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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
O direito societário brasileiro garante às sociedades anônimas e às limitadas as
principais características existentes nas formas similares pelo mundo, quais sejam,
personalidade jurídica, responsabilidade limitada, administração delegada, ações
transferíveis e possibilidade de sócios investidores1.
No entanto, os atributos de tais sociedades são enfraquecidos, entre outras razões,
pela ausência de separação dos bens da pessoa jurídica daqueles dos sócios, com
possibilidade ampliadas dos sócios reaverem os bens que compõem o acervo pessoal, o
que é chamado pela doutrina americana por “capital lock-in” ou “strong entity shielding”2.
O capital lock-in ou bloqueio de capital garante que os bens da empresa não se
sujeitem às necessidades ou intenções individuais dos sócios3, possibilitando, em última
análise, que a sociedade empresária alcance o seu fim social. Ademais, o bloqueio de
capital é um dos atributos que tornaram as entidades correspondentes às sociedades
limitadas e anônimas tão úteis ao desenvolvimento das economias modernas4.
A materialização do lock-in se dá pela limitação das hipóteses de dissolução parcial
ou do exercício de direito de retirada pelos sócios, ne medida em que os acionistas ou
sócios da empresa não podem reaver os bens do acervo social na ausência de deliberação
pela dissolução total aprovada de acordo com o quorum legal ou previsto no
estatuto/contrato social. A rigor, são excepcionais e taxativas as hipóteses de direito de
retirada.
No entanto, em movimento diametralmente oposto, o Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo a favor da dissolução parcial e do exercício de direito de retirada dos
minoritários decorrente da quebra da affectio societatis. No julgamento do Recurso Especial
nº 1321263/PR, em 06 de dezembro de 2016, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
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“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser
possível a dissolução parcial de sociedades que concentram na
pessoa de seus sócios um de seus elementos preponderantes,
partindo-se do pressuposto de que as sociedades anônimas de
capital fechado são, em sua

maioria,

formadas por grupos

familiares, constituídas 'intuito personae'. Nesses casos, o
rompimento

da

'affectio societatis' representa

verdadeiro

impedimento a que a companhia continue a realizar o seu fim
social, motivo que levou a Segunda Seção a adotar o
entendimento

de que é possível a dissolução parcial da

sociedade anônima de capital fechado."
Não obstante, o entendimento não se aprofunda na importância do bloqueio de
capital, deixando também de observar que o conceito jurídico de affectio societatis “não é
e não pode ser elemento constitutivo ou característico do contrato de sociedade” 5.
A partir desse contexto jurisprudencial, que enfraquece o direito societário brasileiro,
possivelmente trazendo impactos econômico-sociais no país, nasce o questionamento
acerca da possibilidade de se garantir o bloqueio de capital por via contratual. Os primeiros
obstáculos a serem observados são: a possibilidade de opor a disposição a terceiros,
credores dos sócios; a limitação temporal da disposição; e, a problemática em torno da
quebra da affectio societatis, o que tem sido considerado motivo suficiente para a rescisão
de contratos societários como, por exemplo, o acordos de acionistas 6 . Além disso, a
interpretação do direito constitucional brasileiro, sobretudo do princípio da liberdade de
associação e da garantia do direito de propriedade, poderia tornar o bloqueio de capital por
via contratual alvo de questionamentos.
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Assim, o presente trabalho buscará avaliar a possibilidade de se garantir o bloqueio
de capital a partir de disposição contratual, discutindo os fundamentos do entendimento
jurisprudencial que autoriza a dissolução parcial das sociedades e a rescisão de acordos
societários com base na affectio societatis, a importância do bloqueio de capital, as
características dos direitos envolvidos em tais disposições e as limitações que eventual o
bloqueio de capital por via contratual pode enfrentar no ordenamento jurídico brasileiro.
2. Modelo de pesquisa
De forma introdutória, o trabalho citará os julgados do Superior Tribunal de Justiça
que assentam a possibilidade de dissolução parcial e exercício de direito de retirada em
sociedades decorrentes da quebra da affectio societatis com o intuito de analisar os
fundamentos dessas decisões.
A partir disso será brevemente analisado o instituto da affectio societatis, com o
intuito de expor suas fragilidades e correlacioná-las com o fim social da empresa. Ato
contínuo, será abordado o bloqueio de capital em essência, deduzindo suas principais
características, apresentando suas propriedades econômicas e benesses para o direito
societário brasileiro.
A fim de avaliar a possibilidade de se estatuir o bloqueio de capital via contrato, serão
estudados aspectos de formação, função e eficácia dos contratos, com vistas também aos
seus princípios e limites, tão somente no que se refira ao assunto ora tratado. O que se
buscará é examinar os fundamentos dos eventuais limites à liberdade contratual na
pactuação de cláusula de bloqueio de capital, bem como a construção de argumentos
favoráveis ao exercício da autonomia privada nesse caso e suas possíveis limitações,
confrontando com a jurisprudência existente.
Daí, serão analisadas as consequências do bloqueio de capital por via contratual na
relação com terceiros, assim como a necessidade e possibilidade de que a cláusula seja
subordinada a termo, condição ou encargo, para, finalmente, analisar a tecer considerações
econômicas sobre a disposição contratual.
Com isso, pretende-se explorar profundamente o assunto, buscando bases sólidas
para justificar a possibilidade de se estabelecer o capital lock-in via contrato, com
argumentos sólidos que garantam a higidez da avença quando posta à apreciação do juiz
ou árbitro.
3. Problemas e quesitos
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Os primeiros problemas decorrentes do tema vinculam-se aos argumentos utilizados
pelo Superior Tribunal de Justiça para aceitar a dissolução societária com base na affectio
societatis. Nesse ponto, também se encara a atualidade e coerência do instituto da affectio
societatis.
Mais adiante, nascem os problemas da legalidade e higidez da cláusula que estatui
o capital lock-in, seja em razão da autonomia privada nos contratos, seja sob a ótica do
princípio constitucional da livre associação e da garantia da propriedade.
Superados tais problemas, defrontar-se-á com a verificação acerca da existência de
eventuais limites para a utilização do bloqueio de capital por via contratual.
Assim, inicialmente apontam-se os seguintes problemas:


Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
affectio societatis e dissolução parcial, seria possível resgatar o bloqueio de
capital por via contratual? Quais os mecanismos para tanto?



Quais os riscos jurídicos para se resgatar o bloqueio de capital por via
contratual?



A sociedade por prazo determinado pode ser uma forma de garantir o
bloqueio de capital? Há limitação na definição do prazo?



A cláusula que estatuir o capital lock-in pode ser considerada existente, válida
e eficaz? Como construir a cláusula?



O bloqueio de capital por via contratual pode ou deve ser acompanhado de
outros mecanismos contratuais ou societários, como opções de compra e
venda ou cláusula de buy-sell?



Existem limites para a o capital lock-in contratual? É necessário ou ainda
possível que o capital lock-in seja subordinado a termo, condição ou encargo?



A cláusula de capital lock-in viola o o princípio constitucional da liberdade de
associação ou a garantia constitucional do direito de propriedade?



Admite-se a cláusula de capital lock-in como método lícito de restrição de
circulação das ações ou quotas?



O capital lock-in contratual permanece hígido mesmo nas empresas familiares
quando há quebra da affectio societatis?



Qual é a validade e eficácia do capital lock-in contratual em relação a
terceiros?



Como estruturar uma cláusula de capital-lock in juridicamente válida?
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Quais

razões

fundantes

podem

ser

consideradas

legais

para

o

estabelecimento do capital lock-in?
4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Ao longo do trabalho se demonstrará a importância do bloqueio de capital para que
as sociedades limitadas e anônimas possam desenvolver suas atividades e atingir seu fim
social. Uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem apresentando julgados que tornam
mais simples a dissolução de empresas e, portanto, mitigam as benesses do capital lockin, faz-se necessário avaliar a possibilidade de se estabelecer tal disposição por via
contratual.
Em que pese haver críticas ao assunto, assim como já ter sido percebida essa
necessidade, não se tem conhecimento de trabalho que se debruce exclusivamente sobre
o assunto, de modo que o presente estudo apresento o necessário potencial inovador.
5. Fontes e métodos de investigação
A investigação será essencialmente bibliográfica e jurisprudencial. Embora
escassas, doutrina e jurisprudência nacionais serão amplamente analisadas. Também
pretende-se utilizar do direito comparado, em especial da literatura e jurisprudência norteamericanas, a fim de orientar a sistematização do assunto.
6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
O autor, enquanto advogado que milita no campo do direito aplicado aos negócios,
convive com estruturações societárias que demanda a análise de mecanismos que tragam
maior segurança jurídica para as empresas, a fim de lhes possibilitar o desenvolvimento de
suas atividades. Além disso, o autor também advoga em situações de conflito, em que são
discutidas as hipóteses de dissolução de empresas, sobretudo em razão da quebra da
affectio societatis.
Diante disso, a familiaridade com o objeto de estudo resta demonstrada, seja no que
se refere à necessidade de se estipular o capital lock-in contratual em determinadas
operações societárias, seja em virtude de se debater, em litígios, os argumentos que
justificam uma maior restrição à dissolução das sociedades limitadas e anônimas.
6

Em virtude dessa familiaridade, o autor terá uma maior facilidade no acesso de
informações sobre o assunto, assim como se envolverá no desenvolvimento do trabalho.
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