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 O objetivo do presente ensaio é abordar, ainda que de forma superficial, 

o desenvolvimento histórico do direito de voto nas sociedades empresariais – 

especialmente nas sociedades anônimas e limitadas.  

 Conforme entendimento da doutrina, a origem das companhias como 

atualmente as conhecemos estaria no início do século XVII, com a Companhia 

Holandesa das Índias Orientais. Contudo, mesmo antes dessa manifestação 

havia institutos que possuíam certas características societárias. É o caso da 

chamada societas romana, uma forma de associação para fins econômicos que 

tinha como principais características a vontade comum contínua de seus sócios 

(consensus) e um forte vínculo intuitu personae. Como consequência, qualquer 

alteração do quadro societário originário, ou do estado pessoal dos sócios, 

levaria à dissolução da sociedade2. Desse modo, percebe-se que a societas 

tem características mais próximas das sociedades simples e das sociedades 

empresariais em que a ligação entre os sócios aparece como traço essencial. 

Por outro lado, o contraste com as sociedades anônimas ainda é flagrante3.   

 Além da societas, costuma-se apontar a commenda e a compagnia 

como instituições importantes no processo histórico do qual resulta o direito 

societário contemporâneo. A compagnia desenvolveu-se a partir do século XIII 

na Itália, tendo como ponto de partida o exercício de atividades industriais. Já 
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com traços de personalidade jurídica e patrimônio dos sócios apartado do da 

“sociedade”, nessas entidades ainda não se vislumbrava qualquer forma de 

limitação de responsabilidade4.  

 Já a commenda, que teve como pano de fundo o renascimento italiano, 

tinha natureza contratual. Por meio dela o investidor entregava certa quantia ao 

comerciante, para ser utilizada em determinada viagem de negócios 

(normalmente ligada a comércio marítimo); ao final, as partes repartiam os 

ganhos ou as perdas, conforme previamente estabelecido. Apesar de a relação 

entre os contratantes durar apenas o tempo da viagem, a relevância desse 

contrato se encontrava especialmente na frequente limitação de 

responsabilidade do investidor5. 

 Relativamente ao direito de voto, não se tem notícia exata acerca da 

forma como era exercido nessas sociedades primitivas. Apesar disso, alguns 

aspectos podem ser conjecturados diante das características de tais entidades 

e do momento histórico em que foram exploradas. O contrato que regulava a 

societas, por exemplo, previa um conjunto mínimo de obrigações, prevalecendo 

a liberdade individual de cada sócio6. Disso extrai-se que os sócios (que eram 

em número reduzido) tinham grande liberdade para manifestar sua vontade na 

condução dos negócios7.  

 A compagnia, por sua vez, aparece com características muito próximas 

às da atual sociedade em nome coletivo. Haja vista a ausência de limitação da 

responsabilidade de seus sócios e a condução pessoal das atividades sociais, 

não há pontos de destaque relativamente ao exercício do direito de voto. Já na 
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comenda – que pouco se assemelhava a uma sociedade –, como eventuais 

diretrizes estabelecidas pelo investidor eram feitas no próprio ato da 

contratação, o direito de voto (ou a manifestação de vontade) era exercido 

apenas nesse momento inicial. Para além dessas especificações (que 

poderiam sequer ocorrer), era o comerciante que tomava as decisões relativas 

ao negócio8.  

 Retornando ao ponto de partida dessa breve análise histórica, a 

Companhia Holandesa das Índias Orientais é tida como a primeira das grandes 

sociedades. Assim como as demais companhias coloniais, ela foi desenvolvida 

com finalidade eminentemente pública e, por consequência, dependia de 

autorização estatal para sua criação. Esse ato de criação das sociedades 

coloniais era chamado de incorporação, expressão utilizada até hoje nos 

países de common law para designar a concessão da personalidade jurídica à 

companhia através do registro9.  

 Como instrumento de conquista territorial e de comércio, com 

apropriação de capital para fins militares e monopólio de atuação10, a 

personalidade da companhia, as suas obrigações, os seus direitos e os seus 

privilégios eram definidos em uma “carta de autoridade pública”11. Vê-se, 

portanto, que havia verdadeira relação de dependência entre as sociedades e o 

Estado. É o que esclarece Joaquín Garrigues: 

 

Os holandeses criam uma nova forma jurídica na qual se vai substituir 

a base personalista das antigas sociedades por uma base capitalista. 

O dinheiro vai se converter em empresário. Todavia – e isto é curioso 

– estas inovações são criadas não para objetivos mercantis (os 
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comerciantes não inventaram a sociedade anônima), mas para 

empresas de descobrimento geográfico e de colonização, dirigidas 

pelo Estado absoluto.
12

 

  

 Em seus primeiros anos de desenvolvimento, a partir de 1602, a 

participação do sócio era temporária. Seu investimento ficava integralizado na 

sociedade pelo prazo de dez anos. Quando os dividendos a que tinha direito 

atingiam o valor investido, o montante era entregue ao sócio e, ao final de dez 

anos, os investidores recebiam sua participação nos lucros – podendo optar 

entre reinvestir ou retirar-se da sociedade13.  

 A ineficiência decorrente dessa frequente liquidação de ações fez com 

que o Estado concedesse perpetuidade à Companhia. Para compensar a 

impossibilidade de os acionistas se retirarem da sociedade, foi concedido a 

eles o direito de livremente alienar suas ações sem o consentimento do Estado 

concedente, conciliando as necessidades de capital permanente da sociedade 

e de liquidez das ações de seus sócios14.  Naturalmente, a mudança tornou a 

movimentação da bolsa Amsterdam bastante expressiva15.  

 Conforme visto, as características gerais da Companhia Holandesa 

demonstram a inequívoca dependência estatal, tanto para sua criação quanto 

para o seu funcionamento, o que traz importantes consequências relativamente 

aos direitos de seus acionistas e, particularmente, ao direito de voto. Diante 

desse caráter eminentemente público, e considerando que a constituição da 

sociedade dependia de carta autorizativa, a alteração da disciplina societária 
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mediante modificação de estatuto era impossível16 e os acionistas investidores 

detinham poderes limitados para administrar o patrimônio social.  

 Segundo Enrico Soprano, inicialmente a Companhia era administrada 

por diretores escolhidos primeiramente pela realeza e, na sequência, pelos 

acionistas majoritários. Estes, pouco a pouco, constituíram um Conselho 

responsável pela nomeação da diretoria e pela supervisão da administração. 

Para o autor, nesse primeiro período é impossível pensar em algo próximo a 

uma assembleia, da qual emanaria a vontade social17. Desse modo, não havia 

como identificar um efetivo direito de voto, já que o poder estava centralizado 

nas mãos da administração18.  

 Carmen Alborch Bataller enxerga justamente nesse aspecto a principal 

diferença entre esse modelo e as companhias da atualidade. Para ela, a 

estrutura da Companhia das Índias não traduz o esquema de organização da 

sociedade anônima em sua configuração posterior; a assembleia geral, como 

órgão encarregado de formar a vontade social, via de regra não existia. Por 

conseguinte, geralmente não havia controle interno por parte dos acionistas e 

nem sequer se configurava como obrigação a prestação de contas anual19. 

Desse modo, algumas características essenciais das sociedades anônimas, 

ligadas aos direitos políticos dos acionistas, ainda não estariam presentes.    

 Por outro lado, no que toca às companhias inglesas, sua relação com o 

Estado poderia ser mais ou menos intensa. Nas chamadas charted joint stock 
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companies, inspiradas na Companhia Holandesa, a autorização para 

funcionamento – que abrangia a concessão de monopólio – era igualmente 

necessária, podendo ser emitida tanto pela realeza quanto pelo parlamento. 

Tais sociedades, no início do século XVII, já possuíam as principais 

características das atuais companhias – i.e., personalidade jurídica forte, 

responsabilidade limitada e ações transferíveis20. 

 Entretanto, diferentemente do que ocorria com a Companhia Holandesa, 

o Estado não tinha participação obrigatória nesse modelo, concebido 

primordialmente para comerciantes e aristocratas. Com origem claramente 

classicista, as joint stock companies – cuja principal representante era a 

Companhia Inglesa das Índias – se desenvolveram sobre uma base 

democrática. Carmen Bataller indica ainda que uma carta autorizava a 

Companhia Inglesa a se reger por suas próprias leis, aprovadas 

majoritariamente em assembleia geral21.    

 Em tal órgão, considerado soberano nessas sociedades, podiam 

participar todos os sócios, sendo que cada um deles detinha direito a apenas 

um voto (a ser exercido pessoalmente), independentemente da quantidade de 

ações titularizada. Nesse sentido, cabia aos acionistas a eleição dos 

administradores e a aprovação de sua gestão. Soma-se a isso o amplo direito à 

fiscalização da companhia, por meio de inspeção dos livros sociais22.  

 Contudo, em virtude da resistência do parlamento à emissão de novas 

autorizações, os comerciantes ingleses viram a necessidade de utilizar outras 

estruturas para viabilizar seus negócios. Dentre elas, destacam-se as 

partnerships – que possuíam personalidade jurídica fraca23 – e as 
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unincorporated joint stock companies – instituto improvisado, utilizado pelas 

companhias que não obtinham a autorização para funcionamento. Essas 

últimas, apesar de possuírem personalidade jurídica forte, não tinham limitação 

de responsabilidade reconhecida pelo Estado24 e eram alvo de diversas 

medidas objetivando deslegitimar sua atuação25. Entretanto, a independência 

estatal e a homogeneidade entre seus sócios comerciantes também as levaram 

a serem estruturadas sobre bases democráticas.  

 Fica claro, pois, que a existência, a abrangência e as limitações do 

direito de voto nas companhias coloniais estavam intimamente ligadas à sua 

relação com o Estado e às próprias características de seus acionistas. Quanto 

mais dependentes do Estado, mais limitado o direito de voto; por outro lado, 

quanto mais libertas de suas amarras, mais democráticas as sociedades e, 

consequentemente, maiores os direitos concedidos àqueles que nelas 

participavam. Além disso, quanto mais homogêneos os interesses dos 

acionistas, mais igualitários os direitos a eles concedidos, especialmente os 

direitos políticos.  

 A partir dos primeiros anos do século XIX, o sistema de privilégio 

europeu foi superado por uma disciplina legislativa geral. Com o advento do 

Código Napoleônico, de 1807, a constituição de sociedades passou a depender 

apenas de autorização com caráter administrativo26, o que se mostrou 
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necessário diante dos frequentes abusos acarretados pelo regime de plena 

liberdade27. Nesse sentido, desapareceu ainda a concessão de monopólios, 

acentuando a proteção de direitos relacionados à livre concorrência nascentes 

já no século anterior28.  

 Conforme destaca Ascarelli, “de instituto que, originalmente, se prendia 

ao direito público e ao direito privado, passa a sociedade anônima a constituir 

um instituto típico de direito privado”29. 

 Nessa esteira, a partir da metade do século XIX os princípios do 

liberalismo econômico passam a imperar, trazendo com eles a definitiva 

superação da autorização governamental para a criação de sociedades 

anônimas30 em grande parte dos países europeus e nos Estados Unidos31.  

 Na Inglaterra, o parlamento aprovou em 1844 a lei responsável por 

transformar a constituição de sociedades anônimas em questão de direito. Um 

dos principais objetivos da legislação era tirar as unincorporated companies 

das margens da legalidade, prevendo que todas as partnerships com ações 

transferíveis ou com mais de vinte e cinco sócios deveriam ser registradas 

como public corporations e obedecer às normas de publicidade e de 

divulgação32. Na França, a partir de 186733, foi introduzida completa e 
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complexa disciplina da sociedade anônima, constituindo ponto de partida da 

evolução legislativa do instituto na Europa continental e influenciando 

decisivamente também a América Latina34.  

 Desse modo, com a liberdade de constituição e a nascente e 

disseminada disciplina de seu funcionamento, as sociedades anônimas se 

multiplicaram, tornando-se instrumento típico das relações comerciais 

(pulsantes e alastradas em virtude da revolução industrial). Aqui, passam a ter 

como características a produção em série com economia de escala, a 

concentração de capital e a administração, pelos empreendedores, de capital 

alheio – decorrente da ampla captação de recursos do público investidor35.  

 E é a partir desse momento, marcado pelas ideias políticas de liberdade 

e igualdade, que o direito de voto assume papel de destaque, passando a ser 

inclusive essencial em diversos ordenamentos36.  

 Demonstrando a relevância desse aspecto, Mauro Rodrigues Penteado 

aponta que, para deliberações específicas, não apenas era garantido a todos 

os acionistas votar, mas também era exigida a concordância da unanimidade. 

Segundo esclarece o autor, teria predominado em algumas legislações “uma 

orientação rigorosamente contratualista, que limitava sobremodo os poderes da 

maioria, no tocante à modificação dos atos constitutivos”37. Nesse sentido, se a 
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condução da empresa era definida por decisão majoritária, a alteração do 

estatuto pressupunha a aprovação de todos os acionistas.   

 Analisando o momento histórico em questão, Carmen Bataller faz 

interpretação crítica da essencialidade do direito de voto. Segundo a autora, a 

sociedade anônima, no contexto capitalista, foi estruturada de modo a 

conceder participação mínima a todos os acionistas, legitimando a manutenção 

do verdadeiro poder de gestão nas mãos de poucos. Assim, embora qualquer 

acionista pudesse crer que intervinha nos rumos da sociedade através do 

exercício do direito de voto, as decisões acerca do direcionamento da empresa 

corresponderiam cada vez mais à vontade do grande acionista38.  

 De todo modo, Modesto Carvalhosa aponta que a doutrina francesa 

desse período assimilava o direito de voto no âmbito das sociedades anônimas 

ao “voto do cidadão”, comparando as assembleias gerais ao parlamento e, 

conforme narra, a própria pessoa jurídica ao Estado. Desse modo, o voto 

deveria ser a expressão de vontade livremente manifestada, não podendo ser 

objeto de constrangimento, assim como ocorre no direito eleitoral. A validade 

da manifestação da vontade do acionista estaria diretamente relacionada à 

ausência de pressões exteriores39. 

 Todavia, o aparecimento da macroempresa, o absenteísmo dos 

acionistas nas assembleias gerais e outros fatores relacionados à 

complexidade dos negócios no sistema empresarial moderno acabaram por 

desmistificar a teoria democrática40, conforme entendimento de Bataller, acima 

mencionado. A assembleia geral, que anteriormente era equiparada ao órgão 

soberano do aparato societário, passa a ser “mero ritual de homologação de 

fatos e de negócios que fogem ao entendimento do acionista comum”41. No 

mesmo sentido, o voto – ao menos nas sociedades anônimas – destaca-se 
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como direito fundado na participação do acionista no capital social, e não na 

sua personalidade42.  

 A sociedade limitada, ao revés, teve origem mais tardia, haja vista suas 

peculiaridades em relação à sociedade anônima e aos tipos societários 

menores. Ao abordar o tema, Requião esclarece que desde 1882, na 

Alemanha43, buscava-se a criação de um novo tipo societário que fosse capaz 

de remediar a recessão vivida no comércio daquele país, permitindo a limitação 

da responsabilidade de seus sócios sem o aparato e as dificuldades de 

constituição das companhias44.  

 Nessa linha, o Deputado Oechelhauser – um dos principais promotores 

da lei de sociedade alemã – teria defendido a criação de uma forma de 

coligação de pessoas que se aproximasse estruturalmente das sociedades em 

nome coletivo, mas em cujo âmbito a responsabilidade dos sócios fosse 

reduzida à soma do capital social. Em memória dirigida às Câmaras de 

Comércio, o Deputado teria concluído:  

 

as formas de sociedades comerciais, atualmente em vigor no Império 

Alemão, não mais atendem às necessidades econômicas; é preciso 

que o princípio da responsabilidade limitada, que vivamente interessa à 

vida econômica, penetre nas sociedades de caráter individualista, em 

que diretamente colaboram o capital e a inteligência; com capital igual 

e atividade humana igual, as sociedades individualistas produzirão, 

incontestavelmente, valores superiores aos das sociedades 

coletivistas.
45
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 Inspirado em tais ideias, em 1891 foi enviado projeto de lei ao 

Congresso alemão, que resultou na promulgação da Lei de 20 de abril de 1892 

sobre as sociedades de responsabilidade limitada. O novo tipo societário 

dominou o comércio do país em pouco tempo, tendo se disseminado 

rapidamente pelo mundo46. Portugal foi o primeiro país estrangeiro a adotá-lo, 

em 1901.  

 Relativamente ao direito de voto nas sociedades limitadas, pode-se dizer 

que este não sofreu as impactantes alterações das sociedades anônimas. É 

que, enquanto estas foram criadas há mais de quatro séculos, tendo passado 

por períodos históricos absolutamente diversos e servido aos mais diferentes 

propósitos, as sociedades limitadas são de criação recente, e naturalmente 

foram utilizadas por comerciantes que buscavam estrutura mais simples.  

 Nesse sentido, não é possível dizer que houve uma ruptura entre as 

sociedades limitadas do início de sua criação e aquelas existentes atualmente. 

Em síntese, não passaram a preponderar sócios exclusivamente investidores, 

desinteressados nos negócios sociais; as sociedades limitadas não são a 

estrutura usualmente utilizada por macroempresas, que buscam investimentos 

externos. Apesar de existiram exceções, pode-se dizer que ainda predominam 

as sociedades ditas familiares, em que a pessoalidade do sócio possui clara 

relevância.  

 É por isso que, diferentemente do que ocorreu com as sociedades 

anônimas, a assembleia geral (ou a reunião de sócios) ainda se encontra no 

centro de poder das sociedades limitadas. Dessa forma, pode-se dizer que a 

tomada de decisão no âmbito das limitadas está mais próxima do ambiente 

democrático, nos termos que defendia a doutrina francesa contratualista.  
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