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A presente coletânea integra um processo de desen-
volvimento da pesquisa jurídica brasileira, no que tange 
às interseções entre os setores o Público e Privado, que 
vêm sendo o alicerce do Programa de Pós-graduação 
(Mestrado) da Universidade FUMEC, na área de concen-
tração “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, em 
especial para a Linha de Pesquisa “Autonomia Privada, 
Regulação e Estratégia”. 

Os capítulos desta obra foram selecionados e avaliados 
pelos coordenadores, mediante edital publicado no site 
do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito - CONPEDI, o que possibilitou o envio de tra-
balhos desenvolvidos em todo o Brasil. Outro fato que faz 
deste trabalho um ícone da pesquisa científica do Direito 
é a parceria  com a FUNADESP – Fundação Nacional 
de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – que 
sempre incentiva, acredita e investe na produção científica 
no Brasil e, em especial, na Universidade FUMEC. 

O presente livro consiste, assim, num importante 
ponto de debate no que se refere ao liberalismo e ao 
desenvolvimento, apresentando capítulos que discutem 
o Direito como garantia: uma perspectiva liberal sobre a 
expansão dos direitos; sociedade anônima desportiva como 

APRESENTAÇÃO
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modelo estruturante do desporto profissional; a exclusão 
de sócios e seus aspectos polêmicos; o simulacro do in-
teresse público na regulação econômica; a insegurança 
jurídica e o estado democrático de direito: uma leitura a 
partir da globalização econômica.

A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que  envolvem, direta e indiretamente, 
a Linha de Pesquisa “Autonomia Privada, Regulação e Es-
tratégia”, farão desta obra uma referência obrigatória para 
a comunidade acadêmica do Direito, de modo a contribuir 
para a construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Sérgio Mendes Botrel Coutinho 
Universidade FUMEC

César Fiuza 
Universidade FUMEC

Eduardo Tomasevicius Filho
Universidade de São Paulo
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1

A (IN)SEGURANÇA  
JURÍDICA E O ESTADO  
DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 
Uma leitura a partir da  
globalização econômica

Gualterberg de Lima Silva1

Janaina Barcelos Correa2

1.1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como escopo apresentar à 
comunidade acadêmica uma análise da (in)segurança ju-
rídica e o processo de globalização econômica a partir de 
uma leitura da era digital.

1 Mestrando em Direito e Sociedade pela UNILASALLE/Canoas. 
Integrante do grupo de pesquisa “Teorias Sociais do Direito”, vin-
culado ao programada de mestrado do UNILASALLE. Graduação 
em Direito pela Universidade Luterana do Brasil-ULBRA (2003).

2 Mestranda em Direito e Sociedade pelo UNILASALLE/Canoas. 
Integrante do grupo de pesquisa “Constitucionalismo, Adminis-
tração Pública e Sociedade”, vinculado ao programa de mestrado 
do UNILASALLE. Graduação em Direito pela PUCRS (1998). 
Advogada Trabalhista.
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Faz-se necessário, para tanto, inferir como o processo 
de globalização das últimas décadas afetou o sistema jurídico 
e o estado democrático brasileiro.

Nessa breve análise histórica, busca verificar se, de 
certo modo, a visão majoritária que se tem da crise do 
Estado Moderno é produto da globalização econômica e 
da “ascensão digital”.

David Held e Anthony McGrew afirmam que “o 
conceito de globalização denota muito mais do que a 
ampliação de relações e atividades sociais atravessando 
regiões e fronteiras. É que ele sugere uma magnitude ou 
intensidade crescente de fluxos globais, de tal monta que 
os Estados e sociedades ficam cada vez mais enredados em 
sistemas mundiais e redes de interação” (2001, p.12).

Destarte, o fenômeno da globalização gerou uma 
sociedade civil autônoma e de intensa participação de-
mocrática, com forte potencial diferenciador do modo se 
fazer política e reivindicar direitos.

A corroborar com esse entendimento, Miguel Darcy 
de Oliveira destaca que:

Não por acaso, foram cidadãos das grandes 
democracias ocidentais que, movidos por uma 
sensibilidade crescente em relação a questões 
de interesse global e por uma noção revigorada 
de solidariedade internacional, lideraram o pro-
cesso de constituição de uma nova geração de 
ONGs com forte protagonismo na esfera mun-
dial. Anistia Internacional foi criada em 1961. 
Várias das ONGs com mais expressivo prota-
gonismo global, como Greenpeace, Friends of 
the Earth, Save the Children e Médecins sans 
Frontières, estruturam-se ao longo dos anos 70. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 29).
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Em relação a inclusão digital, Manuel Castells (2013, 
p. 10) acredita que a internet - uma das ferramentas da 
globalização, compreende um recurso tecnológico neces-
sário a fim de satisfazer necessidades econômicas, sociais e 
culturais, em conexão mundial.

No contexto da era digital, é possível perceber que a 
internet não tem governança centralizada em qualquer 
aplicação tecnológica ou políticas de acesso e uso; e cada 
rede constituinte define suas próprias políticas3.

Em meio a essas reflexões iniciais, a globalização e a 
rede mundial de computadores podem promover o bem-es-
tar e o progresso, porém suscitam todas as críticas- quando 
centralizadas em governos ou em grupos empresariais, com 
reflexos na produção jurídica  e na democracia brasileira.

1.2. A CRISE DO ESTADO MODERNO

A ideia de Estado-nação nasceu na Europa no final do 
século XVIII a qual suscitou um conjunto de instituições 
fortes (Governo, Administração Pública, Forças Armadas, etc) 
que pudessem controlar e administrar uma nação; de forma 
organizada e politicamente hierarquizada; que lhe garan-
tisse poder e mantivesse a validade (e não necessariamente 
a efetividade) das normas produzidas pelo sistema Direito.

3 Isto fica ainda mais claro pela afirmação a seguir: “Uma rede é o 
conjunto de nós interligados. As redes são formas muito antigas de 
atividade humana, mas atualmente essas redes ganharam uma nova 
vida, ao converterem-se em redes de informação, impulsionadas 
pela internet. As redes têm enormes vantagens como ferramentas 
organizativas, graças à sua flexibilidade e adaptabilidade, caracterís-
ticas fundamentais para sobreviver e prosperar num contexto de 
mudança permanente”cf. CASTELLS, Manuel. A galáxia inter-
net: reflexões sobre a internet, negócios e sociedade. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 15.
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Noutras palavras, o modelo de Estado baseado na 
ideia de unidade política soberana, oriundo daquele de-
corrente do Tratado da Paz de Westefália (1648), está hoje 
relativamente em crise, como resultado dos fenômenos da 
globalização, da internacionalização e da integração inte-
restadual. Consequentemente, desaba o conceito clássico 
de Estado, impondo-se novo paradigma, já que o anterior 
é posto em causa.

De fato, à medida que se aproxima o século XXI, os in-
vestimentos, informações e indivíduos fluem relativamente  
sem impedimento através das fronteiras nacionais, e os 
conceitos básicos adequados a um modelo do mundo de 
países fechados do século XIX não mais se sustentam.

Na opinião de Jürgen Harbemas:

Globalização significa transgressão, remoção de 
fronteiras e, portanto, representa uma ameaça 
para aquele Estado-nação que vigia quase neu-
roticamente suas fronteiras. Anthony Giddens 
definiu globalização como a ‘intensificação das 
relações mundiais que ligam localidades distantes, 
de tal maneira que os acontecimentos locais são 
moldados por eventos que são a muitos quilô-
metros de distância e vice-versa’. A comunicação 
global ocorre tanto por meio de linguagens 
naturais (na maioria das vezes através de meios 
eletrônicos) como por códigos especiais (são 
os casos, sobretudo, do dinheiro e do direito). 
(HARBEMAS, p. 98, nov. 1995).

Cabe ressaltar que Zygmunt Bauman descreve que 
se “não fosse o poder do Estado de definir, classificar, 
segregar, separar e selecionar, o agregado de tradições, 
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dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida locais, 
dificilmente seria remodelado em algo como os requi-
sitos de unidade e coesão da comunidade nacional”. 
(BAUMAN, 2005, p. 27).

A partir de então, é possível perceber que na socieda-
de moderna de aprendizagem coletiva, a democracia e a 
cidadania padecem de uma crise de representatividade, o 
que desestabilizou os alicerces do Estado-nação.

Tal fato decorre da ascensão de um novo poder de 
fato, que tem como principais vetores: o capital financeiro 
especulativo, a criação de órgãos intergovernamentais e o 
clamor por uma sociedade civil global.4

A verdade pertubadora é que, em termos da economia 
global, os Estados-nações tornaram-se pouco mais que 
atores coadjuvantes.

Para explicar e contextualizar a crise do Estado 
moderno e a importância do surgimento de regimes 
supranacionais como o modelo de Governança, Jürgen 
Habermas afirma que “precisamos salvar a herança re-
publicana, mesmo que seja transcendendo os limites do 
Estado-nação. Nossas capacidades para a ação política 
devem acompanhar o ritmo da globalização, das redes e 
sistemas autorregulados” (1995, p. 100).

Ao analisar a importância das instituições supranacio-
nais, José Luis Morais e Valéria do Nascimento  aduzem que:

4 A corroborar com esse entendimento: “A sociedade civil global não 
é um paraíso de liberdade desterritorializada, solidariedade global, 
preocupação ecológica ou tolerância pluralista. Mas pode ser o 
espaço para civilizar e superar as estruturas, processos e ideologias, 
capitalistas, estatistas, tecnocráticas, etc. É antes um habitat que deve 
ser construído contínua e coletivamente, do que uma estrutura já 
existente e representada, ainda imperfeitamente, pelos movimentos 
sociais internacionais”, cf. VIEIRA, Liszt. Cidadania e globaliza-
ção. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 112.
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A globalização leva à mudança de perfil da 
soberania. Esta, antes era concebida como mo-
nopólio da força e da política sobre um deter-
minado território, habitado por uma população. 
Atualmente, devido a novas realidades, houve 
uma interdependência entre os Estados – Na-
ção, o que acarretou um entrelaçamento na 
ideia de soberania. Outrossim, ocorreu uma 
nova concepção de cidadania, baseada não mais 
no laço que liga o indivíduo ao Estado, mas 
sim por um conjunto de valores e práticas 
socioeconômicas, regulados por instituições 
supranacionais. (MORAIS e NASCIMENTO, 
2001, p.31).

É nesse cenário que a economia internacional domina 
o processo de globalização, caracterizado pelo investimento 
dos grandes capitais em países de economia emergente, 
onde a possibilidade de lucro mostra-se maior.

Nessa perspectiva, Held comenta que:

Novas instituições internacionais e transnacio-
nais têm vinculado Estados soberanos e trans-
formando a soberania num exercício comparti-
lhado do poder. Desenvolve-se um conjunto de 
leis regionais e internacionais que sustenta um 
sistema emergente de governança global, tanto 
formal quanto informal. (HELD, 2001, p. 31).

No entanto, nem todas as economias nacionais são alvo 
de interesse por parte dos principais investidores.

No caso da América Latina, quando o colonialismo 
termina, a independência pouco altera a situação da po-
pulação, uma vez que a maior parte dos Estados latinos 



15

sofrem crises econômicas internas, geradas por revoluções 
e instabilidade política (regimes militares).

Tais elementos retardaram ainda mais o desenvolvimen-
to e a inserção de países periféricos no mercado mundial.

A partir de então, é possível perceber que a maioria 
dos países não detêm mais condições de gerenciar proble-
mas mundiais referentes ao sistema financeiro, ecossiste-
ma, democracia e recursos enérgicos, pois “surgiu, deste 
modo, a ‘nova lógica do Estado’, na qual o Estado moderno  
enquanto corpo político isolado, formado por governantes 
e governados, tendo uma jurisdição plena sobre um terri-
tório demarcado – incluindo nesta jurisdição o direito ao 
monopólio da força coercitiva– e com legitimidade baseada 
no consentimento de seus cidadãos, estaria dando lugar a 
uma nova forma ou lógica de Estado, na qual as decisões 
políticas passam a estar permeadas e influenciadas por redes 
transnacionais intergovernamentais”5

1.3. EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE  
CUSTO E O DIREITO

Realizada essa análise histórica sobre a crise do Estado 
Moderno, não se pode deixar de referir, contudo, que a 
mesma ganhou efetividade em um momento bem mar-
cante: a inclusão digital no início do século XXI.

Este fato tem sido objeto de constantes e aprofundados 
estudos nos diversos campos do saber, especialmente porque 
vem afetando a democracia de várias formas.

5 MARIANO, Karina Lilia Pasquariello; MARIANO, Marcelo Passini. 
Governos subnacionais e integração regional: considerações teóri-
cas. In: WANDERLEY, Luiz Eduardo; VIGEVANI, Tullo. (Org.). 
Governos subnacionais e sociedade civil: integração regional e 
Mercosul. São Paulo: EDUC: Ed. UNESP: Ed. FAPESP, 2005.p. 133.
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Noutra vertente, a comunicação digital redimensionou 
o fenômeno da globalização, lançando nova dinâmica sobre 
as relações negociais e contratuais, que passaram a ocorrer 
em volume, formato e tempo jamais imaginados.

Desse modo, Braga Filho constatou um grande im-
pacto da inclusão digital na ordem jurídica-contratual, 
principalmente a partir da difusão do uso do contrato ele-
trônico, no qual as “declarações convergentes de vontades 
são efetuadas pela internet, seja mediante correio eletrônico 
(e-mail), salas de conversação ou bate-papo (chat) e páginas 
eletrônicas (web-sites)” (BRAGA FILHO, 2002, p. 241).

Também o Poder Judiciário brasileiro vem se ade-
quando a essa nova realidade. Com a edição da Lei nº 
11.419/06, dispondo sobre a informatização do processo 
judicial, passou a ser admitido o uso de meio eletrônico 
na tramitação de ações, comunicação de atos e transmissão 
de peças processuais.

Nessa perspectiva, tribunais passaram a organizar home 
pages facilitando o acompanhamento de processos, de de-
cisões e de jurisprudência.

Assim, alerta Carlos Scarpinella Bueno que é preciso 
que se aponte que o Poder Judiciário sofreu uma com-
pressão que “nunca o tempo foi tão inimigo do processo 
como o é agora. Nunca a função cautelar do Judiciário 
foi tão utilizada, aqui e no mundo. Nunca o tempo que o 
juiz tem que ter para refletir sobre determinado conflito 
de interesses foi tão custoso e tão demorado, tendente a 
inviabilizar a própria prestação jurisdicional. E a utilização 
da função cautelar foi determinada pela própria socie-
dade, modificando também o ‘velho processo’, baseado 
historicamente no processo de conhecimento” (BUENO, 
2004, p. 215).
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Dúvidas não há de que o efeito da globalização ge-
rou os seguintes subprodutos do capitalismo de mercado: 
eficiência e lucro.6

Em meio a essas reflexões iniciais, LIMA (2002, p. 159) aler-
ta do projeto dogmático do Consenso de Washington de 1990.

Ainda segundo o mencionado autor (2002, p. 159), 
as medidas propostas e impostas por essa nova ordem 
mundial são: (a) acabar com a inflação, (b) privatizar e (c) 
deixar o mercado regular a sociedade, através da redução 
do papel do Estado, sendo os seus principais protagonis-
tas as grandes corporações internacionais, sobretudo as 
norte-americanas.

Para explicar e contextualizar esse projeto mundial, 
Boaventura de Sousa Santos afirma que “nos termos do 
Consenso de Washington, a responsabilidade central do 
Estado consiste em criar o quadro legal e dar condições de 
efetivo funcionamento às instituições jurídicas e judiciais 
que tornarão possível o fluir rotineiro das infinitas intera-
ções entre os cidadãos, os agentes econômicos e o próprio 
Estado” (SANTOS, 2002, p. 43).

6 A respeito desse assunto: “As palavras de ordem são eficiência e 
lucro. As empresas e os indivíduos que não se adaptam à economia 
de mercado globalizada, não merecem sobreviver. A concorrência se 
torna brutal, num estado de barbárie carreado pela seleção ‘natural’ 
do mercado. Natural, como se houvesse igualdade de oportunidades 
para assegurar uma competição justa, que permitisse indistintamente 
o acesso a condições dignas para empresas e indivíduos verdadei-
ramente mais competentes, e que não subsistissem simplesmente 
pela detenção de maior poder econômico, habilmente travestido 
e apresentado como maior ‘eficiência”, cf. SILVEIRA, Eduardo 
Teixeira.  Globalização e neoliberalismo: o direito da concorrrência 
entre empresas nacionais e transnacionais. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional.  São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, n.40: p. 69, julho-setembro, 2002.
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A partir de então, Fernando Herren Aguilar destaca 
que é possível perceber a problemática da questão de so-
berania em que:

Países hoje chamados de ‘emergentes’ depen-
dem quase todos, igualmente, de recursos fi-
nanceiros emergenciais para combater a vo-
latilidade de mercados financeiros expostos à 
corrida internacional de capitais. Esses recursos 
são concedidos por organizações financeiras 
internacionais, tais como o FMI e o Banco 
Mundial, mediante a imposição de cartilhas 
invariáveis, que demonstram como deve ser 
a política econômica de cada país socorrido. 
As políticas de juros praticadas por países eco-
nomicamente poderosos são decisivas para a 
orientação das políticas públicas da periferia 
do sistema capitalista. (AGUILAR, 1999, p. 27).

Ou, dito doutro modo, os países democráticos perde-
ram relevância jurídico-política perante o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), União Europeia (UE) e o 
Fórum Econômico Mundial de Davos.

Em consequência, para COELHO:

O novo paradigma que se afirma no atual ho-
rizonte das ciências sociais, inclusive a juris-
prudência, é portanto uma dialética desses três 
vetores, a cibernética, referida ao controle das 
condutas, a globalização, referida à comunicação  
e o binômio capitalismo/neoliberalismo referi-
do aos espaços político, econômico e ético da 
sociedade. Esses fatores repercutem na época 
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atual e interferem na compreensão do direito, 
como aliás o faz em relação a todos os setores 
da vida humana. (COELHO, 2001, p. 33).

Nesses fóruns e organismos intergovernamentais, dis-
cussões centradas em direitos individuais cedem aos processos 
que vislumbram direitos coletivos, tudo sob forte impacto de 
uma nova concepção de celeridade processual.7

Esses processos coletivos visam fazer prevalecer, como 
uma nova etapa da história do mundo - uma “globalização 
solidária”, que respeite os direitos humanos universais e o 
meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições interna-
cionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade 
e da soberania dos povos.

Em relação aos “direitos coletivos”, um dos efeitos mais 
perversos da globalização, conforme alerta da Conferência 
Internacional sobre o Meio Ambiente, Migração Forçada e 
Vulnerabilidade Social (2008) realizada pela Universidade 
das Nações Unidas, até 2050, serão quase 200 milhões de 
refugiados ambientais do mundo.8

Essa compreensão orienta o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente9 (PNUMA/2013), com 

7 Art. 5, inc. LXXVIII, da Constituição Federal de 1988: “a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

8 Refugiados ambientais: pessoas que perderam suas casas e terras 
por desastres que são, em geral, consequência de atividades econô-
micas sem controle sobre o meio ambiente, cf. ARAIA, Eduardo. 
Refugiados ambientais: as primeiras vítimas do aquecimento global. 
Planeta, São Paulo, v. 37, nº 443, p. 36-41, ago/2009, p. 40.

9 “Não havia, ainda uma consciência global consolidada de que os 
problemas ambientais gerados pelo processo econômico poderiam 
afetar irremediavelmente o ecossistema terrestre, causando riscos à 
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intuito de abordar os temas ambientais nas esferas locais, 
regionais e internacionais, pretendendo estabelecer uma 
governança ambiental, para então conter a degradação da 
natureza e o uso insustentável dos recursos naturais.10

Nessa mesma esteira, conforme a Organização Inter-
nacional do Trabalho11, a globalização  gera riquezas, mas 
não assegura uma distribuição equitativa, com repercussões 
mais negativas nos países mais pobres e dependentes de suas 
exportações agrícolas e de matérias-primas.

Em clássica análise, René Dreifuss destaca que:

Transformação das nações “desenvolvidas” em 
um complexo sistema de “economias gerado-
ras de conhecimento avançado”, “sociedades de 
comunicação eletrônica” (ricas em informação e 
razoavelmente satisfeitas, embora – persistindo as 
atuais formas e sentido de produção, apropriação 
e distribuição – alguns países estejam ameaçados 
pelo desemprego estrutural e pela geração de am-
plos agrupamentos sociais desajustados) se contra-
põe à acentuação de vulnerabilidades estratégicas  

própria sustentabilidade da vida no planeta. Por outro lado, em geral, 
não se admitia que o controle dos problemas ambientais pudesse 
ser compatível com o processo de desenvolvimento econômico. 
Esses, ao contrário, eram vistos como antagônicos. Ou seja, cresci-
mento e preservação andavam em sentidos opostos”, cf. SOUZA, 
Renato Santos de. Entendendo a questão ambiental: temas de 
economia, política e gestão do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2000, p. 66.

10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional eco-
lógico e democracia sustentada. Revista do Centro de Estudos 
de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 
— RevCEDOUA. Ano IV, n. 8, p. 11, 2001.

11 Disponível na URL: <http://www.ilo.org/public/portugue/re-
gion/eurpro/lisbon/html/genebra_dimen_glob_pt.htm>. Acesso 
em 23 jun. 2015.
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(amargas carências sociais e desinformação) nas 
sociedades e nações desinformatizadas do “eixo 
Sul-Sul”.Implode antigas hierarquizações ( Pri-
meiro, Segundo, Terceiro, Quarto Mundos), assim 
como explodem as dicotomias “centro-periferia”, 
desenvolvimento-subdesenvolvimento”, “pro-
gressista-conservador” através do desenho de um 
único mundo, no interior do qual se desdobram 
variações e diferenciações que retraçam regio-
nalizações e regionalismos, localismos e particu-
larismos, continentalizações e macromercados.

Não obstante, na atualidade, os efeitos da globaliza-
ção geraram a exposição dos consumidores dos mercados 
recentes a produtos do mundo desenvolvido, e resultou 
na padronização de marcas, hábitos e aspirações.

Cada vez mais, os consumidores querem produtos 
melhores e mais baratos, não importa a sua origem. Além 
disso, eles têm mostrado sua disposição em exercer essas 
preferências ao gastarem seu dinheiro.

Ainda que o impacto seja de natureza econômica, 
social ou cultural, este novo imperialismo cultural inten-
sificou o aumento por demandas judicais.

Tal fato decorre porque o fabricante, o produtor, o 
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador res-
pondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento 
de seus produtos, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos12 (no caso espe-
cífico: bancos, planos de saúde, operadoras de celulares, etc).

12 Ver art. 12, do Código de Defesa do Consumidor.
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Conforme o Índice de Confiança na Justiça Brasilei-
ra-2014 (ICJBrasil) - relatório publicado trimestralmente 
pela FGV DIREITO SP, que tem como objetivo acompa-
nhar de forma sistemática o sentimento da população em 
relação ao Judiciário brasileiro, os casos envolvendo direito do 
consumidor representam o anseio de 91% dos entrevistados.

As situações que menos levariam o brasileiro a acionar 
o Poder Judiciário são os litígios derivados de erros médicos 
e das relações de vizinhança.

PERCENTUAL DOS ENTREVISTADOS QUE  
DECLARAM QUE BUSCARIAM O JUDICIÁRIO PARA  

SOLUCIONAR SEUS CONFLITOS13

Fonte: Relatório ICJBrasil - 2º e 3º trimestres/2014.  FGV DIREITO SP.

13 Relatório ICJBrasil-2º e 3º trimestres/2014. Sob a coordenação da 
Prof. Luciana Gross Cunha, o ICJBrasil é publicado trimestralmente, 
por meio dos seus relatórios, pela FGV DIREITO SP. Pesquisadores: 
Luciana Gross Cunha, Luciana de Oliveira Ramos, Rodrigo de 
Losso Silveira Bueno, Fabiana Luci de Oliveira, Joelson de Oliveira 
Sampaio, Gabriel Hideo Sakai de Macedo. Disponível em: <http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13599>, acesso em: 
24 set. 2015.
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Outra pesquisa relevante foi realizado em 2013, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/2013)14, com os principais indicadores sobre a 
utilização da Internet e a posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal entre os jovens brasileiros.

A PNAD coletou um conjunto de dados de Tecno-
logias de Informação e Comunicação (TIC) mais amplo, 
com foco na Internet em banda larga.

Conforme Roberto Luís Olinto Ramos (Diretor de 
Pesquisas/IBGE), a publicação do PNAD/2013 apresen-
ta, inicialmente, uma breve visão da pesquisa, o plano de 
amostragem, esclarecimentos sobre os indicadores-chave das 
TIC e uma análise das informações produzidas necessárias 
para a compreensão desses resultados.

O Gráfico 1 mostra a evolução da utilização da In-
ternet por meio de microcomputador no domicílio, em 
que se observa o crescimento da proporção de usuários até 
2011, quando foi de 46,5% da população.
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14Já em 2013, contudo, registrou-se uma retração do 
percentual, para 45,3%, indicando o crescimento da im-
portância de outros dispositivos na utilização da Internet 
como Smartphone, celular, tablet, notebook, etc.

É nesse contexto que cabe recuperar as reflexões de 
Manuel Castells que o uso da internet tende a aprofundar 
uma crise democrática, e acrescenta:

“Assim, por enquanto, em vez de fortalecer a 
democracia promovendo o conhecimento e a 
participação dos cidadãos, o uso da internet ten-
de a aprofundar a crise da legitimidade política 
ao fornecer uma plataforma de lançamento mais 
ampla para a política do escândalo. O problema, 
naturalmente, não está na internet, mas no tipo 
de política que nossas sociedades estão gerando. 
Uma política que em última instância molda 
o poder dos Estados numa época em que eles 
se defrontam com uma transformação de seu 
ambiente de segurança” (2003, p. 130).

Essa compreensão descreve que as relações contratuais 
e comerciais são regidas hoje pelo direito econômico inter-
nacional, intergovernamental, supranacional e comunitário, 
ressaltando-se a proeminência dos aspectos jurídicos que 
envolvem as empresas multinacionais e transnacionais.15

14 IBGE-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Título: Acesso 
à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso 
pessoal:2005/2013.Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv93373.pdf>; acessado em: 23.12.2015.

15 A corroborar com esse entendimento: “A informação passa a ser 
o motor das transformações [...] A combinação de satélites, tele-
visão, telefone, cabo de fibra ótica e microcomputador enfeixou o 
mundo em um sistema unificado de conhecimento, que provoca 
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Noutra vertente, o mercado jurídico exige um pro-
fissional atual do Direito com formação interdisciplinar 
que envolva conhecimento de finanças, contabilidade, ad-
ministração e economia. Tais características estão ligadas à 
advocacia moderna que caminha para se tornar “centros de 
profissionais” com formação autônoma e multidisciplinar.

Além disso, este profissional deve ser capaz de gerenciar 
sistemas judiciais públicos disponíveis na internet (acesso 
instantâneo a processos, jurisprudências, acórdãos); estrutura 
completa e moderna em equipamentos de informática e 
comunicação (configurados e em condições de uso); sof-
twares de trabalho e comunicação atualizados; sistema de 
gestão e conta internet empresarial.

1.4. GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E O 
MODO DE APLICAÇÃO DO DIREITO

Para OLIVEIRA (1999, p. 21) o que é radicalmente 
novo no fenômeno contemporâneo da participação cidadã 
é a extensão das virtudes de solidariedade e responsabilidade 
à esfera pública numa escala global.

A mobilização dos cidadãos - no espaço e no tempo 
- é tão multidimensional quanto a pluralidade e esponta-
neidade dos empreendimentos humanos16.

a superação das estruturas administrativas hierarquizadas e vertica-
lizadas em direção à horizontalização das relações de poder, que 
tem na figura da rede, propriamente, a expressão da nova realida-
de”, cf. CAPELLARI, Eduardo. Tecnologias de informação e 
possibilidades do século XXI: por uma nova relação do estado 
com a cidadania. In: ROVER, Aires José (org.). Direito, Sociedade 
e Informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2000, 39).

16 Para maiores informações a respeito do assunto: “Profissionais de 
saúde, convocados por Médicos sem Fronteiras, arriscam suas vidas 
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Essa modernidade17 envolve um processo de mutação 
em que os sistemas sociais (direito, político, econômico, 
etc) são reiteradamente contestados, dando origem a uma 
ideia de crise sistêmica: de imprevisibilidade, de incerteza 
e de risco - noção que cada vez mais se torna importante 
na cultura moderna.

Um ponto central da globalização econômica é a 
concentração de capitais financeiros. Não há mais fronteiras 
para os capitais financeiros - esse é o ponto fundamental.

A partir de então, é possível descrever o enfraqueci-
mento do Estado democrático, tanto para conter conflitos 
internos quanto para resolver questões sociais.

E hodiernamente, com o multiplicador das tecnologias 
digitais, pode-se operar uma transferência de dinheiro de 
um ponto a outro do planeta sem possibilidade de controle 
das soberanias dos Estados.

Tal entendimento é atestado quando as empresas de 
avaliação de risco18 intervêm nas economias internas.

para oferecer atendimento e proteção a populações civis ou a refu-
giados vítimas de conflitos em diferentes partes do mundo. Grupos 
de jovens denunciam ameaças à degradação do ar, das florestas, 
oceanos e demais sistemas de vida do planeta”, cf. OLIVEIRA, 
Miguel Darcy de. Globalização e cidadania: a política externa 
brasileira e as ONGs. Brasília: FUNAG, 1999, p. 21.

17 A corroborar com esse entendimento: “Modernidade refere-se a 
estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 
Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram 
mais ou menos mundiais em sua influência”, cf.  GIDDENS, An-
thony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul 
Fiker. SãoPaulo: Unesp, 1991.p. 11.

18 Historicamente, as primeiras agências privadas de classificação 
de risco foram Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s. São 
responsáveis por atribuir “notas de risco” de crédito não apenas a 
Estados Nacionais, mas também entidades subnacionais e empre-
sas, especialmente bancos. O objetivo da classificação é mostrar a 
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No caso específico da América Latina, em 2015, a 
agência de classificação de risco Standard & Poor´s retirou 
o selo de “bom pagador” do Brasil, e alegou a falta de “ha-
bilidade e vontade política” do governo brasileiro em aprovar 
legislação de ajuste fiscal junto ao Congresso Nacional a 
fim de equilibrar as contas públicas internas.

Pode-se dizer que o capital global ganhou um efetivo 
poder de veto sobre as políticas públicas internas. 

É nessa seara de pensamentos que FARIA assevera 
que subsiste uma “polaridade entre eficiência econômica 
e certeza jurídica, entre programas anti-inflacionários e 
ordem constitucional” (FARIA,1993, p. 181).

Essa crise de soberania acarreta, também, uma rede 
complexa de normas jurídicas e diversidade de fontes.

Para Ulrich Beck a “globalização significa, diante 
deste quadro, os processos, em cujo andamento os Estados 
Nacionais veem a sua soberania, sua identidade, suas redes 
de comunicação, suas chances de poder e suas orientações 
sofrerem a interferência cruzada dos atores transnacionais” 
(BECK, 1999, p. 30).

A fim de atenuar os efeitos da globalização - até 
mesmo como mecanismo de defesa contra esse processo, 
os países aderem à formação de blocos regionais, como 
exemplos a União Europeia, o Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio (inglês: North American Free Trade 
Agreement, ou NAFTA), Associação de Nações do Su-
deste Asiático (em inglês: Association of Southeast Asian 

capacidade de pagamento de dívidas (valor total e juros) no prazo 
prometido - ou seja, mostrar a capacidade de o emissor cumprir seu 
contrato no prazo prometido, cf.  Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, Parecer Nº 2337/2012, de 14 de novembro de 2012. 
Ementa: Contratação de serviços de avaliação de risco de títulos 
brasileiros (rating) da agência Fitch Ratings LTD. Inexigibilidade 
de licitação. Contrato de adesão. Exame de legalidade.
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Nations; ANSEA/ASEAN), o Mercosul, dentre outros, 
em cujo interior passou a desenvolver-se um novo tipo 
de Direito - o Direito Comunitário, que se coloca entre 
o Direito Interno e o Direito Internacional.

Demonstra que a globalização coloca o Estado demo-
crático sob pressão para atender demandas da sociedade, ao 
mesmo tempo que tolhe margens de ação e financiamento.

Abertura sem freios nos mercados provoca um “golpe 
na coesão social”, exacerbando conflitos e enfraquecendo 
as forças democráticas. 

A globalização gera novos desafios ao sistema jurídico 
brasileiro e altera a capacidade do Estado e dos organismos 
sociais de responderem a esses problemas por meios de 
políticas públicas, e Alfonso de Julios Campuzano alerta 
que “a era da interdependência que inaugura a globalização 
é, antes de tudo, a era do pluralismo normativo: o fim da 
concepção monista da produção jurídica e dos princípios 
sobre os que esta se sustentou”, (DE JULIOS-CAMPU-
ZANO, 2009, p. 52).

Outra característica da globalização, conforme  HELD 
e McGREW,  seria o fato deste fenômeno empurrar a 
sociedade a diferentes caminhos, sendo, ao mesmo tempo, 
segundo os mencionados autores, um fator de “cooperação 
e conflito, integração e fragmentação, exclusão e inclusão, 
convergência e divergência, ordem e desordem” (HELD 
e McGREW, 2001, p. 21).

Assim, nota-se um conflito entre economistas e juristas, um 
antagonismo declarado, e conforme José Eduardo Faria  “uma 
polaridade entre eficiência econômica e certeza jurídica, entre programas 
anti-inflacionários e ordem constitucional” (FARIA, 1993, p. 15).

Destarte, a globalização projeta-se em todos os cam-
pos da normatividade, assim como da apreensão da arena 
jurídica, ensaiando novos cânones hermenêuticos.
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1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho se perqueriu da (in)segurança 
jurídica e o processo de globalização econômica a partir 
de uma leitura da era digital.

Assim, após toda a análise que  se fez, algumas con-
clusões puderam ser obtidas.

Se tempo é dinheiro, a maximização do lucro e a mitigação 
dos prejuízos dependem diretamente do emprego tecnológico 
e de uma desregulamentação em nível nacional e internacional.

O direito brasileiro é pressionado a ceder à voracidade 
temporal da vida negocial, tornando-se adstrito ao princípio 
da celeridade e da eficiência.

Tal assertiva é percebida quando direitos individuais ce-
dem aos processos que vislumbram direitos coletivos (meio 
ambiente, consumidor, litígios trabalhistas coletivos), tudo sob 
forte impacto de uma nova “concepção de celeridade processual”.

Outro aspecto jurídico-político sucede quando o 
Estado brasileiro se abstêm de aprovar legislação de ajuste 
fiscal, o que deixa o Brasil mais suscetível a rebaixamentos 
pelas agências internacionais de avaliação de risco (poder 
de veto implícito das agências internacionais).

Assim, ganhar dinheiro dentro da ordem econômica 
moderna, enquanto isso for feito legalmente, é o resultado 
e a expressão de virtude e de eficiência em uma vocação.

Tal filosofia é um dos vetores que orientam a globa-
lização econômica e a flexibilização jurídica.

Neste contexto, a dinâmica das instâncias financeiras 
globais enfraquece a capacidade do Estado democrático a 
fim cumprir com suas obrigações regulatórias, especial-
mente no que se refere aos direitos econômicos e sociais.

Nessa perspectiva, surgiu um novo modelo regulató-
rio em foros informais que se arrogam competências de 
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reordenação da economia mundial, cujo controle escapa 
de pleno dos países periféricos.

Isto supõe que o sistema jurídico dos Estados têm-se 
adaptar às exigências das políticas econômicas mundiais - se as-
sim desejarem entrar no circuito de competividade econômica.

Tais regras são ditadas por instâncias de poderes di-
fusos cuja legitimidade não é outra que a de outorga da 
concentração de capital e de recursos produtivos.

Ou, dito doutro modo, o direito é assimilado pela 
economia a fim de agilizar as relações contratuais.

Assim, dúvidas não há de que o fenômeno da globa-
lização econômica vem exercendo importante influência 
sobre o modo de produção jurídica no Brasil e que, tal qual 
como ocorre em relação ao Estado, podem ser visualizados 
tanto aspectos positivos como negativos, sendo sobrema-
neira importante que ambos sejam bem analisados.

Ainda que o presente estudo tenha chegado a um 
entendimento, o tema não está esgotado, podendo no 
futuro próximo se chegar a outros juízos, diante das inú-
meras situações em que a sociedade se apresenta, de clara 
mudança em que o fenômeno da globalização acarreta no 
sistema jurídico e na democracia brasileira.
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2A EXCLUSÃO DE SÓCIOS E  
SEUS ASPECTOS POLÊMICOS

Jean Carlos Fernandes1

Wallace Fabrício Paiva Souza2

2.1. INTRODUÇÃO

O Direito Empresarial evoluiu bastante nos últimos 
tempos, sendo indiscutível a importância da empresa para 
a sociedade, e um dos temas que gera grande discussão se 
refere ao rompimento do vínculo societário, notadamente 
quanto à exclusão de sócios.
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2 Advogado, Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de 
Direito Milton Campos (Bolsista CAPES) e Pós-Graduado em 
Direito e Processo Civil pela Faculdade de Estudos Administrativos 
de Minas Gerais.
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A exclusão de sócios envolve todas as formas de afasta-
mento compulsório de um sócio do quadro social, mesmo 
que contra sua vontade, por conta da prática de atos que 
possam colocar em risco a continuidade da empresa diante 
da gravidade do ato praticado ou por descumprimento de 
obrigações sociais.

Dessa forma, verifica-se que o tema em questão tem 
muita importância para o estudo da preservação da atividade 
empresarial, contudo seu estudo encontra ampla divergência 
doutrinária e jurisprudencial no que tange a alguns pontos 
específicos. O presente trabalho almeja, assim, o estudo do 
instituto da exclusão de sócios com o foco em algumas 
questões polêmicas.

Para sua condução, então, foi utilizado o método ex-
ploratório, de modo que o objeto foi estudado por meio da 
coleta e estudo de doutrina, artigos científicos, dissertações 
e julgados que retratam o tema em questão.

Dessa forma, dividiu-se a pesquisa em 3 partes. Par-
tiu-se de uma análise geral das sociedades empresárias e 
sua formação, com os pressupostos necessários para um 
estudo mais aprofundado sobre a exclusão de sócios. Após, 
passou-se à análise dos institutos da dissolução, liquidação 
e extinção, fazendo parte desse tópico as hipóteses de dis-
solução parcial, nas quais a exclusão está presente. 

Por fim, foram debatidos os principais aspectos po-
lêmicos sobre a exclusão de sócios, sendo escolhidos: a 
controvérsia quanto a quem seria legitimado ativo para 
ajuizamento da ação de exclusão de sócios; a dúvida quanto 
à necessidade ou não de prévia deliberação dos sócios para 
legitimar a ação de exclusão de sócios e, caso se entenda que 
seja necessário, qual seria o quórum; e se a possibilidade de 
exclusão extrajudicial tornaria carente a ação de exclusão 
por falta de interesse de agir. 
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Espera-se que ao final sejam atingidos os obje-
tivos propostos.

2.2. BREVES NOÇÕES SOBRE AS 
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS  
E SUA FORMAÇÃO

Para iniciar o trabalho sobre os aspectos polêmicos 
da exclusão, importante traçar breves considerações sobre 
as sociedades empresárias, notadamente quanto à forma-
ção do vinculo societário, afinal a exclusão envolve o seu 
rompimento. Não se pretende esgotar os temas debatidos 
neste tópico, sendo apenas uma iniciação ao estudo da 
exclusão de sócios.

Como trazido por José Maria Rocha Filho e Gustavo 
Ribeiro Rocha (2015, p. 301), era de se esperar que no 
ordenamento jurídico brasileiro se encontrasse o con-
ceito de sociedade no Código Comercial, mas há apenas 
um conceito genérico no art. 981 do Código Civil, que 
dispõe o seguinte: “celebram contrato de sociedade as pessoas 
que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, 
para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 
resultados.” (BRASIL, 2002, Art. 981).

Para caracterizar uma sociedade empresária, Marlon 
Tomazette (2013, p. 200) diz que basta acrescentar a expres-
são “empresarial” após “atividade econômica” no conceito 
do mencionado art. 981, de forma que toda sociedade 
empresária possua, como regra: a) existência de duas ou 
mais pessoas; b) reunião de capital e trabalho; c) atividade 
econômica; d) fins comuns; e e) partilha dos resultados.

A sociedade, então, forma-se pela manifestação de 
vontade de duas ou mais pessoas, que podem ser físicas ou 
jurídicas, as quais se propõem a unir esforços e recursos em 
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busca de um fim comum, ou seja, a sociedade se forma pelo 
contrato. Importante ressalvar que a sociedade, excepcional-
mente, pode ser constituída sem a presença de um contrato, 
considerando as hipóteses nas quais uma sociedade seja 
unipessoal, como no caso da subsidiária integral preceituada 
no art. 251 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976. 
(ROCHA FILHO; ROCHA, 2015, p. 317/318). Dispõe 
o referido artigo: “a companhia pode ser constituída, mediante 
escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira.” 
(BRASIL, 1976, Art. 251).

Mas há teorias no sentido de que as sociedades em-
presárias não se formem mediante contratos, podendo-se 
falar numa subdivisão entre as teorias anticontratualistas 
e contratualistas. Segundo as teorias anticontratualistas, a 
sociedade se forma pelos seguintes atos:

ato composto, no qual as várias vontades dos par-
ticipantes se unem, mas permanecem distintas e 
perfeitamente visíveis no âmago interno do ato;

ato complexo, em que todas as vontades indi-
viduais dos participantes se fundem em uma só, 
perdendo sua individualidade e formando uma 
única vontade;

ato corporativo, ou seja, as diferentes declarações 
de vontade dos sócios não tem existência e valor 
jurídico autônomos. Elas se unificam em uma 
única declaração de vontade – o ato corporativo 
– e são, pois, seus elementos. (ROCHA FILHO; 
ROCHA, 2015, p. 319)

Nessas teorias, as vontades dos participantes não se 
cruzariam, como se observa nas teorias contratualistas, que 
se subdividem em:
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contrato bilateral – nele, os direitos e as obriga-
ções entre os contraentes se cruzam, se trocam, 
tal como acontece na compra e venda, na lo-
cação, etc. É tipicamente um contrato de troca. 
Assim, se houver defeito na manifestação de 
vontade ou erro em relação à coisa, o contrato 
será resolvido, será extinto.

contrato plurilateral – é um contrato sem-
pre aberto à adesão de novos contratantes, de 
novos participantes, visto que não leva em 
consideração o número de contratantes, mas a 
indeterminação desse número. Assim, o fato de, 
num dado momento, estar reduzido a dois – ou, 
temporária e excepcionalmente, a um apenas 
– o número de participantes não tira do con-
trato a característica de pluralidade. (ROCHA 
FILHO; ROCHA, 2015, p. 321)

Ocorre que a sociedade admite a participação de 
mais de dois contratantes, não sendo possível agrupá-los 
em apenas duas posições. Dessa forma, a teoria que se 
baseia no contrato plurilateral é a única que se coaduna 
com o ordenamento jurídico brasileiro quanto à formação 
das sociedades empresárias. (ROCHA FILHO; ROCHA, 
2015, p. 322).

Mas o que deve conter neste contrato das sociedades? 
Há elementos gerais de todos os contratos e elementos 
específicos. Dentre os gerais, citam-se os requisitos do art. 
104 do Código Civil, com a seguinte redação: “A validade 
do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, pos-
sível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não 
defesa em lei.” (BRASIL, 2002, Art. 104).

Tomazette (2013, p. 202), ao explicar os referidos 
elementos gerais, ao invés de agente capaz, prefere colocar 
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como elemento geral o consenso, no qual todos os sócios, 
agentes capazes ou devidamente representados/assistidos, 
manifestam sua vontade livremente para ingressar na so-
ciedade, devendo ela ser isenta de vícios. Vale lembrar que 
o sócio tanto pode ingressar na sociedade via contrato 
social ou ato constitutivo, como via alteração contratual 
posteriormente (ROCHA FILHO; ROCHA, 2015, p. 337). 

Sobre o objeto lícito, ele se refere ao objeto da socie-
dade em si, sendo o conjunto de atos que a sociedade se 
propõe a praticar. Estando compatíveis com o ordenamento 
jurídico brasileiro, podem as atividades econômicas desen-
volvidas serem das mais variadas feições, mas ao se constituir 
uma sociedade empresária, ela deve estar determinada, nos 
termos da Lei n. 8.934/94. (TOMAZETTE, 2013, p. 205).

Por fim, quanto à forma, a constituição de uma socie-
dade pode decorrer de um acordo expresso ou tácito, escrito 
ou verbal, mas, para que possa ter algumas vantagens dos 
tipos societários especificados em lei, impõem-se o registro, 
sendo a forma escrita. (TOMAZETTE, 2013, p. 206).

Os elementos específicos aos contratos de sociedades 
seriam: pluralidade de sócios, constituição de capital social, 
affectio societatis e participação nos lucros e prejuízos. José 
Maria Rocha Filho e Gustavo Ribeiro Rocha (2015, p. 
327) bem explicam:

pluralidade de sócios – ou seja, a existência de 
dois ou mais sócios. É que o nosso Direito, tra-
dicionalmente, sempre concebeu a sociedade 
formada pelo contrato. Mesmo assim, vimos a 
sociedade unipessoal, que não se confunde com a 
empresa individual de responsabilidade limitada 
(EIRELI), já é entre nós admitida;

constituição de capital social – o capital social é a 
soma representativa das contribuições dos sócios. 
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Pode ser formado ou constituído em dinheiro 
e/ou outros bens, corpóreos ou incorpóreos, 
observadas as específicas regras do novo Código 
Civil. É o fundo inicial da sociedade;

affectio societatis – é a intenção, a vontade forte de 
se associar, de formar a sociedade; é a vontade de 
união e aceitação de regras comuns; é o elo de 
colaboração ativa entre os sócios; é a intenção 
de unir esforços e recursos para obter resultados 
comuns que, isoladamente, talvez não pudessem 
ser plenamente obtidos;

participação nos lucros e prejuízos – é nula, 
dispõe o art. 1.088 da Lei n. 10.406, ‘a estipu-
lação contratual que exclua qualquer sócio de 
participar dos lucros e das perdas’. Vale dizer: 
todos os sócios devem participar dos lucros e 
dos prejuízos. E essa participação pode ser feita 
de modo não igualitário, fora da proporção da 
contribuição dos sócios para o capital social.

Notadamente quanto à affectio societatis, Erasmo Valla-
dão Azevedo e Novaes França e Marcelo Vieira Von Ada-
mek (2009, p. 133/136) ressalvam que ela é formada por 
dois elementos: a fidelidade, que está ligada ao respeito à 
palavra dada no contexto da constituição da sociedade, 
e a confiança, que diz respeito à ligação entre os sócios, 
que devem colaborar para um interesse comum. Portanto, 
destaca-se que a colaboração e a lealdade do sócio devem 
ser com a sociedade, e não com os demais sócios, sob pena 
do sócio prevaricador ser expulso. Pouco importa o fim 
que cada sócio persegue individualmente quando se fala 
em affectio societatis.

Passadas essas breves noções sobre as sociedades empre-
sárias e sua formação, importante o estudo da dissolução, l 
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iquidação e extinção das sociedades, com o foco na exclusão 
de sócio, objeto principal deste trabalho.

2.3. DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E 
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE COM  
FOCO NA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

Quando se fala no processo de desaparecimento de 
uma sociedade, torna-se importante o estudo de três con-
ceitos: dissolução, liquidação e extinção, os quais não podem 
ser confundidos.

José Maria Rocha Filho e Gustavo Ribeiro Rocha 
(2015, p. 362/364) definem esses três conceitos da seguinte 
forma:

dissolução: é a primeira fase do processo de 
desaparecimento de uma sociedade empresária, 
significando que a sociedade parou de funcionar, 
deixou de exercer sua atividade. Porém, não 
perdeu, ainda, sua personalidade jurídica. Por 
outras palavras, a sociedade continua existindo; 
só não está exercendo sua atividade. Aliás, essa 
consequência está prevista no art. 51 do atual 
Código Civil. [...]

liquidação: é a fase seguinte à dissolução. Vale di-
zer: deixando de funcionar a sociedade, entra-se, 
imediatamente na fase de ‘ultimar os negócios 
da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e 
partilhar o remanescente entre os sócios’ (Lei 
n. 10.406, art. 1.103, inciso IV). Consequente-
mente, permanece a personalidade jurídica. [...]

extinção: é a terceira e última fase do processo 
e só acontece depois de aprovadas as contas do 
liquidante (Lei n. 10.406, arts. 51, §3º; e 1.109), 
quando, então, será feito o registro do ato pró-
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prio na Junta Comercial, dele devendo constar, 
conforme está no art. 53, inciso X, do Decreto 
Federal n. 1.800/1996, ‘a declaração da impor-
tância repartida entre os sócios, a referência à 
pessoa ou às pessoas que assumirem o ativo e 
passivo superveniente ou não à liquidação, a 
guarda dos livros e os motivos da dissolução, se 
não for por mútuo consenso’.

Feito isso, a sociedade deixa de existir, mas nem toda 
dissolução leva a uma extinção, falando-se também na 
possibilidade de uma dissolução parcial e na preservação da 
empresa. Prevalece hoje no Direito Empresarial o princípio 
da continuidade da empresa, de modo que Idevan César 
Rauen Lopes (2003, p. 69) destaque que esse princípio 
tenha relevância econômica e social, considerando ser a 
empresa uma célula produtiva na sociedade, com o poder 
de influenciar em toda a comunidade da qual faz parte. 
Dessa forma, deve ser preservada quando possível.

A dissolução parcial da sociedade, assim, pode assumir 
as seguintes formas: a) morte de sócio (art. 1.028, Código 
Civil); b) retirada ou direito de recesso (arts. 1.029 e 1.077, 
Código Civil); c) liquidação de cotas do sócio devedor (art. 
1.026, Código Civil); e d) exclusão de sócio (arts. 1.004, 
1.030 e 1.085, Código Civil).

Sobre a hipótese de morte de sócio, dispõe o referido 
art. 1.028: 

no caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua 
quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferen-
temente; II - se os sócios remanescentes optarem 
pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo 
com os herdeiros, regular-se a substituição do 
sócio falecido. (BRASIL, 2002, Art. 1.028)
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Pela leitura desse artigo, então, como explica Santos 
(2006, p. 30/31), a morte de um dos sócios implica apenas 
na liquidação de suas quotas, salvo se houver disposição 
ao contrário. A regra deixou de ser a dissolução total da 
sociedade. Como consequências, pode haver a transferên-
cia de quotas aos herdeiros e legatários, o pagamento aos 
herdeiros do valor relativo às quotas do sócio falecido, ou 
ainda o que for previsto contratualmente.

Sobre a retirada ou direito de recesso, dispõem os arts. 
1.029 e 1.077, Código Civil: 

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou 
no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da 
sociedade; se de prazo indeterminado, mediante 
notificação aos demais sócios, com antecedência 
mínima de sessenta dias; se de prazo determina-
do, provando judicialmente justa causa. Parágrafo 
único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, 
podem os demais sócios optar pela dissolução 
da sociedade.

Art. 1.077. Quando houver modificação do con-
trato, fusão da sociedade, incorporação de outra, 
ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o 
direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias 
subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio 
do contrato social antes vigente, o disposto no 
art. 1.031. (BRASIL, 2002, Arts. 1.029 e 1.077)

Considerando o preceito constitucional de que “nin-
guém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” 
(BRASIL, 1988, Art. 5º, XX), estabeleceu-se o direito de 
recesso ou retirada, isto é, a possibilidade de retirada indi-
vidual do sócio quando houver divergência, por sua parte, 
de alterações do contrato social, por exemplo. Esse instituto 
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é importante para proteção da minoria e “tende a preservar 
e a pacificar as sociedades” (SANTOS, 2006, p. 16).

Esse direito é irrenunciável, insuscetível de negociação. 
Registra-se que, embora o texto legal não tenha trazido ex-
pressamente a aplicação do direito de recesso no caso de cisão, 
como ela altera o contrato social, permite-se o referido direito 
se for o caso. Quando se fala em transformação, por depender 
do consentimento de todos os sócios em regra, nos termos 
do art. 1.114 do Código Civil, torna-se inviável o exercício 
desse direito (SANTOS, 2006, p. 18). Dispõe o art. 1.114: “A 
transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se 
prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se 
da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, 
o disposto no art. 1.031” (BRASIL, 2002, Art. 1.114).

Na hipótese da liquidação de cotas do sócio devedor, 
importantes as lições do art. 1.026: 

o credor particular de sócio pode, na insufici-
ência de outros bens do devedor, fazer recair a 
execução sobre o que a este couber nos lucros da 
sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquida-
ção. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver 
dissolvida, pode o credor requerer a liquidação 
da quota do devedor, cujo valor, apurado na 
forma do art. 1.031, será depositado em dinhei-
ro, no juízo da execução, até noventa dias após 
aquela liquidação. (BRASIL, 2002, Art. 1.026)

Para o estudo da exclusão de sócios, tema principal 
deste trabalho, importante o conceito de José Marcelo 
Martins Proença (2012, p. 419):

todas as formas de afastamento compulsório de 
um sócio do quadro social, independentemente 
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de sua vontade, pela prática de atos que possam 
pôr em risco a continuidade da empresa diante 
da gravidade do ato lesivo praticado ou por des-
cumprimento de obrigações sociais. A despedida 
de um sócio enquadra-se em uma modalidade 
de resolução da sociedade em relação a ele. Con-
tudo, distingue-se ela de outras modalidades de 
resolução do contrato social, como a dissolução 
parcial em sentido estrito ou a retirada de sócio.

Não se pode confundir saída com exclusão, uma vez 
que esta é compulsória, enquanto aquela significa volun-
tariedade. Como as outras formas de dissolução parcial, o 
instituto da exclusão também está intimamente ligado com 
o princípio da preservação da empresa, uma vez que, ao 
excluir o sócio que coloca em risco a atividade empresária, 
preserva-se a empresa. (PROENÇA, 2012, p. 419/420)

Trazendo um breve histórico sobre a exclusão de só-
cios, com base no trabalho de Proença (2012, p. 420/421), 
ela não vinha contemplada de forma ampla no Decreto 
3.708 de 1919, prevendo apenas a exclusão do sócio re-
misso. Aplicava-se, então, o art. 339 do Código Comercial, 
que exigia justa causa ou causa justificada, com a seguinte 
redação:

o sócio que se despedir antes de dissolvida a 
sociedade ficará responsável pelas obrigações 
contraídas e perdas havidas até o momento da 
despedida. No caso de haver lucros a esse tempo 
existentes, a sociedade tem direito de reter os 
fundos e interesses do sócio que se despedir, 
ou for despedido com causa justificada, até se 
liquidarem todas as negociações pendentes que 
houverem sido intentadas antes da despedida. 
(BRASIL, 1850, Art. 339)
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No início da vigência do Decreto 3.708 de 1919, reco-
nhecia-se a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio 
fundada na justa causa, desde que o contrato social previsse 
essa possibilidade de forma expressa. Caso contrário, apenas 
seria possível a exclusão de forma judicial. Em momento 
posterior, passou-se a admitir a exclusão extrajudicial sem 
previsão contratual, todavia, com a manutenção da justa 
causa. Corroborando esse entendimento, veio o art. 54 do 
Decreto n. 1.800 de 1996:

a deliberação majoritária, não havendo cláusula 
restritiva, abrange também as hipóteses de desti-
tuição da gerência, exclusão de sócio, dissolução 
e extinção de sociedade. Parágrafo único. Os 
instrumentos de exclusão de sócio deverão in-
dicar, obrigatoriamente, o motivo da exclusão e 
a destinação da respectiva participação no capital 
social. (BRASIL, 1996, Art. 54)

Contudo, com o Código Civil de 2002, vieram as 
disposições dos arts. 1.004, 1.030 e 1.085:

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e 
prazo previstos, às contribuições estabelecidas no 
contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, 
nos trinta dias seguintes ao da notificação pela 
sociedade, responderá perante esta pelo dano 
emergente da mora. Parágrafo único. Verificada 
a mora, poderá a maioria dos demais sócios pre-
ferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, 
ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, 
aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no 
§ 1º do art. 1.031.

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 
e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído 



48

judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos 
demais sócios, por falta grave no cumprimento 
de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade 
superveniente. Parágrafo único. Será de pleno 
direito excluído da sociedade o sócio declarado 
falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada 
nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, 
quando a maioria dos sócios, representativa 
de mais da metade do capital social, entender 
que um ou mais sócios estão pondo em risco 
a continuidade da empresa, em virtude de atos 
de inegável gravidade, poderá excluí-los da so-
ciedade, mediante alteração do contrato social, 
desde que prevista neste a exclusão por justa 
causa. Parágrafo único. A exclusão somente po-
derá ser determinada em reunião ou assembleia 
especialmente convocada para esse fim, ciente o 
acusado em tempo hábil para permitir seu com-
parecimento e o exercício do direito de defesa. 
(BRASIL, 2002, Arts. 1.004, 1.030 e 1.085)

Como se verifica na leitura do art. 1.085, exige-se 
cláusula específica no contrato social autorizando a exclusão 
extrajudicial do sócio por justa causa. Embora possa enten-
der isso como contrário à evolução que vinha ocorrendo, 
Proença (2012, p. 421) entende que, sendo interesse dos 
sócios a possibilidade de exclusão extrajudicial, devem eles 
negociar cláusula contratual com essa disposição, como 
forma de proteção ao sócio minoritário.

Mas o que seria a justa causa para ensejar a exclusão 
de um sócio? Caso algum sócio não cumpra com o seu 
dever de colaboração ou lealdade no que tange à socie-
dade, impedindo ou obstaculizando o desenvolvimento 
da atividade, o sócio prevaricador poderá ser expulso por 
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descumprimento de seus deveres. Porém, não é qualquer 
descumprimento de obrigação que gera a exclusão. Proença 
(2012, p. 423) assim explica:

o inadimplemento deve ser suficientemente 
grave, capaz de romper o equilíbrio entre a 
colaboração do sócio e o objetivo comum esta-
belecido pela sociedade, para que se caracterize 
como justa causa. Desse modo, a justa causa deve 
ser entendida como o inadimplemento do dever 
de colaboração do sócio que resulte em efetivo 
prejuízo da atividade social.

Seguindo o entendimento de França (2009, p. 55), a 
mera quebra da affectio societatis não é causa de exclusão. 
Será se ela configurar também quebra grave dos interesses 
sociais e for imputável ao excluendo. Nesse sentido, cita-se o 
julgado do Superior Tribunal de Justiça REsp n. 1129222/
PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi e datado de 
28/06/2011: “para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação 
de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, 
ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra”.

As hipóteses de exclusão de sócio nas sociedades 
limitadas com previsão no Código Civil são as seguintes: 
a) exclusão extrajudicial por justa causa (art. 1.085); b) ex-
clusão judicial por justa causa (art. 1.030); c) exclusão de 
sócio remisso (art. 1.004); d) exclusão de sócio cuja quota 
tenha sido liquidada em razão de execução promovida por 
credor particular desse sócio (art. 1.030, parágrafo único); 
e) exclusão do sócio que tiver as suas quotas liquidadas 
(arts. 1.030, parágrafo único c/c 1.026, parágrafo único); 
e e) exclusão de sócio por incapacidade superveniente 
(art. 1.030).
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Independente da hipótese, a exclusão de sócio cons-
titui drástica medida que só se legitima com a justa causa 
explicada e sempre como ultima ratio. Adamek (2011, p. 
188) assim explica: 

a exclusão configura medida de direito estrito 
e de caráter excepcional que, a parte de su-
jeitar-se aos princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade (obstando, com isso, possa 
ser utilizada por encomenda contra um sócio 
específico, tendo por base condutas idênticas às 
dos demais ou, a fortiori, menos graves que outras 
toleradas ou consentidas no seio social), só se 
legitima desde que atendidos os pressupostos 
(materiais e procedimentais) estabelecidos, de 
maneira cogente, em lei (CC, arts. 1.030 e 1.085) 
e sempre como ultima ratio (cedendo espaço a 
outras medidas capazes de eliminar o problema 
verificado no seio social). 

Não se permite a exclusão, como já explicado, por 
mera vontade da maioria, sem justa causa, sendo nula 
cláusula contratual que pretenda permitir uma exclusão 
de sócio vazia, imotivada. E, na aferição da justa causa, têm 
inteira aplicação os princípios da proporcionalidade e da 
igualdade de tratamento (ADAMEK, 2011, p. 188). 

Passa-se, então, ao estudo dos aspectos polêmicos da 
exclusão de sócios.

2.4. OS ASPECTOS POLÊMICOS DA 
EXCLUSÃO DE SÓCIOS

O tema exclusão de sócios desperta bastante interesse no 
que tange ao Direito Societário por envolver diversos temas 
polêmicos. Para o âmbito deste trabalho, serão abordados os 
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seguintes: a controvérsia quanto a quem seria legitimado ativo 
para ajuizamento da ação de exclusão de sócios; a dúvida 
quanto à necessidade ou não de prévia deliberação dos sócios 
para legitimar a ação de exclusão de sócios e, caso se entenda 
que seja necessário, qual seria o quórum; e se a possibilidade 
de exclusão extrajudicial tornaria carente a ação de exclusão 
por falta de interesse de agir.

2.4.1. Legitimação para a ação  
de exclusão de sócios

O primeiro aspecto polêmico escolhido para este 
trabalho é a questão sobre a legitimação para a ação de 
exclusão de sócios. De acordo com o Direito Processual 
Civil Brasileiro e como bem explicado por José Marce-
lo Martins Proença (2012, p. 429), para a propositura de 
qualquer ação judicial, fundamental a presença de três 
condições: possibilidade jurídica do pedido, interesse de 
agir e a legitimidade.

Sobre a possibilidade jurídica do pedido, procura-se 
identificar se a questão levada a juízo possui respaldo no 
direito material e, como visto, o pedido de exclusão de só-
cios possui amparo legal. Quanto ao interesse de agir, ele é 
representado pelo binômio necessidade/utilidade, havendo 
“quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efeti-
vamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua 
situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe 
uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional” (DINAMARCO, 
2005, p. 305). Notadamente quanto ao interesse de agir, 
deixa-se para ampliar o estudo no item 5.3 deste trabalho, 
considerando que também gera polêmica. 

Finalmente, como última condição da ação, tem-se a 
legitimidade, isto é, “pertinência subjetiva entre o conflito trazido 
a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele” (PROENÇA, 
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2012, p. 429). Quanto à legitimidade passiva de uma ação de 
exclusão de sócios, não resta dúvida ser do sócio excluendo. 
Porém, no que se refere à legitimidade ativa, existe imensa 
divergência doutrinária e jurisprudencial. Proença (2012, 
p. 430) destaca três posições distintas sobre quem pode 
promover a ação: a) somente a sociedade; b) somente os 
sócios; e c) existe um litisconsórcio ativo necessário entre 
sócios e sociedade.

A primeira posição, à qual este trabalho se filia, de 
que a legitimidade ativa para propor a ação de exclusão 
de sócio é unicamente da sociedade, entende que a lei 
somente conferiu aos sócios a faculdade de, por iniciativa 
deles, deliberarem e aprovarem a exclusão, como afirma 
Jean Carlos Fernandes (2015, p. 145). Modesto Carvalhosa 
também diz:

a iniciativa de exclusão judicial de sócio é con-
ferida pela lei aos demais sócios. Note-se, porém, 
que isso não quer dizer que os sócios terão a 
legitimidade para a propositura da ação de ex-
clusão de sócio, pois somente à sociedade é dado 
excluir judicialmente o sócio de seu corpo social. 
Dizer que os sócios terão iniciativa de excluir 
judicialmente outro sócio significa apenas que 
aos sócios majoritários cabe manifestar a vontade 
da sociedade – por meio de deliberação especí-
fica, tomada em reunião ou assembleia –, já que 
a legitimidade ativa para essa ação é unicamente 
da sociedade. (CARVALHOSA, 2005, p. 323) 

Jorge Lobo (2004, p. 248), nesse mesmo sentido, diz 
sobre o tema que “a ação ordinária será proposta pela sociedade 
contra o sócio, após deliberação da maioria”. Edmar Andrade 
Filho (2004, p. 211) também afirma que, “no que tange à 
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pessoa legitimada para ingressar em juízo, esta só pode ser a so-
ciedade”. Importantes ainda as lições de Marcelo Vieira Von 
Adamek (2011, p. 210/214): “se a exclusão é da pessoa jurídica 
da sociedade (...) não se compreende bem por que razão não seja 
(exclusivamente) dela a legitimação ativa para a demanda”.

Todavia, há quem defenda que a legitimidade pro-
cessual para a propositura da ação de exclusão judicial 
de sócios é dos demais sócios e não da sociedade. Esse 
é o entendimento demonstrado no julgado do Tribunal 
de Justiça do Paraná Processo 462759-2, AC 9138, da-
tado de 30/04/2008 e de relatoria do Desembargador 
José Carlos Dalacqua da 18ª Câmara Cível: “a maioria 
dos sócios é que tem legitimidade para requerer a exclusão de 
outro sócio, e não a sociedade”. 

O principal argumento seria o fato de que os litígios 
que têm por objeto a exclusão de sócio estabelecem-se 
no plano interno das relações societárias (PROENÇA, 
2012, p. 430).

Há, ainda, o entendimento de que deve haver um 
litisconsórcio ativo necessário entre sociedade e os sócios 
remanescentes que decidiram pela exclusão do sócio fal-
toso, considerando que o resultado afeta os interesses de 
todos. Adalberto Simão Filho (2004, p. 187) diz o seguinte: 
“como a ação diz respeito a interesses corporativos e dos demais 
sócios, deverá ser tomada por todos, com a inclusão da empresa no 
polo processual, mesmo porque o fato poderá redundar necessária 
apuração de haveres do sócio excluído”. 

Nesse sentido, também, Priscila M. P. Corrêa da Fonse-
ca (2005, p. 122/123), Fábio Ulhoa Coelho (2003, p. 134) e 
Manoel de Queiroz Pereira Calças (2003, p. 107). Citam-se 
também os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, Apelação n. 70025137084-0, de relatoria do De-
sembargador Umberto Guaspari Sudbrack da 5ª Câmara 
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Cível, datado de 15/04/2009 (“no entanto, além da exclusão 
do sócio, as autoras pretendem efetuar a apuração dos haveres, 
razão pela qual se impõe a formação de litisconsórcio ativo entre 
as sociedades e o sócio remanescente.”), e do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, Apelação 0350977-37.2008.8.19.0001, 
de relatoria do Desembargador Nascimento Póvoas da 14ª 
Câmara Cível, datado de 09/06/2010 (“pedido de dissolução 
parcial da sociedade e exclusão dos sócios majoritários por alegada 
perda da affectio societatis. [...] Necessária intimação da sociedade 
empresária em razão de litisconsórcio necessário”).

Em que pesem as posições divergentes, todavia, Jean 
Carlos Fernandes (2015, p. 145) afirma que a legitimação 
apenas da sociedade para propositura da ação de exclusão de 
sócio reforça e atende ao princípio civil da identidade, não se 
podendo confundir as pessoas jurídicas com os seus sócios. 

Importante nesse contexto a citação do art. 600 do 
Novo Código de Processo Civil, no que tange a ação de dis-
solução parcial de sociedade, com destaque para o inciso V:

Art. 600. A ação pode ser proposta: I - pelo 
espólio do sócio falecido, quando a totalidade 
dos sucessores não ingressar na sociedade; II - 
pelos sucessores, após concluída a partilha do 
sócio falecido; III - pela sociedade, se os sócios 
sobreviventes não admitirem o ingresso do es-
pólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, 
quando esse direito decorrer do contrato social; 
IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada 
ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos 
demais sócios, a alteração contratual consensual 
formalizando o desligamento, depois de trans-
corridos 10 (dez) dias do exercício do direito; 
V - pela sociedade, nos casos em que a lei não 
autoriza a exclusão extrajudicial; ou VI - pelo 
sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou 
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companheiro do sócio cujo casamento, união 
estável ou convivência terminou poderá requerer 
a apuração de seus haveres na sociedade, que 
serão pagos à conta da quota social titulada por 
este sócio. (BRASIL, 2015, Art. 600)

José Marcelo Martins Proença (2012, p. 432), inclusi-
ve, diz que não encontra motivos para tamanha celeuma. 
Quando os sócios deliberam quanto à exclusão, eles estão 
deliberando em nome, em prol e no interesse da socieda-
de. A decisão é da sociedade e não dos sócios. Inarredável, 
portanto, que a legitimidade para propor a ação de exclusão 
de sócio é da sociedade e não dos sócios. Proença (2012, 
p. 432) explica:

inúmeros são os argumentos em prol da assertiva. 
Os efeitos da deliberação tomada pelo órgão 
societário (assembleia ou reunião de sócios) 
recaem na pessoa da sociedade. É ela que terá, 
em seu interior, uma modificação estrutural, 
inclusive com a diminuição do seu capital so-
cial. É ela ainda que assumirá a obrigação de 
pagar os haveres do sócio excluído, em caso 
de procedência da ação. Note-se ainda que é 
a sociedade que suporta os prejuízos causados 
pelo sócio excluído.

Pode-se argumentar contrariamente que os sócios 
também serão atingidos, mesmo que indiretamente, pelos 
efeitos da exclusão, como no caso de haver diminuição de 
resultados após a transferência dos ativos para pagamento 
dos haveres. Mas em todas as deliberações também haverá 
influência nos sócios, não sendo esse argumento suficiente 
para serem legitimados ativos na ação de exclusão de sócios.
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2.4.2. Necessidade ou não de prévia 
deliberação societária para a  
propositura da ação de exclusão  
de sócio e quórum

Discute-se, aqui, se há a necessidade ou não de prévia 
deliberação dos sócios para a propositura da ação de exclu-
são de sócio e qual seria o quórum para essa deliberação.

Dispõe o art. 1030 do Código Civil: “Ressalvado o dis-
posto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído 
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, 
por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por 
incapacidade superveniente” (BRASIL, 2002, Art. 1.030). Ao 
interpretá-lo, a doutrina e os tribunais se dividem.

Marcelo Vieira Von Adamek (2011, p. 211) traz essa 
divergência dizendo que há autores, como Arnoldo Wald, 
Alfredo de Assis Gonçalves Neto, Fábio Tokars, Haroldo 
Malheiros Duclerc Verçosa, Idevan César Rauen Lopes, 
Marcelo Fortes Barbosa Filho, Manoel de Queiroz Calças, 
Marlon Tomazette, Modesto Carvalhosa e Plínio Paulo 
Bing, que entendem que a “iniciativa da maioria dos demais 
sócios” do art. 1.030 do Código Civil teria exigido uma 
deliberação dos sócios para legitimar a atuação judicial da 
sociedade. Os que assim entendem diferenciam a iniciativa 
da medida, que é dos sócios, da legitimidade ativa para a 
ação, que é da sociedade.

Outros estudiosos, no entanto, como Fábio Ulhoa 
Coelho, Eduardo Goulart Pimenta, Murilo Zanetti Leal e 
Pedro Sérgio Fialdini Filho, entendem que no art. 1.030 
do Código Civil não se teria exigido nenhuma deliberação 
para a propositura da ação de exclusão, mas os sócios tam-
bém seriam legitimados ativos para a ação, entendimento 
não adotado neste trabalho, como já explicado.
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Mas qual seria o quórum para a deliberação dos só-
cios? Pode ser discutido se os votos seriam computados 
“por cabeça” (por sócio) ou pelo capital social. Adeptos do 
primeiro entendimento fazem uma interpretação literal do 
art. 1.030, que fala em maioria dos sócios e não maioria do 
capital social. Todavia, ao lado da hermenêutica que desa-
conselha interpretações somente literais, deve-se observar 
o art. 1.010 também do Código Civil: “Quando, por lei ou 
pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios 
da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, 
contados segundo o valor das quotas de cada um” (BRASIL, 
2002, Art. 1.010).

Nesse sentido, inclusive, o enunciado 216 da III Jor-
nada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 

Arts. 999, 1.004 e 1.030: O quórum de delibe-
ração previsto no art. 1.004, parágrafo único, e 
no art. 1.030 é de maioria absoluta do capital 
representado pelas quotas dos demais sócios, 
consoante a regra geral fixada no art. 999 para 
as deliberações na sociedade simples. Esse en-
tendimento aplica-se ao art. 1.058 em caso de 
exclusão de sócio remisso ou redução do va-
lor de sua quota ao montante já integralizado. 
(AGUIAR JÚNIOR, 2012, Enunciado 216)

Todavia, se houver empate, ai sim se observa o número 
de sócios que votaram, “por cabeça”, conforme previsto 
no §2º do art. 1.010 já citado: “prevalece a decisão sufragada 
por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, 
decidirá o juiz” (BRASIL, 2002, Art. 1.010, §2º).

Por fim, sobre esse tópico, Marcelo Vieira Von Adamek 
(2011, p. 213) diz ser claro que não se computa para o quó-
rum da deliberação a parte do sócio excluendo, possibilitando 
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que a maioria possa ser excluída pela minoria, afinal a maioria 
também pode cometer faltas graves. Pode-se extrair esse 
entendimento da expressão “demais sócios” do art. 1.030, 
entendimento já afirmado no julgamento do Tribunal de 
Justiça do Paraná AC 0404136-9, de relatoria do Desem-
bargador Renato Braga Bettega e julgado em 25/06/2008:

o apelante assevera que na hipótese de aplica-
ção do art. 1.029, do Código Civil, haveria a 
ilegitimidade passiva, porquanto a ação deveria 
ser proposta contra a sociedade, e não contra o 
sócio. Caso incida o art. 1.030, do Código Civil, 
a legitimidade seria da sociedade e por iniciativa 
da maioria dos sócios. Conforme anteriormente 
exposto, a demanda encontra-se balizada no art. 
1.030, doCódigo Civil. Mas ao contrário do 
suscitado pelo apelante, tal dispositivo determina 
que a “maioria dos demais sócios” é que possui a 
legitimidade para intentar tal espécie de demanda. 
Em outros termos, deve-se excluir a participação 
do sócio que se quer excluir para apurar a maioria.

Sendo assim, Jean Carlos Fernandes (2015, p. 1149) 
afirma que 

em razão do direito fundamental de retirada e da 
proteção aos minoritários, é de se concluir que 
a exigência de deliberação prévia é elemento 
indissociável para a que a medida de exclusão 
judicial seja legítima, porquanto a sua ausência 
impossibilita ao sócio excluindo exercer o di-
reito de recesso, caso queira.

Caso não haja a prévia deliberação assemblear, supri-
me-se o direito de retirada do sócio dissidente. Paulo Lobo 
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(2004, p. 234), inclusive, afirma ser o direito de retirada 
irrenunciável, embora renunciável o seu exercício, sendo 
a norma do art. 1.077 do Código Civil que o assegura 
imperativa, possuindo a seguinte redação: 

quando houver modificação do contrato, fusão 
da sociedade, incorporação de outra, ou dela 
por outra, terá o sócio que dissentiu o direito 
de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subse-
qüentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do 
contrato social antes vigente, o disposto no art. 
1.031. (BRASIL, 2002, Art. 1.077)

Além disso, importante o fundamento constitucional 
de que ninguém é obrigado a se manter associado, como 
disposto no art. 5º, inciso XX, da Constituição da Re-
pública de 1988: “ninguém poderá ser compelido a associar-se 
ou a permanecer associado” (BRASIL, 1988, Art. 5º, XX). 
Sérgio Botrel (2009, p. 112) completa que, ao admitir 
que a finalidade do Direito Privado seja concretizar e/ou 
conciliar a realização dos direitos fundamentais, “o direito 
de recesso há que ser interpretado como um mecanismo de con-
cretização do direito fundamental de não permanecer associado 
(direito da livre associação).”

Quanto à exclusão de sócio de sociedade com 
apenas dois sócios, Amadek (2011, p. 214) entende ser 
plenamente possível a ação de exclusão de sócio, mas 
o remanescente haverá de reconstituir a pluralidade de 
sócios no prazo de 180 dias, nos termos do art. 1.033, 
inciso IV, Código Civil: “dissolve-se a sociedade quan-
do ocorrer: [...] IV - a falta de pluralidade de sócios, não 
reconstituída no prazo de cento e oitenta dias” (BRASIL, 
2002, Art. 1.033, IV).
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2.4.3. A possibilidade de exclusão  
extrajudicial repele ou não  
a exclusão judicial?

Finalmente, o terceiro aspecto polêmico escolhido 
para este trabalho é se, havendo previsão no contrato social 
de exclusão extrajudicial fundada em falta grave, poderiam 
ou não haver a propositura de ação judicial de exclusão 
de sócios.

Para Priscila M. P. Corrêa da Fonseca (2005, p. 102), é 
manifesta a falta de interesse de agir de ação para exclusão 
de sócio quando o contrato social prevê o procedimento 
extrajudicial. José Marcelo Martins Proença (2012, p. 429) 
segue o mesmo entendimento. Nesse sentido, encontra-se, 
por exemplo, o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo 
ACi 261.899.4/0-00, realizado pela 10ª Câmara de Direito 
Privado, sendo a Relatora a Desembargadora Testa Marchi 
e datado de 21/03/2006: 

sociedade por cotas de responsabilidade limitada 
exclusão de sócio por justa causa deliberação 
do cotista majoritário dissensão séria em razão 
de suposta prática de atos temerários e conse-
qüente quebra de “affectio societatis” sentença 
que extinguiu o feito, sem exame do mérito, 
por falta de interesse processual manutenção. 
Apelo improvido.

Todavia, Marcelo Vieira Von Adamek (2011, p. 209) 
pensa de forma oposta, dizendo o seguinte:

não há, a nosso ver, a propalada carência de ação. 
Não fosse a literalidade da regra do art. 1.085 
do Código Civil – na qual restou claramente 
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‘ressalvado o disposto no art. 1.030’ e, portanto, 
poder-se-ia dizer, o recurso alternativo à via da 
ação judicial –, a verdade é que, em primeiro 
lugar, a propositura da ação de exclusão não 
traz nenhum prejuízo ou limitação de ordem 
processual ao excluendo (que, muito pelo con-
trário, tem assegurado o pleno exercício do 
contraditório e da ampla defesa em juízo, antes 
da consumação de qualquer ato expulsório); 
se alguém teoricamente é ‘prejudicado’ pelo 
recurso à via judicial, são a sociedade e os sócios 
remanescentes, e só.

Além desse aspecto, Amadek (2011, p. 209/210) afir-
ma que a aferição do interesse de agir não pode se dar de 
forma tão estreita. Ainda que caiba a exclusão extrajudicial, 
os sócios podem entender ser melhor o ajuizamento da 
ação pelos mais diversos motivos, como depender de mais 
provas a caracterização da falta grave, ou por se buscar uma 
segurança maior na decisão, considerando que a falta grave 
pode não estar bem delineada.

Dessa forma, este trabalho entende conforme as ex-
posições de Amadek, uma vez que não há prejuízos para 
o sócio excluendo. Caso a exclusão do sócio se dê de 
forma extrajudicial e tenha algum problema posterior, 
pode ocorrer a reintegração do sócio com o pagamento 
de todos os lucros e benefícios distribuídos no período, 
além de eventual indenização por danos morais. Portanto, 
pode haver interesse de agir quando se busca diretamente 
a atuação do Poder Judiciário nesse caso. O caminho será 
mais longo, mas isso não torna carente a ação.

Raciocínio análogo pode ser desenvolvido quando 
os Tribunais autorizam a propositura de ação de cobrança 
já havendo título executivo extrajudicial. Ora, nesse caso 
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também se opta por um caminho mais longo, mesmo ha-
vendo uma opção mais rápida. Nesse sentido, o julgado do 
Superior Tribunal de Justiça REsp 650.441-RJ, de Relato-
ria do Ministro Mauro Campbell, julgado em 19/08/2008: 
“a obrigação lastreada em título extrajudicial pode ser exigida 
pela via ordinária, o que enseja até situação menos gravosa para o 
devedor, pois sua defesa pode ser exercida com maior amplitude”.

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exclusão de sócios, que envolve todas as formas de 
afastamento compulsório de um sócio do quadro social, 
ainda que contra sua vontade, está diretamente relacionada 
à preservação das atividades empresárias, essenciais para o 
desenvolvimento de toda a sociedade. 

A princípio, pode-se estranhar o fato da dissolução 
parcial de uma sociedade por meio da exclusão de um 
sócio ser justamente para efetivar a continuidade da em-
presa, mas a exclusão, como analisado, não é imotivada, 
necessitando da prática de atos que possam colocar em 
risco a continuidade da empresa diante da gravidade do ato 
praticado ou por descumprimento de obrigações sociais. 
Ora, exclui-se o sócio justamente para que as atividades 
empresárias possam continuar.

Apenas por essa análise, já se percebe a importância 
desse instituto, mas o legislador não andou bem e deixou 
margem para algumas controvérsias quanto ao tema em 
debate, como: quem seria legitimado ativo para ajuizamento 
da ação de exclusão de sócios; se seria necessário ou não 
a prévia deliberação dos sócios para legitimar a ação de 
exclusão de sócios e, caso se entenda que seja necessário, 
qual seria o quórum; e se a possibilidade de exclusão ex-
trajudicial tornaria carente a ação de exclusão por falta de 
interesse de agir.
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Sobre a questão da legitimidade ativa, este trabalho 
adotou o posicionamento de que seria apenas da sociedade, 
afinal os efeitos da deliberação tomada pelo órgão societá-
rio recaem na pessoa da sociedade, que é quem terá uma 
modificação estrutural com a exclusão, inclusive com a 
diminuição do seu capital social. É a sociedade que assumirá 
a obrigação de pagar os haveres do sócio excluído, quem 
suporta os prejuízos causados pelo sócio excluído. Embora 
haja o argumento de que os sócios também serão atingidos 
pela decisão, eles são atingidos indiretamente por todos os 
atos da sociedade e, permitir que eles sejam legitimados 
ativos também, é violar o princípio civil da identidade, que 
distingue a pessoa jurídica dos sócios.

Quanto à necessidade ou não de prévia deliberação 
dos sócios para legitimar a ação de exclusão de sócios, 
este trabalho também entende que o art. 1.030 do Código 
Civil é claro quando diz “iniciativa da maioria dos demais 
sócios”, sendo necessária essa prévia deliberação. Esse 
ponto ainda gera dúvidas sobre o quórum, se os votos 
seriam computados “por cabeça” ou pelo capital social. 
Se fizer uma interpretação literal seria “por cabeça”, mas 
se observar uma interpretação sistêmica, principalmente 
com a leitura do art. 1.010 do Código Civil, fica claro 
que os votos devem ser computados pelo capital social. 
Esse é inclusive o entendimento demonstrado no enun-
ciado 216 da III Jornada de Direito Civil do Conselho 
da Justiça Federal.

Por fim, se a previsão contratual de exclusão extra-
judicial repele ou não a possibilidade de exclusão judicial, 
observada a condição de ação de interesse de agir. Ocorre 
que a aferição do interesse de agir não pode se dar de for-
ma tão estreita. Ainda que caiba a exclusão extrajudicial, 
os sócios podem entender ser melhor o ajuizamento da 
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ação pelos mais diversos motivos, além de que escolher 
um caminho mais longo não prejudica o sócio excluendo.
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3
O DIREITO COMO GARANTIA: 
Uma perspectiva liberal sobre a 
expansão dos direitos

Frederico Yokota Choucair Gomes1

3.1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho analiso a expansão dos direitos e a 
consequente concentração do poder nas mãos do Estado 
pela ótica liberal, considerada esta como uma doutrina de 
resistência do indivíduo frente ao abuso do poder, ou seja, 
um drama de liberdade. 

Para tanto, apresento o Direito como fenômeno social 
que possui como característica essencial a bilateralidade 
atributiva, que por sua vez implica a exigibilidade e a 
coercibilidade, nos termos desenvolvidos por Miguel 
Reale. A partir dessa concepção, exponho em linhas 

1 Advogado. Mestrando em Instituições Sociais, Direito e Democracia 
pela FUMEC. LL.M em Direito Empresarial pela FGV.  Graduado 
em Direito pela UFMG. Contato: frederico@yokota.adv.br
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gerais a teoria desenvolvida por Olavo de Carvalho, que 
considera o direito como uma espécie de garantia do 
exercício de um poder, diferenciando nele os elementos 
das reciprocidades diretas e indiretas e a formação de um 
sistema de hierarquia de poderes.

Ao final, apresento as quatro classificações de liberdade 
sistematizadas por José Guilherme Merquior e, partindo dos 
conceitos de liberdade negativa e positiva desenvolvidos 
por Isaiah Berlin, argumento que a expansão ilimitada de 
direitos, por meio de uma dialética nefanda, é ela mesma 
causa e efeito de uma importante deformação no conceito 
e na ideia de liberdade, que passa a significar, concretamente, 
a concentração de poder nas mãos do Estado.

3.2. A BILATERALIDADE ATRIBUTIVA E  
O DIREITO COMO GARANTIA

Uma característica essencial do Direito, que o diferen-
cia da moral e dos costumes, é o que Miguel Reale deno-
mina bilateralidade atributiva. Para entender esse conceito 
é interessante notar que o Direito é um fenômeno social, 
pois surge e subsiste somente na sociedade – isto é, com 
o próprio homem.  Com efeito, Aristóteles já dizia que o 
ser humano é, por natureza, social.2

Nesse sentido, o fenômeno jurídico nunca implica 
somente um indivíduo, o que traz à relação jurídica o neces-
sário caractere da bilateralidade3. No entanto, falar somente 

2 Aristóteles (2014, p. 58), 1097b10, em Ética a Nicômaco.
3 A bilateralidade, segundo Luiz Vergilio Dalla-Rosa (2000, p. 73), 

“quer apenas significar que não existe possibilidade de entender-se a exis-
tência de um direito sem a correspondente atribuição de obrigação a outrem. 
E mais, esta obrigação não existe ou condiciona-se em função exclusiva da 
pretensão anterior, mas carrega em si uma pretensão reversa que a identifica 
como obrigação jurídica. Se tomarmos o exemplo do credor que deseja haver 
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em bilateralidade não distingue o Direito, pois o elemento 
social está presente na totalidade das ações humanas4 - na 
política, na ética, na religião, na arte, na economia, dentre 
tantas outras possibilidades criativas do espírito humano.

O que diferencia o Direito não é, conseguintemente, 
sua bilateralidade, mas sim o elemento objetivo da relação, 
que a torna jurídica na medida por transcender os próprios 
indivíduos que a compõem. A objetividade, originada de 
um valor também objetivo, implica que a relação jurídica 
é transubjetiva e não pode ser arbitrada individualmente 
por um único sujeito da relação5.

Desta objetividade extrai-se a atributividade, que pode 
ser entendida como a imputação de pretensões aos in-
divíduos implicados na relação jurídica, pretensões estas 
dotadas de exigibilidade. Daí que, como afirma Miguel 
Reale (2002a, p. 692), “da atributividade decorre a exigibilidade 

seu crédito, seria impossível pensar num direito deste credor sem a correspon-
dente obrigação de saldar a dívida conferida ao devedor. Ou seja, o direito 
do credor somente existe na medida em que um devedor esteja obrigado a 
corresponder ao direito pretendido”.

4 Como expõe Miguel Reale (2002a, p. 690): “O ‘social’ é, em verdade, 
um elemento constitutivo do ‘humano’, de tal modo que bilateral é toda a 
vida prática, todo o campo da conduta humana e de suas normas. A asserção 
corrente de que o homem é um ‘animal político’ ou um ‘ser social’ deve ser 
tomada em toda a sua plenitude, para corrigir-se o equívoco de pensar que 
estamos situados na sociedade como peças sobre um tabuleiro, quando na 
realidade ‘somos a sociedade’, ou a ‘sociedade é em nós’. Daí a outra verdade 
de que não existimos, mas coexistimos, em uma bilateralidade inerente à 
nossa personalidade social, visto como quem diz espírito diz alteridade”.

5 Sobre o elemento objetivo da relação jurídica, Norberto Bobbio 
(2007, p. 19) narra que Giorgio Del Vecchio afirma a intersubjeti-
vidade da ação jurídica, da qual deriva a definição do direito como 
uma coordenação objetiva do agir, implicando em um conjunto 
de relação entre sujeitos, de maneira que se um tem o poder de 
realizar certa ação, outro tem o dever de não impedi-la.
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e desta a coercibilidade. [...] Em suma, o Direito é coercível, porque 
é exigível, e é exigível porque bilateral atributivo”. Assim, a bila-
teralidade atributiva é “uma relação objetiva que, ligando entre 
si dois ou mais seres, lhes confere e garante, de maneira recíproca 
ou não, pretensões ou competências”.

Partindo do conceito de bilateralidade atributiva, é 
possível inferir que um elemento essencial à relação jurídica 
é a garantia, erigida na constatação de que um resultado 
concreto e prático pode ser obtido daquele liame. É a fonte 
da segurança jurídica: a certeza que o indivíduo possui 
de que a pretensão que lhe foi atribuída bilateralmente é 
exigível, assegurada que está pela coercibilidade.

Até aí identifiquei que a filosofia de Miguel Reale 
aponta a bilateralidade atributiva como elemento di-
ferenciador e essencial ao Direito, presente em toda e 
qualquer relação jurídica. Mais que isso, que desta bila-
teralidade atributiva advém o elemento da exigibilidade 
da pretensão jurídica.

Posso evoluir nesta análise para dizer que a exigibi-
lidade da pretensão é um poder, na medida exata em que 
significa a possibilidade de ação de um indivíduo influenciar 
ou determinar o comportamento de outro6 – possibilidade 
concreta, real, de cunho prático. Um direito7 seria, portanto, 

6 Na definição de Luiz Vergilio Dalla-Rosa (2010, p. 16): “pode-se concei-
tuar o poder como sendo, em sentido geral, a possibilidade concreta de ação, ou 
seja, a transformação (modificação) deliberada e desejada do estado das coisas. 
Já numa redução ao campo político-social, o poder reveste-se da possibilidade 
de atuar e determinar os atos e as reações de outra pessoa14 (obediência). Ou 
seja, ter poder é ser, por vontade própria, causa das ações alheias”.

7 A expressão direito é polissêmica. Sobre as suas várias definições, v. 
Cézar Fiuza (2010, p. 3-6 e 13-23) e Miguel Reale (2002b, p. 61-
64). Assumo neste trabalho o “Direito” como a unidade que contém 
todo o fenômeno jurídico, e “direito” como este fenômeno aplicado 
aos indivíduos – aproximando-se, assim, de um conceito de direito 
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a garantia de um indivíduo ao exercício deste poder, por 
meio da coercibilidade.

Partindo desta constatação é possível compreender o 
fenômeno jurídico em uma diferente perspectiva, como 
um sistema de poderes, e não de normas. Esta estruturação, 
nas linhas gerais que apresentarei aqui, foi desenvolvida 
inicialmente por Olavo de Carvalho (1998), mas acrescento 
algumas observações próprias.8

Sob a ótica de um sistema de poderes, direito e garantia 
não se distinguem9, mas são uma mesma realidade vista em 

subjetivo normalmente utilizado pela doutrina, entendido como a 
faculdade atribuída a um sujeito. Não há, porém, oposição entre as 
duas expressões, pois o Direito, enquanto expressão concreta, é os 
direitos, e os direitos formam o Direito.

8 Adoto esta perspectiva arbitrariamente, como opção ao desenvol-
vimento deste estudo, sem esquecer que se trata somente de um 
ângulo sob o qual o fenômeno jurídico pode ser observado. Tradi-
cionalmente, ao menos no Brasil, estudamos o fenômeno jurídico 
em uma visão Kelseniana e positivista, ou seja, desde o ponto de vista 
da norma. As duas visões não são opostas, mas se complementam, 
como, nas palavras de Norberto Bobbio (2000, p. 239), “duas faces 
da mesma medalha”. Isso porque o poder, na teoria geral do direito, 
significa poder de produzir e aplicar as normas. Uma visão muito 
consagrada, também, é a da teoria tridimensional do direito, de 
Miguel Reale (2002b, p. 64-68), que conjuga, no fenômeno jurídico, 
fato, valor e norma, que coexistem numa unidade concreta. Sob esse 
prisma, o poder deriva da norma e a constitui, na medida em que 
ela representa a “ordenação bilateral-atributiva de fatos segundo valores”.

9 A doutrina jurídica tradicional distingue, de forma técnica, direito 
e garantia, como expõe Paulo Bonavides (2008, p. 525-529). Em 
linhas gerais, os direitos representam, por si, certos bens ou valores, 
enquanto as garantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens. 
Esta distinção sem dúvida faz sentido conceitualmente. Porém, sob a 
perspectiva da existência concreta do direito, não é possível fazê-la, 
pois o direito existe concomitante à garantia – tanto o mais quando 
buscamos analisar o fenômeno jurídico pela ótica do exercício do 
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momentos diferentes. Com efeito, o direito é um compro-
misso, que passa a ser garantia quando é dotado de meios 
concretos para seu cumprimento. A essência de um direito, 
sua verdadeira substancialidade, é a promessa de sua garantia. 

Olavo de Carvalho (2008) afirma que “o direito é, pois, 
uma espécie de garantia – de garantia do exercício de um poder 
– e nada mais”. Se o direito é uma espécie de garantia do 
exercício de um poder, devemos identificar a que tipo de 
poder ele se refere e como ele se diferencia das demais 
espécies de garantia. 

A começar pela primeira questão, é possível classificar 
os diferentes tipos de poderes como ideológico, econômico 
e político, como feito por Norberto Bobbio (2000, p. 221). 
Neste arranjo, o poder garantido em uma relação jurídica é 
o poder político, pois este é soberano e se caracteriza pelo 
uso da força, o que chamamos de coercibilidade. Nesse 
sentido, diferencia-se e subjuga os poderes econômico e 
ideológico. Por isto Norberto Bobbio (2000, p. 232) afirma 
que “a ordem jurídica é o produto do poder político”.10

Por sua vez, o direito se diferencia das demais espécies 
de garantia pela presença dos elementos da reciprocidade 
e da socialidade.11 

poder. Nas palavras de Luiz Vergilio Dalla-Rosa (2010, p. 22), daí a 
ideia da “separação constitucional entre direitos e garantias não passar de 
uma maneira formal e subliminar de fazer entender que nem todo direito 
proclamado existe realmente de fato”.

10 Miguel Reale (2002b, p. 71), por sua vez, afirma que “o Direito, como já 
dissemos varias vezes, é de tal natureza que implica uma organização de poder”.

11 A meu ver, estes dois elementos podem ser extraídos do conceito, 
já repassado, da bilateralidade atributiva, embora de forma implícita 
e sem contornos exatos. Nesse sentido, v. nota 12. A bilateralidade 
atributiva pode ser também colocada como um terceiro elemento 
diferenciador do Direito, como o faz Luiz Vergilio Dalla-Rosa 
(2000, p. 76).
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Olavo de Carvalho (1998) divide a reciprocidade em 
duas diferentes espécies. A primeira, estritamente bilateral e 
horizontal, é denominada reciprocidade direta, e implica 
um direito e uma obrigação simétricos. Em uma simples 
relação creditícia, o vendedor tem o direito de receber o 
dinheiro do comprador e este, por sua vez, tem a obriga-
ção de pagar ao vendedor. Há uma reciprocidade direta na 
medida em que o direito e a obrigação se relacionam em 
uma proporção matemática exata.12

A segunda espécie, denominada reciprocidade in-
direta, se realiza através de uma complexa rede de obri-
gações e direitos que compõem o ordenamento jurídico 
verticalmente. Pegando o exemplo da relação creditícia, 
caso o comprador não pague o vendedor, este poderá 
exigir tal pagamento pela via judicial, requerendo ao Juiz 
que ponha em ato o elemento da coercibilidade. O Juiz 
tem a obrigação de agir, mas também o cidadão tem a 
obrigação de garantir ao Juiz os meios de sua ação (seu 
poder), reconhecendo-o como legítimo e sustentando-o 
através do pagamento de tributos. Esta relação jurídica entre 
cidadão-Juiz contém também um direito e uma obrigação 
que, porém, se relacionam de forma indireta, pois o direito 
não guarda uma proporcionalidade direta com a obrigação13. 
Olavo de Carvalho (1998) sumariza:

12 Se tenho o direito a receber R$ 100,00 de uma pessoa, esta pessoa 
tem a obrigação de pagar-me R$ 100,00, nem mais, nem menos. 
Quando o direito/obrigação não puder ser exatamente mesurado 
quantitativamente, o problema da justiça será estabelecer uma 
equivalência de qualidades que, no entanto, buscará esse equilíbrio 
matemático ideal.

13 Se o cidadão contribui para o sistema de saúde com R$ 100,00 por 
ano por meio do pagamento de seus impostos, ele poderá ter o direito, 
e o Estado terá a obrigação, de custear-lhe um tratamento de R$ 
100.000,00, caso o cidadão necessite – daí a dita desproporcionalidade.
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Se a reciprocidade direta consiste em equiva-
lência e nivelamento, a indireta, ao contrário, 
consiste precisamente em diferenças e desníveis 
que não podem ser compensados um a um e 
que, à medida que se sobe de plano a plano 
na ordem da complexidade e abrangência das 
relações sociais, vão aumentando conforme as 
quantidades cada vez maiores de poder neces-
sárias a dar garantias aos direitos de grupos cada 
vez maiores de pessoas, de modo que só se pode 
reencontrar algum tipo de unidade, equivalência 
ou proporção no nível último, isto é, no nível do 
sistema total, da vida jurídica de toda a sociedade.

Assim, a reciprocidade direta, embora se constitua em 
uma relação estritamente bilateral, subsiste enquanto haja a 
reciprocidade indireta. Esta pode ser encarada como a rede 
complexa de direitos e obrigação que garante o elemento 
da atributividade às relações bilaterais. Dalla-Rosa afirma 
(2000, p. 76-77):

A completude formada por estes dois aspectos da 
reciprocidade é que garantem o funcionamento 
e vigência do sistema jurídico, na medida em que 
relacionando direitos abstratos em meio à equi-
valência, a reciprocidade horizontal realize-se na 
organicidade proporcionada pela reciprocidade 
vertical, que perderia seu sentido não fosse a 
possibilidade de assegurar a oportunidade dos 
membros da sociedade em suas relações sociais 
de reciprocidade horizontal.

A socialidade do Direito pode, então, ser daí infe-
rida: o direito só existe dentro do sistema jurídico que 
contém a totalidade de garantias e obrigações vigentes 
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na sociedade, ou seja, o direito só existe como conjun-
to – o que nos retorna à constatação do Direito como 
fenômeno social.14

A questão, porém, é, sendo o direito uma garantia de 
exercício de um poder, como se provê esta garantia?

Segundo Olavo de Carvalho (1998), o poder só pode 
ser garantido por outro poder mais forte, que dele seja 
independente e preexistente. Voltando ao conceito de re-
ciprocidade, a um direito corresponde uma obrigação de 
garantia desse direito. O titular desta obrigação possuirá 
necessariamente um poder superior àquele do titular do 
direito. Como esta obrigação é também ela um direito, de-
verá ser garantida por outro poder, preexistente e superior, 
levando a uma regressão infinita. 

Esta regressão infinita, porém, não ocorre, porque a 
reciprocidade indireta significa que, “para que exista direito 
é necessário que, se não sempre, ao menos em certos casos, o 
titular de um direito seja também titular da obrigação de ga-
rantir por sua vez a alguém o exercício do poder necessário a 
lhe garantir esse direito” (Olavo de Carvalho, 1998). Assim, 
os cidadãos têm direito à proteção policial, na medida 
em que se obrigam a garantir à autoridade policial o 

14 Por isso afirmo que a bilateralidade atributiva contém essa perspec-
tiva de forma implícita. Ela expressa que o Direito jamais se encerra 
em um indivíduo, mas se estende como liame entre dois ou mais 
polos, atribuindo-lhes pretensões proporcionais, exigíveis na medida 
em que são garantidos por uma ordem objetiva – a rede constitutiva 
do próprio sistema jurídico. O elemento objetivo da bilateralidade 
atributiva implica que a relação jurídica seja transubjetiva, isto é, 
transcenda os indivíduos daquela relação. Transcendendo a relação 
jurídica específica, e sendo originado por um valor objetivo, que 
por definição é partilhado por uma sociedade, temos constituída a 
característica de socialidade do direito.
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livre exercício de suas funções, pagando os impostos 
que a sustentam.

A partir daí, a reciprocidade pode ser também enten-
dida sob a ótica da legitimação do poder, na exata medida 
em que o direito justifica o exercício do poder político. 
Isto é, uma relação de poder, para que se qualifique como 
uma relação jurídica, precisa ser recíproca, implicando a 
aceitação e garantia bilateral da legitimidade do próprio 
poder que a garante. Como afirma Norberto Bobbio (2000, 
p. 234-235): 

Apenas a referência a um princípio de legi-
timação faz do poder de impor deveres um 
direito e da obediência dos destinatários da 
imposição um dever, transforma uma rela-
ção de mera força em uma relação jurídica. 
Rousseau escreveu: “O mais forte nunca seria 
suficientemente forte para ser sempre o senhor 
se não transformasse a sua força em direito e 
a obediência em um dever”.

Um poder é considerado legítimo quando quem 
o detém o exerce a justo título, e o exerce a 
justo título enquanto for autorizado por uma 
norma ou por um conjunto de normas gerais 
que estabelecem quem, em uma determinada 
comunidade, tem o direito de comandar e de 
ter seus comandos obedecidos.

A reciprocidade indireta é isso: o titular do direito 
garante a outro o exercício de um poder que garanta seu 
direito, e por isso mesmo esse poder reveste-se de legiti-
midade, permitindo o funcionamento de todo o sistema. 
Podemos assim esquematiza-lo:
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Desta feita, o sistema jurídico de poder, apreendido 
como unidade, é a integração coesa da multiplicidade de 
direitos e obrigações, uns subordinados aos outros, cujo 
respeito é devido à sua própria soberania, não existindo 
direito que se sobreponha ao sistema total de direitos e 
garantias que é sua base de efetividade.

Dessa sistemática surge um problema, na medida em 
que o direito, sendo garantia, pressupõe uma estrutura hie-
rárquica que expressa o sistema total de poderes vigentes 
na sociedade15. O mais poderoso garante ao menos pode-
roso o exercício do poder que lhe cabe. Aí já se encontra 

15 O Direito é, pois, duplamente hierárquico, porquanto expresse 
uma hierarquia de poderes e uma hierarquia de normas, em planos 
sobrepostos, mas diferentemente arranjados. A hierarquia de normas 
existe a partir de uma lógica positiva e formal, na qual a norma 
fundamental que sustenta todo o sistema é a Constituição. Porém, 
esta hierarquia de normas não prescinde da efetividade garantida 
por uma hierarquia de poder. A hierarquia de normas, sem o poder 
exercido de fato e de direito, inexiste, pois é mero esquema abstrato. 
Daí que Norberto Bobbio (2000, p. 233) afirme que “a existência 
de uma ordem jurídica depende da existência de um poder político, defi-
nido, exatamente como foi aqui definido, como o poder cujo instrumento 
característico de aplicação é a força física”. A despeito disso, conquanto o 
Direito sirva de base legitimadora ao poder político e este garanta 
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uma hierarquia verificada concretamente, o que é visto no 
esquema acima.

Se o conjunto de reciprocidades indiretas é regido pelo 
princípio da subordinação e unidade vertical, e se a reci-
procidade direta rege-se pela equivalência ou nivelamento, 
há uma contradição entre o sistema jurídico e as relações 
jurídicas horizontais, contradição esta que se eliminaria 
em uma sociedade que produzisse perfeita identidade 
entre a hierarquia vertical de poderes e a igualdade entre 
os indivíduos. Isto é, uma sociedade na qual todos os 
indivíduos possuíssem os mesmos direitos, coinci-
dindo que todos tivessem idêntica possibilidade do 
exercício do poder – o que seria contraditório à ideia 
mesma da estrutura hierárquica que mantém o sistema 
jurídico, e, portanto, à sua lógica interna inescapável. Esta 
condição, absolutamente impossível de ser concretizada, 
corresponderia ao atingimento de um nível supremo de 
perfeição da sociedade e natureza humana, o que de fato 
tornaria irrelevante a existência do Direito16.

Daí que Olavo de Carvalho (1998) conclua que “o 
princípio da igualdade perante a lei, se tomado em sentido literal, 
plano e atomístico, considerando apenas os indivíduos como entidades 
numericamente distintas e qualitativamente idênticas, contradiz a 
idéia mesma de lei como obrigatoriedade concreta de respeitar os 
direitos”. A contradição entre o direito como sistema e o 
direito como norma das relações entre os indivíduos não 
tem solução lógica, pois é elemento constitutivo da vida 

a própria existência do Direito, não há exata coincidência entre 
hierarquia de normas e poderes.

16 Assim coloca César Fiuza (2010, p. 1): “Se o Direito é fator de adaptação 
social, surgido da necessidade de ordem, justiça e segurança, caso a natureza 
humana atingisse nível supremo de perfeição, sem dúvida alguma o Direito 
tenderia a desaparecer”.
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social, posto que cada indivíduo seja ao mesmo tempo todo 
e parte em dois diferentes planos, irredutíveis a um só, o que 
só seria possível na completa identidade entre sua indivi-
dualidade corporal (física-biológica) e seu lugar ou função 
na sociedade, ou seja, uma identidade final entre natureza e 
sociedade. Olavo de Carvalho (1998) finaliza dizendo que:

A justiça como ideal social consiste, portanto, 
apenas em reduzir essa contradição ao mínimo 
tolerável, e não em buscar extirpá-la. Não é 
totalmente exato dizer que a justiça humana é 
imperfeita, pois não há imperfeição em uma coi-
sa ser o que é, e a justiça humana tem a perfeição 
do arranjo provisório e da arte, indefinidamente 
variável e jamais esgotada, e não a da norma 
ideal eterna que ela, de algum modo imita e na 
qual se inspira. Toda tentativa de aproximar a 
justiça humana da perfeição ideal tem resultado 
e resultará necessariamente, seja em demolir 
o sistema de garantias em nome da igualdade 
abstrata, seja em suprimir as garantias em nome 
da preservação do sistema, seja numa alternância 
dessas desses dois males.
Entre outras conclusões práticas que se pode tirar 
disso está a seguinte: a vida da democracia não de-
pende da realização máxima da justiça em sentido 
abstrato, mas do equilíbrio dinâmico e tensional 
entre o ideal de justiça e as exigências concretas 
do sistema que torna possível buscar a justiça.

3.3. UMA PERSPECTIVA LIBERAL

Falar em uma perspectiva liberal é um problema, pois 
liberalismo são muitos. Como ressaltado por José Gui-
lherme Merquior (2014, p. 40), “o liberalismo, um fenômeno 
histórico com muitos aspectos, dificilmente pode ser definido”.
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Este trabalho não é um ensaio sobre liberalismo. Por-
tanto, não vou aqui assumir a ingrata tarefa de defini-lo. 
Vou, porém, admitir deliberadamente como verdadeiro 
que o liberalismo é uma corrente que coloca o indivíduo 
no centro do dilema humano17. As vertentes política e 
econômica do liberalismo situam-se, de uma forma ou de 
outra, como doutrinas contra o abuso de um poder sobre 
o indivíduo18. A perspectiva que ofereço neste estudo, por-
tanto, é esta: o ponto de vista do indivíduo frente, ou 
contra, o abuso de um poder – ou seja, um drama 
de liberdade. Como isto se relaciona ao Direito, e mais 
especificamente à visão do direito como garantia?

Não é possível evoluir nessa análise sem antes falar da 
ideia mesma de liberdade. E, para apresentar os diferentes 
conceitos, ou esferas, que compõem a liberdade do ser 
humano, empresto de José Guilherme Merquior (2014, p. 
47-48) a seguinte classificação, que corresponde ela mesma 
à ordem cronológica de concretização das liberdades ao 
longo da história:

(i) Liberdade como intitulamento, ou seja, liberdade 
frente à opressão como interferência arbitrária;

(ii) Liberdade política, ou seja, de participação nos 
negócios políticos que regem a comunidade;

(iii) Liberdade de consciência e crença, ou seja, de livre 
opinião e manifestações artísticas, culturais e religiosas;

17 Nas palavras de José Guilherme Merquior (2014, p. 44), “há libera-
lismos de harmonias e liberalismos de dissonâncias. Mas, em ambos os casos, 
o liberalismo esposa uma opinião liberal da luta humana”.

18 Estou ciente, é claro, que o liberalismo, nos termos muito genéricos 
aqui colocados, nada difere do conservadorismo.
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(iv) Liberdade de realização pessoal, ou seja, de direção 
individual da vida de cada um.

Todas essas liberdades, sem dúvidas, são garantias ao 
indivíduo, proteções frente o poder – econômico, político, 
ou ideológico.

Porém, é também verdade que todas estas liberdades 
existem como parte do fenômeno jurídico. O que quero 
dizer com isso é que as liberdades pressupõem um direito, 
isto é, você é livre para realizar algo a partir do momento 
em que você tem direito a isso. É natural que assim seja, pois 
o homem só existe em sociedade, em convívio com outros 
homens – ou seja, o homem é situado invariavelmente 
em uma ordem jurídica. Assim, o sistema jurídico garante 
os direitos dos cidadãos, intitulando-os e protegendo-os, 
em tese, de uma interferência arbitrária de terceiros ou do 
próprio Estado; garante a participação no processo polí-
tico-democrático; garante que as crenças e manifestações 
sejam respeitadas; e garante que cada um guie a vida na 
direção que bem entenda19.

Há, porém, um paradoxo na perspectiva do Direito 
como garantidor das liberdades, posto que a um direito 
corresponda o exercício de um poder garantido por ou-
tro poder, superior e preexistente. A forma de garantir as 
liberdades mencionadas, contraditoriamente, implica a 
legitimação de exercício de um poder superior, ou seja, da 
formação mesma de uma hierarquia de poderes. Esta noção 
é contraditória na exata medida em que se perceba que 

19 As liberdades identificam-se com a teoria dos direitos fundamentais. 
Nesse sentido, aponta Paulo Bonavides (2008, p. 560-563) que os 
direitos fundamentais de primeira geração são direitos de liberdade, 
“os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, 
os direitos civis e políticos (...)”.
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a hierarquia de poderes implica que um indivíduo tenha 
mais poder que outro20; e, além disso, que esteja legitimado 
a exercer tal poder em determinadas situações – aquelas 
necessárias a garantir os direitos dos indivíduos.

Até aí parece inevitável que o exercício da liberdade 
pressuponha um sistema de direitos e poderes que a ga-
rantam – uma dialética que a ciência política trata desde 
suas origens. Nenhuma sociedade está livre disso. Proble-
ma maior surge a partir do momento em que a ideia de 
liberdade – considerando as diferentes esferas classificadas 
acima – deforma-se como mera expansão ilimitada de 
direitos. Esta é a questão que vou analisar aqui.

Para começar, constato que o fenômeno da ex-
pansão de direitos referida aqui é um fato notório e 
observável ao longo do desenvolvimento dos Estados 
modernos. Curiosamente, como nota Dalmo de Abreu 
Dallari (2007, p. 252), ele se identifica como uma 
espécie de fortalecimento democrático do governo, 
embora tenda à maior concentração de poder21 - fato 
que tratarei mais à frente.

Este fenômeno é também abordado por Norberto 
Bobbio (2000, p. 256-258), que nota que o desenvolvimen-
to dos Estados modernos caracterizou-se pelo acolhimento 
e regulamentação das várias demandas provenientes da 

20 Em um Estado de Direito, é evidente que nos referimos principal-
mente aos agentes do Estado. São eles que concentram tal poder.

21 Dalmo de Abreu Dallari (2007, p. 252): “O exame das inovações cons-
titucionais mais recentes demonstra que vêm sendo adotadas várias medidas 
tendentes ao fortalecimento do Estado. Para corresponder às novas exigências 
da vida social o Estado vem aumentando suas atribuições, em extensão e 
profundidade, agindo com mais intensidade e mais energia e passando a 
tomar iniciativas, inclusive no campo econômico. Essa nova atitude do Estado 
é que tem sido chamada, talvez sem muita propriedade, de fortalecimento, 
sobretudo porque essas novas atitudes exigem maior concentração do poder”.
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burguesia em ascensão. Assim, “o desenvolvimento da sociedade 
industrial não diminuiu, como acreditavam os liberais que juravam 
sobre a absoluta validade das leis da evolução, as funções do Estado, 
mas fez com que aumentassem em demasia”.

E para finalizar, menciono a existência, talvez sur-
preendente para o leitor que não do meio jurídico, de 
uma contínua expansão de direitos fundamentais que 
ocorre desde o desenvolvimento dos Estados Modernos, 
a ponto de que, hoje, se fale de direitos fundamentais de 
quinta geração. Expõe Paulo Bonavides (2008, p. 560-
593) que os direitos fundamentais de primeira geração 
são aqueles relacionados à liberdade civil e política; os de 
segunda geração, os direitos sociais, culturais, econômi-
cos, coletivos e de coletividades; os de terceira geração, 
aqueles que emergem de temas referentes ao desenvol-
vimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 
patrimônio comum da humanidade, ou seja, direitos 
do gênero humano; os de quarta geração, o direito à 
democracia, à informação e ao pluralismo; finalmente, 
os de quinta geração, o direito à paz.

Embora a expansão de direitos, nominalmente, e a uma 
primeira vista, pareça desejável, ela não é, ao menos pelo 
ponto de vista liberal. Com efeito, ela deforma o próprio 
conceito de liberdade, além de significar, concretamente, 
concentração de poder nas mãos do Estado.

Esta deformação pode ser mais bem entendida se 
apresentados os já consagrados conceitos de liberdade 
negativa e liberdade positiva, desenvolvidos por Isaiah 
Berlin (2002, p. 226-240). 

A liberdade negativa seria aquela em que o indivíduo 
está livre de coerção. Nas palavras de José Guilherme Mer-
quior (2014, p. 50), “a liberdade negativa é sempre a liberdade con-
tra a possível interferência de alguém”. Nesse sentido, a coerção  
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referida pela liberdade negativa é aquela sustentada por 
outros homens, ou seja, não é qualquer tipo de coação ou 
restrição que pode ser encarada como falta de liberdade. Se, 
por exemplo, estou restrito por minhas condições físicas a 
realizar determinadas atividades, não posso dizer que sofro 
coerção ou que estou escravizado por outros homens. A 
minha condição independe deles, é um mero fato da vida. 
Sob essa perspectiva, não posso dizer que não sou livre. Esta, 
talvez, seja a liberdade em seu sentido clássico, considerada 
como um estado de não-impedimento22.

Como é possível imaginar, isso leva ao problema de 
definir as condições nas quais uma situação é fruto da 
interferência do homem. Se não consigo passar em um 
exame vestibular para ingressar em uma universidade, isso 
é devido à falta de capacidade intelectual, advinda da minha 
preguiça em estudar ou da minha própria restrição cogni-
tiva, ou posso adjudicar tal fato a uma coerção, porquanto 
atribua essa circunstância a uma má-educação básica que 
outros deveriam fornecer-me, ou à desigualdade social, ou 
ao racismo? Este é somente um exemplo, dentre muitos 
outros que podem ser citados23. A conclusão é que, como 

22 Assim menciona Norberto Bobbio (2000, p. 279): “Quando falo de 
liberdade segundo a doutrina liberal, uso este termo com a intenção de indicar 
um estado de não impedimento, da mesma forma que, na linguagem comum, 
dizemos que é livre o homem que não está na prisão, a água que corre sem 
barreiras, a entrada em um museu nos feriados, o passeio no jardim público. 
‘Liberdade’ recobre a mesma extensão do termo ‘licitude’ ou esfera daquilo, que 
não sendo nem obrigado nem proibido, é permitido. Como tal, opõe-se a impedi-
mento. Em palavras simples, poderíamos dizer que o que caracteriza a doutrina 
liberal do Estado é a exigência por uma diminuição da esfera das obrigações e 
de uma ampliação da esfera das permissões: os limites dos poderes do Estado são 
demarcados pela esfera, mais ou menos ampla segundo os autores, da licitude”.

23 A desigualdade de condições materiais é o mais notório exemplo. 
Sob o ponto de vista das doutrinas de esquerda, a pobreza é fruto 
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ressaltado por Isaiah Berlin (2002, p. 230), “esse uso do termo 
depende de uma teoria social e econômica particular sobre as causas 
de minha pobreza ou fragilidade”.

Portanto, é válido cogitar que o fenômeno mesmo da 
expansão dos direitos se opera por meio da banalização da 
liberdade, na perspectiva de que inumeráveis situações da 
vida do indivíduo e que ele considera desfavoráveis são 
atribuídas a outros homens24. Dessa forma, criam-se direitos 
para garantir – por meio de uma política estatal – que tais 
entraves à liberdade sejam removidos25.

da falta da liberdade, na medida em que resulta da prática espoliativa 
de outros homens, caracterizando a coerção. Isto, é evidente, gera 
um raciocínio em cadeia a partir do momento em que se adota 
uma visão materialista da história e da própria vida, de modo que 
tudo é fruto dessa desigualdade. Segundo Isaiah Berlin (2002, p. 
230, “é apenas porque acredito que minha incapacidade de obter 
determinado objetivo se deve ao fato de que outros seres humanos 
fizeram arranjos pelos quais sou impedido, enquanto outros não o são, de 
ter bastante dinheiro para pagar o que desejo possuir, que me considero uma 
vítima de coerção ou escravidão”.

24 Evidente que o homem existe em sociedade, e praticamente 
todas as circunstâncias de suas vidas remontam, em última 
instância, a uma influência de outro homem. Mas não é disso 
que se trata aqui.

25 Nos dias de hoje opera-se uma terrível confusão que faz com que se 
entenda que a obrigação moral ou legal de um gera invariavelmente 
o direito de outro. Olavo de Carvalho (2015b, p. 85) bem explica: 
“Todo direito de um implica obrigações para algum outro, mas nem toda 
obrigação que pese sobre alguém gera direitos para quem quer que seja. A 
razão disso é simples e autoevidente: toda e qualquer obrigação moral ou 
legal é relativa porque limitada à disponibilidade de meios, ao passo que um 
‘direito’, uma vez consagrado, é universal e incondicional. Decretado que os 
pobres têm ‘direito’ à ajuda estatal ou privada, a simples inexistência dos 
meios de ajuda-los se torna automaticamente algo como uma ilegalidade 
ou um crime, e a sociedade inteira, quanto mais pobre, tanto mais merecerá 
o rótulo de criminosa, de modo que a pobreza de uns será uma espécie de 
mérito e a de todos, um delito abominável.”
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Mas falta falar sobre o conceito de liberdade positiva. 
Esta, segundo José Guilherme Merquior (2014, p. 50), “é 
essencialmente um desejo de governar-se, um anseio de 
autonomia. [...] a liberdade positiva está relacionada à incor-
poração do controle”. Como autocontrole, ela relaciona-se 
diretamente ao princípio democrático – daí que Norberto 
Bobbio (2000, p. 101-102) denomine a liberdade negativa 
como aquela dos liberais clássicos, e a liberdade positiva 
como aquela dos democratas.  No âmbito da teoria geral do 
direito, a diferença seria que a liberdade negativa coincide 
com o espaço não-regulado das normas imperativas, e a 
liberdade positiva com o espaço regulado, desde que essas 
normas sejam não heterônomas26.

De algum modo, portanto, a liberdade positiva contém 
um sentido de autodeterminação coletiva, não individual. 
Sob o ponto de vista liberal, o problema que daí surge é 
evidente, pois se perde de vista o indivíduo e passa a se 
considerar o todo. A formação da vontade coletiva acima 
do indivíduo no exercício de uma pretensa autonomia da 
coletividade é discurso facilmente utilizável no surgimento 
de regimes autoritários. Trata-se de verdadeira usurpação da 
liberdade do indivíduo sob a intenção nominal de assegurar 
esta mesma liberdade27.

Assim é que, pelos dois fatores mencionados, o con-
ceito de liberdade política, econômica, de consciência 
ou mesmo de realização pessoal materializam-se como 
positivação de direitos garantidos pelo Estado, perdendo 

26 Norberto Bobbio (2000, p. 103): “As duas doutrinas respondem a duas 
perguntas distintas. A primeira: ‘O que significa ser livre para o indivíduo 
considerado um todo em si mesmo?’ A segunda: ‘O que significa ser livre 
para um indivíduo considerado parte de um todo?’”.

27 A esse respeito, v. Isaiah Berlin (2002, p. 238).
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seu significado de valor intrínseco ao espírito humano28. 
Longe disso, porém, as liberdades postas essencialmente 
como direitos passam a ser instrumentos de uma pretensa 
afirmação democrática da busca de uma sociedade justa – o 
que se dá, invariavelmente, por meio da atuação do Estado. 
É, na expressão de Norberto Bobbio (2000, p. 258), a era 
do domínio dos aparatos burocráticos.

Esta mudança opera-se lentamente, mas a partir 
do momento em que a burocracia estatal é presente 
em tantas esferas da vida privada dos indivíduos, como 
já acontece no Brasil, a inversão realiza-se. A liberdade 
não significa mais que sou livre para fazer algo, mas sim 
que posso fazer algo porque tenho o direito de fazê-lo, 
contanto que o Estado me garanta esse direito, devi-
damente regulado29. Os indivíduos passam a necessitar 
que sua ação se exerça na perspectiva de um direito 
garantido pelo Estado, pois deste modo ela é legitimada. 
O indivíduo agora espera que o Estado valide a própria 
existência de sua liberdade.

Assim é operada a inversão da lógica de legitimação 
do poder, fruto de uma pervertida dialética de concessão 
de direitos. 

28 Nesse sentido a exposição de Paulo Bonavides (2008, p. 567), embora 
o autor enxergue a situação positivamente: “Não se pode deixar de 
reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de direitos fundamentais, 
vinculado materialmente a uma liberdade ‘objetivada’, atada a vínculos 
normativos e institucionais, a valores sociais que demandam realização 
concreta e cujos pressupostos devem ser ‘criados’, fazendo assim do Estado 
um artífice e um agente de suma importância para que se concretizem os 
direitos fundamentais de segunda geração”.

29 Não se confunda isso com uma distorção do brocardo jurídico apli-
cável ao princípio da estrita legalidade, qual seja, de “fazer somente 
o que a lei permite”. A diferença é muito mais sutil, e operada 
implicitamente em toda coletividade.
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Sendo o Direito um sistema de poderes, a ampliação 
de direitos leva inevitavelmente a um adensamento das 
linhas que garantem o exercício do poder. É esta a própria 
lógica que sustenta o sistema. Porém, pela mesma lógica, 
o poder é mantido mediante a garantia oferecida por 
aqueles mesmos que se encontram na escala inferior de 
poder. Daí que o estabelecimento desenfreado de direitos 
a diferentes grupos ou à sociedade inteira represente um 
carregamento do sistema jurídico, que fatalmente leva 
à sua exaustão, posto que represente a inserção despro-
porcional e contínua de direitos impossíveis de serem 
garantidos em sua integralidade30.

A ampliação desenfreada de direitos, contrário ao 
que se poderia esperar, gera maior desigualdade, na exa-
ta medida em que exige mais garantias para o exercício 
destes direitos, o que pressupõe a concentração de poder 
nas mãos de alguns poucos – mais precisamente, a buro-
cracia estatal.

30 O exemplo maior é a absoluta incapacidade do Estado brasileiro 
em arcar com todos os direitos sociais previstos na Constituição 
Federal. Esta não é somente uma incapacidade econômica, mas 
também, e especialmente, uma incapacidade política, porquanto 
é impossível se atribua ao Estado a responsabilidade por todos os 
acontecimentos da vida dos cidadãos brasileiros. Olavo de Car-
valho (2015a, p. 382) explica esta lógica perversa: “Nesse quadro, o 
expediente de precipitar a classe política numa crise de auto-inculpação 
surgiu como contribuição habermasiana que o talento brasileiro do improviso 
enxertou na estratégia de Gramsci. Jurgen Habermas, com efeito, ensina 
às esquerdas o preceito da reivindicação impossível, a luta pela promul-
gação de direitos e normas propositadamente idealísticos e impraticáveis; 
reivindicação que, não atendida pelo Estado, gera uma onda de indignação 
moral; e, atendida, precipita uma crise de legitimidade onde o Estado é 
acusado de não cumprir suas próprias leis (...).” A essência dessa tática 
é resumida pela frase pintada nos muros de Paris em 1968: “Seja 
realista: peça o impossível”.
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A expansão de direitos, além da concentração de po-
der, leva invariavelmente à regulação das relações pessoais, 
passando-as do campo moral para o jurídico31. Como 
dito anteriormente, o raciocínio por trás dessa expansão 
perpassa a ideia, intrinsicamente autoritária, de busca por 
uma sociedade justa – conceito que nada descreve32, mas 
é, antes, mera figura de linguagem, uma metonímia. A 
ampliação desenfreada de direitos parece estar relacionada 
a uma marcha civilizacional, como se inevitavelmente a 
história da humanidade caminhasse sempre, e sem retro-
cessos, a uma sociedade mais justa. Como coloca Olavo de 
Carvalho (2012, p. 216):

Isso basta para explicar porque os maiores cri-
mes e injustiças do mundo foram praticados, 
precisamente, em nome da “sociedade justa”. 
Quando você adota como meta das suas ações 
uma figura de linguagem imaginando que é um 
conceito, isto é, quando você se propõe realizar 
uma coisa que não consegue nem mesmo definir, 
é fatal que acabe realizando algo de totalmente 
diverso do que esperava. Quando isso acontece 
há choro e ranger de dentes, mas quase sempre 
o autor da encrenca se esquiva de arcar com suas 
culpas, apegando-se com tenacidade de caran-
guejo a uma alegação de boas intenções que, 

31 César Fiuza (2010, p. 2): “É lógico que o Direito não pode e não 
deve absorver todos os atos e manifestações humanos. Seu escopo 
é apenas o de zelar e promover a segurança e justiça nas relações 
sociais. Assim, não visa ao aperfeiçoamento do homem, de que bem 
se incumbe a Moral”.

32 Sobre o conceito de justiça, César Fiuza (2010, p. 11) pondera: “O 
perigo de defendermos um conceito abstrato, geral e absoluto de justiça é o 
de descambarmos na intolerância, na ingerência violenta nos caminhos que 
outros povos resolvam trilhar”.
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justamente por não corresponderem a nenhuma 
realidade identificável, são o menor analgésico 
para a consciência dos pouco exigentes.

Nesse contexto, surgem dificuldades originadas jus-
tamente pela impossibilidade de garantia de todos esses 
direitos, como explicado acima. Estas dificuldades identi-
ficam-se, genericamente, como a crise do Estado moder-
no, notadamente uma crise de representatividade – que 
de fato existe, mas como uma crise do regime político33, 
impulsionada pela própria lógica de expansão dos direitos. 
Porém, o sintoma leva ao diagnóstico da doença errada e, 
para piorar, dobra-se a dose do remédio para solucionar 
a doença inexistente. É assim, então, que a crise de repre-
sentatividade do Estado moderno traz ampliação dos ditos 
direitos fundamentais de quarta geração. A isso correspon-
deria a “derradeira fase de institucionalização do Estado Social”, 
segundo Paulo Bonavides (2008, p. 571), vinculando-se 
os direitos à democracia e ao pluralismo. “Deles depende a 
concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de 
máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 
no plano de todas as relações de convivência”. 

Em palavras simples, há uma transposição da ideia de 
democracia e representatividade, passando-as do âmbito polí-
tico para todas as outras esferas da vida, tais como programas 
de televisão, esportes, gestão de empresas privadas, e vários 
outros. Daí que se fale em democracia social, democracia 

33 Ou seja, a falta de participação na formação da maioria parlamentar, 
a atuação da classe política que tende à sua própria legitimação e au-
toconservação, bem como a manipulação das decisões parlamentares 
por grupos de pressão de poderosas organizações, como sindicatos, 
associações, partidos e igrejas. Nesse sentido, v. Norberto Bobbio 
(2000, p. 259).
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cultural, democracia sexual, democracia esportiva, democracia 
de gênero, etc. Isso, porém, implica necessariamente a poli-
tização de toda a vida, estendendo, então, o poder político 
como poder ilimitado a todos os domínios da existência. 
Como expõe Olavo de Carvalho (2015b, p. 106):

Pois a transposição da ideia democrática para 
outros campos além do político-jurídico, em vez 
de estender a esses domínios os benefícios que 
a democracia assegura no seu domínio próprio, 
resulta apenas em ampliar o domínio político-ju-
rídico: tudo se torna objeto de lei, tudo fica ao 
alcance da mão da autoridade. Mas a democracia, 
por essência, consiste justamente em limitar o raio 
de ação do governante: estendê-la é destruí-la.
Daí que a vitória mundial da ideia democrática 
traga, consigo, a tentação suicida de tudo demo-
cratizar, que no fim das contas é tudo politizar, 
dando àquele que tem o poder político um 
poder ilimitado sobre todos os outros domínios 
e esferas da vida. (...)
O remédio para os males da democracia não está 
em mais democracia: está em reconhecer que a 
democracia não é o remédio de todos os males.

Chega-se, assim, na monopolização completa do centro 
de poder ao Estado34 e na perversão do próprio significado  

34 Norberto Bobbio (2007, p. 11) “O Estado moderno formou-se por 
meio da eliminação ou da absorção dos ordenamentos jurídicos superiores 
e inferiores à sociedade nacional, mediante um processo que poderia ser 
chamado de monopolização da produção jurídica. Se por poder entendemos 
a capacidade que certos grupos sociais têm de emanar normas de condutas 
válidas para a totalidade dos membros daquela comunidade, e de fazê-las 
respeitar recorrendo até mesmo à força (o chamado poder coativo), a formação 
do Estado moderno caminha pari passu com a formação de um poder coativo 
cada vez mais centralizado, e, portanto, com a supressão gradual dos centros 
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de liberdade que, assumindo um sentido que lhe é antagô-
nico, torna-se uma circunstância de fato, criada, garantida, 
validada e regulamentada pelo Estado. Nesse contexto, a 
expansão da liberdade é a expansão do Estado. O resumo 
final da situação é feito, em poucas palavras, por Olavo de 
Carvalho (2015a, p. 350):

Mas, complicada que seja a sociedade, a dialética 
do poder no Estado moderno é diabolicamente 
simples: incentivados a fazer uso de seus direitos, 
os cidadãos reivindicam mais e mais direitos; os 
novos direitos, ao serem reconhecidos, transfor-
mam-se em leis; as novas leis, para poderem ser 
aplicadas, requerem a expansão da burocracia 
fiscal, policial e judiciária; e assim o Estado se 
torna o mais poderoso e opressivo quanto mais 
se multiplicam as liberdades e direitos humanos.

3.4. CONCLUSÃO

Procurei demonstrar neste trabalho a lógica perversa 
por trás da expansão ilimitada de direitos, uma das principais 
características dos Estados modernos. Apreendido como 
um sistema de poder, o Direito é um esquema complexo 
de direitos e obrigações, que se mantêm em relações de 
natureza horizontal e vertical, estas essencialmente como 
garantias daquelas, representativas, então, de uma hierarquia 
de poder. Esse esquema mental permite compreender que, 

de poder inferiores e superiores ao Estado, o que resultou na eliminação de 
todo centro de produção jurídica que não fosse o do próprio Estado. [...] A 
máxima consciência teórica desse processo é a filosofia do direito de Hegel, 
em que o Estado é considerado o Deus terreno, ou seja, o sujeito último 
da história, que não reconhece nem acima nem abaixo de si nenhum outro 
sujeito, e ao qual os indivíduos e os grupos devem incondicionada obediência”.
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à medida que se concedem direitos, pretensamente a título 
de aumentar a liberdade dos indivíduos, o que ocorre é 
justamente o contrário, ou seja, o acúmulo e expansão 
de poder pelo próprio Estado, por meio de seu aparato 
burocrático. Nesse contexto, a ideia mesma de liberdade é 
comprometida, não sendo mais um elemento do espírito 
humano, mas um direito que somente existe enquanto tal.
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4
O SIMULACRO DO INTERESSE 
PÚBLICO NA REGULAÇÃO 
ECONÔMICA

Umberto Abreu Noce1

4.1.INTRODUÇÃO

Direito e Economia são vistos como ramos do co-
nhecimento dotados de uma estrutura metodológica que, 
ao leigo, parece intransponível. Utilizando-se de uma lin-
guagem encriptada, estas áreas, dada a inegável relevância 
social, são instrumentalizadas pelos detentores do poder 
como forma de afastar a participação social das decisões 
políticas e econômicas. Neste trabalho, apresentaremos a 
forma pela qual as relações de poder, em um contexto de 
democracia representativa, operam como um verdadeiro 
simulacro de modo que, através de falsas dicotomias, legi-
timam um modelo de privilégios econômicos e políticos. 

Neste sentido estabelece-se uma falsa dicotomia entre 
estatismo ou liberalismo econômico que, em verdade, apenas 

1 Mestrando em Direito Público pelo Programa de Pós Graduação 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
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alteram o detentor dos privilégios, mas sempre mantendo o 
interesse social alijado de efetiva participação política. 

Inicialmente apresentaremos as relações existentes 
entre Direito e Economia, demonstrando serem áreas 
intrinsecamente relacionadas. Se o Direito exerce forte 
influência sobre as práticas econômicas, decerto que a 
Economia interfere diretamente em proposições jurídicas. 

Em seguida, serão apresentadas as teorias postas como 
antagônicas, de liberalismo ou estatismo econômico, opor-
tunidade em que exporemos suas características, contradi-
ções e evoluções. 

Ao final, informaremos a inexistência de efetiva di-
cotomia entre estatismo e liberalismo econômicos, que de 
fato somente alteram o detentor dos privilégios, e sempre 
afastado o interesse público, embora seja sob esta ótica que 
se fundamentem. Neste sentido, é apresentado o simulacro 
que legitima estes padrões de dominação, em um modelo 
de democracia representativa, que não permitem a parti-
cipação social nas atividades econômicas. 

Como conclusão, defenderemos a necessidade de as 
decisões econômicas do Estado serem submetidas a escru-
tínio público, de forma a garantir não apenas que os rumos 
econômicos possuam caráter democrático, mas que também 
não sirvam a interesses predominantemente particulares e 
sim ao interesse público. 

4.2. RELAÇÃO ENTRE DIREITO E ECONOMIA 

Imbricadas em uma relação de retroalimentação, Direi-
to e Economia apresentam-se como áreas complementares 
do conhecimento. Enquanto a Economia usualmente foi 
definida como ciência que estuda o ser, o Direito oferta-
va como objeto de estudo o dever ser, quais as regras de 
conduta socialmente desejadas. 
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Se é válida a afirmação de que onde há sociedade há  
Direito, a máxima igualmente se aplica à Economia. Da 
mesma forma que não se vislumbra uma sociedade sem 
regras, não é possível crer em uma comunidade sem tran-
sações de bens. É exatamente neste aspecto que se verifica 
a correlação entre as duas áreas. 

Visto que as normas legais decorrem de convenções 
sociais formadas através de reiterações de usos, as práticas 
econômicas consistem exatamente nestes usos, que também 
formam convenções sociais, mas que podem ser ratificadas 
ou não pelo ordenamento jurídico. Assim, se compreende 
que as condutas regulares – usos – possuem condição de 
interferir na criação do Direito, todavia, admite-se que a 
recíproca é verdadeira (WEBER , 2011). Em outras pala-
vras, da mesma maneira que a reiteração de uma prática 
econômica, já convencionada socialmente, tem o condão 
de “criar” o Direito, a norma legal da mesma forma con-
diciona a atividade mercantil. 

Superada a concepção de uma teoria pura do Direito, 
tornou-se a Economia, concomitantemente à Sociologia, 
instrumento de inserção de cientificidade ao estudo jurídi-
co, através de análises de previsão comportamental da socie-
dade em decorrência da existência ou não de determinada 
norma (COOTER; ULEN, 2010). Neste sentido, deve-se, 
na criação ou aplicação das leis, socorrer-se de conceitos 
econômicos a fim de estabelecer um prognóstico das con-
sequências do ato legal. Por exemplo, são utilizados saberes 
da economia para prever o impacto de determinada sanção 
no comportamento da sociedade ou como uma alteração 
de regras tributárias implicará nas transações econômicas. 

Por outro lado, não há possiblidade, em um contexto 
de legalidade e de complexidade presente nas relações eco-
nômicas, que o agente econômico não inclua o Direito em 
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seus custos de transação. Neste sentido advertem Armando 
Castelar Pinheiro e Jairo Saddi  “as leis são comandos de 
autoridade que impõe custos ou benefícios aos participantes 
de uma transação na economia e que sofrem incentivos 
(Positivos ou negativos) no processo de seu cumprimento.” 
(PINHEIRO; SADDI, 2005, pg 13)

Ampliando o campo de análise, o próprio conceito 
de ordem econômica pressupõe que o desenvolvimento da 
prática comercial seja estruturado em molduras legalmente 
estabelecidas, evitando-se, por conseguinte, o balizamento 
unicamente ancorado na procura do bem estar individual, 
mas sempre considerando a coletividade. A título de exem-
plo, embora preserve a livre iniciativa como princípio da 
ordem econômica, a Constituição da República determina 
que o impulso para tanto deverá ser a justiça social, asseve-
rando o caráter de busca de felicidade coletiva nas práticas 
econômicas, e não apenas dos envolvidos.

Neste sentido, as principais funções do Direito sobre 
as práticas comerciais são garantir o equilíbrio mínimo nas 
relações, sua voluntariedade, bem como a redução do seu 
impacto sobre terceiros. Por fim, e talvez a mais importante 
intromissão das leis sobre as práticas econômicas, consiste 
em decidir o que pode ou não pode ser objeto de alienação.

Com clareza, explicam Robert Cooter e Thomas Ulen:

Além de facilitar as transações comerciais, o 
direito também restringe atividade de negócios. 
Os corpos de leis que restrigem as atividades das 
empresas incluem os delitos civis e crimes, de 
que este livro trata, bem como assuntos que não 
abordamos aqui (principalmente regulamentação 
e tributação). As restrições jurídicas são neces-
sárias para assegurar que as transações sejam 
voluntárias. O furto precisa ser desestimulado, 
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assim como o intercâmbio precisa ser incentiva-
do. As restrições jurídicas também são necessárias 
proteger pessoas afetadas por transações que não 
são partes envolvidas nelas. Assim, na venda de 
um carro, as partes raramente levam em consi-
deração o congestionamento ou poluição do ar 
adicional que essa transação fará outras sofrerem 
(COOTER; ULEN, 2010, Pg 26).

Com efeito, existem bens que o Direito não permite 
que sejam colocados no mercado. Não há defesa razoável 
pela admissão da transação do voto em eleições públicas, 
de produtos de crimes, de órgãos humanos, dentre outros. 
Em suma, há bens que são classificados como inalienáveis, 
e os são pelas mais diversas razões. 

Apresentada a relação entre direito e economia, a 
seguir exporemos as teorias sob as quais são embasadas as 
escolhas legais que interferem no mercado.

4.3. TEORIAS DA REGULAÇÃO 

Não se questiona a característica do Direito conce-
bido como instrumento de regulação das relações sociais, 
estabelecendo normas de conduta desejáveis aos indivíduos 
com o fim de assegurar a maximização do bem estar social. 
Em toda sua amplitude, através de sanções ou não, o Direito 
exerce este papel de regulação.

Neste ponto, interessante ressalva dever ser feita no 
sentido de, uma vez superada a concepção binária do or-
denamento jurídico, apenas diferenciadora entre o lícito 
e o ilícito, se operou uma alteração na própria visão do 
sistema legal. Inegável, pois, a condição de indução ora 
realizada pelo Direito. Com efeito, não mais se admite a 
ordem legal como instrumento estático, apenas distinguindo  
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as condutas pela sua legalidade ou ilegalidade, todavia, 
diante da complexidade nas relações sociais, caracterizadas 
pela sua fluidez, é certo que o Direito assumiu papel de 
transformação social, interferindo diretamente não apenas 
em políticas públicas, mas também induzindo o particular 
a agir de determinada maneira, principalmente através do 
instituto da sanção premial. 

Neste sentido é que se encontra o cerne do Direito 
Econômico, ramo do Direito que atua diretamente sobre 
as relações de mercado, através de técnicas normativas 
que efetivem a política econômica adotada pelo Estado. 
Dada a sua interdisciplinaridade, Eros Grau trata-o como 
sincretismo metodológico (GRAU, 2002), visto entender 
que deste ramo pode advir um conceito de interpretação 
de todo o Direito. Com efeito, o objeto fundamental 
deste ramo do Direito, tanto em sentido amplo como 
micro, é a intervenção do Estado no domínio econômico 
( MONCADA, 1988). 

Portanto, a regulação econômica nada mais é do que 
a aplicação do Direito sobre a atividade da economia, seja 
estabelecendo sanções para condutas indesejadas, seja indu-
zindo determinadas práticas através de benefícios previstos 
em normas, ou simplesmente afirmando um marco regu-
latório incidente sobre determinado ramo. A seguir estão 
expostas as principais características desenvolvidas para esta 
área de penetração do Direito sobre a conformação social, 
sempre adequada ao viés ideológico adotado pela política 
pública em voga. 

Contudo, cumpre-nos apontar a usual distinção esta-
belecida pela doutrina entre regulação e regulamentação. 
Enquanto a última possui caráter mais estático, com nor-
mas estabelecidas mediante procedimento mais rígido, a 
segunda possui natureza mais dinâmica, atuando conforme 
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a demanda social. Em suma, enquanto a regulamentação 
estabelece regras gerais e sempre a priori, a regulação atua 
tanto anteriormente como corretivamente sobre determi-
nado fato econômico. 

Ocorre que, embora não desconheçamos esta distinção, 
utilizaremos o termo regulação de forma ampla, abarcando 
tanto a regulação como a regulamentação.

4.3.1. Teoria Clássica – Estado Liberal

Consoante nos ensina Chang ( CHANG, 1997), pode se 
depreender o grau de otimização de um mercado capitalista 
através da forma pela qual o Estado opera a regulação. Neste 
sentido, a magnitude da intervenção estatal sobre a economia 
irá variar de forma inversamente proporcional à aceitação 
desta comunidade quanto ao próprio sistema capitalista. 

Cabe a importante referência de somente ser pertinen-
te a discussão acerca da regulação econômica em um con-
texto capitalista, quando há liberdade econômica, porquanto 
somente nesta condição o Estado pode atuar como agente 
regulador, em oposição a um poder controlador se ausente 
esta liberdade. A própria utilização do termo intervir cor-
robora o alegado, visto que somente se intervém em algo 
externo, distinto, clarificando a necessária separação entre 
Estado e mercado para estudo da regulação econômica.

Com efeito, sob os ares de um liberalismo político 
que insurgia em oposição a um regime absolutista, coube a 
Adam Smith a tarefa de viabilizar a ponte entre a liberdade 
política à liberdade econômica (NUSDEO, 2015). Uma vez 
ampliadas as liberdades políticas com as quedas dos regimes 
despóticos, emergiu socialmente uma pretensão de corre-
lação desta liberdade também no âmbito comercial, com a 
valorização das liberdades individuais, da não intervenção 
estatal na vida privada e da livre concorrência. Vigorava, 
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à época, uma noção contratualista do Estado, que deveria 
ser estendida à ordem econômica. 

Passou-se a verificar, portanto, uma prevalência do ser 
sobre o dever ser. Em outras palavras, confiantes na autorre-
gulação do mercado, advogava-se que ao Estado incumbia 
estabelecer apenas regras que garantissem a propriedade 
privada e o cumprimento dos contratos, e o restante se 
conformaria naturalmente, em razão da justiça – que se 
acreditava imanente -  decorrente das relações econômicas. 
É valiosa a lição de Eros Grau:

As Constituições liberais não necessitavam, no 
seu nível (delas, Constituições liberais), dispor, 
explicitamente, normas que compusessem uma 
ordem econômica constitucional. A ordem eco-
nômica existente o mundo do ser não merecia 
reparos. Assim, bastava o que definido, constitu-
cionalmente, em relação à propriedade privada e 
à liberdade contratual, ao quanto, não obstante, 
acrescentava-se umas poucas outras disposições 
veiculadas no nível infraconstitucional, confir-
madoras do capitalismo concorrencial, para que 
se tivesse composta a normatividade da ordem 
econômica liberal. ( GRAU, 2012, pg. 71).

Contudo, esta concepção clássica de liberalismo co-
mercial não foi capaz de prever as distorções inerentes à 
concepção de justiça decorrente somente da liberdade 
e da igualdade formal entre os indivíduos. Com efeito, 
por desconsiderarem a concepção de poderio econômico 
(GRAU, 2012), instrumento de desequilíbrio nas relações 
comerciais, os liberais clássicos não possuíam um “remédio” 
para as denominadas falhas de mercado. 
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Neste sentido se fez necessária uma evolução desta 
corrente de pensamento para uma outra, ainda de matriz 
liberal, que defendia a intervenção estatal somente quando 
verificada a ocorrência da falha de mercado. Em suma, não 
houve afastamento dos dogmas tradicionais, mas apenas a 
admissão de restrição da liberdade em situações pontuais. 
Fábio Nusdeo , (NUSDEO, 2015) aponta para o fato de, 
nesta nova configuração, caracterizada pelo surgimento de 
um Estado regulador, permaneceram vigentes os postulados 
(neo) liberais, contudo restou imposta a necessidade de levar 
em consideração as imperfeições do mercado.

4.3.2. Teoria do Bem Estar Social –  
Estado Intervencionista

Ao passo que doutrina liberal clássica da intervenção 
econômica surgiu em oposição a um modelo mercantilista 
de Estado, também como contraponto àquela advieram as 
teorias intervencionistas, defendendo uma forte atuação 
pública sobre a atividade comercial. Inspiradas inicialmente 
em doutrinas socialistas, inclusive com apoio papal pela 
edição da encíclica Rerum Renovarum, esta concepção 
estatizante alcançou seu apogeu sob a batuta dos ideais de 
John Maynard Keynes, que, de teoria inicialmente crítica à 
condução ortodoxa da ordem econômica, passou, tamanha 
a sua aceitação, a se caracterizar paradoxalmente como 
ortodoxia (SHAPIRO, 1994). 

Sustentada na ótica de ser o Estado um ente imparcial 
nas relações econômicas e, desse modo, apto a atender o 
interesse público em face dos interesses privados envol-
vidos, em transações naturalmente desequilibradas – e 
portanto injustas – estas teorias defenderam a existência 
de um direito coletivo a ser salvaguardado, ainda que dis-
tinto dos interesses individuais envolvidos. Com o fim de 
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impor maior justiça às transações comerciais, este modelo 
de condução política implicou em maior centralização das 
decisões econômicas nas mãos do Estado, com a conse-
quente restrição da liberdade de comércio aos particulares. 
Fábio Nusdeo caracteriza com propriedade este modelo:

A principal característica do modelo de auto-
ridade vem a ser a justaposição, ou melhor, a 
coincidência dos planos decisórios político e 
econômico, nas sociedades que o adotam. Ou 
seja, as decisões econômicas, pelo menos as de 
caráter básico, são avocadas pelo poder político 
e nele centralizadas. Daí um outro nome pelo 
qual este sistema é também conhecido: sistema 
centralizado. (NUSDEO, 2015, pg. 88)

Dessa maior participação do Estado na vida social 
consequentemente advém a necessidade de ampliação de 
seu corpo burocrático e, outrossim, redução dos recursos 
disponíveis à iniciativa privada. Ejan Mackaay e Sthéphane 
Rousseau afirmam que “o poder servirá para redistribuir 
uma parte da produção da sociedade  ao detentor do poder, 
a seus próximos, e a qualquer pessoa que venha designar, 
e pelas razões que decidir” (MACKAAY; ROUSSEAU, 
2015 , pg 160). 

Na esteira, são as lições da Raymundo Faoro: “O 
Estado, envolvido por uma camada de domínio, um esta-
do-maior de governo, o estamento de feição burocrática, se 
alimenta de uma classe, a classe comercial, que ele despreza 
e avilta” (FAORO2016, pg 91)

Este corpo burocrático, após estabelecida a centra-
lização do poder, passa a atuar conforme seus próprios 
interesses direcionando as decisões econômicas de forma 
viciosa com o fito de não perder o controle social, mas 
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sempre alimentando sua máquina de funcionamento. É 
o que Raymundo Faoro (FAORO, 2016) define como 
abraço sufocante. 

Ademais, por deter o aparato informacional, é facilitada 
à Administração Pública a tarefa de “criar” uma deman-
da para direcionar seu orçamento para este fim e, assim, 
manter o foco de decisão sob seu controle ( MACCKAY 
; ROUSSEAU, 2015). Em outras palavras, o Estado forja 
uma demanda social e, através de um discurso legitimador, 
condiciona a consecução desta finalidade à adoção de 
determinada prática, que com frequência se distingue dos 
interesses da sociedade.   

Portanto, assim como a doutrina liberal exposta ante-
riormente, a forte estatização da economia implica distorções 
que, além de não atingirem efetivamente o efeito desejado de 
redução das injustiças, implicam em escolhas não raramente 
divorciadas do interesse social, mas apenas estabelecidas com 
objetivo de manutenção do corpo do poder. 

Desse modo, em razão da falência das visões descritas 
acima, faz-se necessária a adoção de uma nova forma de 
condução das políticas econômicas, o que será objeto de 
proposição neste trabalho. 

4.4. DA OPOSIÇÃO ENTRE ESTATISMO E 
LIBERALISMO- INTERESSE PÚBLICO 
COMO SIMULACRO

Inserta em uma aparente dicotomia entre estatismo 
ou liberalismo, o que se verifica é que a atuação estatal 
de regulação da atividade econômica, no contexto de um 
Estado Democrático liberal, incorre em uma paradoxal cir-
cunstância de mera alteração do detentor do privilégio, se o 
Estado ou o agente econômico. Conforme adverte Michael 
Walzer (WALZER, 2003), a fuga do privilégio privado  
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consequentemente implica na concessão de privilégios es-
tatais, de sorte que, nas palavras deste autor, mobilizaremos 
o poder para controlar o monopólio, depois procuraremos 
algum meio de controlar o poder que monopolizamos. 

Por certo, adota-se como naturais dicotomias que 
não o são, mas que desta forma são estabelecidas para 
legitimar um modelo liberal de Estado Democrático 
(MAGALHÃES, 2013), sob a tutela de um conceito de 
democracia representativa. Enquanto imersos em uma 
ótica de nós e eles – neste caso, entre Estado e mercado 
-, não será possível aferir efetivamente qual o sistema se 
está a legitimar e, por conseguinte, aplicar uma condução 
democrática da economia. 

Conforme será melhor exposto no tópico posterior, 
todavia sem nenhuma pretensão de apresentar o tema em 
sua real amplitude, somente através do desvelamento desta 
falsa dicotomia se poderá construir a ponte de uma efetiva 
participação popular nas decisões econômicas.

Com efeito, se adotada uma linha mais estatizante da 
condução política, a tendência é a conformação de uma 
máquina pública estagnante da economia, que concentrará 
a atividade comercial para manutenção de sua burocracia 
estatal, não raro com objetivos diametralmente distintos ao 
da sociedade (FAORO, 2016). Ao seu turno, se adotada uma 
visão liberal – e supostamente antagônica - ,o mercado, 
por sua tendência de concentração de bens, favorecerá os 
detentores do capital econômico e cultural (SOUZA, 2015). 

Ocorre que ambas as hipóteses são formuladas sob a 
mesma justificativa: o atendimento ao interesse público. A 
concepção liberal, por entender o fortalecimento de uma 
economia livre como instrumento de otimização da aloca-
ção de bens e, desse modo, ser o caminho para o bem estar 
social, ao passo que, a pretensão mais estatizante, se justifica 
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pela tese de, em contraposição às injustiças inerentes ao 
mercado, ser o Estado o ente imparcial nas relações jurí-
dicas, e assim capaz de proporcionar maior proteção social. 

Em uma análise ampliada, as duas concepções, que ape-
nas conferem para grupos distintos privilégios econômicos, 
encontrarão baliza em um modelo de democracia represen-
tativa. Explico: Após eleito o representado, o cidadão não 
possui mais controle sobre a sua atuação e qualquer linha que 
venha a ser adotada se justificará no discurso de atendimento 
ao interesse público, com a legitimidade conferida pelo voto. 

Portanto, independente do rumo definido, sob esta 
ótica falsamente dicotômica, a coletividade será alijada 
dos bens sociais, visto não possuir instrumentos efetivos de 
influência nas decisões econômicas. Assim, o que defende 
neste estudo é a adesão de um conceito de condução de-
mocrática da economia, com a efetiva participação social 
nas decisões políticas.

4.4.1. Desincriptação – A necessidade de uma 
condução democrática da economia

Como exposto no tópico anterior, é com base em 
falsas dicotomias que se mantém a estrutura de dominação 
verificada nas democracias representativas e, por conseguin-
te, alijamento do povo das decisões de poder. Entretanto, 
este antagonismo irreal depende de um procedimento para 
tornar-se socialmente aceitável.  Neste intuito, os detentores 
do poder alçam a participação política a um patamar cien-
tífico, dominado por poucos ( MENDES; SANIN, 2012), e 
assim mais facilmente apreendido de forma predominante 
por determinado grupo. 

Com efeito, há uma especialização da linguagem cor-
rente nas relações de poder – sejam jurídicas, políticas ou 
econômicas – que afora afastar a participação popular das 
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decisões, proporciona a formulação de um disfarce (simula-
cro) sob o qual se acomodam as falsas tensões apresentadas, 
que na verdade servem para manutenção de um modelo 
de dominação, tratando como simétricos entes tão assimé-
tricos como o Estado e o mercado quando comparados 
ao indivíduo. 

Na esteira são formuladas algumas máximas. Como a 
de que o consumidor é quem determinaria os rumos do 
mercado ou que o cidadão (eleitor) é quem determinaria 
as decisões do Estado. 

No tema exposto neste trabalho, pode-se até alterar 
o ente que concentrará o privilégio sobre os bens sociais, 
se o Estado ou o mercado, porém, qualquer que seja a op-
ção, a sociedade permanecerá alheia às decisões políticas. 
Com efeito, embora Gabriel Méndes e Ricardo Sanin 
(MENDES; SANIN, 2012) centrem sua teoria na questão 
do liberalismo como o sistema que unifica a economia 
política e o direito, é fato que as noções por estes autores 
apresentadas acerca da encriptação do direito e das críticas 
apresentadas ao modelo representativo de democracia são 
inegavelmente aplicáveis a questão ora discutida. 

Sustentam que à medida que o exercício da política 
torna-se objeto de questões prioritariamente jurídicas, e o 
poder constituinte passar não mais a ser exercido pelo povo, 
mas sim por um grupo de especialistas, as constituições se 
configuram como um instrumento antidemocrático. Por 
tratarem a população como uma abstração teórica, e neu-
tralizarem os conflitos políticos, os modelos de democracia 
representativa possuem o condão de subjugar o interesse 
social aos interesses do poder.  Todavia, conforme ressaltado 
no tópico anterior, faz-se necessária a criação do discurso 
de defesa do interesse público como instrumento de ma-
nutenção do simulacro criado. 
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Com profunda clareza, Sanín explica o simulacro:

Este simulacro opera em diversos modelos 
abrangentes, primeiro, “simula” o lugar original 
do poder constituinte, substituindo pelo “Esta-
do”, o “soberano”, por “normas fundamentais” 
ou “teorias dialógicas racionais”. Porém logo 
captura e suprime a democracia como dinâmica 
social, onde o conflito é simulado em consensos, 
a decisão política é simulada em eleições, a igual-
dade é simulada por direitos humanos que terém 
um modelo primeiro de igualdade, a liberdade 
é simulada no mercado, a inclusão e a diversi-
dade são simulados por complexas operações 
de racionalidade jurídica, o sujeito é simulado 
em operações prévias de inclusão y exclusão, a 
“paz perpétua” é simulada pela Nações unidas 
(SANÍN, 2013, pgs. 240-241, tradução nossa2)

Como visto, a dominação depende de um discurso 
legitimador. Uma vez enfraquecidas a visão tradicional de 
domínio pela força, se fez necessária a utilização da lin-
guagem como instrumento para tal fim. Após convencido 
que determinada situação seja natural, ou legitimamente 

2 El simulacro opera en diversos modelos omnicomprensivos, primeiro, 
“simula” el lugar original del poder constituinte sustituyendolo por 
el “Estado”, el “soberano”, por “normas fundamentales” o “teoria 
dialógicas racionales”. Pero luego captura y suprime la democracia 
como dinâmica social, donde el conflito es simulado em consensos, la 
decisión política es simulada em elecciones, la igualdad es simulada por 
derechos humanos que retienen en um modelo primero de la igualdad, 
la libertad es simulada em el mercado, la inclusión y la diversidade son 
simuladas por complejas operaciones de racionalidade jurídica, el sujeto 
es simulado em operaciones previas de inclusión y exclusión, la “paz 
perpetua” es simulada por las Naciones Unidas, etc.
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forjada, a capacidade de reação do indivíduo é acomodada 
ante condições sociais injustificáveis. 

Elucida Jessé de Souza:

É isso que faz com o que mundo social seja 
sistematicamente distorcido e falseado. Todos 
os privilégios e interesses que estão ganhando 
dependem do sucesso da distorção e do falsea-
mento do mundo social para continuarem a se 
reproduzir indefinidamente. A reprodução de 
todos os privilégios injustos no tempo depen-
de do “convencimento”,e não da “violência”. 
Melhor dizendo, essa reprodução depende de 
uma “violência simbólica”, perpetrada com o 
consentimento mudo dos excluídos do privilé-
gio, e não da “violência física”. É por conta disso 
que os privilegiados são os donos dos jornais, 
das editoras, das universidades, das Tvs e do que 
se decide nos tribunais e nos partidos políticos. 
(SOUZA, 2015, pg. 10)

Diante desse quadro, premente a necessidade de desin-
criptação das relações de poder, a fim de possibilitar efetiva 
participação popular, e fugir de formulações postas como 
naturais, como o antagonismo entre estatismo e liberalismo 
econômico, e tornar democráticas as decisões econômicas 
do Estado. Reconhecida a crise da concepção representativa 
da democracia, é preciso que se adote um padrão de efetiva 
participação da sociedade no exercício do poder, garantindo 
ao indivíduo um pressuposto básico da democracia, que é 
a prerrogativa que possui o cidadão de também governar e 
não apenas ser governado (MÉNDES; SANÍN, 2012). 

Assim, a política econômica não pode se manter inserida 
em uma dicotomia entre regular ou não, mas deve estar su-
jeita a um questionamento casuístico, de quando regular e o 
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porquê se deve regular. Expondo a necessidade de verificar o 
impacto da regulação, Max Weber (WEBER, 2011) apontava 
pela necessidade de verificação dos efeitos da existência da 
norma a cada caso específico, negando a possibilidade de 
definições a priori de uma concepção econômica. 

Uma vez negada a definição a priori de um padrão 
a ser aplicado de forma indistinta, entendemos que as 
definições acerca de regular ou não, bem como os termos 
para eventual regulação deverão ser submetidos a escrutínio 
público. Tal medida não apenas democratizaria a condução 
econômica do Estado, como também evitaria a conforma-
ção de privilégios e detenção dos bens sociais em poder de 
determinado grupo. Ademais, é forma eficaz de redução 
do fenômeno da corrupção, exercido neste campo pelo 
que a doutrina define como captura, em que representante 
de determinado grupo econômico oferece vantagens ao 
agente público para obter a regulação favorável a seu grupo. 

É nesta direção o ensinamento de Michael Wazel:

Por conseguinte, o consumidor não é e jamais 
poderá ser soberano. Ele só é capaz de escolher 
dentre uma série de produtos, mas não tem 
poder para provocar a criação de outros artigos, 
mais adequados a suas necessidades, no lugar dos 
que lhe são oferecidos. Quem toma as decisões 
fundamentais são os proprietários e os adminis-
tradores dos grupos empresariais ou os grandes 
varejistas: eles decidem o circuito de mercado-
rias dentro do qual nós outros fazemos nossas 
opções e, assim, não obtemos, necessariamente, 
o que queremos (mesmo). Gorz conclui que 
essas decisões deviam ser coletivizadas. Não basta 
o mercado ser limitado; é preciso que ele seja 
substituído pela política democrática. (WAZEL, 
2003, pgs. 151-152)
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Por fim, é a maneira que nos parece mais se apro-
ximar do ideal de atendimento ao interesse público, mas 
em sua verdade faceta. Não se pode, como já afirmado, 
entender como democrática a participação popular apenas 
por eleições periódicas para definição dos representantes. 
Atrevemo-nos a dizer que, no contexto de democracia 
representativa, vivemos sob um Estado de Direito, contudo 
não pode ser definido como democrático.

Acerca da necessidade de participação efetiva dos cidadãos 
como forma de consolidação de uma democracia de fato:

o poder legítimo não é aquele outorgado pelo 
povo, como transferência, por ato formal de pou-
cos segundos e que depois desaparece, a legitimi-
dade do estado está na vontade do povo, que dá 
origem ao poder, mas está também no exercício 
do poder, permanente ação do povo na relação 
de poder, quer através de  instrumentos políticos 
(como plebiscito, destituição, resistência, etc.) 
quer através de mecanismos administrativos, do 
que se  chama administração participativa, que é 
um direito fundamental.  (salGaDo, 1998, pg 53)

Por sua vez, se democracia somente se efetiva pela 
direta participação popular nas decisões políticas, e se a 
Economia se revela como área de profunda importância 
sobre a vida das pessoas, falta legitimidade ao Estado de-
finir, sem consulta popular, quais serão os rumos a serem 
adotados como política econômica. 

4.5. CONCLUSÃO

Após identificado o falso antagonismo de políticas 
econômicas estatizantes ou liberais, realizado mediante 
método de encriptação das relações de poder, é através 
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da radicalização da democracia que se fará possível maior 
justiça nas relações econômicas, com a participação social 
nas definições das regras. A democracia se estabelece como 
verdadeiro ato de resistência ao poder posto a economia, 
seja predominantemente estatal ou do mercado, de sorte 
que a própria noção democrática carece de prática coti-
diana da resistência em oposição à força homogeneizante 
da democracia representativa (SANÍN, 2013). 

Portanto, o que defendemos é a verdadeira participação 
social na definição de políticas econômicas, com os rumos a 
serem adotados definidos através da escolha popular. Como 
já ressaltado, não mais se admite como democrático um 
modelo em que os cidadãos apenas exerçam periodicamen-
te o direito de eleger seus representantes para que por eles 
decidam. De fato, é preciso, para efetivação da democracia, 
que o indivíduo possa influenciar nas decisões políticas e 
não apenas definir quem as tomará como seu representante.

Assim, decisões de cunho econômico devem ser sub-
metidos ao crivo popular antes de implementada pelo 
Estado, como forma de garantir a decisão mais democrá-
tica possível, evitando a consolidação de privilégios. Neste 
sentido, a privatização de uma empresa estatal, as alterações 
de normas de aposentadoria, ou a liberação ou não do 
exercício de determinada atividade de cunho econômico 
devem de forma obrigatório ser objeto de escrutínio po-
pular antes de adotada. 

A título de exemplo, recentemente, através de con-
sulta popular, a cidade de Austin, capital do Texas, nos 
Estados Unidos, rejeitou adotar regras mais brandas para 
funcionamento de duas empresas que prestam serviços de 
transporte individual de passageiros, ofertados mediante 
aplicativos de celular. Embora bastante populares em todo 
o mundo – e tenham investido aproximadamente nove 
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milhões de dólares em campanha - esta comunidade fez a 
opção por não aceitar a flexibilização das regras pretendidas 
por estas empresas. 

Verifica-se, pois, que não foi o poderio econômico, 
a pressão de grupos organizados, tampouco a captura dos 
agentes reguladores que determinou qual seria a definição 
econômica a ser adotada nesta cidade, mas a decisão livre 
de seus indivíduos após sopesarem o que lhes pareceu 
mais correto. 

Defendemos neste trabalho que esta participação não 
ocorra de forma pontual, mas sim de forma corrente, a 
incidir sobre todas as decisões de maior relevo social. Esta 
participação, além de garantir uma decisão mais democrá-
tica, estabelece um laço maior de interação social na vida 
pública, reduzindo, embora em grau reduzido, a tensão 
ora verificada no modelo de democracia representativa. 
(GOMES; MAIA, 2008 )

Portanto, sob pena de restarmos repetitivos, são in-
contáveis os avanços que decorreriam da implantação desta 
participação direta da sociedade nas decisões econômicas. 
Com efeito, a forma através da qual esta participação se 
efetivará, se através de plebiscitos, referendos, participação 
digital, deverá ser analisada casuisticamente, dado o relevo 
da definição a ser deliberada. Todavia, o que não resta mais 
possível é o alijamento do indivíduo das decisões de direito 
impacto em sua vida. 
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5
SOCIEDADE ANÔNIMA 
DESPORTIVA COMO MODELO 
ESTRUTURANTE DO DESPORTO 
PROFISSIONAL EM PORTUGAL 

Felipe Falcone Perruci1

5.1. INTRODUÇÃO

O Estado Social surgido no séc. XIX alterou profun-
damente o papel do Estado em relação ao Estado Liberal. 
O Estado passou a ter como dever suprir todas as neces-
sidades do povo. 

Neste cenário, o desporto passa a ser uma de suas 
obrigação, assumindo status de direito social nas principais 
Constituições dos Estados Democráticos de Direito.

Em Portugal não foi diferente.
Em paralelo à consolidação das conquistas do welfare 

state o desporto profissional começava a dar os primeiros 

1 Doutorando em Direito Privado pela PUC/MG, mestre em Direito 
Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, professor 
de Direito da Faculdade Pitágoras, advogado.
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passos. Os meios de comunicação tais como o rádio, a 
imprensa escrita e, sobretudo, a televisão, rapidamente se 
desenvolveram. O alcance, cada vez maior, da mídia fez 
despertar o interesse dos empresários em explorar comer-
cialmente um novo mercado que surgia.  

A consolidação do capitalismo como sistema político-
-econômico predominante e o fenômeno da globalização 
foram grandes responsáveis pela abertura e expansão de 
diversos mercados consumidores mundiais. 

A partir da década de oitenta, o futebol deixou de ser 
uma atividade com mera conotação de paixão clubística, 
de competição por competição, e transformou-se em es-
petáculo, peça fundamental na engrenagem da indústria de 
entretenimento nacional e internacional. 

Em paralelo, a dívida dos clubes crescia exponencial-
mente e os escândalos administrativos tornavam-se mais 
frequentes. A opinião pública passou a pressionar por 
mudanças estruturais que passavam pelo profissionalismo 
da gestão dos clubes e criação de um regime jurídico 
próprio, com normas rigorosas sobre transparência con-
tábil e financeira.

Em 1990, o legislador português, seguindo ten-
dência de outros países vizinhos como Espanha e Itália, 
promove ampla reforma da legislação, culminando com a 
transformação das associações civis de caráter esportivos 
em sociedades comerciais, com destaque para a sociedade 
anônima desportiva. Em Portugal, os clubes de futebol 
que anteriormente desempenhavam suas atividades sem o 
intuito do lucro, passaram a sujeitar-se a todos os percalços 
da atividade econômica e a poder repartir dividendos 
entre os acionistas.

Em 2013 o legislador luso, após organizar um grupo 
de estudos para analisar a realidade do futebol profissional 
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português, promoveu uma reforma no regime jurídico 
das sociedades desportivas e finalmente concretizou dois 
modelos societários como ideais para a exploração e gestão 
do futebol profissional. 

O presente trabalho analisa as forças objetivas que leva-
ram o legislador português a promover a reforma da legisla-
ção desportiva e apresenta uma breve evolução da regulação 
do desporto. Em seguida detalha o surgimento das sociedades 
anônimas desportivas e o contexto de sua consolidação na 
reforma do sistema jurídico das sociedades desportivas.

Ao final o presente estudo demonstra os impactos deste 
novo modelo na dimensão desportiva, social e de mercado.

5.2. O DESPORTO NA MODERNIDADE

O desporto passou por profundas modificações ao 
longo das últimas décadas. A consolidação do capitalismo 
como sistema político-econômico hegemônico e o desen-
volvimento do profissionalismo, fizeram aos poucos ceder 
a lógica da competição por competição, substituindo-a 
por um novo paradigma: o mercadológico. (PERRUCI, 
2007, p.58) 

Sintetizando este processo, Álvaro Melo Filho (2001, 
p.13) indica três momentos: do ideário olímpico em que 
“o importante é competir”, passando pelas tensões da 
guerra fria em que “o importante é vencer”, chegando-se, 
finalmente, à visão atual do esporte como lazer e negócio, 
em que “o importante é lucrar”. 

Com o futebol não foi diferente.
Em Portugal o excessivo endividamento dos clubes, os 

reclames da opinião pública por um regime de profissiona-
lização e responsabilização dos dirigentes e a necessidade 
de imposição de controles rígidos financeiros e contábeis 
foram os principais motivos deflagradores para a criação 
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de um regime jurídico específico para a tutela do futebol 
profissional (RIBEIRO, 2015, p. 11)

Várias questões se levantaram e acabaram culminan-
do com a revisão de todo o sistema jurídico-esportivo. 
Instalou-se um paradoxo na figura do clube desportivo, 
propiciando questionamentos tais como: Como pode um 
ente social, de natureza coletiva, sem fins lucrativos, realizar 
tantas operações financeiras? Quem são os responsáveis por 
essas operações? Por que as tantas empresas aliam-se aos 
clubes para patrociná-los? Referidas transações resultam 
lucro para os clubes ou mesmo para os dirigentes? Como 
as dívidas dos clubes crescem tanto? Os clubes em situações 
financeiras precárias poderão falir?

A seguir será apresentado panorama evolutivo da re-
gulação do desporto e a forma com que o legislador luso 
buscou responder a essas e outras perguntas.

5.3. UM PANORAMA DA REGULAÇÃO  
DO DESPORTO EM PORTUGAL 

O liberalismo econômico e a Revolução Industrial 
do final do séc. XVIII transformaram o modo de vida 
das pessoas, a forma de se estabelecer negócios e pensar 
o Direito. A urbanização e a massificação das cidades, das 
fábricas, das comunicações, severas alterações nas relações 
de trabalho e consumo são apenas algumas evidências. 
(FIUZA, 2015, p. 37)

No séc. XX vê-se a transição do Estado Liberal para o 
Estado Social que foi marcada, sobretudo, por uma mudança 
no papel do Estado que passa a ser “regulador, planejador, 
empreendedor e prestador de serviços.” (TIMM, 2008, 
p.60) Sendo o Estado o provedor de todas as necessidades 
dos cidadãos no pós-guerra, a prática da atividade despor-
tiva também passou a ser obrigação do Estado, tanto sob o 
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ponto de vista de garanti-la a todos, como também como 
controlador e fomentador da atividade. 

A regulação do desporto em Portugal deve ser 
analisada, portanto, inicialmente, sob a ótica do Estado 
Social e da necessária distinção entre as atividades ama-
doras e profissionais.

O sistema desportivo português surgiu a partir de nor-
mas publicadas no período anterior à Revolução dos Cravos, 
que reestabeleceu a ordem democrática na década de setenta.

Neste período foram publicados apenas dois diplomas 
relevantes para a estruturação e funcionamento do sistema: 
O Decreto nº 32.946, de 03 de agosto de 1943 e a Lei nº 
2.104, de 30 de maio de 1960. O primeiro cuidou de criar 
a Direcção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde 
Escolar e continha um conjunto de normas que visava, 
precipuamente, regulamentar a atividade dos organismos 
desportivos: clubes, associações e federações.

As normas em referência destacavam exacerbadamente 
o aspecto educacional da prática desportiva. Havia grande 
aversão dos legisladores ao profissionalismo e, especialmente, 
em relação a admissão de finalidade lucrativa. Os clubes 
esportivos eram compelidos a se organizarem sob a forma 
associativa, alijados da possibilidade de visarem qualquer 
finalidade que não a esportiva.2

2 Deve-se salientar, na perspectiva do direito luso, que as associações 
têm na vontade de seus membros o princípio genérico de sua 
constituição e têm sua vida e atividades situadas no Direito Civil. 
Nas associações sem intuito de lucro não há intenção de dividir 
o resultado entre os associados. Todavia, não se perde a condição 
de associação com a realização de negócios para manutenção ou 
aumento do seu patrimônio. As associações civis em Portugal são 
reguladas pelo art. 157 do Código Civil Português que indicam 
sua não economicidade. A partir do art. 167 até o art. 184, tem-se 
a disciplina das associações.
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O segundo diploma de relevo deste período, tinha o 
escopo de definir a posição dos poderes públicos em relação 
ao desporto profissional. Ambos consagravam um sistema de 
apertada vigilância e ingerência do Estado, especialmente 
no que tocava à organização e funcionamento das orga-
nizações desportivas. Tudo isto ao abrigo da Constituição 
de 1933, a qual não reconheceu, na prática, o direito de 
livre associação. (VIEGAS, 2015, p. 03) A ideologia até 
então predominante determinava que as práticas atléticas 
deveriam se revestir de papel meramente educativo, sem a 
intenção de se formar atletas. O Decreto nº 21.110, de 16 
de abril de 1932 repudiava “os desportos anglo-saxónicos 
e os jogos atléticos, bem como os desafios e matchs em 
geral, especialmente os de foot-ball, visto ser nulo ainda o 
seu papel educativo, e cujos malefícios são óbvios”. 

Ocorrida a Revolução dos Cravos, em Abril de 1976, 
e aprovada a Constituição da República Portuguesa, toda 
a legislação que tratava do desporto foi profundamente 
alterada. O desporto passou a ser disciplinado no art. 79 
tratado como um “direito de todos.” O papel Estado 
português passou a ser colaborar “com as escolas e as 
associações e colectividades desportivas, promover, esti-
mular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura 
física e do desporto, bem como prevenir a violência no 
desporto.” (PORTUGAL, 1976)

Osvaldo Rocha Torres destaca que relevância conferi-
da pela Constituição portuguesa ao desporto  elevando-o 
a status de princípio de natureza social, devendo controlar 
e fomentar a atividade desportiva. (TORRES, 2009, p.16) 

Como desdobramento do processo de abertura demo-
crática e em consonância com a nova ordem constitucional, 
foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Desportivo – LBSD 
– de nº 01/90, em 13 de janeiro, promovendo ampla e 
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profunda modificação no sistema vigente, a exemplo do 
que ocorria na Europa.3

Apesar de sua publicação no ano de 1990, apenas em 
21 de junho de 1995 foi promovida sua regulamentação, 
por meio do Decreto-Lei nº 146 que estruturou um sis-
tema jurídico próprio para as sociedades desportivas, a 
partir de algumas premissas: (a) distinção entre desporto 

3 A iniciativa de adequar as estruturas associativas dos clubes de futebol 
foi observada em vários países da Europa, não apenas em Portugal. 
Em verdade, o movimento luso foi influenciado pela regulação 
italiana e espanhola. Vários países europeus adotaram o modelo so-
cietário como ideal para prática do futebol profissional. Na Espanha, 
a Ley 10/90 regulamentada pelo Real Decreto 1251-1999, de 16 
de Julho regulamentou a Sociedad Anonimas Deportiva (cf. PER-
RUCI, 2006, p.75 e PERRUCI, 2007, p. 59). A Itália a Lei nº 91, 
de 23 de Março de 1981 (cf. RIBEIRO, 2015, p. 17 e CANDEIAS, 
2000, p.19) foi diploma legal europeu a adotar o modelo societário 
como ideal e tal exigência decorria da celebração de contrato de 
trabalho profissional entre atletas e clubes de futebol profissional 
organizados sob a forma das sociedades anônimas ou de responsabi-
lidade limitada, regido conforme modelo geral previsto na legislação 
comercial. Na França a Lei Avice  (Lei nº 84-610, de 16 de Julho 
de 1984) estabeleceu obrigação para criar sociedade anônima quem 
participasse, com carácter habitual, em competições desportivas com 
entradas pagas das quais resultem receitas superiores a determinado 
montante e empregasse atletas remunerados em montante superior 
a certo limite. Foram criadas a Empresa Unipessoal de Responsabi-
lidade Limitada (EUSRL); Sociedade de Fim Desportivo (SAOS); 
Sociedade Anónima Desportiva Profissional (SASP); Sociedades de 
Economia Mista Desportiva Local (SAEMSL), (cf. CATEB, 2004, p. 
141 e segs e MEIRIM, 1995, p. 58). Na Alemanha, a partir de 1999 
houve reconhecimento pela Bundesliga do futebol como negócio, 
de acordo como um dos modelos previstos na legislação comum, 
a saber: GmbH (Gesellschaft mit beschränkterHaftung) equivalen-
te às Sociedades por Quotas; KGaA (Kommanditgesellschaft auf 
Aktien) equivalente às Sociedades em Comandita por Ações e AG 
(Aktiengesellschaft) equivalente às Sociedades Anónimas (AG)
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profissional e não profissional e o reconhecimento de sua 
inserção em realidades diferentes; (b) necessidade de criação 
de estruturas adequadas para integrar os clubes de futebol 
ao dinamismo econômico e financeiro do mundo dos 
negócios; (c) necessidade de se exigir em contrapartida à 
adequação estrutural novos padrões de gestão e economia 
que as estruturas associativas não eram capazes de prover; 
(d) preservação de uma estrutura associativa que continuasse 
a incentivar a prática desportiva, como exceção. 

O legislador luso destacou que o objetivo da norma 
era criar uma solução inovadora a partir das sociedades 
desportivas com “processos gestionários mais sólidos e 
responsáveis, bem como rigor financeiro que seja suscep-
tível de garantir a sua estabilidade e desenvolvimento.” 
(PORTUGAL, 1990) 

Em Portugal no ano de 1995 foram criadas as socieda-
des desportivas.4 A sociedade desportiva era conceituada no 
art. 1º, criada a partir de um clube desportivo já existente e 
seu objeto deveria ser participação em atividades desportivas 
profissionais de apenas uma determinada modalidade, bem 
como a promoção e organização de espetáculos desporti-
vos e o desenvolvimento e fomento de outras atividades 
relacionadas à sua prática.5

4 As sociedades desportivas são gênero do qual mais tarde, em 2013, 
se enquadrariam as espécies Sociedade Anônima Desportiva (SAD) 
e a Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ)

5 Art. 2º -  Sociedade desportiva é uma pessoa colectiva de direito 
privado, criada por um clube desportivo, que tem por objecto a 
participação em actividades e competições desportivas de carácter 
profissional de uma determinada modalidade, a promoção e orga-
nização de espectáculos desportivos, bem como o fomento e de-
senvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva 
dessa modalidade.
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Embora tenha sido prevista a sociedade desportiva 
como modelo ideal para a exploração e gestão do futebol 
profissional, a norma proibia a distribuição de lucros, estabe-
lecia um valor mínimo para o capital social e não se previa 
um regime fiscal específico e adequado frente às peculiari-
dades da atividade. Além disto agravou a responsabilidade 
dos sócios em relação às dívidas pelas dívidas dos clubes.

A adoção do modelo societário não era obrigatória e 
não tinha como dar certo. Como admitir uma sociedade 
regida por lei especial e pelas normas gerais das sociedades 
anônimas que não admitia distribuição de lucros e ainda 
impunha um regime de responsabilidade mais grave do que 
o status quo? Por este motivo a proposta de  reestruturação 
do desporto fracassou.6

Neste período, a dívida dos clubes de futebol por-
tugueses era vultosa e crescia exponencialmente. Além 
disto, se discutia permanentemente a necessidade de se 
profissionalizar a gestão do desporto na mesma medida 
em que a exploração econômica da atividade desportiva 
se modernizou. 7

No âmbito comunitário, a Carta Europeia do Des-
porto de 1992 tinha como objetivo estabelecer diretrizes a 
promoção do desporto em todos os Estados, reconhecendo 
a necessidade de estabelecimento de políticas públicas para 
possibilitar a prática do desporto por cada cidadão e, ao 
mesmo tempo, “proteger e desenvolver as bases morais e 
éticas do desporto, assim como a dignidade humana e a 

6 Segundo informam Hugo Miguel Nicau Viegas (VIEGAS, 2015), 
Alberto dos Santos Puga Barbosa (BARBOSA, 2001) e Maria de 
Fátima Ribeiro (RIBEIRO, 2015, p. 15) nesse período nenhum 
clube de futebol organizado como associação optou pela adoção 
do modelo societário.

7 Cr. MEIRIM, 1995, p. 51 e RIBEIRO, 2015, p.09
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segurança daqueles que participam em actividades des-
portivas, protegendo o desporto e os desportistas de toda 
a exploração para fins políticos, comerciais e financeiros, 
e de práticas abusivas e aviltantes, incluindo o abuso de 
drogas.” A Carta cuida de tratar de modo distinto o des-
porto amador do profissional ou de alto rendimento, como 
nomeiam alguns. Nesse caso, os Estados deviam apoiar a 
criação de estruturas adequadas para o desenvolvimento 
das atividades profissionais8. 

Mesmo com iniciativas isoladas de alguns países 
europeus, no contexto comunitário pensou-se em se 
estabelecer, em paralelo, um regime jurídico comunitário 
para as sociedades anônimas desportivas como estabele-
cimento de regras de controle das atividades econômi-
cas e financeiras, conforme Resolução do Parlamento 
Europeu, de 29 de março de 2007, sobre o futuro do 
futebol profissional.9

8 É o que dispõe o inciso II do art. 8º: [...] “2. Convém promover a 
organização e a gestão do desporto organizado numa base profis-
sional através de estruturas adequadas. Os desportistas profissionais 
deverão beneficiar de protecção e de estatuto social apropriados 
e de garantias éticas, colocando-os ao abrigo de qualquer forma 
de exploração”.

9 O texto completo pode ser consultado em http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
-2007-0100+0+DOC+XML+V0//PT, acessado dia 22.06.2015. 
Veja a redação do ponto 23 da Resolução “ Convida a Comissão 
a ponderar, em concertação com os organismos de gestão, ligas e 
clubes de futebol, a introdução de um estatuto jurídico comunitário 
para as sociedades anónimas desportivas, a fim de ter em conta as 
actividades económicas dos grandes clubes de futebol, preservando 
a especificidade das suas características desportivas; um tal estatuto 
permitiria o estabelecimento de regras de controlo das actividades 
económicas e financeiras das referidas sociedades, bem como a 
participação dos adeptos e da comunidade.
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5.4. O DECRETO 67/97 – A CRIAÇÃO DA 
SOCIEDADE ANÔNIMA DESPORTIVA - SAD

No dia 25 de junho de 1996, foi publicada a Lei nº 
16/96 que trouxe novidades substanciais em relação ao 
texto original da lei geral, notadamente na redefinição de 
clube desportivo e a distinção entre clubes participantes 
ou não participantes em competições desportivas pro-
fissionais. (VIEGAS, 2015, p.06) Além disto, apresentava 
opção para constituição sociedade com finalidade lucra-
tiva – sendo permitida a distribuição de lucros entre os 
sócios – ou a opção por um modelo especial de gestão. 
Este modelo se aplicava aos clubes que mantendo sua es-
trutura como associações civis, ainda desejassem participar 
de competições profissionais.

A Lei 16/96 que foi regulamenta pelo Decreto 
67/97, de 03 de abril, finalmente criou uma disciplina 
específica das sociedades desportivas, com o advento das 
Sociedades Anônimas Desportivas e regulou esse o pro-
cesso de transformação10. 

A Sociedade Anônima Desportiva – SAD passou a ser 
o tipo societário ideal para as equipes que pretendessem 
disputar competições profissionais, com disciplina suple-
tiva do Código das Sociedades Comerciais, vocacionada 
para angariamento de recursos da poupança popular e de 
investidores em geral. 

10 É de se notar, neste passo, que as diretrizes impostas pela norma em 
comento não se restringem à atividade futebolística, mas à toda a 
atividade desportiva profissional. Curial que não só em Portugal, mas 
em toda a Europa, o basquetebol passou por uma re-estruturação 
jurídico-organizacional cujas causas se assemelham às do futebol 
profissional. Nesta região o alcance desta modalidade esportiva e 
o apelo da mídia fazem com que represente o segundo segmento 
desportivo em aspectos financeiros.
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Apesar disto, o legislador previu a possibilidade de 
equipes manterem-se organizadas como associações, po-
rém, sujeitas a um regime especial de gestão, no qual se 
estabelecia a adoção de regras de maior controle e trans-
parência financeira.

A SAD era pessoa jurídica coletiva de direito privado. 
Seu objeto era a participação numa modalidade em com-
petições desportivas de caráter profissional, bem como a 
promoção e organização de espetáculos desportivos e o 
fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas 
com a práticas desportiva profissionalizada. (PORTU-
GAL, 1997). 

Sua classificação girava em torno das circunstâncias 
de sua constituição. Havia três modelos: (a) criação de raiz 
ex novo; (b) transformação de um clube desportivo que 
participasse, ou pretendesse participar, em competições 
profissionais; (c) personalização jurídica das equipes que 
participassem, ou pretendessem participar em competições 
desportivas profissionais. 

O primeiro modelo presumia a existência de um 
clube desportivo cuja estrutura deveria ser alterada de as-
sociação para SAD. Era requisito que houvesse o integral 
pagamento dos impostos e contribuições governamentais 
e o cumprimento de todos os planos de regularização ou 
financiamentos com o Estado (Art. 6º da Lei 103/97). Este 
era o regime especial fiscal que previa a possibilidade de 
financiamento de créditos tributários.11

11 Sobre o regime fiscal das sociedades anônimas desportivas confira 
RODRIGUES, Abilio. O regime fiscal das sociedades des-
portivas e o enquadramento tributário da atividade dos 
empresários desportivos. Dissertação de mestrado. Universidade 
do Porto, Porto, 2012 e TEIXEIRA, Glória (coord.) Direito e 
desporto: estudos fiscais e de gestão: Almedina, Coimbra, 2007.
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O segundo modelo levava em conta a personalização 
jurídica das equipes que participassem, ou pretendessem 
participar em competições desportivas profissionais. De 
acordo com Maria Ana Capelo (2014, p.23) “no fundo, a 
personalização da equipa é, funcionalmente, não mais do 
que uma cisão simples” “em que se destaca uma parte do 
património, inicialmente económico e depois juridica-
mente autónomo, in casu a equipa, com o objetivo de se 
constituir uma nova SD [sociedade desportiva].”

A adoção deste modelo determinaria a manutenção 
do clube desportivo e uma nova sociedade criada para a 
gestão da participação em competições profissionais.

Ocorreria, neste aso, sucessão nas dívidas sociais e 
obrigações tributárias e previdenciárias.

O terceiro modelo era a da criação de raiz, que não 
resultasse da transformação de clube desportivo ou da 
personalização jurídica de equipes, ou seja, a criação ex 
novo de uma sociedade. Ou seja, poderia ser promovida 
subscrição pública ou particular para constituição da so-
ciedade anômima.

Em qualquer caso, deveria ser observado princípio da 
irreversibilidade quanto à alteração do regime associativo 
para o societário, no âmbito da participação em compe-
tições profissionais. Em verdade, tal irreversibilidade deve 
ser entendida como de efeitos relativos e limitados, ou seja, 
caso um clube optasse pela adoção de modelo societário 
e depois mudasse de ideia, poderia voltar a se organizar 
novamente como associação, mas não poderia participar 
de competições profissionais. Este era o limite. Não sig-
nificava, portanto, impossibilidade de alteração e retorno 
ao status quo.

Havia previsão para subscrição pública de ações da 
SAD, observando-se as normas aplicáveis ao Código do 
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Mercado de Valores Mobiliários, com as adaptações ne-
cessárias. (Art. 5º)

A firma e a denominação das sociedades anônimas 
desportivas deviam seguir as normas próprias do Decreto, 
com observâncias das regais do Código das Sociedades 
Comerciais de Portugal. Assim, deveria conter, obrigato-
riamente, a indicação da respectiva modalidade desportiva, 
concluindo ainda pela abreviatura SAD.12

Em se tratando de sociedade constituída a partir da 
transformação de um clube desportivo ou da personali-
zação jurídica das equipes, a menção ao clube originário 
era obrigatória.

Havia determinação de um capital social mínimo em 
montante muito inferior ao estabelecido paras as sociedades 
anônimas em geral13, que deveria ser reforçado após cinco 
anos em um montante igual a trinta por cento da média 
do orçamento da sociedade nos primeiros quatro anos 
da sua existência, sob pena de exclusão das competições 
profissionais. (Art. 9º) A realização do capital devia se dar 
exclusivamente em dinheiro, tendo os acionistas preferência 
para subscrição de novas ações.

As ações somente poderiam ser nominativas, divididas 
em duas categorias: (a) Categoria A, que se destinavam a 

12 O art. 275, nº 2 do Código das Sociedades Comerciais de Portugal 
determina ainda em relação a denominação social que “2. Na firma 
não podem ser incluídas ou mantidas expressões indicativas de um 
objecto social que não esteja especificamente previsto na respectiva 
cláusula do contrato de sociedade.3. No caso de o objecto contratual 
da sociedade ser alterado, deixando de incluir actividade especificada 
na firma, a escritura de alteração do objecto não poderá ser outorgada 
sem que se proceda simultaneamente à modificação da firma.”

13 Vide artigo 276, nº 5, do Código das Sociedades Comerciais Por-
tuguesas que determina capital social mínimo de 50.000 Euros. O 
valor variava conforme a modalidade desportiva. 
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ser subscritas pelo clube fundador, nos casos em que a 
sociedade tenha sido constituída mediante personalização 
da equipa; (b) Categoria B, as restantes. 

Em razão da aplicação do direito subsidiário, nos casos 
em que a referida norma apresentasse omissão, poder-se-
-ia incluir dentre as Categorias Cm, abrangendo as ações 
preferenciais sem direto a voto e a Categoria D, composta 
por ações preferenciais remissíveis, conforme previsto no 
Código de Sociedades Comercias.14 

Uma grande preocupação com o novo paradigma 
mercadológico-acionário era manter os princípios des-
portivos incólumes.

Visando preservar o princípio da ética e verdade des-
portiva (BARBOSA, 2001, p. 38)  o legislador cuidou de 
limitar a participação de uma sociedade anônima desportiva 
em outra sociedade da mesma natureza o que, segundo 
Álvaro Melo Filho (2001, p.116), objetivava evitar a “car-
telização” do futebol. 

Foi estabelecida limitação ao exercício de direitos sociais 
dos acionistas de mais de uma sociedade anônima desportiva 
que se dedicasse à mesma atividade, garantindo, apenas, o 
exercício de tais direitos em apenas uma delas. Excepcionou-
-se, contudo, o pleno exercício do direito ao recebimento 
de dividendos. (Art. 20) A limitação se estendia ao cônjuge, 
parente ou afim em linha reta, qualquer pessoa com que viva 
em economia comum, ou a sociedade relativamente às quais 
se encontra em posição de domínio ou de grupo. (Art. 20)

O princípio de livre transmissibilidade de ações do 
direito comum foi mantido, com as ressalvas necessárias 
ao novo modelo.15

14 Cf. Arts.  341 e 345 do Código de Sociedades Comerciais português.
15 O Código das Sociedades Comerciais de Portugal prevê no art. 328, 

nº 1 o princípio da livre transmissibilidade das ações: “O contrato 
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Em relação a gestão, a estrutura tradicional das asso-
ciações, composta por um conselho deliberativo e fiscal, 
cedeu lugar a um conselho de administração composto por 
um número ímpar de membros, fixado nos estatutos, com 
o mínimo de três elementos, que deveriam ser gestores 
profissionais. (Art. 13) Esta exigência especial superava o 
rigor da lei geral.

Foram definidas hipóteses incompatibilidades da fun-
ção, mas a responsabilização foi deixada a cargo da aplicação 
subsidiária16. Assim, não poderiam ser administradores de 
sociedades desportivas: (a) os que, no ano anterior, tivessem 
ocupado cargos sociais em outra sociedades desportiva cons-
tituída para a mesma modalidade; (b) os titulares de órgão 
sociais de federações ou associações desportivas de clubes 
da mesma modalidade; e (c) os praticantes profissionais, os 
treinadores e árbitros em exercício, da respectiva modalida-
de. (Art.14) A razão de ser deste dispositivo repousava na 
tentativa de se impedir qualquer espécie de manipulação 
de resultados pelo capital, em detrimento da competição 
desportiva e, sobretudo, do enorme apelo social e político 
acerca da lisura na administração dos clubes de futebol.

Um ponto muito importante na análise estrutural do 
Decreto era a situação das regiões autônomas e associação 
de municípios. Com a transição da estrutura jurídico-or-
ganizativa do esporte português, o legislador permitiu às 
Regiões Autônomas e associações de municípios a partici-
pação no capital social das sociedades desportivas sediadas 

de sociedade não pode excluir a transmissibilidade das ações nem 
limitá-la além do que a lei permitir.”

16 A questão é disciplinada no art. 72 do Código das Sociedades Co-
merciais que determina, em geral, responsabilidade pessoal pelos 
prejuízos causados à sociedade, agindo com culpa ou dolo e na 
hipótese de atos não previstos na lei e no contrato.
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na sua área de atuação de jurisdição, não podendo, contudo, 
tal participação exceder a 50% (cinquenta por cento) do 
capital social. (Art. 26)

O Decreto 67/97 foi importante ferramenta para 
iniciar a cultura empresarial – com seus ônus e bônus – 
na gestão desportiva, mas não foi tão eficiente como se 
esperava, sendo necessária sua revisão.

5.5. O GRUPO DE TRABALHO E A  
REFORMA DO SISTEMA JURÍDICO  
DAS SOCIEDADES DESPORTIVAS

Na vigência do Decreto 67/97 apenas 30 sociedades 
anônimas desportivas foram constituídas – dentre clubes 
de futebol e basquetebol – das quais apenas 6 adotaram 
a forma aberta. Vários clubes adotaram o regime especial 
de gestão, incorporando uma administração mais transpa-
rente e submetendo-se a normas contábeis mais rígidas, 
mas mantendo a estrutura associativa. A verdade é que essa 
opção não representava o ideal do legislador, mas uma saída 
alternativa para melhoria da governança dos clubes, longe 
do ideal de se ter participando de competições profissionais 
apenas sociedades anônimas.

Em razão disto, passados aproximadamente 14 anos da 
edição do Decreto 67/97, o governo português determinou 
a criação de um grupo de trabalho, por meio do Despacho 
n.º 12.692/2011, de 16 de Setembro, para avaliar os resultados 
da implementação das sociedades anônimas desportivas e a 
necessidade de eventual revisão do regime jurídico.

As conclusões do grupo de trabalho foram no sentido 
de que a manutenção do sistema especial de gestão – que 
não era o objetivo almejado por todo o sistema – aca-
bava por criar uma desigualdade em relação aos clubes 
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que haviam adotado a forma de sociedade anônimas. A 
desigualdade girava em torno das diversas obrigações e 
responsabilidades que a modelagem societário natural-
mente impõe a seus gestores e à sociedade como um 
todo. Isto, por si só, já seria suficiente para desvirtuar a 
concorrência, a competitividade e a verdade desportiva.17 
(CAPELO, 2014, p. 12)

5.5. A REFORMA DO SISTEMA JURÍDICO DAS 
SOCIEDADES DESPORTIVAS

O Decreto-Lei nº 10/2013, de 25 de janeiro, apre-
sentou o novo regime jurídico das sociedades desportivas, 

17 O próprio preâmbulo do Decreto 10/2013 indicava esta posição: 
“Os clubes que optaram por manter o seu estatuto de pessoa coletiva 
sem fins lucrativos – e que pretendessem participar em competições 
desportivas profissionais – ficaram sujeitos a um regime especial de 
gestão, consistente, essencialmente, num conjunto de regras míni-
mas que pretendiam assegurar a indispensável transparência e rigor 
na respetiva gestão, e que era suposto ter efeitos penalizantes para 
os respetivos dirigentes. A prática viria, contudo, a desmentir essa 
intenção e a evidenciar uma desigualdade relativamente a entidades 
desportivas que haviam assumido uma forma jurídica societária, à 
qual urge pôr cobro. Os  interesses, designadamente de natureza 
económica, que, na atualidade, gravitam em torno do desporto de 
alto rendimento aconselham a criar novas formas jurídicas que es-
batam a apontada desigualdade e coloquem todos os participantes 
nessas competições no mesmo patamar, com obrigações e deveres 
análogos. Procede -se, assim, à reformulação do regime jurídico das 
sociedades desportivas, impondo que a participação em competições 
desportivas profissionais se concretize sob a forma jurídica societária 
– extinguindo -se o chamado regime especial de gestão –, admitindo 
-se agora que as entidades desportivas de natureza associativa, ou 
aquelas que pretendam constituir ex novo uma sociedade despor-
tiva, possam optar entre a constituição de uma sociedade anónima 
desportiva (SAD) ou de uma sociedade desportiva unipessoal por 
quotas (SDUQ, Lda.)” 
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ampliando o objetivo inicial de alterar o modelo associativo 
ainda parcialmente vigente e implantar definitivamente o 
societário, concretizando a gestão profissional dos clubes 
de futebol e mantendo a limitação de participação em 
competições profissionais apenas às sociedades desportivas.

As principais modificações trazidas pelo Decreto-Lei 
10/2013 serão analisadas a partir dos seguintes pontos de 
interesse: hipóteses de constituição, objeto social,  princí-
pio da irreversibilidade, capital social e ações,  governança, 
responsabilidade dos administradores e fiscalização. 

5.5.1. A Constituição SAD

Assim como no regime anterior, a participação em 
qualquer competição profissional – entendida pela dicção 
do art. 30 como aquelas organizadas pela Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional – somente é possível se adotado 
um dos modelos societários propostos, quais sejam, socie-
dade anônima desportiva (SAD) e sociedade desportiva 
unipessoal por quotas (SDUQ). Para os fins deste trabalho 
serão abordadas apenas a primeira opção.

 A tipificação das sociedades desportivas é alterada e 
o art. 2º, nº 1 passa a definir sociedade desportiva como 
“a pessoa colectiva de direito privado, constituída sob a 
forma de sociedade anónima ou de sociedade unipessoal 
por quotas” 

Tem-se, portanto, a reafirmação do princípio da ti-
picidade previsto no Código das Sociedades Comerciais, 
previsto no art. 1º, nº 2 e 3,  que impede a constituição de 
tipos societários não previstos em lei. 

Contudo, há de se destacar que é permitido a qualquer 
sociedade alterar seu tipo, mediante quaisquer dos processos 
previstos de transformação ou reorganização societária, obser-
vando-se as limitações tipológicas eventualmente existentes.
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Como dito, foi abolido o regime especial de gestão 
que representava verdadeira desigualdade, na medida 
em que o modelo societário impunha um regramento 
muito mais rígido às sociedades anônimas. (RIBEIRO, 
2015, p. 15) Criou-se, então, a Sociedade Desportiva 
Unipessoal por Quotas (SDUQ). Estabeleceu-se a fa-
culdade para os clubes de futebol adotarem este novo 
tipo societário ou o modelo das sociedades anônimas 
desportivas. O novo sistema visava, ainda, simplificar 
a disciplina das sociedades anônimas desportivas, con-
siderando que grande parte das questões, previstas na 
norma geral já eram tuteladas pelo regime geral do 
Código das Sociedades Comerciais.

As formas de constituição das sociedades desportivas 
seguiu solução semelhante à do regime anterior, ou seja, (i) 
de raiz; (ii) por transformação de um clube desportivo; (iii) 
pela personalização jurídica de uma equipa que participou 
pretenda participar, em competições desportivas.

A primeira hipótese considera a possibilidade de 
criação de uma nova sociedade desportiva seguindo 
todas as exigências estabelecidas no regime geral das 
sociedades comerciais.

A segunda modalidade decorre do processo de trans-
formação estrutural de um clube desportivo para algum 
dos modelos previstos. Embora o Decreto-Lei 10/2013 não 
tenha estabelecido uma regra ou procedimento próprio, 
nem definido se a transformação seria formal – em que 
não há dissolução da sociedade – ou extintiva – quando 
ocorre a liquidação da sociedade, todas as respostas são 
encontradas na norma supletiva.

A terceira opção para adoção do modelo societário é a 
mesma prevista no regime anterior e representa uma verda-
deira cisão do clube para a criação de uma nova sociedade  
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a partir da equipa que integrava o clube originário. Nesta 
modalidade, a nova entidade sucederá o clube cindido em 
todas as suas obrigações tributárias e previdenciárias.

5.5.2. O objeto social 

O objeto social das sociedades desportivas passou a 
abranger a possibilidade de mais de uma atividade e ser 
desmembrado entre uma atividade principal e outras secun-
dárias, diferentemente do regime anterior.  O art. 2º prevê 
como atividades possivelmente integrantes do objeto social 
a) participação numa ou mais modalidades, em competições 
desportivas; b) na promoção e organização de espetáculos 
desportivos e c) no fomento ou desenvolvimento de ativi-
dades relacionadas com a prática desportiva da modalidade 
ou modalidades que estas sociedades têm por objeto.

Teleologicamente, contudo, pode-se concluir que a 
participação em competições profissionais sempre será uma 
atividade principal e as demais secundárias. 

Ressalta-se que a norma determina que, no caso de a 
sociedade desportiva desempenhar apenas uma atividade 
desportiva, deverá indica-la no nome empresarial.

5.5.3. O capital social 

O regramento do capital social mínimo do regime 
anterior foi mantido, à exceção da exigência de reforço 
em função do transcurso de tempo, sendo os valores, 
contudo, alterados. 

Impôs-se a lógica de se manter parâmetros distintos 
para cada tipo societário adotado (SAD ou SDUQ), bem 
como a divisão em que pratica as atividades desportivas. 
Assim, em relação a SAD, tem-se que: SAD participante 
de competição profissional de futebol da primeira divisão 
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1.000.000 € (um milhão de euros); da segunda divisão 
200.000 €  (duzentos mil euros);   para SAD participante 
de qualquer prática desportiva que não o futebol  250.000 
€ (duzentos e cinquenta mil euros).

Há grande discussão na doutrina lusa sobre a utilidade 
ou mesmo adequação do montante previsto como capital 
social mínimo em relação aos vultosos montantes envol-
vidos nas atividades profissionais, sobretudo do futebol. 
(CAPELO, 2014, p. 29)

A realização do capital social, diversamente do modelo 
anterior, pode ser feita em dinheiro ou em espécie, sendo 
vendado, no entanto, qualquer entrada correspondente a 
serviço ou indústria.

Se a constituição da SAD se der por meio de perso-
nalização jurídica de equipa, as entradas podem ser efeti-
vadas em espécie pelo clube fundador, mas deverão sê-lo 
imediatamente. Podem ser objeto desta integralização a 
totalidade ou parte de direitos e obrigações das quais o 
clube seja titular. 

O legislador cuidou de limitar certos direitos como 
forma de integralização do capital. Assim, a transmissão a 
título de propriedade das instalações e imóveis do clube 
fundador não podem ser utilizadas como bens a integrarem 
o novo patrimônio social. (Art. 27) Admite-se a cessão a 
outro título – que não propriedade – à SAD.

Nos casos de aumento do capital social os acionis-
tas da SAD e os associados do clube fundador gozam 
de direito de preferência que deverá ser regulado nos 
estatutos sociais. O mesmo ocorrerá nas hipóteses de 
transformação do clube desportivo ou de personalização 
jurídica do clube fundador, no ato de constituição da SD. 
(CAPELO, 2014, p. 33)
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5.5.4. As ações 

O atual regime estabeleceu que as ações serão sempre 
nominativas e de duas categorias: (i) Categoria A, as que se 
destinam a ser subscritas pelo clube fundador, nos casos em 
que a sociedade tenha sido constituída nos termos da alínea 
e que só podem ser apreendidas e oneradas judicialmente 
a favor de pessoas coletivas de direito público; e Categoria 
B, as restantes.18

Nessa linha, ao estabelecer a obrigatoriedade na trans-
formação dos clubes de futebol em sociedades anônimas 
desportivas algumas regras devem ser observadas. Em pri-
meiro lugar, foi mantida forma nominativa e a regra anterior 
acerca da liberdade de transmissão das ações19, a fim de se 
evitar multi propriedade de participações em diversas SADs 
em patamares maiores do que o permitido em lei.

No regime jurídico das SAD o clube fundador é 
obrigado a deter, pelo menos, 10% (dez por cento) do 
capital social, sem a limitação do regime anterior cujo o 
máximo de participação que era de 40% (quarenta por 
cento). Atualmente não há limite quanto à participação do 
clube fundador no capital social da SAD dele originada.

18  A regulação das participações acionárias da SAD mereceu atenção 
especial do legislador. Isto porque um dos grandes desafios desta 
transformação era conciliar os interesses dos associados e dos acio-
nistas. Não restam dúvidas de que os interesses e motivações de 
cada um desta duas categorias é diverso e, por vezes, antagônicos. 
Seguramente todos os associados de um clube de futebol são tor-
cedores aficionados em maior ou menor grau. O mesmo não se 
pode afirmar sobre os investidores.

19 Note-se que no regime geral das sociedades anônimas portu-
guesas é permitida a limitação na circulação das ações de uma 
companhia, observando-se o regramento do art. 328 do Código 
das Sociedades Comerciais.
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 Embora a norma tenha causado uma verdadeira rup-
tura no estado de coisas do desporto português, criando 
ambiente favorável à profissionalização da gestão e adequa-
ção das estruturas à nova realidade de mercado, o legislador 
não negou a importância de preservação de certa identidade 
entre o clube fundador e a nova SAD. E isto não se limitou 
à obrigatoriedade de ser titular de certa participação acio-
nária. O art. 23 da norma estabelece que ao clube fundador 
é conferido o direito de vetar certas matérias estruturantes 
em deliberações de assembleias, além de conferir o poder 
de nomeação de pelo menos um membro do Conselho 
de Administração, com poder de veto.

Esta prerrogativa para a doutrina lusa consagra o prin-
cípio da prevalência do clube. (CANDEIAS, 2000, p.82)

 Esta medida parece ser reposta à preocupação de 
Álvaro Melo Filho (2001, p. 36) ao afirmar que o “fute-
bol é demasiadamente importante para ficar nas mãos do 
mercado.” De fato, o princípio da prevalência do clube no 
processo de transformação da SAD visa preservar a iden-
tidade cultural do clube de futebol e de toda sua tradição, 
funcionando como um freio ou contrapeso a interesses 
puramente mercantis. Hipoteticamente, pode-se pensar na 
seguinte situação: imagine-se que um acionista majoritário 
de um clube transformado em SAD resolvesse alterar as 
cores e símbolos deste time? Isto poderia significar a perda 
de identidade e da própria tradição do clube. Por este mo-
tivo, andou bem o legislador ao estabelecer esta limitação.

Uma interessante situação prevista no Decreto é ma-
nutenção da possibilidade de participação no capital social 
por municípios e regiões autônomas por entes públicos. 
Nos termos do art. 20, repetindo previsão na norma ante-
rior, municípios e regiões autônomas de Portugal podem 
ser acionistas titulares de até 50% (cinquenta por cento) 
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das ações de uma SAD sediada em sua área de jurisdição. 
Optou-se por incluir neste Decreto a limitação de o ente 
público não poder fornecer qualquer outro financiamento 
à SAD da qual é acionista, mas apenas sua contribuição, via 
integralização do capital social.

Em se tratando de mercado de ações todo cuidado 
é pouco para evitar a ocorrência de condutas anti con-
correnciais, em especial a possibilidade de se estabelecer 
cartel ou outras formas de associações entre concorrentes. 
Assim como ocorria na lei anterior, o legislador regulou as 
hipóteses de participações cruzadas e estabeleceu limites 
à multi propriedade de SADs por clubes desportivos e 
acionistas em geral, visando, sobretudo, preservar a ética 
desportiva e o princípio da transparência desportiva e 
incerteza dos resultados.

Nessa linha, é vedado a uma SAD manter participação 
acionária em outra que tenha a mesma natureza, ou seja, que 
se dedique à mesma modalidade desportiva. Nada impede, 
no entanto, que uma SAD que tenha como objeto social 
participar de competições profissionais de futebol adquira 
ações de uma SAD que se limite a praticar basquetebol.

No plano dos acionistas a norma cuidou de limitar o 
exercício social nos casos de um investidor possuir partici-
pação societária em mais de uma SAD. A lógica é a mesma 
aplicável à situação anterior e visa, com maior intensidade, 
evitar conflitos de interesses que possam influenciar nos 
resultados desportivos. Assim, é vedado o exercício de di-
reitos sociais, em especial o de voto, em mais de uma SAD. 
Excetua-se, apenas, o direito de recebimento de dividendo 
de mais de uma companhia.20

20 Apesar desta limitação, o dispositivo corre o risco de ter pouco 
eficácia, posto que atualmente não há qualquer instrumento capaz 
de manter o controle dos exercícios sociais em uma ou outra SAD.
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Além disso, o Decreto inovou ao limitar o volume de 
ações que um acionista pode manter de sociedade concor-
rente, a apenas 10% (dez por cento).

5.5.5. Regras de governança

Uma das principais motivações para a alteração do 
regime jurídico das associações desportivas para as SADs 
era a necessidade de se impor um regime de governança 
e gestão profissional.

Nessa linha, foi estabelecida a necessidade de pelo 
menos dois membros da administração nas SAD serem 
“gestores executivos”. Não há qualquer definição de cri-
térios para se caracterizar os ditos gestores senão apenas a 
necessidade de dedicarem tempo integral a esta atividade, 
o que reforça a intenção de profissionalização da gestão 
dos clubes. 

Não se pode, no entanto, com isso garantir a compe-
tência dos gestores ou mesmo prever sucesso empresarial 
ou êxito desportivo ao clube nas competições que disputar. 
Isto, agora, faz parte do risco do negócio. O que se pode 
afirmar é que a tendência de profissionalização da gestão 
tende a trazer maiores responsabilidades para a entidade e 
maior nível de excelência dos gestores.

Ao lado desta exigência de profissionalização, há uma 
série de incompatibilidades especiais que devem ser ob-
servadas em conjunto com as gerais previstas no Códi-
go das Sociedades Comerciais portuguesas. Desse modo, 
não podem ser administradores ou gerentes de sociedades 
desportivas os titulares de órgãos sociais de federações ou 
associações desportivas de clubes da mesma modalidade 
e os praticantes profissionais, os treinadores e árbitros, em 
exercício, da respetiva modalidade.
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Os gestores em exercício na SAD dispõe de todos 
os poderes ordinários de gestão, devendo contar como 
autorização especial da assembleia geral para a prática dos 
seguintes atos: alienação ou oneração, a qualquer título, de 
bens que integrem o património imobiliário da sociedade 
e a assunção de responsabilidade que globalmente excedam 
a 20% (vinte por cento) das previsões orçamentárias.

5.6. OS IMPACTOS DA SOCIEDADE 
ANONIMA DESPORTIVA NA DIMENSÃO 
DESPORTIVA, SOCIAL E DE ECONÔMICA

A criação de um regime jurídico próprio para adequa-
ção do desporto profissional à realidade social e econômica 
causou diversos impactos em Portugal, tanto na esfera 
desportiva, como também na social e econômica.

Na dimensão desportiva, embora a reforma legislati-
va seja recente, percebe-se a consolidação da modelagem 
societária como ideal, a partir da abolição do regime espe-
cial de gestão que mantinha as estruturas associativas num 
contexto empresarial e a prevalência da SAD e SDUQ. 

É certo que a opção por sociedades anônimas des-
portivas potencializa a possibilidade de investimentos, es-
pecialmente a partir de uma subscrição pública de ações. 
De fato, na Europa tem-se vivido um momento de grande 
pujança nos investimentos estrangeiros em clubes de futebol 
dos campeonatos considerados de primeira linha, como 
o espanhol, italiano, inglês e francês. Grandes investido-
res – individualmente ou em grupos – chineses, árabes e 
russos tem adquirido o controle de inúmeros times com 
investimentos antes inimagináveis. A adequação do regime 
jurídico das sociedades desportivas visa inserir os clubes 
portugueses neste contexto.
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O que se tem percebido é que tais investimentos 
passam, sempre, pela melhoria da estrutura dos clubes, 
às vezes mediante reforma ou mesmo construção de 
novos estádios, atração de grandes patrocinadores e 
contratação de melhores jogadores e técnicos de ex-
pressão. Interessante observar que a melhoria técnica 
dos times é fundamental. Mas a lógica mercantil exige 
não apenas excelência técnica dentro de campo, mas, e 
especialmente, a possibilidade de exploração da imagem 
de grandes astros e maior exposição da marca do clube 
a fim de obter sempre maior arrecadação e dai decorre 
a necessidade de uma gestão profissional.

Em qualquer caso, não restam dúvidas de que na di-
mensão desportiva os clubes poderão sair mais fortalecidos.

Na dimensão social percebe-se, também, grande avan-
ço. A obrigatoriedade das sociedades desportivas, sejam 
sociedades anônimas ou desportivas unipessoais por quotas, 
determinou a equalização das dívidas dos clubes e a adoção 
de sistemas de gestão mais eficientes e racionais.

Em última instância, a redução dos passivos e a pos-
sibilidade de maior arrecadação fiscal com o crescimento 
econômico a partir de grandes investimentos, beneficiam 
a sociedade como um todo, reduzindo a socialização dos 
prejuízos e aumentando a circulação de riquezas.

Além disto, o incremento de investimentos privados 
no desporto podem maximizar os objetivos constitucio-
nais. De fato, o sucesso desportivo dos atletas e dos clubes 
incentivam a população em geral a praticar esportes tendo, 
por consequência, melhoria na qualidade de vida, saúde e 
aumento da inserção de jovens e das comunidades.

Percebeu-se, também, que as SAD em Portugal am-
pliaram seus investimentos em iniciativas voltadas para a 
promoção do esporte e passaram a ter maior preocupação 
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com a responsabilidade empresarial social. Seja pelo caráter 
meramente social ou pelas imensas possiblidade de inves-
timento em jovens talentos ou em valorização da marca, 
fato é que parte do papel do Estado passou a ser realizado, 
também, pelas SAD.

Por fim, em relação a dimensão econômica, o mo-
delo empresarial trouxe grandes benefícios. E pode trazer 
ainda mais.

A liberalização do modelo societário ampliou as 
possibilidades de exploração comercial dos clubes de 
futebol, atraindo grandes investimentos e fortalecendo 
e economia local.

E neste ponto a possibilidade de abertura de capital das 
SADs promoveu o fortalecimento do mercado de ações e 
da bolsa de valores, mediante atração de um novo público, 
além dos grandes investidores: os torcedores. 

A cultura do mercado de ações certamente será cada 
vez mais fortalecida, com a associação da imagem dos clu-
bes de futebol e de seus atletas à possibilidade de ganhos 
financeiros pelos torcedores e investidores. A possibilidade 
de investir em ações clubes de futebol europeus na bolsa 
de valores é uma realidade. Existem nas bolas europeias, 
inclusive, dois índices voltados para os clubes de futebol: 
Dow Jones Stoxx Football Index e Financial Times Football 
Index 21 (NEVES, 2009, p. 48) 

O sucesso desportivo pode ser, portanto, fator de 
valorização das ações. Um das explicações pode ser o au-
mento das receitas dos clubes com premiações, incremento 
de vendas de produtos licenciados e maior valorização da 

21 Há clubes de futebol listados em várias bolsas de valores ao redor 
do mundo, como por exemplo Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, 
Turquia, Itália, Alemanha, Escócia, dentre outros. 
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marca no âmbito local e global. Contudo, isoladamente 
não é determinante e merece estudos mais aprofundados.

Num contexto empresarial – no qual se busca o 
lucro – não necessariamente o sucesso desportivo sig-
nificará ganhos financeiros. Há vários outros elementos 
que são levados em conta pelos grandes investidores (e 
nem tanto, ou nada pelos torcedores). A possiblidade 
de exploração de ativos intangíveis (como a marca, por 
exemplo), além da exploração da imagem de atletas, 
venda de produtos licenciados, patrocínios televisivos 
etc, são fatores determinantes para o sucesso financeiro 
de uma companhia que explora o esporte. Isso explica 
o porquê de tantos clubes europeus realizarem partidas 
amistosas e participado de tantas excursões aos países 
asiáticos, em especial, a China e demais países asiáticos. 
Grandes clubes ingleses e espanhóis buscam novos e 
grandes mercados consumidores.

E este é um novo paradigma. E este é o futuro do 
futebol profissional globalizado. Clubes com estrutura de 
sociedades de alcance mundial e com possibilidades de 
receitas quase sem limite. A tendência é de se verificar 
aumento do investimento no futebol e o fortalecimento 
do mercado, como um todo. O Direito não pode ficar 
alheio a este fenômeno e certamente será impulsionado a 
aprofundar as investigações e estudos sobre o tema.

5.7. CONCLUSÃO

O desporto e, em especial o futebol, passou por pro-
fundas nas últimas décadas.

A consolidação do capitalismo como sistema polí-
tico-econômico, a premente evolução tecnológica e o 
desenvolvimento dos meios de transmissão eletrônicos, 
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revelaram-se como alguns dos fatores responsáveis pelo 
advento do paradigma mercadológico no desporto. 

A estrutura associativa que vigia no regramento dos 
clubes de futebol portugueses já não atendia às necessidades 
jurídicas, econômicas e sociais. Neste contexto, observa-se 
que o legislador luso andou bem em criar um regime ju-
rídico próprio para os modelos societários, proposto para 
substituir as velhas associações civis sem finalidade lucrativa.

Embora a primeira norma neste sentido tenha sido 
publicada em 1990, demorou para que a mudança se con-
solidasse, mediante a criação de um novo tipo societário 
com normas específicas, sem olvidar do caráter supletivo 
das normas gerais do Código das Sociedades Comerciais 
portuguesas. Muitos clubes se transformarem em sociedades 
anônimas, alguns inclusive negociando ações na bolsa de 
valores e experimentando resultados desportivos e finan-
ceiros muito mais expressivos do que antigamente.

O panorama contínuo de mudanças, especialmente 
em âmbito comunitário, não passou desapercebido do le-
gislador luso. A partir de estudos orientados pelo governo 
português em 2011, aprimorou-se o regime jurídico do 
desporto profissional e concretizou-se o modelo societário 
como ideal, baseado nas sociedades anônimas desportivas e 
nas sociedades desportivas unipessoais por quotas. 

Conclui-se que a implementação de uma lógica em-
presarial trouxe grandes impactos e avanços na dimensão 
desportiva, social e econômica. 

Mesmo recente, o novo regime das sociedades despor-
tivas aprimora as bases para que os times possam melhor 
aproveitar os benefícios que uma gestão profissional e austera 
pode trazer, tanto na dimensão desportiva, social e econômica, 
tornando possível a efetivação dos objetivos constitucionais 
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e comunitários em relação ao desporto profissional, com 
desenvolvimento econômico e social sustentáveis.
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