade constituía um anacronismo, que deveria ter sido eliminado por 

ocasião das reformas ocorridas na Lei das S.A., em 1997 (Lei nº 9.457) e 2001 (Lei 

nº 10.303). Na prática, a exigência era obedecida apenas formalmente, entregando-se 

1(uma) ação ao conselheiro, quando de sua posse, obrigando-se ele a devolvê-la 

quando deixasse o cargo17. 

 

  

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.431/2011, que dispensou a exigência dos 

membros do Conselho de Administração serem acionistas, muitos administradores passaram a 

ser contratados pelas companhias. Com isso, surge a questão se os administradores não sócios 

seriam ou não vinculados à clausula compromissória presente no estatuto social, tema que 

será mais aprofundado no capítulo III.  

Ainda em relação aos conselheiros, há doutrinadores que criticam a independência 

deles com os acionistas que os elegem: 

 

                                                
15 LEÃO JR., Luciano de Souza. Conselho de Administração e Diretoria: Administração da Companhia. In: 

LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 767. 
16 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM nº 31/00, Rel. Norma Jonssen Parente, julgado em 

10 jul. 2003. 
17 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 28. 
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Sua indicação, desde o início, nada mais representa do que a nomeação de um 

preposto para representar o acionista na reunião do Conselho de Administração, e 

não a indicação de um terceiro verdadeiramente independente, que irá representar, 

de forma não particular, o interesse de todos os acionistas18. 

 

 

Por conta disso, há uma tendência atual na prática dos negócios de se eleger mais 

conselheiros externos ou independentes, com a intenção de reduzir aqueles mais ligados ao 

acionista controlador
19

.  

Os conselheiros externos são aqueles que não possuem um vínculo atual com a 

sociedade, como por exemplo, um ex-diretor. Já os independentes não possuem qualquer 

relação com a companhia, como define o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.  

 

 

“Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 

Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, 

cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 
3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista 

Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa 

estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, 

empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade 

controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou 

indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em magnitude que implique 

perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou 

entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, 

em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente 

até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra 

remuneração da Companhia além  daquela relativa ao cargo de conselheiro 
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta 

restrição)20. 

 

 

Por fim, é importante mencionar que o artigo 154, §1º da Lei das S.A., prevê a 

necessidade de o administrador priorizar a realização do interesse social em detrimento dos 

interesses do grupo ou classe de acionistas que o elegeu, demonstrando a obrigação de 

cumprir com os seus deveres fiduciários perante a companhia. 

 

 

 

                                                
18 ARAGÃO, Paulo Cesar. A disciplina do acordo de acionistas na reforma da lei das sociedades por ações: Lei 

nº 10.303/2001. In: LOBO, Jorge (Org.) Reforma da lei das sociedades anônimas: inovações e questões 

controvertidas da Lei nº 10.303, de 31/10/2001. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 376. 
19 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 33. 
20 Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Disponível em: 

<https://www.cpfl.com.br/institucional/governanca-corporativa/diretrizes/pt-br/documentos-de-governanca-

corporativa/Documents/RegulamentoNMercado-10052011.pdf>. Acesso em: 08 de julho de 2017. 
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1.2.2 A Diretoria 

 

 Diferentemente do Conselho de Administração, a Diretoria é um órgão obrigatório em 

todas as companhias. Ela exerce a gestão ordinária dos negócios sociais.  

 Conforme o artigo 143 da Lei das S.A.
21

, a Diretoria deve ser composta por pelo 

menos 2 (dois) diretores, cabendo ao estatuto social estabelecer um número máximo ou 

mínimo, desde que dentro do limite legal. Os membros serão eleitos e destituíveis a qualquer 

tempo pelo Conselho de Administração, ou, caso não exista, pela assembleia geral.  

 Ainda no que se refere às diferenças em relação ao Conselho de Administração, os 

membros da Diretoria podem atuar individualmente, sem haver a necessidade de decidir 

sempre em reuniões, como ocorre no Conselho de Administração. No entanto, de acordo com 

o §2º do artigo 143 da Lei das S.A., o estatuto social poderá estabelecer que algumas decisões 

sejam tomadas apenas em reunião da diretoria. 

De qualquer forma, as decisões individuais dos diretores vincularão a companhia, 

desde que tomadas dentro dos limites legais. Por conta disso, “é recomendável, aliás, que o 

estatuto discipline com detalhes os poderes de cada diretor, definindo precisamente a sua área 

de atuação” 
22

.  

Assim, o diretor de marketing, por exemplo, determina a melhor estratégia de alcançar 

o público alvo, o diretor de operações define a melhor forma de se concretizar um projeto, o 

diretor financeiro decide em quais áreas investirá etc. Conforme LEÃO JR., “As atribuições 

em geral são definidas segundo cargos usualmente designados, entre outros, Diretor-

Presidente, industrial, financeiro, comercial e administrativo, que compreendem a direção e 

fiscalização de determinadas atividades e serviços da empresa” 
23

. 

                                                
21 Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 

Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto estabelecer: 

I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos; 

II - o modo de sua substituição; 
III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição; 

IV - as atribuições e poderes de cada diretor. 

§ 1º Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para 

cargos de diretores. 

§ 2º O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de competência dos diretores, sejam tomadas em 

reunião da diretoria. 
22 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 62. 
23  LEÃO JR., Luciano de Souza. Conselho de Administração e Diretoria: Administração da Companhia. In: 

LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 772. 
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 O diretor presidente é responsável pela gestão da organização e coordenação da 

Diretoria, sendo recomendável a toda companhia ter esse membro específico para atuar como 

“um elo entre esta e o Conselho de Administração ou os acionistas; é importante o seu 

comparecimento a todas as assembleias gerais, [...]” 
24

.  

 O parágrafo 1º do artigo 143 da Lei das S.A. permite que até 1/3 dos membros do 

Conselho de Administração participem da Diretoria. No entanto, EIZIRIK não recomenda 

esta prática, exceto para as companhias de pequeno porte, justamente para evitar a confusão 

entre a figura dos fiscalizados com a dos fiscalizadores
25

.  

 Por fim, cumpre esclarecer a relação jurídica existente entre um diretor e a companhia. 

Existem dois tipos de eleição de um diretor: (i) aquela que elege um profissional do mercado; 

ou (ii) a que elege alguém que mantinha relação de emprego com a companhia
26

.  

 Quanto à primeira, não há dúvida de que o profissional do mercado não assumirá a 

condição de empregado da companhia, mas sim, de órgão societário. Quanto à segunda 

hipótese, deve-se esclarecer que se o empregado for eleito para ocupar cargo de diretor, seu 

contrato de trabalho deverá ser suspenso, para que possa ter também uma relação orgânica 

com a companhia. Nas palavras de EIZIRIK, “é inadmissível que o trabalhador seja, ao 

mesmo tempo, dirigente de empresa e seu subordinado hierárquico” 
27

. No mesmo sentido, há 

a Súmula 269 do TST
28

.  

 Portanto, tanto os membros do Conselho de Administração quanto os da Diretoria 

sempre possuirão relação orgânica com a companhia, de natureza societária, e não 

empregatícia. Como já explicado anteriormente, a compreensão dessa natureza jurídica será 

essencial para o desenvolvimento do capítulo III do presente trabalho. 

 

1.3 Deveres do administrador – a importância do Dever de Diligência 

A Lei das S.A. apresenta um rol de deveres e responsabilidades aos administradores, 

que se aplicam tanto aos membros do Conselho de Administração quanto aos da Diretoria, de 

acordo com o art. 145 da Lei das S.A.. Na Exposição de Motivos do Projeto da Lei das S.A., 

                                                
24 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 66. 
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 61. 
27 Ibid., p. 62. 
28 Súmula 269 TST: O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho 

suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica 

inerente à relação de emprego. 



22 

 

os autores demonstram a sua preocupação em delimitar de forma precisa esse tema. Conforme 

a exposição de motivos: 

 

É Seção da maior importância no Projeto porque procura fixar os padrões de 

comportamento dos administradores, cuja observância constitui a verdadeira defesa 

da minoria e torna efetiva a imprescindível responsabilidade social do empresário. 

Não é mais possível que a parcela de poder, em alguns casos gigantesca, de que 

fruem as empresas - e, através delas, seus controladores e administradores - seja 

exercido em proveito apenas de sócios majoritários ou dirigentes, e não da 

companhia, que tem outros sócios, e em detrimento, ou sem levar em consideração, 

os interesses da comunidade29. [grifo nosso] 

 

 

O padrão de comportamento mais importante que todo administrador deve seguir é o 

dever de diligência. Mencionado no artigo 153 da Lei das S.A.
30

, o dever de diligência é o 

mais importante de todos, inclusive muitos outros deveres derivam dele, por ser mais que um 

dever, a transposição de um princípio geral de direito, que deverá acompanhar a execução de 

qualquer obrigação
31

.  

O dever de diligência foi inserido na Lei das S.A. como um padrão geral de conduta, 

uma orientação que deve guiar todas as decisões tomadas pelos administradores. A origem 

latina da palavra “diligência” significa zelo no cumprimento de um dever
32

. Sendo assim, é 

uma obrigação de meio, não de resultado. Então, se um administrador não alcançar os 

resultados exigidos, mas houver conduzido suas tarefas de forma cuidadosa, não estará 

violando o dever de diligência
33

 
34

.  

                                                
29  Exposição de Motivos do Projeto de Lei das S.A. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis/anexos/EM196-Lei6404.pdf>. Acesso em: 28 de junho 

de 2017. 
30 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência 

que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. 
31 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 41. 
32 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 116. 
33 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 50. 
34 Nesse sentido: “não se trata aqui de a CVM verificar se as expectativas do administrador e do gestor quanto 

ao resultado do investimento se concretizaram ou não, mas sim de verificar se houve diligência na decisão 

tomada. Em última análise, trata-se de analisar se a decisão tomada observou o profissionalismo e a lealdade 

aos interesses do cliente exigidos pela regulamentação para a administração de recursos de terceiros”. [grifo 

nosso] COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM nº RJ2005/5442. Rel. Maria Helena de 

Santana, julgado em 23 de maio de 2017. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/072012_Quality_CCTVM.pd

f>; e COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM nº 07/2012. Rel. Gustavo Tavares Borba, julgado 

em 07 de março de 2017. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/072012_Quality_CCTVM.pd

f>. 
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À primeira vista, pelo artigo 153 da Lei das S.A., o legislador, ao definir que o 

administrador deve empregar em suas funções a diligência de todo homem probo e ativo, 

aparenta ter adotado o modelo do bonus pater familiae como padrão de conduta.  

No entanto, essa não é a melhor definição, pois esse modelo faz referência a uma 

pessoa que não assuma riscos na condução dos seus negócios, como um pai de família. O que 

o legislador espera de um administrador é que ele aja além de um homem zeloso, pois ele 

deve visar à obtenção de lucros.  

Nas palavras de EIZIRIK, “a gestão do bom pai de família é caracterizada pela 

prudência, enquanto a atuação do administrador, voltada para a realização de lucros, envolve 

necessariamente a assunção de riscos” 
35

.  

Há a preferência doutrinária, portanto, em adotar a noção de homem de negócios à de 

bom pai de família. Nesse sentido, CAMPOS afirma que “o critério da L.S.A. está 

intimamente ligado ao do homem de negócios, o businessman do direito anglo-saxão, e não 

ao bom pai de família do direito romano. Exige-se que o homem seja ativo e probo, que tenha 

aptidão para a realização de negócios” 
36

. 

Outro ponto importante sobre o dever de diligência é a inviabilidade de seu conceito 

ser objetivo, específico. Como a Lei das S.A. foi criada para legislar todos os tipos de 

companhias, pequenas, médias, grandes, abertas e fechadas, seus conceitos devem ser 

adaptáveis a essas diferentes realidades. Com isso, o artigo 153 da Lei das S.A. fixou um 

conceito aberto, subjetivo, do dever de diligência
37

. 

Assim, segundo CAMPOS, “a dificuldade estaria no fato de que qualquer modelo que 

se desenhasse nesse terreno fatalmente apresentar-se-ia muito rígido para determinadas 

situações e demasiadamente simples para outras” 
38

. 

                                                
35 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – artigos 138 a 205. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 117. 
36 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, 
José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 801. 
37 Nesse sentido, a Dir. Ana Novaes entende que a análise deva ser casuística: “Ao analisar uma acusação com 

base no dever de diligência, o ideal seria que o regulador pudesse analisar o processo que levou os 

administradores da companhia a tomarem determinada decisão. A CVM vem reforçando este entendimento, 

sendo exemplo claro disto o Parecer de Orientação Nº 35. Assim, quando o objeto da decisão é, por exemplo, 

particularmente complexo, controvertido, ou envolvendo partes relacionadas, é parte do dever de diligencia dos 

administradores mostrarem que tomaram uma decisão de boa-fé e no melhor interesse da companhia”. 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM nº RJ2008/9574. Rel. Ana Novaes, julgado em 27 de 

novembro de 2012.  
38 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, 

José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 800. 
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Nos Estados Unidos, a partir de decisões proferidas nos tribunais, o Guidebook of 

Directors, elaborado pela American Bar Association, elencou cinco recomendações de tal 

dever, que devem ser levadas em consideração ao aferir se o comportamento do administrador 

foi diligente e podem ser traduzidas da seguinte forma: (i) os administradores devem 

participar das reuniões dos órgãos de administração; (ii) devem estar bem informados e 

preparados para analisar e decidir as questões que lhes são submetidas; (iii) possuem o direito 

de confiar nas informações obtidas por outros membros da companhia, exceto se souber de 

outros fatos que os levem a não acreditar; (iv) devem investigar; e (v) devem informar aos 

outros diretores sobre fatos que considerem importantes para a tomada de uma decisão.
39

 
40

.  

A delimitação dos contornos do conceito do dever de diligência é traçada, portanto, 

pela doutrina ao longo do tempo. Com efeito, não há apenas uma maneira de ser diligente, 

pois a análise desse comportamento é complexa e envolve vários aspectos. Para verificar se o 

administrador foi diligente, deve-se observar se ele cumpriu os deveres correlatos de: (i) se 

informar; (ii) se qualificar; (iii) vigiar; (iv) investigar; e (v) intervir. 

 O dever de se informar significa obter o máximo de informação possível dos negócios 

e interesses da companhia para a tomada de uma decisão diligente. Com as informações 

suficientes, os administradores poderão avaliar os riscos de um negócio e as vantagens ou 

desvantagens que aquela decisão iria influir no resultado da companhia. 

Nesse sentido, segundo RIBEIRO, “o dever de diligência exige que o administrador 

deva estar munido das informações necessárias [...], em especial, aquelas relevantes e 

razoavelmente disponíveis” 
41

.  

 Todavia, na prática, nem sempre o administrador terá as informações adequadas em 

sua disponibilidade. É o que explica CAMPOS:  

 
[...] a questão da decisão informada precisa ser compreendida com um grão de sal, já 

que o nível de informação necessária dependerá, entre outros fatores, do 

conhecimento prévio relacionado ao assunto objeto de apreciação detido por cada 

administrador, a quantidade de informação disponível, o custo da obtenção de mais 

informações, o tempo necessário para se produzir a informação, a necessidade e 

premência para se decidir 42.  

 

                                                
39 AMERICAN BAR ASSOCIATION. Corporate Director’s Guidebook. 6th edition, Chicago: The Business 

Lawyer, v. 66, august, 2011. p. 990-992.  
40 Texto original: (i) time commitment and regular attendance; (ii) the need to be informed and prepared; (iii) 

the right to rely on others; (iv) inquiry; e (v) candor among directors. 
41 RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. p. 226-227. 
42 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, 

José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 805. 
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 Por isso, para saber se o administrador cumpriu o dever de se informar, deve-se 

examinar casuisticamente, observando as circunstâncias especiais de cada situação
43

. 

 O dever de se qualificar, por sua vez, expressa que o administrador deve ter ou 

adquirir os conhecimentos mínimos sobre as atividades da companhia e a competência ao 

desempenhar a sua função. Ele deve se qualificar tanto para aceitar o cargo de administrador, 

como para exercer o seu papel
44

.  

 O dever de vigilância, em princípio, compreende um monitoramento geral dos 

negócios da companhia, incluindo o exame das decisões tomadas. Não requer dos 

administradores uma fiscalização específica de cada ato diário da companhia, contudo, não os 

exime de acompanhar proximamente as operações mais relevantes. Assim, a vigilância deve 

ser exercida de forma sintética e não analítica
45

.  

 Os administradores possuem também o dever de investigar fatos que tenham tomado 

conhecimento ou que tenham lhes despertado algum alerta especial. É imposta aos 

administradores a obrigação de questionar e analisar criticamente esses fatos. Nesse sentido já 

decidiu o Colegiado da CVM:  

 
DESCUMPRIMENTO DO ESPERADO DEVER DE DILIGÊNCIA POR PARTE 

DOS ADMINISTRADORES DE UMA COMPANHIA ABERTA. MULTAS E 

INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA.  

O dever de investigar, como corolário do dever de diligência, impõe aos 

administradores o dever de analisar criticamente as informações que lhes são 

                                                
43 Nesse sentido: “Para se aferir o descumprimento do dever de se informar, o qual está diretamente relacionado 
ao dever de diligência de que trata o art. 153 da lei societária, cumpre primeiramente perquirir o grau de 

informação exigível dos administradores no processo de obtenção de informações. Em resposta a essa indagação, 

Flávia Parente destaca que ‘não se pode exigir dos administradores a obtenção de todas as informações 

relevantes a respeito dos negócios que serão implementados — as informações exigíveis são as razoáveis, tendo 

em vista as circunstâncias concretas diante das quais se encontram os administradores e a própria companhia, 

quando da tomada de decisão’”. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM nº 02/2008. Rel. 

Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 05 de março de 2013. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2013/20130305_PAS_022008.pdf

>. 
44 RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. p. 204. 
45 A CVM já se manifestou nesse sentido, no voto divergente do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos: “E, à vista 

disso, com relação à falta no dever de fiscalização ou de vigilância, não me parece também procedente. A 

começar porque este dever de vigilância é sintético e não analítico, e se refere à vigilância geral e não 

específica ou concreta. Essencialmente, o que diz o voto da Diretora-Relatora, neste particular, é que o conselho 

de administração deveria examinar os livros da companhia; deveria examinar as atas e as decisões de direitoria; 

[...] Temo que uma tal conduta pudesse levar à instalação de um clima contraproducente na companhia, o clima 

da devassa, da desconfiança, da espionagem, etc.., na qual cada administrador, ao invés de se preocupar com o 

seu trabalho diretamente, devesse ficar investigando o que os outros administradores fazem, de forma a preservar 

a sua responsabilidade e delatando aquilo que encontrasse. Seria uma situação insustentável, [...]”.  [grifo nosso]. 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Inquérito Administrativo CVM nº TA-RJ 2002/1173, Rel. Dir. 

Norma Jonssen Parente, julgado em 02.10.2003.  
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fornecidas, e mais do que isso, apurar se tais informações merecem ser 

complementadas.  

(PAS CVM 18/2008. Rel. Alexandre Broedel. Dj. 14.12.2010) 46.  

 

 

 O último dever correlato ao dever de diligência é o de intervir, uma continuação do 

dever de investigar. Pressupõe que o administrador, ao constatar algum indício de 

irregularidade em atividades que não estejam compatíveis com o interesse da companhia, 

deve intervir para evitar ou reparar qualquer dano à mesma.  

 Portanto, o dever de diligência, compreendidos os seus conceitos, aspectos e deveres 

correlatos, deve guiar o administrador durante a condução dos negócios da companhia e, 

principalmente, na tomada de decisão.  

 

1.4 Da responsabilidade dos administradores  

No ordenamento jurídico brasileiro, os administradores não são considerados 

mandatários, mas sim órgãos da companhia, pois a teoria adotada no direito societário 

brasileiro é a organicista. Isso significa que o vínculo entre o administrador e a sociedade 

baseia-se na representação orgânica, conforme já demonstrado no tópico 1.1 deste trabalho. 

O regime da responsabilidade dos administradores está consignado no artigo 158 da 

Lei das S.A. 
47

, que em seu caput e incisos esclarece as situações em que o administrador 

seria ou não pessoalmente responsável pelos seus atos, como será mais aprofundado a seguir. 

 

1.4.1 Ato regular de gestão e obrigação contraída em nome da sociedade 

Os atos regulares de gestão são aqueles praticados nos limites das atribuições dos 

administradores e sem violação da lei ou do estatuto. No entanto, a prática de atos regulares 

de gestão não significa que deva estar limitada ao constante no objeto social, pois esse pode 

ser até mesmo contrariado, desde que esteja de acordo com o interesse social. Nesse sentido 

explica MARTINS: 

 

                                                
46 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS CVM 18/2008. Rel. Alexandre Broedel. Dj. 14.12.2010. 

Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20101214_PAS_1808.pdf>. 

Acesso em: 30 de junho de 2017. 
47 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da 

sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando 

proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 
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A gestão dos administradores, em princípio, deve se limitar à prática de atos dentro 

do objeto social; poderá, contudo, esse objeto ser ultrapassado, ou mesmo 

contrariado, se os atos são praticados visando ao interesse social. Na realidade, como 

a própria lei acentua, o administrador deve agir no interesse da sociedade, ainda 

mesmo que esse interesse contrarie o objeto específico da companhia 48.  

 
 

Nos termos do caput do artigo 158 da Lei das S.A., os administradores da companhia 

não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da companhia e 

em virtude de ato regular de gestão.  

Nessas hipóteses, apenas a sociedade responderá pelos eventuais prejuízos causados 

pelas obrigações contraídas em seu nome, assumindo, assim, a responsabilidade pelo seu 

órgão de administração, quais sejam os administradores.  

Nas palavras de MARTINS: “Em se tratando de pessoas diferentes, com patrimônios 

diversos, sempre que o administrador assume obrigação em nome da sociedade, em virtude de 

ato regular de gestão, estará obrigando a sociedade não a si próprio, pois dela está exprimindo 

a vontade” 
49

. Com o mesmo entendimento ensina TAVARES GUERREIRO:  

 

No relacionamento com terceiros, é a própria sociedade anônima que se obriga, 

inexistindo, em consequência, qualquer razão capaz de justificar o 

comprometimento pessoal do administrador e de seu patrimônio particular em 
virtude de atos praticados como representante da companhia, ressalvadas as 

exceções previstas em lei, quer no diploma que rege as sociedades por ações, quer 

na legislação especial [...] 50. 

 

 

Isso porque os administradores “presentam” 
51

 a companhia e atuam como órgão da 

sociedade, portanto, é ela quem pratica o ato e contrai a obrigação, sendo da pessoa jurídica a 

responsabilidade, tendo em vista que a vontade exercida foi a sua e não a do administrador. 

 

1.4.2 Responsabilidade civil dos administradores por atos próprios 

Os administradores responderão civilmente pelos danos causados à sociedade ou a 

terceiros quando procederem (i) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou 

(ii) com violação da lei ou do estatuto.  

                                                
48 MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 

595. 
49 Ibid. 
50 TAVARES GUERREIRO, José Alexandre. Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. volume 42. abr./jun. 1981. p. 73. 
51 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. t. L, 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p. 

385. 
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Na primeira hipótese, que corresponde ao inciso I do artigo 158 da Lei das S.A., o 

administrador que atua com culpa ou dolo no desempenho de suas funções desvirtua o ato 

praticado, pois confere a ele outra finalidade, diversa do que exigia o interesse social da 

companhia.  

Neste caso, o legislador expressamente mencionou o elemento culpa para 

responsabilizar o administrador, não havendo dúvidas de que está configurada a 

responsabilidade civil subjetiva. 

Já na segunda hipótese, referente ao inciso II do mesmo artigo citado, ao violar a lei ou 

o estatuto, o administrador está agindo além dos poderes que lhe foram conferidos, e por isso, 

os atos praticados são de sua responsabilidade pessoal. Em outras palavras, esses atos não 

vinculam a sociedade.  

Este inciso sempre causou polêmica no âmbito doutrinário quanto ao tipo de 

responsabilidade civil. Isso porque o legislador não declarou ser necessária a culpa lato sensu 

para responsabilizar o administrador que viole a lei ou o estatuto, sendo caracterizado por 

alguns autores como responsabilidade objetiva 
52

.  

Para CARVALHOSA, não há distinção entre as duas condutas dos dois incisos, 

devendo ser aplicada a “teoria da responsabilidade presumida, em que se conciliam o 

elemento moral subjetivo – a imputabilidade moral – com a teoria objetiva da conduta” 
53

. 

Em suas palavras: 

 
Impõe-se a reparação se a conduta causar dano material, jurídico ou moral à 

sociedade. O elemento psicológico não é mais preponderante na configuração da 

responsabilidade do administrador, que resultará de sua conduta que tenha como 

efeito o dano jurídico ou material à companhia. Não mais se impõe a prova da 

intenção que levou ao comportamento antijurídico no capítulo da culpa54.  

 

Por outro lado, a posição da maior parte dos doutrinadores e a que se apresenta como a 

mais razoável, atualmente, para o inciso II do artigo 158 da Lei das S.A. é a de que ao restar 

                                                
52 Nesse sentido desponta o ensinamento de Modesto Carvalhosa, fundamentado na responsabilidade objetiva do 

administrador pelo risco do dano criado. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades 

anônimas. Volume 3 – artigos 138 a 205. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 515-516. A mesma posição defende 

Eduardo Seabra Fagundes, em palestra pronunciada em seminário promovido pela Secretaria da Fazenda de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 25.04.1977. 
53 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. Volume 3 – artigos 138 a 205. 6ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 515. 
54 Ibid. p. 516. 
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caracterizado o ato ilícito, há uma presunção relativa da culpa do administrador, invertendo-se 

o ônus da prova 
55

.  

Assim, caberá ao próprio administrador demonstrar que, mesmo infringindo a lei ou o 

estatuto, agiu sem culpa ou dolo, como por exemplo, caso consiga comprovar que era a única 

solução viável. Por fim, é válido apontar que a responsabilidade pessoal do administrador é 

individual e não solidária, salvo nos casos que a lei especificar a necessidade de solidariedade, 

como as hipóteses do art. 158, §§ 2º e 3º da Lei das S.A.. 

Após analisar o regime da administração das sociedades anônimas com o intuito de 

compreender o funcionamento dos órgãos sociais e os deveres e responsabilidades dos seus 

membros, será apresentado no próximo capítulo o desenvolvimento da arbitragem como o 

meio adequado de resolução de litígios societários. Além disso, serão estudados o alcance 

subjetivo e objetivo da cláusula compromissória estatutária. 

 

  

                                                
55 Essa posição majoritária é adotada por: PEDREIRA , José Luiz Bulhões. Responsabilidade Civil do Diretor de 

S.A.. In: LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). A Lei das S.A.: (pressupostos, 

elaboração, aplicação). v. 2. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 405. EIZIRIK, Nelson. Questões de direito 

societário e mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 104. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 

Sociedade por ações. Atos praticados por seus diretores, em razão da administração – responsabilidade daquelas 

e destes, solidariamente, se agirem com culpa ou contrariamente aos estatutos sociais. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. v. 2. p. 74. LACERDA, 

J. C. Sampaio. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 206. BORBA, José 

Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 434-435. NETO, Alarico 

Silveira. Responsabilidade dos administradores e acionista controlador por obrigações da sociedade. Revista 

Forense. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. 288, outubro-dezembro. p. 109-110. 
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CAPÍTULO II – A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO ESTATUTO SOCIAL 

 

O marco legal da arbitragem no direito brasileiro ocorreu em 1996, com a Lei nº 

9.307/1996, mas foi após 2001, com o reconhecimento de sua validade pelo julgamento do 

Supremo Tribunal Federal
56

, que o seu incremento na prática jurídica começou a ser 

consolidado.  

A área jurídica que mais recorre à arbitragem é o direito societário, pois os anseios 

corporativos se encaixam com os princípios da arbitragem, tendo em vista que o mundo 

empresarial busca soluções mais céleres, com árbitros especializados na matéria do litígio, 

com procedimento flexível, com a possibilidade de se ter cláusula de confidencialidade na 

solução do litígio, dentre outras vantagens.  

A aplicação da arbitragem no âmbito societário se intensificou ainda mais a partir da 

alteração na Lei das S.A. pela Lei 10.303/2001, que incluiu o § 3º ao artigo 109, dispondo que 

“o estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a 

companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser 

solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar”.  

A arbitragem corresponde às aspirações do século XXI que, de acordo com Arnoldo 

Wald, instalou a ditadura da urgência
57

, especialmente no que tange ao mercado interno e 

internacional, não sendo admissível a morosidade na tramitação dos processos do Poder 

Judiciário.  

Os acionistas de uma companhia que desejam utilizar o meio arbitral para solucionar 

eventual litígio societário deverão inserir a cláusula compromissória no estatuto social, 

mediante a aprovação pela maioria dos acionistas com capital social votante em deliberação 

assemblear, nos termos da Lei das S.A.. Isso porque o estatuto social é o instrumento que rege 

toda sociedade, apresentando caráter cogente
58

, e a arbitragem é uma jurisdição voluntária, 

que vincula os participantes de acordo com a expressão da vontade.  

                                                
56 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Tribunal Pleno, Agravo Regimental na Sentença Estrangeira 5.206-7 

Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 12.12.2001, DJ 30.04.2004. 
57 WALD, Arnoldo. As novas regras de arbitragem: maior eficiência e transparência. Revista de Arbitragem e 

Mediação. São Paulo. n. 2. abril – junho. 2012. p. 240. 
58 De acordo com EIZIRIK: “As normas estabelecidas no estatuto das sociedades integram sua disciplina interna 

e apresentam força de direito inerente ao agrupamento, devendo ser observadas, permanentemente, por todos os 

seus integrantes; assim, o regime fixado no ato constitutivo das entidades apresenta caráter cogente”. Ainda, 

conceitua o estatuto social como: “[...] o contrato normativo de organização, composto de normas jurídicas que, 

em conformidade com a Lei das S.A., obrigam seus destinatários, podendo seu descumprimento acarretar-lhes a 

aplicação de sanções”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – artigos 80 a 137. 2ª edição. São 

Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 45 e 49. 
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Com a utilização crescente da arbitragem, surgiu a necessidade de adaptar a lei já 

existente. Assim, a Lei nº 13.129/2015 reformou a Lei nº 9.307/1996 e modificou relevantes 

aspectos no que tocam ao direito societário, que serão analisados ainda neste capítulo.  

 

2.1 Arbitrabilidade Subjetiva 

Um dos temas mais controversos na arbitragem societária é o alcance subjetivo da 

cláusula compromissória presente no estatuto social, ou seja, a verificação de quem estaria 

submetido à arbitragem. Em outras palavras, averiguar a capacidade das partes para exprimir 

sua vontade em estar vinculada à arbitragem.  

Com a cláusula compromissória inserida no estatuto social surge o questionamento 

sobre quem estaria abarcado por ela, se atingiria os acionistas ingressantes, os ausentes ou 

silentes e os dissidentes.  

Isso porque uma das características principais da arbitragem é a autonomia da vontade, 

pressupondo que as partes decidiram livre e espontaneamente celebrar a convenção de 

arbitragem e no direito societário, com a inclusão da cláusula compromissória no estatuto 

social, não há a manifestação de vontade individual de cada um dos acionistas da companhia. 

O que prevalece no direito societário é o princípio da deliberação majoritária, motivo pelo 

qual as alterações no estatuto social podem ser aprovadas pela maioria dos acionistas, não 

necessitando da concordância unânime deles
59

. 

VILELA afirma que, pela teoria organicista, a formação da vontade social ocorre 

através da decisão colegiada dos associados. Após a deliberação da assembleia geral, não há 

que se falar na vontade de cada associado, mas na norma social que espelha a “vontade da 

companhia” 
60

. A manifestação de cada associado, analisada isoladamente, será apenas 

considerada para fins de exercício do direito de recesso, quando cabível, ou para fundamentar 

a anulação da decisão por abuso da maioria.  

O Princípio da Maioria constitui instrumento indispensável para o exercício do 

controle societário interno e elemento determinante para a lógica de funcionamento dos 

órgãos de deliberação colegiada das sociedades anônimas 
61

. Isso porque, esse princípio 

                                                
59 WEBER, Ana Carolina. A cláusula compromissória estatutária e o direito de recesso. In: Caio Cesar Vieira 

Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª edição. São 

Paulo: Atlas, 2017. p. 5. 
60 VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem no Direito Societário. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 

200. 
61 FRANZONI, Diego. Arbitragem Societária. Revista dos Tribunais, 1ª edição. p. 94. 
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fundamenta as decisões que devem ser tomadas em uma sociedade, conforme o timing 

exigido no ambiente empresarial, garantindo segurança jurídica, eficácia e celeridade aos atos 

deliberados, sem a necessidade de se ter quórum unânime para cada uma delas. 

FRANZONI assevera, “a sociedade se constitui por um contrato associativo ou 

plurilateral, aberto, que cria uma organização perene dotada de personalidade jurídica, 

orientado por regras que compõe o que o autor denomina de ‘sistema jurídico das 

companhias” 
62

. De acordo com o autor, o ingresso de um acionista na sociedade pressupõe a 

ciência e concordância com as normas que regem a vida da companhia e com a legislação 

incidente sobre tal relação jurídica.  

No entanto, para CARVALHOSA, mesmo que o acionista preencha todos os 

requisitos para ser capaz de contratar, ele deveria manifestar inequivocamente e de forma 

expressa a sua vontade para dirimir seus conflitos na via arbitral
63

. 

Tendo em vista a ampla discussão, a Lei nº 13.129/2015, que reformou a lei da 

arbitragem, incluiu o artigo 136-A na Lei das S.A. que disciplinou os efeitos da decisão de 

inserir a cláusula compromissória no estatuto social quando observados todos os requisitos. 

Tal dispositivo representou uma solução legislativa ao longo debate da arbitrabilidade 

subjetiva dos litígios societários, pois determinou que a aprovação da inserção da cláusula 

compromissória no estatuto social mediante a maioria dos acionistas de capital social votante 

em deliberação assemblear vincula todos os acionistas, assegurando ao acionista dissidente o 

direito de retirar-se da companhia no prazo de trinta dias, contados da publicação da ata da 

assembleia geral.  

Com o intuito de compreender a alteração legislativa, é válido apresentar de forma 

breve alguns cenários anteriores que fundamentavam a discussão sobre a arbitrabilidade 

subjetiva nos conflitos societários.  

 

2.1.1 Acionistas Ingressantes 

A discussão sobre a vinculação dos acionistas ingressantes está pautada no cenário de 

uma cláusula compromissória já presente no estatuto social quando o acionista adquire ações 

de emissão da companhia.  

                                                
62 Ibid. 
63 CARVALHOSA, Modesto. A nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 183. 
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De acordo com este cenário, diversos autores se debruçaram sobre o tema 
64

, mas 

existem dois posicionamentos opostos principais, liderados por Modesto Carvalhosa e Pedro 

Batista Martins. 

O posicionamento minoritário e mais conservador capitaneado por CARVALHOSA 

adota a exigência de se ter uma autorização expressa do acionista ingressante para que ele 

esteja vinculado pela cláusula compromissória prevista no estatuto social
65

. Essa corrente 

defende que a concordância deverá ser feita por documento apartado. 

Os fundamentos principais defendidos por essa posição da não vinculação automática 

partem dos seguintes pressupostos: (i) a expressa autorização como requisito de validade; (ii) 

o direito subjetivo do acionista de vincular-se; e (iii) a natureza jurídica de pacto parassocial 

da cláusula compromissória.  

O primeiro pressuposto diz respeito ao requisito de validade da expressa aprovação da 

cláusula compromissória. Segundo essa corrente, para validar a cláusula compromissória, o 

acionista deve anuir expressamente com a mesma, pois o argumento é de que a consequência 

deste ato é a abdicação ao direito de acesso ao Poder Judiciário, que é um direito fundamental, 

essencial e personalíssimo e não pode ser renunciado tacitamente 
66

.  

No entanto, em contraposição a esse argumento do primeiro ponto, o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu que a aplicação do artigo 5º, XXXV, da CRFB 
67

, não se 

refere necessariamente ao Poder Judiciário, e sim à jurisdição, que pode ser estatal ou privada 

68
. Ademais, é reconhecido majoritariamente o caráter jurisdicional do árbitro, inclusive 

porque o art. 18, da Lei de Arbitragem, o classifica como “juiz de fato e de direito”, sendo o 

único poder exclusivo do juiz, o poder de império, já que o árbitro não pode executar as suas 

próprias sentenças.  

                                                
64 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. A cláusula compromissória estatutária. Revista de Arbitragem e 

Mediação, n. 22. jul. – set. 2009. p. 11-32; VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem no direito societário. 

Belo Horizonte: Mandamentos, 2004; APRIGLIANO. Extensão da cláusula compromissória a partes não 

signatárias no Direito Societário. Revista do Advogado, n. 119. abr. 2013. p. 140-151; WALD, Arnoldo. A 
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MUSSNICH tece críticas a cada pressuposto da corrente minoritária. Quanto ao 

primeiro ponto, amplia o escopo da discussão: 

 

Mesmo se não fosse reconhecido o caráter jurisdicional da arbitragem, não haveria, 

em meu modo de ver, qualquer lesão ao §2º do art. 109 da Lei Societária, pois este 

dispositivo não se refere aos meios, processos ou ações de caráter judicial. Antes e 

para corrigir desde já esta equivocada interpretação, compõem os “meios, processos 

ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos”. Assim, 

acredito que somente uma construção enganada conseguiria ver na arbitragem uma 

violação daquele dispositivo constitucional. O que ocorre efetivamente na adoção da 

arbitragem é a escolha prévia da jurisdição do tribunal que irá julgar o eventual 

litígio 69. 

 
 

O segundo pressuposto adotado pela corrente minoritária é o de que o novo acionista 

possui o direito subjetivo de vincular-se à cláusula compromissória presente no estatuto da 

companhia e não um dever jurídico de se subordinar a ela 
70

. O argumento baseia-se na 

localização legislativa da matéria, pois ela está inserida no art. 109 da L.S.A., que trata dos 

“direitos essenciais dos acionistas”.  

Contudo, em contraposição a esse argumento, MUSSNICH interpreta o artigo 

suscitado de forma sistemática, concluindo que os direitos essenciais dos acionistas estão 

apenas nos incisos e a regulamentação da matéria nos parágrafos 
71

. Sendo assim, o parágrafo 

3º impõe um dever jurídico aos acionistas e à companhia de se vincularem à cláusula 

compromissória adotada pelo estatuto. 

O último pressuposto se refere à natureza jurídica da cláusula compromissória e sua 

relação com o estatuto social. Por acreditar que a vinculação é um direito subjetivo, esta 

corrente classifica a cláusula compromissória como pacto parassocial, ou seja, que é 

independente e só terá eficácia se houver adesão expressa, por escrito e em documento anexo 

ou em negrito, de acordo com o disposto no §2º do art. 4º da Lei de Arbitragem.  

Explica CARVALHOSA que apenas os acionistas fundadores não aderem ao estatuto, 

mas efetivamente o aprovam e, por isso, somente eles estão subordinados ao efeito da 

cláusula compromissória. Para ele, os acionistas que adquiram ações posteriores aos atos 

constitutivos da sociedade possuem uma relação de adesão com o estatuto e, por conta disso, a 

                                                
69 MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Cláusula Compromissória no Direito Societário. In: Caio Cesar 

Vieira Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª 

edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 134. 
70 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. II. 

p. 379.  
71 MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Cláusula Compromissória no Direito Societário. In: Caio Cesar 

Vieira Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª 

edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 135. 
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eles só são obrigatórias as cláusulas cogentes do estatuto e não as facultativas, como seria o 

caso da arbitragem 
72

. 

Todavia, MUSSNICH também confronta essa tese por partir de premissas diferentes. 

Para ele, o estatuto social possui caráter associativo e a relação com a cláusula 

compromissória nele inserida é de “norma de direito objetivo” 
73

. Com isso, constitui 

obrigação de todos os acionistas estar vinculado a ela, até mesmo porque a cláusula 

compromissória está ligada à organização da sociedade, tendo em vista que eventuais litígios 

serão solucionados por via arbitral. 

Apresentado os argumentos da corrente liderada por CARVALHOSA, é possível 

discordar de suas premissas, pois não se pode conceber o estatuto social como um contrato de 

adesão. Não há relação de fornecimento, não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, 

não há partes desiguais contratualmente, e principalmente, não possui a mesma natureza 

jurídica, já que a companhia possui caráter associativo, de contrato plurilateral.  

 A corrente majoritária capitaneada por MARTINS baseia-se em premissas diferentes 

para considerar as consequências opostas e mais favoráveis à instituição da arbitragem. 

Inicialmente, ele explica que o princípio prevalecente no direito societário é o da maioria. 

Com isso, ao adentrar em uma sociedade, o acionista não renuncia os seus direitos pelo 

simples fato de prevalecer o voto majoritário e, sim, se sujeita a ele, se subordina.  

 Nas palavras de MARTINS: 

 
Não há renúncia e, sim, sujeição, vez que aquela pressupõe a desistência de um 

direito – relega-se; abandona-se um direito – enquanto esta exprime uma 

subordinação ou submissão dos direitos à vontade alheia. O reverso do poder (e 

dever) da maioria encerra, justamente, a sujeição da minoria. Sujeição no sentido 

conferido por Carnelutti de “impotência da vontade para a tutela de um interesse” 74. 

 

 

  Além disso, explica MARTINS que o acesso à justiça, tão argumentado de acordo 

com o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, está plenamente assegurado pela arbitragem. 

Isso porque com a arbitragem ocorre mero deslocamento de jurisdição, pois os princípios 
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constitucionais da ampla defesa, contraditório, imparcialidade, entre outros, são garantidos e 

deverão ser observados na arbitragem, sob pena de anulação da sentença arbitral 
75

.  

 MARTINS rebate ainda a questão dos direitos essenciais dos acionistas. Para ele: 

 

Não há, por fim, violação aos direitos individuais essenciais dos acionistas. Sequer 

os atinge. Passa ao largo dos direitos patrimoniais e políticos dos sócios. Não afeta 
os direitos de preferência, de retirada, de fiscalização da gestão social e de 

participação nos lucros da companhia. Ao contrário, sob o prisma maior dos direitos 

e garantias fundamentais das pessoas, a arbitragem os reforça no sentido de que 

assegura aos acionistas e à sociedade maior efetividade na realização da justiça 76. 

 

 

Por fim, no que tange à natureza jurídica da cláusula compromissória, MARTINS 

refuta a afirmação de que ela constitua um pacto parassocial, produzindo efeitos somente 

entre aqueles que manifestaram expressamente sua vontade. Refuta, ainda, a ideia de que a 

autonomia da cláusula compromissória a faz ser um negócio jurídico que não se coaduna com 

as cláusulas organizativas do estatuto social. Para ele, um conceito não afasta o outro, ao 

contrário, são integrativos. “Sem embargo de manter íntegra sua autonomia, a cláusula 

compromissória pode se integrar, plenamente, aos demais termos e condições constantes no 

estatuto social” 
77

. 

Em conformidade com a corrente majoritária, o Enunciado 16 da I Jornada de Direito 

Comercial 
78

 promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal - 

CJF, órgão vinculado ao Superior Tribunal de Justiça-STJ, corrobora com a questão da 

vinculação dos acionistas ingressantes à cláusula arbitral já incluída no estatuto social da 

sociedade pela deliberação da maioria. 

Nesse sentido decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região na disputa entre os 

acionistas da Petrobrás e a companhia
79

. O acionista postulava reparação civil pelos danos 

materiais decorrentes de perdas em que incorreu por ter investido na companhia. O 

fundamento do acionista na apelação era de que a previsão de cláusula compromissória em 
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77 Ibid. 
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estatuto social não o vincularia, por ser minoritário. No entanto, os desembargadores, por 

unanimidade, extinguiram a ação, sem julgamento de mérito, por haver cláusula 

compromissória no estatuto da companhia. 

Conforme o voto do Desembargador Relator:  

 

Se no estatuto da empresa há previsão da solução de conflitos pela arbitragem, ou 

seja, se há cláusula compromissória, não poderá o sócio abster-se de aderi-la, uma 

vez que, o acesso às regras expostas no estatuto, é público, sob pena de inviabilizar a 

condução das relações internas da sociedade anônima. O investidor não é obrigado a 
fazer parte da companhia. Se optar pelo ingresso, presume-se que avaliou e acatou 

voluntariamente as disposições estatutárias. Até porque, o registro do estatuto social 

na junta comercial, ou sua inscrição na bolsa de valores ou no mercado de balcão, 

ratifica a presunção de pleno conhecimento pelos acionistas. A exigência de 

aceitação expressa não encontra respaldo nem na Lei das Sociedades Anônimas, 

nem na Lei da Arbitragem
80

. [grifo nosso] 

 

Por todo o acima exposto, percebe-se que a posição defendida por MARTINS de que 

os novos acionistas estarão obrigatória e automaticamente vinculados à cláusula 

compromissória no momento que adquirir as ações apresenta-se como a mais adequada. Isso 

porque o princípio basilar do direito societário é o Princípio da Maioria, o que significa dizer 

que todos os acionistas estão submetidos ao que for deliberado em assembleia; além disso, o 

acesso à justiça está assegurado, já que a arbitragem é uma forma de jurisdição e, por fim, a 

cláusula compromissória integra o estatuto social, sem, contudo, perder a sua autonomia, pois 

esses conceitos podem ser complementados. 

Como sugere CÂMARA, ao acionista insatisfeito com a cláusula compromissória no 

estatuto a “opção que o sistema lhes confere é outra: a de não adquirir as ações de tal 

companhia” 
81

.  

 

2.1.2 Acionistas Ausentes ou Silentes  

Não havia também unanimidade na doutrina brasileira quanto à vinculação dos 

acionistas que não tenham comparecido ou não tenham votado na deliberação social que 

aprovou por maioria a inserção da cláusula compromissória no estatuto social.  

Cumpre ressaltar que, assim como no item 2.1.1., o cerne da discussão é quanto à 

prevalência do princípio majoritário ou à predominância do conceito de a cláusula 
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compromissória ser um pacto parassocial, em que somente quem consentiu expressamente 

estará vinculado.  

A doutrina minoritária
82

 é contra a vinculação, porque considera ser a cláusula 

compromissória facultativa aos acionistas, por conta da suposta supressão do acesso à justiça, 

sendo necessária a expressa anuência para que ela produza seus efeitos.  

Já para a doutrina majoritária, os acionistas ausentes ou silentes devem estar 

vinculados à cláusula compromissória aprovada em deliberação assemblear. Isso porque se 

acredita no princípio basilar do direito societário: o da predominância da vontade da maioria 

nas decisões assembleares.  

O legislador brasileiro adotou o Princípio da Maioria para dar efetividade às decisões 

assembleares e viabilizar o exercício da atividade fim, pois caso assim não o fizesse “tornaria 

a sociedade incapaz de agir, na medida em que a simples discordância de um comprometeria a 

decisão” 
83

. Pode-se notar essa escolha em diversos artigos da Lei das S.A., como os arts. 129, 

135 e 136, e do Código Civil, como os arts. 1.010, 1.061, 1.063, §1º e 1.072, §5º. 

Desta forma, o acionista ao ingressar na sociedade possui a consciência de que estará 

vinculado às decisões tomadas em assembleia pela maioria da sociedade e, por isso, expressa 

seu consentimento de submissão à vontade social. Assim, não haveria motivos para ser 

diferente com a cláusula compromissória adotada da mesma maneira. Até porque, conforme 

alerta LEPORACE “[...] se a companhia tivesse acionistas vinculados à convenção de 

arbitragem e outros não vinculados, haveria o risco de prolação de sentenças conflitantes em 

processo arbitral e em processo judicial, o que, naturalmente, seria fonte de grande 

insegurança jurídica” 
84

.  

Portanto, o fundamento adotado pela posição majoritária apresenta-se como o mais 

coerente, tendo em vista que se utiliza o princípio basilar do direito societário da prevalência 

da vontade da maioria para vincular o acionista ausente ou silente.  
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2.1.3 Acionistas Dissidentes 

A questão mais controvertida, antes do advento do novo artigo 136-A da Lei das S.A., 

era quanto à vinculação ou não dos acionistas que votaram, em deliberação assemblear, contra 

a inclusão da cláusula compromissória no estatuto social.  

Na época, já havia precedentes a favor da vinculação irrestrita dos acionistas, como a 

Apelação TJSP nº 1042408-29.2013.8.26.0100
85

, em que o caso específico era uma ação 

anulatória de deliberação assemblear que havia cláusula compromissória no acordo de 

acionistas. Tal situação é diferente do que se propõe no trabalho, por ser apenas cláusula em 

estatuto, e mesmo assim o processo foi extinto e encaminhado para o juízo arbitral.  

Houve, porém, um juiz dissidente, Carlos Alberto Garbi, que em voto separado não 

extinguiu o processo por estar presente a cláusula compromissória apenas no acordo de 

acionistas e não no estatuto social. Assim, em sua justificativa aduziu que: “A situação difere 

de cláusula compromissória presente em estatuto, que, segundo o caráter institucional da 

Companhia, pode ser oponível a todos os sócios, independentemente de anuência”.  

Àqueles pressupostos dos argumentos de correntes doutrinárias apresentadas no 

“ponto 2.1.1 Acionistas Ingressantes” também balizavam as posições de quem defendia, ou 

não, a vinculação dos sócios dissidentes, razão pela qual não se faz necessária a repetição dos 

mesmos.  

No entanto, alguns doutrinadores, como EIZIRIK, eram contra a vinculação 

especialmente dos acionistas dissidentes. Ele apresentava o seguinte argumento, já 

modificado após a inserção do novo artigo 136-A na Lei das S.A.: “De acordo com nosso 

entendimento, não se poderia obrigar o acionista que votava contra a inclusão de cláusula a 

ficar vinculado à arbitragem, pois faltava o elemento volitivo, essencial para a legitimação do 

procedimento arbitral” 
86

.  

Inclusive, como tentativa de solução ao entrave, já haviam começado a sugerir o 

exercício do direito de recesso
87

, a exemplo do que ocorre no direito italiano, que será visto a 

seguir. VILELA foi além e afirmou que mesmo sem haver a hipótese na legislação
88

, o direito 
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de recesso poderia ser exercido, com o argumento de que a modificação estatutária causaria 

um impacto inegável na organização da sociedade.  

Entretanto, a solução não convencia alguns doutrinadores
89

, pois a maior parte da 

doutrina classifica as hipóteses de direito de recesso na Lei das S.A. como numerus clausus, 

ou seja, de rol taxativo
90

. 

Assim, após longo debate na doutrina, foi apresentada pela Comissão de Reforma da 

Lei de Arbitragem, especificamente no art. 3º da Lei 13.129/2015, proposta que aditasse o art. 

136 da Lei das S.A., incluindo o novo artigo 136-A
91

, que dispõe sobre o direito de recesso na 

hipótese de inclusão de cláusula compromissória no estatuto social.  

 

2.1.4 Superação da discussão sobre a vinculação dos acionistas 

A introdução do artigo 136-A na Lei das S.A. pela edição da Lei nº 13.129/2015, que 

reformou, em alguns aspectos, a Lei nº 9.307/1996, conciliou a preservação da autonomia da 

vontade das partes de se submeter à arbitragem com a possibilidade de utilização crescente da 

arbitragem nos litígios societários, por assegurar também a prevalência do Princípio da 

Maioria.  

Essa solução do legislador, inspirada no direito italiano, que será abordada a seguir, 

conseguiu superar de forma satisfatória a discussão sobre a vinculação dos acionistas, pois 

equilibrou o poder atribuído à maioria, com a preservação do interesse dos minoritários.  

Com isso, caso os minoritários não concordem com a instituição da cláusula 

compromissória no estatuto social, têm assegurado por lei o seu direito de recesso da 
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companhia, no prazo de trinta dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que 

aprovar a inclusão da cláusula.  

Cabe ressaltar que o acionista dissidente poderá exercer o seu direito de recesso da 

companhia sem a necessidade de comprovar qualquer tipo de prejuízo advindo da inserção da 

cláusula compromissória, pois a sua aprovação, por si só, já significa uma alteração na 

estrutura da companhia 
92

.  

Além disso, cumpre ressaltar que a cláusula compromissória só terá eficácia na 

companhia após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do direito de recesso. Isso quer dizer 

que somente após esse período será obrigatório resolver os conflitos societários pela via 

arbitral. O motivo dessa modulação temporal de efeitos é não deixar dúvidas sobre o 

momento no qual a competência passará do Poder Judiciário para a esfera arbitral 
93

.  

Por fim, é válido esclarecer que no conceito de “acionista dissidente” mencionado no 

artigo 136-A estão incluídos os acionistas ausentes, silentes, os que não têm direito de voto e, 

obviamente, os que votaram contra a deliberação assemblear. 

 

2.1.5 Tratamento da questão em outros países 

Os debates que ocorrem no direito societário brasileiro sobre a cláusula 

compromissória estatutária são similares às discussões que existem em outros países que 

adotam e expandem a cultura arbitral.  

Por conta disso, é válido analisar brevemente como estão se desenvolvendo essas 

questões em outras jurisdições para perceber se há uma inclinação positiva ou negativa da 

utilização da arbitragem como meio de resolução de litígios societários. Serão analisados os 

ordenamentos jurídicos italiano, francês, norte-americano e inglês, com o intuito de 

demonstrar um pouco da cultura da civil law e da common law. 

O direito italiano, atualmente, é o mais avançado na regulamentação sobre a cláusula 

compromissória estatutária, por ser a legislação mais específica. O Decreto Legislativo nº 5 de 

2003 disciplina nos artigos 34 a 37 as matérias sobre a arbitragem societária, prevendo 

                                                
92 WEBER, Ana Carolina. A cláusula compromissória estatutária e o direito de recesso. In: Caio Cesar Vieira 

Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2017. p. 9. 
93  EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – artigos 80 ao 137. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 503. 
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expressamente que a cláusula compromissória inserida no estatuto da sociedade é vinculante 

para a companhia e todos os sócios, inclusive aqueles cujas qualificações de sócios sejam o 

objeto da disputa.  

Além disso, o Decreto italiano prevê também que os acionistas dissidentes ou ausentes 

poderão exercer seu direito de recesso da companhia, no prazo de noventa dias. Inclusive, a 

alteração legislativa brasileira se inspirou neste ordenamento italiano. No entanto, ainda é 

debatido na doutrina italiana se o direito de recesso também se aplicaria para os acionistas que 

se abstiveram de votar, reconhecendo a maior parte da doutrina que seria possível 
94

. Essa 

questão já é superada no direito brasileiro em razão do art. 137, §2º, por estar regulada a 

possibilidade de recesso tanto para os ausentes, quanto para os silentes na deliberação. 

Diferentemente do direito italiano, o direito francês não regulou a matéria de forma 

específica, a tratando de modo esparso na legislação, aplicando dispositivos do Código Civil e 

do Código Comercial. Ao comparar os dispositivos, nota-se que as cláusulas compromissórias 

podem ser convencionadas tanto em sociedades comerciais (art. L.2010-1, al. 2, do Código 

Comercial), quanto nas civis (Código Civil, art. 1.845), desde que o contrato tenha natureza 

profissional.  

Um aspecto interessante do ordenamento francês é que o princípio geral de alteração 

do contrato social é a aprovação pela unanimidade dos sócios 
95

. Contudo, o contrato social 

pode prever outro quórum e o Código Comercial prevê também disposições específicas para 

certos tipos de sociedade. 

Na legislação francesa não há um mecanismo específico, como o direito de retirada na 

brasileira e na italiana, para a situação da inclusão de cláusula compromissória. Todos os 

acionistas estarão vinculados pela cláusula compromissória, quando incluída de forma válida, 

mesmo se tiverem votado contrariamente a ela 
96

. Prevalecerá o Princípio da Maioria, quando 

o quórum para alteração não for unânime, devendo o acionista se sujeitar a quaisquer 

alterações advindas no contrato social ao qual aderiu.  

                                                
94 MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Cláusula Compromissória no Direito Societário. In: Caio Cesar 

Vieira Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª 

edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 146. 
95 Art. 1.836 do Código Civil francês: “Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par 

accord unanime des associes”. Tradução livre: Os estatutos não podem ser modificados, salvo estipulação em 

contrário por unanimidade dos acionistas. 
96 CAPRESSE, Oliver. Les sociétés et l’arbitrage. Paris: Bruylant, 2002. nº 409. p. 377. 
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Nos Estados Unidos, por sua vez, não há regulamentação sobre a matéria de cláusula 

compromissória estatutária nas legislações estaduais, nem é considerado um tema de 

recorrentes debates nas cortes judiciais. No entanto, há um precedente recente, no caso 

Corvex Management v. Common Wealth REIT 
97

, datado de 8 de março de 2013, no qual o 

Tribunal da cidade de Baltimore considerou que a cláusula compromissória estatutária era 

válida e poderia ser executada, porque, segundo ele, ambas as partes celebraram o contrato e 

incorporaram a cláusula compromissória voluntariamente, já que quando assim o fizeram, 

tinham o conhecimento da existência da cláusula compromissória, estando então vinculados a 

ela 
98

. 

Assim como no ordenamento norte-americano, não há nenhuma disposição legislativa 

societária explícita no direito inglês sobre esse assunto (Companies Act 2006). Entretanto, a 

possibilidade de inclusão de cláusula compromissória no estatuto foi reconhecida a partir do 

precedente Fulham Football Club v. Richard 
99

, julgado pela Court of Appeal (Corte de 

Apelação Inglesa) em 21 de julho de 2011. 

Este caso representou um paradigma para a arbitragem societária inglesa, pois antes 

havia incerteza se era possível arbitrar em disputas societárias. A partir deste julgamento, foi 

reconhecida não só a validade de cláusulas compromissórias estatutárias, como também os 

requisitos acerca da arbitrabilidade das disputas societárias. No julgamento desse precedente, 

o tribunal decidiu que um litígio societário poderá ser arbitrável se não contrariar normas 

imperativas ou questões de ordem pública, nem envolver interesses de terceiros. 

Por todo o exposto, após a apresentação sobre como a matéria da cláusula 

compromissória estatutária se desenvolve quanto à arbitrabilidade subjetiva em outros países 

                                                
97 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013. Corvex Management v. Common Wealth REIT . Disponível em: 

<http://www.courts.state.md.us/businesstech/pdfs/mdbt4-13.pdf>. Acesso em: 12 de outubro de 2017. 
98 Nas palavras dos julgadores: “stated differently, the Arbitration Bylaws‟ language is explicit and clear: both 
parties are bound to – they must – arbitrate if the other party so demands.  Finally, this Court finds 

consideration in the fact that each party entered into the contract, and incorporated Arbitration Agreement, 

voluntarily – no one forced Plaintiffs to purchase shares of CWH stock.  They made this decision of their own 

free will with actual knowledge of the arbitration agreement”. Tradução livre: de forma diferente, a linguagem 

do regulamento arbitral é explícita e clara: ambas as partes estão vinculadas a – elas são obrigadas a – litigar pela 

via arbitral se a outra parte assim o exigir. Finalmente, este tribunal leva em consideração que cada uma das 

partes celebrou o contrato e incorporou a convenção de arbitragem voluntariamente - ninguém obrigou os 

Demandantes a comprar ações da CWH. Eles tomaram essa decisão de sua própria vontade com o conhecimento 

da existência da convenção de arbitragem. 
99 INGLATERRA, 2011. Fulham Football Club v. Richard. Disponível em: 

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/855.html>. Acesso em: 12 de outubro de 2017. 
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onde se fomenta o uso da arbitragem, é possível perceber que há a prevalência de uma postura 

favorável à sua existência.  

2.2 Arbitrabilidade Objetiva 

A arbitrabilidade objetiva consiste na análise sobre quais conflitos poderão ser 

resolvidos pela via arbitral, ou seja, quais matérias são arbitráveis. No âmbito do direito 

societário, esse tema implica na seguinte discussão: a simples inclusão da cláusula 

compromissória estatutária significa que todo e qualquer litígio entre a sociedade e seus 

acionistas poderá ser resolvido pela via arbitral? 

Como a Lei das S.A. não trata especificamente sobre esse tema, é necessário analisar a 

Lei de Arbitragem para obter a regra geral. A Lei nº 9.307/1996 estabelece no seu art. 1º que 

poderão ser dirimidos pela via arbitral os litígios relativos a “direitos patrimoniais 

disponíveis” 
100

. No mesmo sentido, o Código Civil ratifica esse critério e explica que é 

vedado o compromisso para dirimir questões de estado, de direito pessoal, de família e de 

outras que não tenham caráter patrimonial
101

. 

Com isso, é possível extrair os dois critérios aplicados no direito brasileiro para que 

uma matéria seja arbitrável: disponibilidade e patrimonialidade. Ou seja, a arbitragem poderá 

ser utilizada quando a matéria do litígio versar sobre um direito que possa ser objeto de 

disposição por parte de seu titular e que apresente conteúdo patrimonial.  

Os direitos indisponíveis são aqueles que incidem em normas imperativas, como por 

exemplo, os direitos da personalidade. Nesses casos, apesar de os indivíduos serem os 

titulares dos direitos, eles não possuem legitimidade para deles dispor livremente, pois o 

Estado os protege. É importante compreender esse conceito para não haver confusão entre as 

normas imperativas e as normas de ordem pública
102

.  

As normas imperativas são, nas palavras de MARTINS, “regras que encerram um 

mandamento obrigatório, e, portanto não sujeitas à disposição pela autonomia da vontade das 

                                                
100 Art. 1º da Lei de Arbitragem: As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
101 Art. 852 do Código Civil: É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de 

família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. 
102 Nesse sentido, conferir: MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012. p. 177 e seguintes. 
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partes, enquanto a segunda [ordem pública], na realidade, expressa um princípio 

sociopolítico” 
103

.  

Com isso, entende-se que a incidência da norma pública não impede a utilização da 

arbitragem, porque não se trata de um direito indisponível, já que o árbitro, da mesma forma 

que o juiz, deverá observar e aplicar tal norma cogente, se submetendo à mesma
104

. Já a 

norma imperativa se refere a direitos indisponíveis e não poderá ser arbitrável. Essa diferença 

é relevante em relação à arbitrabilidade de litígios societários, pois muitas disposições da lei 

das sociedades anônimas são de ordem pública
105

 e, portanto, arbitráveis.  

No que tange especificamente à arbitrabilidade objetiva no direito societário, à 

primeira vista, todos os litígios seriam patrimoniais e disponíveis, pois o interesse primordial 

da companhia é a produção de lucro. No entanto, nem todas as relações jurídicas no âmbito 

societário se referem a direitos patrimoniais ou ainda, disponíveis
106

. Há dificuldade na 

doutrina em delimitar de forma objetiva esses critérios.  

Como tentativa de orientar a prática societária, EIZIRIK especifica algumas situações 

que entende ser cabível a arbitragem. Em suas palavras:  

 

Admite-se, por exemplo, a arbitrabilidade de: impugnação de decisão de assembleia 

geral e de outros órgãos societários, como o Conselho de Administração, a diretoria 

e o Conselho Fiscal; conflitos ligados ao exercício do direito de recesso; 

interpretação de cláusulas estatutárias; questões relacionadas ao pagamento de 

dividendos; operações de reestruturação societária, resguardados os direitos de 

terceiros. Também podem ser objeto de arbitragem litígios envolvendo o 

ressarcimento de perdas e danos sofridos por acionistas minoritários em decorrência 

do exercício abusivo do poder de controle e de atos ilegais da companhia107.  

 

Além disso, explica que todas as questões relacionadas a deliberações em assembleia 

geral poderão ser objetos de litígios arbitráveis, pois somente se decide em assembleia aquilo 

que é disponível no âmbito interno da companhia e que tenha cunho patrimonial, ou seja, 

estariam presentes os dois critérios exigidos pela legislação brasileira. Assim, todas as 

                                                
103 Ibid., p. 179. 
104 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – artigos 80 ao 137. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 169. 
105 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 179. 
106 WEBER, Ana Carolina. A cláusula compromissória estatutária e o direito de recesso. In: Caio Cesar Vieira 

Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2017. p. 11. 
107 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – artigos 80 ao 137. 2ª edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 170. 
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matérias que sejam decididas de forma válida em deliberação assemblear são arbitráveis, por 

estar inserida na autonomia privada da sociedade
108

.  

Outro tema discutido na doutrina é o direito de voto, pois embora tido como um direito 

político, que a princípio não seria disponível, no âmbito do direito empresarial ele é exercido 

com o intuito de melhorar a gestão da companhia e, consequentemente, possui natureza 

patrimonial. Ou seja, o interesse não seria exercer a cidadania, mas sim aumentar o lucro do 

acionista, melhorar o retorno do seu investimento. Por isso, as questões relacionadas ao 

direito de voto são arbitráveis
109

.  

A partir de todo o exposto, verifica-se a possibilidade de se recorrer à arbitragem para 

solucionar diversos litígios decorrentes de questões internas da companhia e de seus 

acionistas. No entanto, é importante sempre observar os direitos de terceiros, não vinculados à 

cláusula compromissória, já que a princípio não podem ser por ela atingidos, porém há casos 

específicos que os efeitos da sentença arbitral podem ser estendidos
110

. 

Assim, considerando que a discussão sobre a vinculação dos acionistas à cláusula 

compromissória estatutária esteja superada, é necessário analisar a possibilidade de os 

administradores também estarem vinculados. Este tema, cerne do presente trabalho, será 

aprofundado no capítulo seguinte.  

  

                                                
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Para maiores detalhes, conferir: MELO, Leonardo de Campos. Extensão da cláusula compromissória e 

grupos de sociedades. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
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CAPÍTULO III – VINCULAÇÃO DOS ADMINISTRADORES À CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA ESTATUTÁRIA 

 

Como um breve histórico antes de adentrar as questões específicas que serão trazidas 

neste capítulo, a Lei nº 10.303/2001 acrescentou o §3º no art. 109 da Lei das S.A. para prever 

a possibilidade de solucionar por arbitragem as possíveis divergências entre os acionistas e a 

companhia ou os acionistas majoritários e os minoritários. Há divergências na doutrina se o 

rol desse parágrafo seria taxativo ou exemplificativo
111

. 

Tal norma, entretanto, não fez alusão alguma sobre a possibilidade de resolver por via 

arbitral os litígios envolvendo os administradores, como por exemplo, a ação de 

responsabilidade contida no art. 159 da Lei das S.A..  

Conforme já mencionado no capítulo anterior, a reforma da Lei 13.129/2015 na Lei de 

Arbitragem, que introduziu o novo artigo 136-A na Lei das S.A., conseguiu superar as 

barreiras sobre a vinculação dos acionistas e foi um marco bem relevante para a segurança 

jurídica da arbitragem societária.  

No entanto, apesar de tal norma ter modificado questões importantes no direito 

societário, nada se regulamentou quanto à vinculação dos administradores à cláusula 

compromissória estatutária, cerne do presente trabalho.  

Como é sabido, um dos elementos fundamentais para haver a vinculação à arbitragem 

é o princípio da autonomia da vontade, ou seja, deve-se analisar se as partes quiseram se 

submeter à via arbitral para que a cláusula compromissória possua validade.  

Com isso, como não há menção expressa na Lei das S.A., em um primeiro momento, 

seria possível afirmar que o administrador só estaria vinculado à cláusula compromissória 

estatutária se o requisito de vontade fosse inferido no caso concreto.  

                                                
111 No entendimento de o rol ser taxativo: FLAKS, Luís Loria. A arbitragem na reforma da lei das S.A.. Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 131, jul.-set. 2003. p. 112. 

Em entendimento contrário, EIZIRIK afirma: “Embora a Lei das S.A. mencione apenas as divergências entre os 

acionistas e a companhia, ou entre acionistas controladores e os minoritários, nada impede que o estatuto social 

relacione outros conflitos como passíveis de solução mediante a via arbitral”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 

Comentada. Volume II – artigos 80 ao 137. 2ª edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 171. 
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Contudo, tal solução seria insuficiente no direito societário, pois o princípio da 

autonomia da vontade não pode ser analisado separadamente de todo o sistema de princípios e 

normas vigentes em uma sociedade. A sociedade anônima possui elementos próprios que 

devem ser levados em consideração, como por exemplo, o Princípio da Maioria.  

Assim, diante da relação entre a sociedade e o administrador, por meio da teoria 

organicista adotada, será analisada a possibilidade de o administrador estar vinculado à 

cláusula compromissória estatutária, sendo ele acionista ou não.  

 

3.1.  Administrador sócio 

No capítulo anterior, restou demonstrado que a Lei nº 13.129/2015 superou a 

discussão sobre a vinculação de acionistas à cláusula compromissória estatutária. Por isso, ao 

adotar a premissa de que todos os acionistas deverão estar vinculados à cláusula 

compromissória, evidente será a afirmação de que o administrador acionista também a esta 

estará vinculado, por sua condição de detentor de participação acionária. 

No entanto, uma questão sobre a cumulação de posições merece ser destacada. Para 

alguns autores, como SALLES
112

, deve haver separação entre a condição de acionista e a de 

administrador, porque as relações obrigacionais de um acionista não se confundem com as 

responsabilidades de um administrador. O que significa afirmar que a análise deve ser 

casuística sobre o objeto de cada litígio, se decorrente da qualidade de acionista ou de 

administrador, não considerando, tal autor, ser possível a aplicação extensiva.  

Cumpre explicitar o entendimento de SALLES:  

 

Mesmo o administrador sendo acionista, os atos controversos que surgissem do fato 

da presentação da Companhia, parecem-nos não plenamente acolhíveis pela 

convenção arbitral estatutária, sob pena de enveredar pela via arbitral poder ensejar a 

prescrição da busca da tutela jurisdicional do Estado, uma vez julgado inepto o 

pedido de instauração e prescrito o prazo de petição ao magistrado113. 

 

                                                
112 SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Responsabilidade dos administradores: arbitragens societárias. Revista 

de Arbitragem e Mediação. Ano 12. Vol. 44. jan.- mar. 2015. p. 123-147. 
113 Ibid. p. 144. 
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Em contraposição, MARTINS defende ser difícil a separação do status do 

administrador e do acionista, no que tange a vinculação à cláusula compromissória, tendo em 

vista que a função do administrador de agir conforme o interesse social para melhor gerir a 

companhia está interligada ao interesse dos acionistas de aumentar seu lucro, ou seja, os 

interesses se complementam. Em suas palavras: 

 

É difícil, senão impossível, discernir como autônomas as relações de subordinação 

do dirigente à sociedade que administra, e do acionista ou sócio que tem o dever de 

zelar pelo cumprimento das normas sociais, atraindo, assim, a incidência da cláusula 

compromissória prevista nos estatutos ou contrato social, uma vez que a pertinência 

quanto aos interesses oriundos do “pacto social” é incontestável. Portanto, eventual 

conflito decorrente da prática dos atos de má administração do dirigente associado 

deve estar submetido ao juízo arbitral, em decorrência da previsão da cláusula 

compromissória societária114.  

 

 Com todo o exposto, percebe-se que a posição defendida por MARTINS apresenta-se 

como a mais razoável, tendo em vista que, o acionista, ao estar vinculado à cláusula 

compromissória, deverá submeter todo e qualquer litígio que preencha os requisitos da 

arbitrariedade objetiva à via arbitral, não havendo motivo para separar se tal litígio se deu no 

âmbito de sua condição como acionista ou administrador, já que o seu consentimento já 

estaria firmado no momento em que adquiriu as ações. 

 

3.2. Administrador não sócio – divergência doutrinária 

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.431/2011, que dispensou a exigência dos 

membros do Conselho de Administração serem acionistas, muitos administradores passaram a 

ser contratados pelas companhias, surgindo a questão se os administradores não sócios seriam 

ou não vinculados à cláusula compromissória estatutária. 

Para a vinculação à cláusula compromissória estatutária dos titulares dos órgãos 

sociais da companhia, sem que estes cumulem também a posição de acionistas, coloca-se uma 

indagação: como vincular os administradores se eles não participam da deliberação 

assemblear de instituir a cláusula compromissória? Em outras palavras, como aferir a vontade 

do administrador em se vincular à via arbitral para solucionar possíveis litígios? 

                                                
114 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 140. 



50 

 

Essa questão, infelizmente, não é enfrentada pela legislação societária brasileira, que 

se silencia a respeito da possível eficácia subjetiva da cláusula compromissória para os 

administradores da companhia.  

Por conta disso, a doutrina nacional insurge em diferentes posicionamentos e 

justificativas, inclusive baseando-se em experiências internacionais, para tentar explicar e 

fundamentar como os administradores de uma companhia estariam ou não vinculados à 

cláusula compromissória presente no estatuto social. Existem, pelo menos, quatro 

posicionamentos, que serão demonstrados a seguir
115

. 

 

3.2.1. Posição restritiva 

 A posição mais conservadora é defendida por CARVALHOSA, que expressamente 

afirma não ser possível a vinculação do administrador à cláusula compromissória, estando 

vinculados apenas a companhia e os acionistas que a instituíram.  

Para ele, o administrador não é parte na cláusula compromissória e, sempre que ele 

estiver relacionado ao litígio ou em litisconsórcio com a companhia, a competência será do 

juízo estatal. Em suas palavras: 

 

Os administradores da sociedade não são partes na cláusula compromissória 

estatutária, adstrita que está à sociedade e àqueles acionistas que a instituíram ou a 

ela aderiram. Em consequência, quando forem litisconsortes a sociedade e seus 

administradores, de um lado, e acionistas pactuantes, de outro, não cabe a aplicação 

da cláusula compromissória estatutária, pois não estão vinculados os 

administradores116.  

 

 O posicionamento restritivo de CARVALHOSA abrange tanto as questões subjetivas 

como as objetivas, pois além de o administrador não estar vinculado, os conflitos que tiverem 

                                                
115 As nomenclaturas utilizadas para diferenciar as posições foram retiradas do seguinte livro: FRANZONI, 

Diego. Arbitragem Societária. Revista dos Tribunais, 1ª edição. p. 127-136.  
116 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. v. 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 401-402. 
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como objeto lides envolvendo os órgãos sociais, também não poderão ser resolvidas por 

arbitragem
117

.  

Nesse sentido, há um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo
118

, de 2002, em que 

o objeto da lide era apurar a responsabilidade dos administradores de uma sociedade que tinha 

cláusula compromissória em seu estatuto social. A decisão foi no sentido de que não caberia a 

arbitragem por ser uma divergência de atos praticados na administração, não estando 

relacionado a conflitos do contrato social. CARMONA, em artigo comentando tal julgado, 

entendeu ser a decisão correta, pois, segundo ele, em situações como a descrita, é mais seguro 

dar à convenção arbitral interpretação restritiva e exigir maior apuração na redação da 

cláusula. Para ele, as partes deveriam ter determinado no contrato um limite mais amplo à 

arbitragem para que abarcasse esse tipo de litígio.  

Cumpre transcrever a síntese de CARMONA quanto a este julgado:  

 

Em síntese, o acórdão examinado serve mais uma vez de alerta à sociedade (escopo 

educativo do processo!): cláusula compromissória deve ser precisa e clara, para 

evitar interpretações não desejadas pelos contratantes. Se efetivamente desejam que 

os árbitros resolvam não apenas as pendências que decorram de interpretação 

contratual, cabe às partes deixar isso patenteado, estabelecendo desde logo os 

poderes que estarão conferindo aos árbitros. Se é desejo dos contratantes que os 

árbitros tratem dos litígios que decorrem da gerência, da exclusão de sócio e da 

dissolução da sociedade (para dar um exemplo), isto deve ser dito com todas as 

letras. Enfim, posso concluir que a decisão do tribunal paulista mostra uma 

tendência jurisprudencial, no sentido de exigir maior apuro na redação da convenção 

de arbitragem, para que não se imagine que a competência dos árbitros possa 
estender-se para além dos marcos fixados pelos contratantes. Em caso de dúvida, 

repito, é mais seguro interpretar restritivamente a cláusula arbitral119. [grifo nosso] 

 

 Assim, para os defensores da corrente restritiva, como CARVALHOSA, os 

administradores não sócios não devem estar vinculados à cláusula compromissória estatutária, 

por não serem partes. As partes seriam apenas os acionistas fundadores e os acionistas que 

                                                
117 Nas palavras de CARVALHOSA: “[...] as controvérsias e as lides em que, além dos acionistas e da 

sociedade, haja o envolvimento de administradores, fiscais ou terceiros estão excluídas daquele juízo arbitral 

instituído pela cláusula compromissória estatutária”. Ibid. p. 402. 
118 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 244.960-4/5-00. Relator: Boris 

Kauffmann. São Paulo, julgado em 11 de setembro de 2002. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=1791760&cdForo=0&uuidCaptcha=sa

jcaptcha_f3deb90a42794716bcaf3e92b6f7b244&vlCaptcha=rjtd&novoVlCaptcha=>. Acesso em: 03 de 

novembro de 2017. 
119 CARMONA, Carlos Alberto. Contrato de constituição de sociedade comercial. Responsabilidade de 

administrador. Obrigatoriedade de arbitragem. Efeito negativo da cláusula compromissória. Revista de 

Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 1, n. 2. maio-agosto. 2004. p. 287-293. 
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expressamente concordaram com a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto social, ou 

seja, os acionistas ausentes, dissidentes ou silentes também não configurariam como partes na 

cláusula compromissória, por ser pacto social e não cláusula organizativa do estatuto. 

 

3.2.2. Da necessidade de adesão expressa – posição intermediária 

A posição intermediária é adotada por muitos doutrinadores nacionais
120

. Para essa 

corrente, seria possível a vinculação dos administradores à cláusula compromissória desde 

que, ao assinarem o termo de posse, assinem também expressamente um documento apartado 

que ateste conhecer e concordar com a vinculação à cláusula compromissória presente no 

estatuto social.  

Essa corrente não rejeita a possibilidade de o administrador se vincular à cláusula 

compromissória, como o faz a posição restritiva, mas também não aceita uma vinculação 

tácita e automática pela condição de ser administrador da sociedade, como permite a posição 

ampliativa. Por esse motivo adota-se a nomenclatura para essa corrente de posição 

intermediária. 

ENEI é um dos defensores dessa corrente e afirma ser eficaz exigir do administrador a 

assinatura em documento apartado para aderir expressamente à cláusula compromissória, 

porque em uma companhia não há tantas trocas de administrador e não são tão numerosos, 

como ocorreria se o mesmo fosse exigido de acionistas. Para ele: 

 

Um maior conservadorismo quanto à vinculação dos administradores à arbitragem, 

no entanto, não cria dificuldades intransponíveis, como aquelas que resultariam de 

exigências adicionais para que o novo acionista se vinculasse à cláusula 

compromissória estatutária. Isto porque, no caso dos administradores, não há 

maiores dificuldades para se lhes exigir uma adesão específica, em documento 

apartado, à arbitragem societária. Com efeito, os administradores certamente não são 

                                                
120 ENEI, José Virgilio Lopes. A arbitragem nas sociedades anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros. v. 129. jan.-mar. 2003. p. 167; LOBO, Carlos Augusto da 

Silveira. A cláusula compromissória estatutária. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, n. 22. jul.-set. 2009. p. 13; FLAKS, Luís Loria. A arbitragem na reforma da lei das S.A.. Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 131, jul.-set. 2003. p. 112-

119; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas. 

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 429; BLOK, Marcella. A nova Lei de Arbitragem (Lei 13.129/2015) e suas 

implicações no direito societário. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais. ano 17. v. 68. 

Ago. 2016. p. 201-202; e SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Responsabilidade dos administradores: 

arbitragens societárias. Revista de Arbitragem e Mediação. Ano 12. Vol. 44. jan.- mar. 2015. p. 123-147. 
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tão numerosos nem tampouco tão cambiantes como os acionistas, sendo 

perfeitamente lícito à sociedade, em defesa de um meio de resolução de conflitos 

mais eficiente para todos os interessados, exigir a adesão à arbitragem como 

condição à contratação ou permanência no cargo121. 

 

Assim, ENEI vai além e afirma ser lícita a exigência da adesão dos administradores à 

cláusula compromissória para ingressarem ou continuarem no cargo. Tal afirmação tem o 

intuito de garantir maior eficácia ao meio escolhido para resolver os litígios da sociedade e à 

segurança jurídica de não se ter procedimentos ou decisões conflitantes. 

No mesmo sentido, VILELA entende não ser possível a vinculação tácita dos 

administradores não sócios, porque, segundo ele, tais administradores não fazem parte do 

estatuto social em que consiste a companhia, não estando sujeitos aos efeitos das cláusulas ali 

dispostas. Em suas palavras: 

 

Assim, quando o dirigente não for associado, não há como aplicar a este a cláusula 

compromissória inserida no instrumento social, já que sequer é parte contratante, e, 

portanto, não anuiu com avença que elegeu o juízo arbitral como único competente 
para conhecer dos conflitos que tenham incidência sobre o pacto social122.  

 

Nessa mesma perspectiva, SALLES defende que o método burocrático adotado pela 

corrente intermediária é o único capaz de preservar o princípio da autonomia da vontade em 

estar vinculado à cláusula compromissória.  

Para ele, tal consentimento terá vigor “enquanto o ato de posse estiver produzindo 

efeitos, por dever do ofício praticado durante o período do exercício da presentatividade, até 

que ditos atos hajam prescrito” 
123

. Ou seja, o autor limita quais objetos de lides poderiam 

fazer parte de eventual ação que envolva tal administrador que consentiu com a cláusula 

compromissória. 

                                                
121 ENEI, José Virgilio Lopes. A arbitragem nas sociedades anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros. v. 129. jan.-mar. 2003. p. 167. 
122 VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem no Direito Societário. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 

p. 215. 
123 SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Responsabilidade dos administradores: arbitragens societárias. Revista 

de Arbitragem e Mediação. Ano 12. Vol. 44. jan.- mar. 2015. p. 145. 
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Além da doutrina, cumpre ressaltar que a BM&FBovespa instituiu nos regulamentos 

do Novo Mercado
124

 e do Nível II de Governança Corporativa
125

 cláusula de arbitragem na 

modalidade cheia, determinando que as companhias listadas nesses dois segmentos deverão 

solucionar os litígios pela via arbitral perante a Câmara de Arbitragem do Mercado. Os 

regulamentos conceituam a cláusula compromissória da seguinte forma:  

 

“Cláusula compromissória” consiste na cláusula de arbitragem, mediante a qual a 

Companhia, seus acionistas, Administradores, membros do Conselho Fiscal e a 

BM&FBOVESPA obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir 

entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo 

Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 

Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do 

mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes deste 

Regulamento de Listagem, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de 
Sanções e do Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. 

 

Assim, os regulamentos preveem que os administradores deverão assinar o Termo de 

Anuência no momento da posse para que não haja dúvidas de sua vinculação à cláusula 

compromissória.  

Conforme listado na cláusula 4.7 do Regulamento do Novo Mercado e na cláusula 5.7 

do Regulamento do Nível II: 

 

A Companhia deverá exigir que todos os novos membros do conselho de 

administração e da diretoria subscrevam o Termo de Anuência dos Administradores, 

condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento, cuja 

[sic] que deverá ser protocolado na BM&FBOVESPA em até 15 (quinze) dias da 

data de posse dos eleitos.  

 

Os regulamentos definem o termo de anuência do administrador como: 

 

“Termo de Anuência dos Administradores” significa o termo pelo qual os 

Administradores da Companhia se responsabilizam pessoalmente a se submeter e a 

                                                
124 BM&FBOVESPA. Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Disponível em: 

<https://www.cpfl.com.br/institucional/governanca-corporativa/diretrizes/pt-br/documentos-de-governanca-

corporativa/Documents/RegulamentoNMercado-10052011.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 2017.  
125 BM&FBOVESPA. Regulamento de Listagem do Nível II de Governança Corporativa. Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09753A65AFD0153EC6D6

AB67E5A>. Acesso em: 03 de novembro de 2017.  



55 

 

agir em conformidade com o Contrato de Participação no Nível 2 de Governança 

Corporativa, com este Regulamento de Listagem, com o Regulamento de Sanções e 

com o Regulamento de Arbitragem, valendo ainda este Termo como Cláusula 

Compromissória, conforme modelo constante do Anexo A deste Regulamento de 

Listagem. 

 

Cumpre mencionar também que tais regulamentos apresentam um modelo de cláusula 

compromissória que essas companhias poderão adotar. A título de exemplo, as companhias 

Natura Cosméticos S.A. e Lojas Renner S.A.
126

, listadas no segmento do Novo Mercado, 

adotam o modelo da cláusula. Veja a transcrição da cláusula do estatuto social da Natura 

Cosméticos S.A.: 

Artigo 40 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do 

Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em 

especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das 

disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, no estatuto social da Companhia, nas 

normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e 

pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao 

funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo 

Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.  

 

Dessa forma, de acordo com a posição doutrinária apresentada e com os regulamentos 

da BM&FBovespa, para o administrador estar vinculado à cláusula compromissória 

estatutária deverá haver adesão expressa, com anuência em documento apartado do termo de 

posse.  

 

3.2.3. Experiência italiana – posição ampliativa mitigada 

A posição ampliativa mitigada é a que entende ser possível a vinculação tácita e 

automática dos administradores, desde que a cláusula compromissória em questão especifique 

essa possibilidade.  

                                                
126 Estatuto social da Natura Cosméticos S.A. Disponível em: 

<http://natu.infoinvest.com.br/ptb/3951/Estatuto_Social_08abril_2011.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 

2017; e Estatuto social da Loja Renner S.A. Disponível em: 

<http://www.mzweb.com.br/renner/web/arquivos/Estatuto%20Social_30032009.pdf>. Acesso em: 03 de 

novembro de 2017. 
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A legislação societária brasileira, no entanto, não permite expressamente que a 

vinculação dos administradores figure na cláusula compromissória. De acordo com o §3º, do 

art. 109 da Lei das S.A., apenas duas divergências poderiam ser objeto da cláusula 

compromissória, quais sejam as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os 

acionistas controladores e os minoritários.  

Nesse contexto, cumpre observar como a legislação italiana normatizou essa questão, 

já que a Itália, atualmente, é o país que possui a mais específica regulamentação sobre 

arbitragem societária e, consequentemente, o alcance da cláusula compromissória estatutária. 

Além de ser o país que inspirou a alteração na legislação brasileira societária pela Lei nº 

13.129/2015, para incluir o art. 136-A na Lei das S.A., que passou a vincular todos os 

acionistas à cláusula compromissória e estabelecer o direito de recesso para os dissidentes.  

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Corte Suprema di Cassazione (Corte de Cassação 

Italiana), por meio da decisão de nº 24153 de 08.10.2013, publicada em 25.10.2013
127

, 

ratificou o caráter jurisdicional da arbitragem ao lado do Poder Judiciário, demonstrando a 

tendência a favor da arbitragem na jurisprudência italiana, o que representa um avanço para o 

instituto. 

No que tange à legislação italiana, o Decreto Legislativo nº 5 de 2003, no artigo 34, 

§4º
128

, permite que o ato de constituição da sociedade estabeleça que a cláusula 

compromissória compreenda controvérsias promovidas pelos administradores, liquidantes e 

síndico ou contra eles, determinando que a aceitação do encargo pelos administradores, 

liquidantes e síndicos os vincula à cláusula compromissória.  

Apesar de a legislação italiana prever a solução para a vinculação automática e tácita 

dos administradores, qual seja, haver a possibilidade expressa na convenção de arbitragem, 

parte da doutrina italiana questiona a constitucionalidade desse dispositivo. Alguns 

doutrinadores afirmam que o artigo determinaria a arbitragem compulsória aos 

                                                
127 ITÁLIA, Corte de Cassação, Sessões Unidas, nº 24153 de 08.10.2013, publicada em 25.10.2013. Disponível 

em: 

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131028/snci

v@sU0@a2013@n24153@tO.clean.pdf>. Acesso em: 07 de novembro de 2017.  
128 No original: “4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse 

da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione 

dell'incarico, e' vincolante per costoro”. 
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administradores, violando o dispositivo constitucional italiano da voluntariedade da 

arbitragem
129

. 

 Nesse sentido, CORSINI, propôs que os órgãos sociais tivessem a possibilidade de 

recusar expressamente a cláusula compromissória no momento de aceitação do encargo de 

administração
130

. No entanto, para BONATO não há como questionar a constitucionalidade 

do dispositivo, pois é dever do administrador consultar e ter conhecimento do ato constitutivo 

da sociedade antes de assumir o encargo
131

.  

 Portanto, percebe-se que apesar de parte da doutrina italiana ainda questionar o 

avançado dispositivo sobre arbitragem societária, a experiência legislativa italiana mostrou-se 

adequada a solucionar a questão da vinculação do administrador. A previsão normativa 

expressa da aceitação tácita da cláusula compromissória pelo administrador, quando a 

cláusula assim o previr, demonstra a interessante abordagem, pois garante segurança jurídica 

e eficácia ao instituto da arbitragem. 

 

3.2.4. Aplicação da teoria organicista – posição ampliativa 

A posição ampliativa, menos conservadora, é a que admite a possibilidade de vincular 

o administrador de forma tácita à cláusula compromissória estatutária, por conta da sua 

relação jurídica com a sociedade. 

A vinculação tácita é justificada de acordo com a natureza jurídica dos órgãos de 

administração. A relação jurídica dos administradores com a sociedade é a representação 

orgânica, e não de apenas mandatos ou locação de serviços. Nas palavras de MARTINS:  

                                                
129 BOVE, Mauro. L’arbitrato nelle controversie societarie. Rivista de Giustizia Civile. v. 53. n. 11. nov. 2003. p. 

480; CARPI, Federico, Profili dell’arbitrato in materia di società. Rivista dell’arbitrato. 2003. p. 417; LUISO, 

Francesco Paolo. Appunti sull’arbitrato societário. Rivista di diritto processuale. 2003. p. 713; RUFFINI, 
Giuseppe. Il nuovo arbitrato per le controversie societarie. Rivista trimestrale diritto processuale civile. 2004. p. 

517; apud BONATO, Giovanni. Arbitragem societária italiana: análise comparativa sobre a abrangência 

subjetiva da cláusula compromissória e a nomeação dos árbitros. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. v. 12. n. 46. jul.-set. 2015. p. 337-358. 
130 CORSINI, Filippo, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giurisprudenza italiana, 2003, c. 1292; 

apud BONATO, Giovanni. Arbitragem societária italiana: análise comparativa sobre a abrangência subjetiva da 

cláusula compromissória e a nomeação dos árbitros. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. v. 12. n. 46. jul.-set. 2015. p. 337-358. 
131 BONATO, Giovanni. Arbitragem societária italiana: análise comparativa sobre a abrangência subjetiva da 

cláusula compromissória e a nomeação dos árbitros. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. v. 12. n. 46. jul.-set. 2015. p. 337-358. 
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A teoria organicista, mais moderna, considera a administração como um órgão legal 
cuja autoridade deriva da lei e não de um mandato dos acionistas. Por ser a 

responsabilidade do administrador ex lege e, assim, não derivada do contrato de 

organização é que se realça sua condição orgânica132. 

 

 Com efeito, não há sociedade sem os órgãos de administração, pois a sociedade se 

manifesta por intermédio deles, não havendo representação, e sim uma só vontade derivada da 

lei. Assim, os membros dos órgãos da administração estão dotados de poderes e de 

legitimidade para a consecução do objetivo da sociedade e, por isso, possuem deveres e 

responsabilidades já especificados no capítulo I do presente trabalho. 

 Em razão da natureza orgânica, quando os administradores aceitam o cargo, eles 

devem zelar pelo cumprimento da lei e do estatuto, sendo a observância do estatuto uma das 

obrigações inerentes a sua função. Até porque, ao responsabilizar o administrador que 

proceda com violação ao estatuto, conforme o inciso II, do art. 158 da L.S.A., pressupõe-se 

que ele tinha ou deveria ter conhecimento de todas as normas aplicáveis à sociedade. 

 Dessa forma, fundamenta MARTINS: 

 

Ao afirmarem respeito e observância aos termos e condições do estatuto social, e, 

ademais, por serem responsáveis pelo fiel cumprimento do contido na carta magna 

societária, e assentarem-se como ‘órgãos’ da sociedade, seria uma incongruência 
que os administradores não fossem alcançados pelos efeitos da cláusula 

compromissória estatutária, com o fim de solucionar questão que impacta a 

sociedade e de cujos órgãos são partes integrantes. Isso porque integram seu corpo 

social e, assim, com ele se imbricam
133

.  

 

 No mesmo sentido, APRIGLIANO defende que:  

 

[...] é possível sustentar a vinculação dos administradores à cláusula compromissória 

em função da sua vinculação funcional com a sociedade, e seu dever legal de 

observar os estatutos e bem desempenhar as suas funções de administrador, 

inclusive sob pena de responsabilidade. [...] Aliás, é inconcebível que tais 
profissionais possam desempenhar suas funções sem conhecer, detidamente, o 

                                                
132 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 132. 
133 Ibid. p. 136. 
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regramento geral da empresa, qual o seu objeto social, capital, sua estrutura de 

administração, enfim, todos aqueles aspectos regulados no próprio estatuto134. 

 

 De acordo com as citações, nota-se que os autores defendem a possibilidade de 

vinculação tácita dos administradores, por conta de sua relação com a sociedade e a sua 

função desempenhada.  

Além disso, o outro fundamento apresentado para a vinculação tácita é a permanência 

voluntária no quadro, o que se traduz em concordância tácita. Para APRIGLIANO, “aceitação 

do encargo e a permanência nos quadros desses órgãos de administração configurarão a 

manifestação de vontade, o consentimento suficiente para, aos olhos da legislação arbitral, 

considerar tais administradores igualmente vinculados” 
135

. 

No entanto, apesar de os autores citados acima concordarem em adotar a vinculação 

tácita, a posição de APRIGLIANO é mais conservadora do que a de MARTINS, visto que o 

primeiro defende a posição ampliativa mitigada, a mesma que a experiência italiana.  

Ou seja, APRIGLIANO defende que o administrador só estará tacitamente vinculado à 

cláusula compromissória estatutária se contiver a menção expressa no estatuto sobre a 

abrangência da cláusula aos órgãos sociais. Nessa situação, para ele não seria necessário o 

termo de adesão em separado. Em suas palavras:  

 

A exigência de termo de adesão ou instrumento separado será necessária apenas e 

tão somente se a cláusula compromissória não os abranger. Nesse caso, mais do que 

extensão de uma cláusula a terceiros não signatários, o termo em separado 

equivalerá a verdadeiro contrato arbitral, independente daquele inserido no estatuto 

social136.  

 

Por outro lado, MARTINS defende a posição ampliativa de que os administradores 

estarão vinculados à cláusula compromissória, “mesmo que a ela não tenham consentido 

formalmente” 
137

.  

                                                
134 APRIGLIANO. Extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias no Direito Societário. Revista 

do Advogado, n. 119. abr. 2013. p. 149-150. 
135 Ibid. p. 151. 
136 Ibid. 
137 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 139. 
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No mesmo sentido, há um precedente recente do Tribunal de Justiça do Paraná, que 

adotou a concordância tácita pela aceitação do cargo
138

. No caso específico, o administrador 

argumentou não estar vinculado à cláusula compromissória, porque (i) a regra que dispõe 

sobre a arbitragem na L.S.A. não seria aplicável aos administradores por estar no capítulo dos 

direitos essenciais dos acionistas; e (ii) haveria a necessidade da concordância do 

administrador por adesão expressa em documento apartado.  

O Relator do caso, em seu voto, discordou dos argumentos apresentados pelo 

administrador – ora apelante, porque considerou que a cláusula compromissória em questão 

estava de acordo com o ordenamento jurídico e o administrador concordou expressamente 

com a cláusula quando se obrigou, em sua posse, a cumprir o estatuto social. 

Por fim, cumpre ressaltar duas posições isoladas, de MUSSNICH e WEBER, que não 

se enquadram perfeitamente em nenhuma das posições já apresentadas, mas são 

particularmente relevantes por analisarem a teoria e a prática societária. 

Com a visão de um advogado avesso a riscos, MUSSNICH defende ser prudente 

exigir termo de adesão dos administradores que já estão empossados quando se resolve incluir 

a cláusula compromissória estatutária que expressamente os vincule, para haver anuência 

específica aos novos termos do estatuto, incluindo tal cláusula
139

.  

Além disso, considera relevante, apesar de adotar a visão não obrigatória, a anuência 

expressa de novos administradores – quando já há cláusula compromissória no estatuto que 

abranja os litígios os envolvendo – para garantir maior segurança jurídica e evitar 

controvérsias com apoio em doutrinas consideradas por ele como já ultrapassadas
140

.  

De forma similar, WEBER recomenda firmar o termo de anuência em todas as 

situações, apesar de também entender ser possível a vinculação tácita do administrador por 

conta da natureza jurídica da representação orgânica da sociedade.  

                                                
138 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível nº 1.451.111-6. Relator: Mario Nini Azzolini. 

Paraná, julgado em 30 de março de 2016. Disponível em: 

<http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12132316/Acórdão-1451111-6#integra_12132316>. Acesso em: 09 de 

novembro de 2017.  
139 MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. Cláusula compromissória estatutária e a vinculação dos 

administradores. In: Carlos Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes e Pedro Batista Martins (Coord.). 20 anos 

da Lei de Arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 884. 
140 Ibid. 
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A sua recomendação é a de que seja firmado o termo de anuência nas situações 

facultativas, ou seja, quando se tratar de uma companhia fechada ou que as ações não sejam 

negociadas no Novo Mercado ou no Nível II, a fim de não restar dúvidas quanto à vinculação. 

Em suas palavras:  

 

[...] a fim de que não restem dúvidas a respeito da arbitrabilidade subjetiva de litígio 

envolvendo os administradores é recomendável – evitando-se custos desnecessários 

com uma fase preliminar de discussões sobre a jurisdição do tribunal arbitral – que, 

no momento da posse, sejam firmados instrumentos por meio dos quais os 

administradores atestem o conhecimento e a concordância com a cláusula 

compromissória141. 

 

 Com isso, percebe-se que o fundamento principal das recomendações desses dois 

autores a adotar o que a corrente intermediária defende – apesar de não defendê-la – é evitar 

altos custos posteriores com discussão sobre a jurisdição.  

Por todo o exposto, as posições defendidas pelos dois autores apresentam-se como as 

mais razoáveis, porque exprimem a ideia de ser obrigatória a vinculação tácita dos 

administradores, mas evitam-se na prática a discussão custosa e ineficaz que ela poderia 

resultar. 

 

 

  

                                                
141 WEBER, Ana Carolina. A cláusula compromissória estatutária e o direito de recesso. In: Caio Cesar Vieira 

Rocha e Luis Felipe Salomão (Coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2017. p. 14. 
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CONCLUSÃO 

  

Como se demonstrou, no decorrer do presente trabalho, os administradores exercem 

uma função primordial dentro das companhias. Não há sociedade que se desenvolva sem a 

presença dos órgãos sociais, tanto porque é obrigatório haver a Diretoria e, em alguns tipos de 

sociedades, o Conselho de Administração, como porque são os órgãos vitais para a 

organização e funcionamento da mesma.  

 As companhias manifestam a sua vontade por meio dos seus órgãos sociais, ou seja, os 

administradores representam organicamente a companhia. A teoria adotada no Brasil para 

explicar esse vínculo jurídico existente entre os administradores e a companhia é a teoria 

organicista, que explica a relação do administrador com um elemento integrante das 

sociedades. Essa relação é imprescindível para compreender o objeto do trabalho, qual seja a 

possibilidade de vincular o administrador à cláusula compromissória estatutária.  

 No que tange à arbitragem societária, a questão sobre a vinculação dos acionistas, 

antes da alteração pela Lei nº 13.129/2015, era analisada apenas pelo prisma da autonomia da 

vontade, gerando grande discussão sobre a vinculação ou não dos acionistas dissidentes, 

silentes ou ausentes na deliberação assemblear que havia aprovado a inclusão da cláusula 

compromissória no estatuto. Com a entrada em vigor dessa lei, a questão da vinculação dos 

acionistas foi superada a partir da previsão do direito de retirada daqueles que não 

concordarem com a cláusula, estando todos os outros obrigatoriamente vinculados.  

No entanto, tal lei nada dispôs sobre a situação dos administradores. Para os 

administradores sócios há pouca discussão, pois já estariam vinculados por conta da qualidade 

de sócio. Porém, a indagação ainda existe para os administradores não sócios, que são muitos, 

atualmente, por conta da Lei nº 12.431/2011, que dispensou a exigência dos membros do 

Conselho de Administração serem acionistas.  

Assim, como não há previsão na legislação, a doutrina passou a debater e apresentar 

diversas posições para vincular ou não o administrador. A que se apresenta como a mais 

razoável, apesar de não ser a adotada pela maioria dos doutrinadores, é a que admite a 

vinculação tácita dos administradores por conta do Princípio da Maioria e da relação orgânica 
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que eles possuem com as companhias, porque analisa a autonomia da vontade, que é um 

princípio primordial na arbitragem, inserida nos princípios das sociedades anônimas.  

Não seria razoável analisar separadamente o princípio da autonomia da vontade para 

as situações envolvendo as companhias, pois ao ingressar em uma companhia ou ao aceitar o 

cargo de administrador, é esperável que esses participantes conheçam cada cláusula do 

estatuto social e as aceitem tacitamente, pois eles estarão sempre a elas submetidos, bem 

como à legislação societária.  

Portanto, considera-se, na teoria, que ao aceitar o cargo, o administrador está 

automaticamente vinculado à cláusula compromissória estatutária. Porém, aconselha-se, na 

prática societária, que as companhias exijam dos administradores a assinatura de um termo de 

anuência da cláusula, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar custos com possíveis 

discussões posteriores sobre a ineficácia desta perante eles, já que a cultura enraizada na 

sociedade brasileira ainda é, infelizmente, muito litigiosa. 
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