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A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES  

DE COMPANHIAS ABERTAS NÃO FINANCEIRAS POR DANOS CAUSADOS À 

SOCIEDADE E AOS ACIONISTAS E O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS BRASILEIRO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por escopo verificar se a responsabilidade civil contra 

administradores
1
 de companhias abertas

2
 é um instituto capaz de proteger acionistas 

minoritários contra condutas abusivas de administradores, e, dessa forma, contribuir para o 

desenvolvimento do mercado de valores mobiliários.
3
 

Esse questionamento, em grande medida, parte do diagnóstico de que as ações de 

responsabilidade civil são pouco utilizadas como instrumento de responsabilização de 

administradores de companhias abertas. 

                                                 
1
 Para fins deste trabalho, o termo responsabilidade civil significará sempre a responsabilidade civil do 

administrador de companhia aberta não financeira, exceto em caso de especificação em contrário. Da mesma 

forma, o termo administrador vai se referir aos conselheiros de administração, diretores ou membros de 

quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os 

administradores, nos termos do art. 160 da LSA. 
2
 Este estudo não tem como objetivo abarcar questões envolvendo a responsabilidade civil de instituições 

financeiras, a despeito de serem companhias abertas. A delimitação do objeto de estudo foi necessária para 

viabilizar a pesquisa empírica realizada neste trabalho. Isto porque, o volume de precedentes em esfera 

administrativa da CVM envolvendo instituições financeiras mostrou-se extremamente elevado, e, ao mesmo 

tempo restrito, em grande parte, a questões específicas relativas a essas instituições. Ademais, o sistema de 

responsabilização de instituições financeiras apresenta disciplina legal e regulatória específicas que 

transcendem o âmbito normativo da Lei 6.404/76. 

Da mesma forma, este trabalho não tem por objeto o estudo da responsabilidade civil por danos causados a 

terceiros. O foco aqui é a compreensão da responsabilidade civil como mecanismo de proteção a acionistas 

minoritários. 
3
 A ideia de que a responsabilidade civil pode contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais 

encontra respaldo em estudos da escola de Law & Finance. De acordo com diversos trabalhos dessa escola, em 

sistemas jurídicos onde há suficiente proteção aos investidores, o mercado de capitais é mais desenvolvido se 

comparado com o mercado de outros sistemas onde não há referida proteção. Dessa forma, o aprimoramento 

do instituto da responsabilidade civil, ao contribuir para a proteção aos investidores, contribui para o 

desenvolvimento do mercado de capitais. Cf. LA PORTA, Rafael; LOPEZ DE SILANES, Florêncio; 

SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert (Investor Protection: Origins, Consequences and Reform, NBE, 

working paper, n. W7428, Dec. 1999); SHAFTER, Gregory (Three Developing Country Challenges in WTO 

Dispute Settlement: some strategies for adaptation. Reform and Development of the WTO Dispute Settlement 

System, working title); Dencho Georgiev; Kim Van der Borght (eds, Forthcoming, Cameron May, UK, 2005); 

BLACK, Bernard (Strengthening Brazil´s Securities Markets, Stanford Law School, working paper n. 205); e 

ROCCA, Carlos Antônio. Soluções para o desenvolvimento do mercado de capitais: um balanço preliminar, 

Revista da CVM, p. 26-32. 
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Essa informação começou a ganhar substância a partir de alguns estudos 

jurisprudenciais, sobretudo, a partir de (i) pesquisa realizada na Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas, por Viviane Muller Prado e Vinicius Bunarelli,
4
 com base na 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, no período de 1998 a 2005; e (ii) 

pesquisa realizada por Paulo de Lorenzo Messina e Paula A. Forgioni, com base na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de 

Justiça de São Paulo e Tribunais de Alçada Cíveis de São Paulo, no período 1986 a 1998.
5
 

No primeiro estudo mencionado cinquenta casos envolvendo questões societárias 

foram encontrados. Desse total, apenas três estavam relacionados a questões societárias 

referentes à responsabilidade civil dos controladores e administradores. No segundo estudo 

também foram encontrados apenas três precedentes relacionados à responsabilidade civil dos 

administradores. 

Este cenário poderia ser um indicativo de que a prática de atos irregulares por parte de 

administradores de companhias abertas é incomum. Isso porque os agentes atuam de acordo 

com a legislação, regulamento e estatuto social, ou, ainda, porque a responsabilidade civil 

apresenta um poderoso efeito de dissuasão, de tal forma que as condutas irregulares são, em 

grande medida, combatidas preventivamente e, portanto, raras no mercado de capitais 

brasileiro. Uma segunda hipótese possível seria que existem mecanismos alternativos à 

responsabilidade civil que cumprem seu papel e, assim, protegem o acionista minoritário de 

forma mais eficiente. Uma terceira hipótese seria que a responsabilidade civil é de difícil 

aplicabilidade e não existem mecanismos alternativos que cumpram seu papel. Nesse caso, 

concluir-se-ia que existe uma lacuna entre os mecanismos de proteção a acionistas 

minoritários. 

As três hipóteses apresentadas, decerto, demandam diferentes tratamentos. O primeiro 

caso configura o melhor dos cenários, ou seja, a responsabilidade civil cumpre seu papel e, 

portanto, não requer qualquer tipo de aprimoramento. No segundo caso, a responsabilidade 

civil não cumpre sua função, mas é suprida por outro mecanismo mais eficiente. Esta 

hipótese, portanto, também dispensa maiores esforços para a melhoria do instituto da 

responsabilidade civil. Já o terceiro cenário evidencia as deficiências da responsabilidade 

                                                 
4
 Cf. PRADO, Viviane; BUNARELLI, Vinicius Correa. Relatório da pesquisa de jurisprudência sobre direito 

societário e mercado de capitais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Caderno Direito GV, n. 9, jan., 2006. 

Disponível em: <www.direitogv.com.br/AppData/Publication/direito%2009.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2010. 
5 Vide: MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula A. Sociedade por ações. Jurisprudência. Casos e 

Comentários. São Paulo: RT, 1999, pp. 59 e 60.  
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civil, que por não encontrar instituto substituto, requer aprimoramentos. 

Antes de investigar qual das hipóteses explica melhor a realidade do mercado de 

capitais brasileiro, é relevante notar que os trabalhos empíricos mencionados tinham como 

foco a análise jurisprudencial em matéria de direito societário e mercado de capitais, e não a 

responsabilidade civil de administradores de companhias abertas não financeiras. Por essa 

razão, optamos por construir um novo banco de dados com informações especialmente 

coletadas para os fins deste estudo. 

Paralelamente, para entender o significado dos volumes de precedentes encontrados 

em âmbito judicial, optamos por fazer pesquisa similar em âmbito administrativo. O 

objetivo é verificar se as condutas irregulares de administradores de companhias abertas são 

de fato raras no mercado de capitais brasileiro ou se sua escassez se limita à esfera judicial. 

Assim, se o volume de precedentes administrativos encontrados fosse muito baixo, 

poderíamos ter um indicativo de que as condutas irregulares dos administradores são raras. 

Por outro lado, se os volumes encontrados em esfera administrativa fossem elevados, não 

seria adequado admitir que referidas condutas são incomuns no mercado de capitais 

brasileiro. 

A pesquisa empírica foi realizada com base nos processos administrativos 

sancionadores apreciados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para esta análise 

comparativa foram considerados alguns aspectos que naturalmente explicam as diferentes 

formas de atuação da CVM e do Judiciário (p.ex., iniciativa processual e âmbito de atuação).   

 Por meio da pesquisa empírica realizada para este estudo, foi possível observar uma 

considerável diferença entre os volumes de ações de responsabilidade de administradores de 

companhias abertas nos níveis administrativo e civil. Enquanto, no período de 1
o
 de janeiro 

de 2000 a 31 de dezembro de 2010, a CVM apreciou 210 casos de responsabilização de 

administradores (dos quais 32 tiveram origem em reclamações de investidores), no mesmo 

período, não foram submetidas mais de 11 ações de responsabilidade civil sobre o tema ao 

Poder Judiciário. 

 A partir deste trabalho, pudemos concluir que a diferença entre os volumes de ações 

propostas perante o Poder Judiciário e a CVM se deve tanto a diferenças básicas entre o 

sistema de responsabilidade civil e administrativa, quanto ao fato de que a responsabilidade 

civil apresenta falhas e obstáculos que a impedem de, efetivamente, cumprir o seu papel. 

Dessa forma, identificamos alguns aspectos que devem ser aprimorados para que a 
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responsabilidade civil possa, de fato, servir de mecanismo de proteção aos acionistas 

minoritários.  

 O aprimoramento do instituto da responsabilidade civil, destarte, contribuirá para o 

incremento reputacional do mercado de valores mobiliários, através do reforço da confiança 

do pequeno investidor nesse sistema,
6
 o que estimulará o fortalecimento do mercado de 

capitais brasileiro.
7
 

 A consolidação e dinamização do mercado de valores mobiliários, por sua vez, são 

fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso porque, “além do seu 

objetivo de lucro, a sociedade anônima atende aos interesses gerais da comunidade, 

mantendo e criando empregos, utilizando e desenvolvendo a poupança, satisfazendo as 

necessidades dos consumidores”.
8
 

Considerado o exposto, este trabalho terá como pano de fundo a dialética entre o 

Estado, no papel de regulador da responsabilidade civil, e os agentes privados, como 

destinatários dessa regulação.  

Neste sentido, um ponto que interessa a este estudo é a forma como Estado, de um 

lado, e agentes privados, de outro, devem interagir para a construção de uma regulação 

simultaneamente eficaz e eficiente.
9
 A crença na necessidade de sinergia e cooperação entre 

                                                 
6
 De acordo com Klaus Hopt, “numa economia de mercado é vital que membros de conselhos de administração 

e profissionais ajam como agents de seus respectivos representados, sem que seus atos sejam maculados por 

interesses próprios. Isso protege os acionistas e clientes numa situação de desequilíbrio de informações, 

impedindo que sejam trapaceados pelas pessoas em quem confiam. Essa convicção, em contrapartida, cria a 

confiança necessária para que o público entregue suas economias aos cuidados das companhias e seus negócios 

aos cuidados de profissionais”. Cf. HOPT, Klaus J. Deveres e conduta ética de membros do Conselho de 

Administração e de Profissionais, trad. por Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, Mauro Moisés Kertzer, 

Revista de Direito Mercantil, n. 144, p. 118, out./dez. 2006.  
7
 NÓBREGA, Maílson; LOYOLA, Gustavo; GUEDES FILHO, Ernesto M.; PASQUAL, Denise. O mercado 

de capitais: Sua importância para o desenvolvimento e os entraves com que se defronta no Brasil. Estudos 

para o desenvolvimento do mercado de capitais. Bovespa. Maio, 2000. 
8
 WALD, Arnoldo. Interesses societários e extra-societários na administração das sociedades anônimas: a 

perspectiva brasileira. Revista de Direito Mercantil, n. 55, p. 13, jun./set. 1984. No mesmo sentido, Renato 

Luis Bueloni Ferreira afirma que “a empresa responde por geração de riqueza, quer através dos bens 

produzidos, quer através dos empregos gerados, quer através do pagamento de tributos. Enfim, a empresa tem 

um fundamental papel social no desenvolvimento econômico” (FERREIRA, Renato Luis Bueloni. Sistema de 

Administração das S/A no Direito Comparado e no Direito Pátrio, Revista de Direito Mercantil, n. 108, 

out./dez. 1997). 
9
 Dois bons exemplos de benefícios trazidos pela dialética entre entidade reguladora e agentes privados na 

construção de uma regulação são: (i) a participação de agentes de mercado nas audiências públicas no âmbito 

da criação de novas instruções normativas pela CVM, e na esfera da auto-regulação; (ii) a criação do novo 

mercado, que contou com a conjugação de esforços entre a atual BM&FBovespa (entidade autorreguladora) e 

os investidores, sobretudo institucionais. Sob esse último item, vide: HANSMANN, Henry et. al. Regulatory 

Dualism as a Development Strategy: corporate reform in Brazil, the U.S., and the EU. Março de 2010. 

Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1541226>. Acesso em 23 de junho de 

2010.  
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o Estado e os agentes privados deriva, em grande medida, da análise da escola de Direito e 

Desenvolvimento, e da própria evolução desse campo de estudos.
10

 

O pensamento da escola de Direito e Desenvolvimento se desdobra, basicamente, em 

três momentos, os quais cabe aqui recordar brevemente. O chamado primeiro momento é 

identificado pela propositura de modelos institucionais altamente interventores, nos quais o 

Estado atua como protagonista da produção e dos processos econômicos.
11

  

Posteriormente, em face do declínio empírico experimentado naquele ambiente de 

forte intervenção estatal, a escola de Direito e Desenvolvimento migra suas atenções para 

outro modelo, antagônico ao primeiro em suas premissas. O estatismo sai de plano junto 

com a crença de que o Estado poderia ser um agente ativo no processo econômico, de modo 

que a majoritária atuação estatal na economia passa a ser entendida como uma afronta ao 

desenvolvimento.
12

 

O novo protagonista que emerge é justamente a iniciativa privada, que passa a ser o 

foco de atenção dos modelos propostos pela escola de pensamento do Direito e 

Desenvolvimento. A ação estatal ganha papel minimalista, servindo apenas para garantir ao 

mercado seu livre funcionamento. É a essa dinâmica que o direito se aplica: garantir direitos 

de propriedade, institucionalizar modelos regulatórios pouco interventores e restringir a 

atuação ativa do Estado na economia. 

Todavia, com a emergência de novos atores de peso na economia global, notadamente 

Brasil, Rússia, China e Índia (BRICs), a evolução dos processos de criação e produção
13

 e a 

globalização dos mercados, abre-se espaço para uma nova proposição de modelo 

institucional focado na necessidade de novos parâmetros de interação entre os atores estatais 

e privados. 

Trata-se fundamentalmente de uma redefinição na forma como o papel do Estado é 

percebido, identificando-se que os limites de eficiência do mercado não se resolvem com o 

abandono do protagonismo privado nem com o estatismo tradicional, mas sim com a 

participação indutiva do Estado, cooperando com agentes privados.   

                                                 
10

 KENNEDY, David. The ‘Rule of Law’, Political Choices, and Development Common Sense. In: TRUBEK, 

David; SANTOS, Alvaro. The New Law and Development – a critical appraisal. Nova York: Cambridge, 2006. 
11

 TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. An introduction: the third moment in law and development theory and 

the emergence of a new critical practice. In: TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. (Eds.) The New Law and 

Economic Development: A Critical Appraisal. Cambridge: Cambridge University, 2006 
12

Idem, Ibidem, p. 6. 
13

 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos Parâmetros Para a Intervenção do Estado na Economia: persistência e 

dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. Dissertação (Doutorado em 

Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 140.   
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O terceiro e atual momento da escola de Direito e Desenvolvimento, portanto, conjuga 

a importância tanto do Estado como do mercado de capitais para o desenvolvimento 

econômico. É nesse contexto que o estudo da responsabilidade civil do administrador se faz 

relevante.  

Isto porque, no cenário brasileiro, onde a estrutura de capital acionário é 

predominantemente concentrada,
14

 torna-se ainda mais importante a criação e o 

aprimoramento de mecanismos capazes de coibir o abuso de poder por parte tanto dos 

acionistas controladores
15

 quanto dos administradores. Tal se deve ao fato de que, ao se 

elevar o nível de governança corporativa e proteção aos investidores, estimula-se o 

desenvolvimento do mercado de capitais, essencialmente, a partir do crescimento da 

participação dos pequenos investidores.  

Se o mercado de valores mobiliários exerce uma função, entre outras, alocativa da 

poupança pública, pode-se afirmar que o perfil concentrado de controle acionário é reflexo 

da baixa participação de pequenos investidores no mercado. Nesse sentido, buscamos 

ressaltar que a despeito da imprescindibilidade da participação de investidores 

institucionais
16

 de grande porte, a participação de pequenos poupadores também é relevante 

para o bom funcionamento e o desenvolvimento do mercado.  

Conforme explicitaremos a seguir, no atual mercado de valores mobiliários brasileiro, 

a presença de pequenos investidores, identificados pela categoria jurídica dos acionistas 

minoritários, diferente da de investidores institucionais e estrangeiros, é ainda tímida. Essa 

constatação indica o potencial de crescimento desse nicho de mercado e, em consequência, 

do mercado de valores mobiliários como um todo.  

                                                 
14

 Vide: GORGA, Erica. Changing the Paradigm of Stock Ownership: From Concentrated Towards Dispersed 

Ownership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries (April 2008). 3
rd

 Annual 

Conference on Empirical Legal Studies Papers. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1121037>. Acesso 

em: 11 mar. 2011. 
15

 Uma crítica que se poderia levantar é a de que restringir a liberdade do controlador – em operações com 

derivativos, por exemplo – poderia impedir ganhos importantes de eficiência para a companhia. De acordo com 

Gilson, por exemplo, acionistas não controladores de uma S.A. aberta preferirão se submeter a um acionista 

controlador na medida em que os benefícios gerados pela redução dos custos de agência excedam os benefícios 

privados de que o acionista controlador irá se apropriar (“public shareholders will prefer a controlling 

shareholder as long as the benefits from reduction in managerial costs exceed the private banefits that the 

controlling shareholder will extract”). Vide: GILSON, Ronald J. Controlling Shareholders and Corporate 

Governance: Complicating the Comparative Taxonomy (Aug. 2005). Stanford Law and Economics Olin 

Working Paper n. 309; Columbia Law and Economics Working Paper n. 281. Disponível em: 

<http://ssrn.com/abstract=784744>. Acesso em: 24 jun. 2010. 
16

 Segundo Lucy Aparecida de Sousa, entende-se por investidores institucionais “as aplicações de poupança 

voluntária ou compulsória, administradas por terceiros ou não. Os principais exemplos são os fundos mútuos 

de investimentos, os fundos de pensão e as seguradoras”. Vide: SOUSA, Lucy Aparecida de. O Mercado de 

Capitais Brasileiro no período 1987-97. Dissertação (Doutorado em Economia). Instituto de Economia da 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998, p. 31. 
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Os dados referentes ao mercado primário e secundário da BM&FBovespa apontaram 

para um significativo crescimento do mercado de ações no Brasil de 2004 a 2009, como 

ilustra o gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Segmento Bovespa, evolução do número de negócios (em milhares) 

2005 2006 2007 2008 2009
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87
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Fonte: Relatório Anual da BM&FBovespa, 2009. 

 

De acordo com dados oficiais da BM&FBovespa, em 2009, os investidores 

estrangeiros representavam 66,67% dos participantes de ofertas públicas.
17

 Em anos 

anteriores, a participação era a seguinte: 65,5% em 2008; 72,3% em 2007; 72,8% em 2006; 

61,7% em 2005; e 69,7% em 2004.
18

 Em termos de volume de negociação, os investidores 

estrangeiros representaram cerca de 35% do total desde 2005: 34,2% em 2009; 35,3% em 

2008; 34,5% em 2007; 35,5% em 2006; e 32,8% em 2005.
19

   

Esses dados atestam a atual dependência do mercado brasileiro de valores mobiliários 

em relação ao capital estrangeiro, que acaba assumindo uma posição vulnerável frente às 

crises estrangeiras, já que nesses cenários há uma grande tendência ao repatriamento de 

recursos.   

Da mesma forma, o crescimento do mercado de valores mobiliários brasileiro está 

                                                 
17

 Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br/shared/IframeHotSiteBarraCanal.aspx? altura=900&idioma=pt-

br&url=www.bmfbovespa.com.br/informe/default.asp>. Acesso em: 27 jun. 2010. 
18

 Os dados referentes aos anos de 2004 a 2008 foram extraídos do documento A guide to the Brazilian 

economy, elaborado pelo Credit Suisse, 11 de set. 2009. 
19

 Cf. Relatório Anual da BM&FBovespa, p. 41. Disponível em: 

<http://ri.bmfbovespa.com.br/upload/portal_investidores/PT/informações_financeiras/relatórios_anuais/relatóri

o-anual-2010.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2010. 
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fortemente atrelado à participação de investidores institucionais nacionais, que representam, 

desde 2005, mais de 25% do volume negociado: 25,7% em 2009; 27,1% em 2008; 29,8% 

em 2007; 27,2% em 2006; e 32,8% em 2005.
20

  

A necessidade de expandir a participação no mercado de valores mobiliários para além 

dos investidores estrangeiros e dos institucionais nacionais é, portanto, premente. Essa 

afirmação é corroborada pela própria BM&FBovespa em seu relatório anual de 2009:   

 

Embora a BM&FBovespa tenha avançado de forma relevante na captação de 

novos investidores locais para aplicações em seus mercados, há ainda uma grande 

distância entre o porcentual de brasileiros que aplicam em renda variável e aquele 

observado em países desenvolvidos. Em economias mais estáveis, a parcela da 

população que investe em ações chega a 50%; no Brasil, esse total não passa de 

1%.  

Tal disparidade demonstra claramente o potencial de crescimento do mercado local 

e justifica a ousada meta de captar 5 milhões de novos investidores em cinco anos. 

Para atingir esse objetivo, a BM&FBovespa investirá continuamente em educação, 

na popularização de seus mercados e no relacionamento com as empresas – 

decisões estratégicas que já estão consolidadas e em pleno processo de 

implantação, mas que merecem aperfeiçoamento constante. 

 

 

Ora, em um mercado de valores mobiliários no qual a presença do pequeno investidor 

é ainda incipiente, como o brasileiro, a criação de elementos que estimulem tais atores ao 

investimento no mercado é fundamental.  

Em vista do exposto, é possível afirmar que esse “estado da arte” do regime de 

responsabilidade civil dos administradores de companhias abertas emerge como um dos 

pontos que deve tomar a atenção daquele que reflete e questiona o atual estágio de 

amadurecimento do mercado de valores no Brasil.  

Resta claro que um modelo institucional que permita a atuação do Estado restringindo 

abusos por parte do acionista controlador e do administrador pode significar, no limite, o 

amadurecimento de um mercado de valores mobiliários cada vez menos dependente desse 

mesmo Estado; capitalizado mais por investidores minoritários e menos por grandes 

investidores institucionais controlados pelo Estado.  

Assim, a construção de um aparato normativo que restrinja a atuação abusiva do 

administrador não deve inviabilizar o fortalecimento da iniciativa privada. Pelo contrário, a 

ampliação da presença de pequenos investidores justamente permitiria o crescimento dos 

                                                 
20

 Cf. Relatório Anual da BM&FBovespa, p. 41. Disponível em: 

<http://ri.bmfbovespa.com.br/upload/portal_investidores/PT/informações_financeiras/relatórios_anuais/relatóri

o-anual-2010.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2010. 
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níveis de capitalização do mercado, que é sua função primordial.  

Considerado esse pano de fundo, o presente trabalho será desenvolvido ao longo de 

quatro capítulos além desta introdução e de uma síntese conclusiva. O primeiro capítulo 

parte da descrição da formação e evolução do mercado de valores mobiliários brasileiro, e a 

partir daí, analisa sua relação com a cultura de investimentos do país, bem como, com o 

perfil do acionista minoritário no Brasil.          

Entre outras coisas, o primeiro capítulo descreve um mercado de valores mobiliários 

recente, desenvolvido a partir da década de 1960, pensado a partir da realidade norte-

americana e com um histórico de graves fragilidades. Eventos como o chamado “crash de 

1971”, o famoso “caso Nahas” ocorrido em 1989, e o advento da Lei n. 9.457/97, que 

suprimiu diversos direitos dos acionistas minoritários com vistas a agilizar os processos de 

privatizações, são retomados de modo a evidenciar algumas das razões pelas quais o 

pequeno investidor, não raramente, tende a preferir investimentos em renda fixa ou no 

mercado imobiliário, por exemplo. 

Nessa esteira, o referido capítulo também reconstrói o histórico brasileiro de 

concentração de capital acionário. Essa análise, por seu turno, tem como escopo identificar 

quem são os acionistas minoritários no Brasil. A partir daí, é possível notar que, 

historicamente, os acionistas minoritários não são, em sua maioria, pequenos investidores, 

mas sim investidores institucionais ou estrangeiros que, a despeito de serem minoritários, 

guardam participação relevante no capital social das companhias. Restará evidente, destarte, 

que o movimento de pulverização de capital acionário é recente no Brasil, da mesma forma 

como a participação sustentável do pequeno investidor.
21

 

O segundo capítulo, por sua vez, apresenta o sistema de responsabilidade civil de 

administradores de companhias abertas no Direito Brasileiro. A primeira parte deste capítulo 

é eminentemente descritiva e tem por fim explicar o funcionamento desse instituto.  

Também serão levantadas algumas dificuldades inerentes à propositura de ações de 

responsabilidade civil de administradores: (i) comprovação e quantificação do dano;
22

 (ii) 

                                                 
21

 Vale notar que, a presença do pequeno investidor ganhou relevo no período do chamado “Milagre 

Brasileiro”. Não obstante, a participação deste ator se deu de forma desastrosa diante de uma regulação 

precária e em um contexto de alta especulação, conforme veremos adiante. 
22

 Neste ponto, destacamos a posição divergente e isolada de Modesto Carvalhosa, segundo quem a 

responsabilidade civil não requer a existência de prejuízo material. De acordo com o referido autor, “mesmo 

que não decorra da prática abusiva, ilegal ou antiestatutária nenhum prejuízo material para a companhia, 

configura-se sempre a responsabilidade do administrador. A ofensa ao direito da companhia é ato ilícito, 

mesmo que não ocorra nenhum prejuízo ao seu patrimônio. O termo ‘prejuízo’, na espécie, é sinônimo de 
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caracterização e comprovação de que o administrador agiu com culpa ou dolo; (iii) provável 

desinteresse dos acionistas majoritários na propositura de ação social ut universi; (iv) altos 

custos/riscos e baixos benefícios associados às ações sociais ut singuli; (v) possível 

dificuldade de reunião de acionistas com participação acionária de no mínimo 5% do capital 

social, para mover ação social ut singuli derivada; (vi) dano reputacional à companhia; (vii) 

efeito extintivo do quitus; e (viii) exclusão da responsabilidade fundada na boa-fé do 

administrador. 

No terceiro capítulo apresentaremos os aspectos centrais da responsabilidade 

administrativa de administradores de companhias abertas. O principal escopo dessa seção é 

compreender os objetivos e deveres da CVM como guardiã do mercado de valores 

mobiliários, bem como diferenciar os sistemas de responsabilidade civil e administrativa.  

Nota-se ainda que o segundo e o terceiro capítulos contêm dados empíricos referentes 

aos volumes de ações de responsabilidade civil e processos administrativos sancionadores da 

CVM, respectivamente. Trata-se de pesquisa empírica de caráter eminentemente quantitativo 

que permite comparar os volumes de ações de responsabilidade civil de administradores de 

companhias abertas em âmbito judicial e administrativo, no período de 1
o
 de janeiro de 2000 

a 31 de dezembro de 2010, conforme já mencionado
23

. 

Diante desse cenário, seria possível indagar se a responsabilidade civil dos 

administradores é, de fato, um mecanismo importante para companhias abertas. Isto é, em 

que medida a responsabilização civil de administradores dessas companhias não é suprida 

pela responsabilidade administrativa da CVM?  

A primeira evidência da não fungibilidade prática entre esses dois institutos reside no 

fato de que a responsabilidade civil é um instrumento imprescindível para garantir aos 

acionistas, principalmente aos minoritários,
24

 o direito de serem indenizados, direta ou 

indiretamente,
25

 por práticas abusivas do administrador de S.A. aberta. Note-se que a 

                                                                                                                                                      
ofensa ou lesão, que pode ou não materializar-se em perdas patrimoniais”. Vide: CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 3, p. 353. 
23

 A descrição da metodologia aplicada a estas pesquisas encontra-se disposta no Anexo I deste trabalho. O 

resultado da pesquisa empírica em âmbito judicial está sistematizado em tabela no corpo deste trabalho, e os 

resultados referentes à esfera administrativa, devido a seu maior volume, estão sistematizados no Anexo II. 
24

 No cenário brasileiro, onde o controle majoritário é a regra, há uma tendência à centralização das decisões na 

figura do acionista controlador. Trata-se, portanto, de um ambiente mais propício à opressão dos acionistas 

minoritários.  
25

 De acordo com a redação do art. 159 da LSA, as ações de responsabilidade civil poderão ser propostas por 

acionistas que representem no mínimo 5% do capital social da companhia. Em regra, os resultados da ação 

promovida por acionista deferem-se à companhia, exceto se o acionista for diretamente prejudicado por ato do 

administrador. Este trabalho parte da premissa de que, em ambos os casos (resultados deferidos ao acionista ou 
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competência para estipular as indenizações em favor dos acionistas ou da companhia é 

privativa do Judiciário,
26

 daí decorrendo a insuficiência da CVM e da própria esfera 

administrativa, como locus de apuração e imputação de responsabilidade para fins de 

indenização.  

A partir do terceiro capítulo já é possível identificar as possíveis razões para explicar a 

discrepância entre a quantidade de casos apreciados pelo Judiciário e pela CVM, tais como: 

iniciativa processual, custos e morosidade. Uma das importantes conclusões desse capítulo é 

que a atuação ex officio da CVM é um fator que pode influenciar fortemente a diferença 

quantitativa. Essa afirmação tem como base o fato de que 156
27

 dos 210 casos apreciados 

pela CVM (cerca de 74% do total) contaram com a iniciativa da autarquia. 

O quarto capítulo, por fim, examina quais são as possíveis contribuições do seguro 

D&O (Directors’ and Officers’ Insurance) e das ações civis públicas de responsabilidade por 

danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, para o fortalecimento da 

responsabilidade civil de administradores de companhias abertas. 

No que toca aos seguros D&O, é notável sua forte e crescente presença entre as 

companhias abertas brasileiras. De acordo com levantamento realizado neste trabalho, das 

69 companhias listadas no Ibovespa, 54 (aproximadamente 78%) contrataram o referido 

seguro. 

Se por um lado, o modelo de seguro D&O é apresentado por parte da literatura
28

 como 

um mecanismo capaz de fortalecer as práticas de governança corporativa das companhias 

por meio, por exemplo, da precificação das apólices, bem como do monitoramento da 

conduta de seus segurados, por outro, verificamos, através do exame de modelo contratual 

desse seguro, que essa capacidade não é efetivamente desenvolvida. 

                                                                                                                                                      
à companhia), o acionista será indenizado, seja de forma direta, ou indireta, respectivamente. 
26

 Ao longo deste trabalho apresentaremos alguns outros instrumentos hábeis para pleitear a indenização de 

prejuízos: arbitragem, acordos extrajudiciais, termos de compromisso e ação civil pública. Demonstrar-se-á, no 

entanto, que tais mecanismos apresentam peculiaridades que os impedem de suprir a função destinada à ação 

de responsabilidade civil.    
27

 Conforme podemos depreender da leitura do Anexo II, o total de 156 casos não inclui os processos 

administrativos sancionadores que tiveram iniciativa conjunta da CVM e outros atores do mercado de valores 

mobiliários. 
28

 Vide, a título de exemplo: (i) BOYER, M. Martin (Directors' and Officers' Insurance and Shareholder 

Protection (March 2005). Disponível em <http://ssrn.com/abstract=886504>. Acesso em: 23 jun. 2010); (ii) 

GUTIÉRREZ, María (An Economic Analysis of Corporate Directors' Fiduciary Duties, The RAND Journal of 

Economics, v. 34, n. 3, Autumn, 2003, p. 516-535). Disponível em: <www.jstor.org/>. Acesso em: 26 fev. 

2011); e (iii) ROMANO, Roberta (Corporate Governance in the Aftermath of the Insurance Crisis. In: P.H. 

Schunk, ed., Tort Law and the Public Interest: Competition, Innovation, and Consumer Welfare, Nova York: W. 

W. Norton). 
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Da mesma forma, ao estudarmos as ações civis públicas de responsabilidade por 

danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, nos termos da Lei n. 

7.913/89, observamos a escassez de precedentes judiciais e a existência de alguns entraves 

para sua utilização efetiva.  

Após percorrer esse trajeto, será possível extrair conclusões relevantes sobre a real 

importância da ação de responsabilidade civil de administradores de companhias abertas 

para a proteção do pequeno investidor, assim como, para o desenvolvimento do mercado de 

valores mobiliários.  
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I.  A EVOLUÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS BRASILEIRO E SUA 

RELAÇÃO COM A CULTURA DE INVESTIMENTOS E O PERFIL DO ACIONISTA 

MINORITÁRIO NO BRASIL 

 

A partir da descrição da formação e evolução do mercado de valores mobiliários 

brasileiro, o presente capítulo identifica os pontos centrais da cultura de investimentos do 

país, bem como, do perfil de acionista minoritário no Brasil.          

Essa análise tem por objetivo apontar quem são os acionistas minoritários no mercado 

de valores mobiliários. Em síntese, observamos que, historicamente, os acionistas 

minoritários não são, em sua maioria, pequenos investidores, mas sim investidores 

institucionais ou estrangeiros que, a despeito de serem minoritários, guardam participação 

relevante no capital social das companhias.  

Apesar da tradicional preferência popular por investimentos em ativos de renda fixa 

ou no mercado imobiliário, a história do mercado de valores mobiliários brasileiro já contou 

com momentos de intensa participação do pequeno investidor. Essa participação, no entanto, 

se deu de forma eufórica e desastrosa, fundamentalmente movida por ondas de especulação. 

Dessa forma, a criação de um ambiente seguro, com mecanismos capazes de proteger o 

pequeno investidor contra abusos, é essencial para a retomada da confiança desse tipo de 

investidor, bem como, para recuperar e consolidar a reputação do mercado de capitais 

brasileiro. 

Da mesma forma que o estudo do perfil do acionista minoritário brasileiro aponta para 

uma incipiente participação do pequeno investidor no mercado de valores mobiliários, ele 

revela a possibilidade de expansão desse mercado por meio da atração do pequeno 

investidor. Reconhece-se, destarte, uma oportunidade de crescimento do mercado de valores 

mobiliários brasileiro. 

Neste capítulo mostraremos, ainda, um panorama dos movimentos de concentração e 

pulverização de capital acionário no mercado de capitais brasileiro. De acordo com esse 

panorama, é possível notar que a pulverização acionária, assim como a participação 

estruturada do pequeno investidor, é um fenômeno recente no Brasil.  
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I.I Breve panorama histórico do mercado de valores mobiliários brasileiro
29

 

 

 

De acordo com a literatura, o mercado valores mobiliários brasileiro apresentou pouca 

relevância na economia do país até meados dos anos 1960.
30

 Essa realidade encontrava 

explicação em fatores como: (i) os elevados níveis de inflação; (ii) a precária organização 

das bolsas de valores mobiliários; (iii) o monopólio dos corretores públicos; (iv) a falta de 

legislação adequada; e (v) os ônus impostos pela Lei da Usura.
31,32

  

 Até a primeira metade da década de 1960, os corretores atuantes na bolsa de valores 

mobiliários eram nomeados pelo governo; seus cargos eram de caráter hereditário e vitalício 

e eles gozavam de baixa remuneração. As bolsas de valores, por sua vez, eram organizadas 

de forma precária e a negociação de papéis ficava restrita a horários determinados.  

 Os investidores eram, em grande parte, especuladores, e a participação de 

investidores institucionais era irrelevante. Poucas companhias negociavam ações de sua 

emissão no mercado, e os níveis de liquidez eram baixos. O processo de formação de preços 

era nebuloso e baseava-se, principalmente, em rumores e dados imprecisos. Ademais, 

inexistia a obrigação de as companhias divulgarem demonstrações financeiras ou 

fornecerem informações acuradas ao mercado.  

 Adicionalmente, a tributação dos eventuais rendimentos resultantes da negociação 

das ações era alta, os índices de inflação vigentes à época eram extremamente elevados, e o 

crédito de longo prazo, escasso. Em termos de regulação, não havia órgão estatal 

responsável pela disciplina e pela fiscalização do mercado de valores mobiliários nem 

qualquer diploma que trouxesse elementos claros para distinguir os conceitos de companhia 

                                                 
29

 Esse panorama não tem por objetivo reconstruir de forma exaustiva o histórico do mercado de valores 

mobiliários brasileiro. O intuito desta seção é resgatar alguns dos principais eventos que marcaram o 

desenvolvimento de nosso mercado e contribuíram para a formação da cultura de investimentos brasileira. Em 

outras palavras, este subitem salienta aspectos que ajudam a explicar o distanciamento entre pequeno 

investidor e o mercado de capitais. 
30

 Nesse sentido, Roberto Teixeira da Costa afirma que: “Até poder-se-ia afirmar que não tivemos naquele ano 

[1965] exceção à regra já conhecida, de preferência quase absoluta pelas aplicações em curto prazo, em títulos 

de renda fixa, por parte do investidor”. Vide: COSTA, Roberto Teixeira da. Mercado de Capitais: uma 

trajetória de 50 anos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p. 106. 
31

 Vide SOUZA, op. cit., p.10, e MACARINI, José Pedro. Um aspecto da política econômica do “Milagre 

Brasileiro”. A política de Mercado de Capitais e a bolha especulativa 1969 – 1971. Disponível 

em: <www.scielo.br>. Acesso em: 3 abr. 2010, p. 153. 
32

 A Lei da Usura não permitia a cobrança de mais de 12% de juros ao ano, o que contribuía para a escassez de 

crédito de longo prazo e, em consequência, dificultava o financiamento da atividade econômica das 

companhias nacionais.  

http://www.scielo.br/
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aberta e companhia fechada.
33

  

Em 1964, com a instauração do regime militar no Brasil, esse cenário começou a 

mudar. Iniciou-se um processo de reforma financeira e de reestruturação do mercado de 

valores mobiliários, que teve como ponto de partida o Programa de Ação Econômica do 

Governo, Paeg. Esse programa destinava-se à estabilização e desenvolvimento da economia 

brasileira, e tinha como uma de suas prioridades o aperfeiçoamento do sistema financeiro e 

do mercado de capitais nacional.  

 Para atingir os objetivos do programa, foi elaborado, entre outras coisas, um conjunto 

de reformas institucionais visando à reestruturação do sistema: 

 

(i) Lei n. 4.357/64: autorizou a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, adotou a 

correção monetária e concedeu benefícios fiscais para investimentos no mercado de 

valores mobiliários;  

(ii) Lei n. 4.380/64: criou o Sistema Financeiro de Habitação e novos programas de 

seguro social, o PIS e o PASEP, representando captação compulsória de poupança 

privada, e instituiu a correção monetária em contratos imobiliários;  

(iii)  Lei n. 4.506/64: introduziu pela primeira vez o conceito de Sociedade de Capital 

Aberto e criou, para esta categoria de companhias, isenção de pagamento de imposto 

sobre lucros distribuídos; e 

(iv) Lei n. 4.595/64: estruturou o sistema financeiro nacional por meio da criação do 

Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, de forma a extinguir a 

Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, e a competência do Banco do Brasil 

para fazer política monetária. 

 

No ano seguinte, em 1965, o Banco Central da República do Brasil solicitou à Agência 

Internacional de Desenvolvimento, assistência técnica para fins de operação e 

regulamentação do mercado de valores mobiliários brasileiro. Em resposta a essa 

solicitação, foram enviados ao país, pelo período de duas semanas, um membro da Securities 

and Exchange Commission e um membro da American Stock Exchange.  

No relato produzido pelos membros das entidades norte-americanas destacou-se a 

aparente (i) falta de credibilidade do mercado de capitais brasileiro; e (ii) a inexistência de 

uma cultura de investimentos em renda variável: 
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 a parte do povo brasileiro que possuía economias, jamais teve por hábito investi-

las em títulos. Imóveis e moedas estrangeiras têm sido o meio de aplicação mais 

popular. (...) ações de diversas companhias inexistentes são vendidas ao público; 

os preços dos títulos são manipulados com relativa facilidade e transações por 

funcionários de sociedades anônimas e de companhias de investimentos com base 

em informações não acessíveis ao público são frequentes.
34

 

 

 

No mesmo período foi editada a Lei n. 4.728/65 (Lei de Mercado de Capitais) que 

regulamentava o mercado de capitais brasileiro e tinha como objetivo combater os principais 

problemas que afligiam o mercado, bem como, incentivar a destinação da poupança pública 

para a capitalização empresarial. Nesse sentido, Bulhões Pedreira afirmava que: “o 

desenvolvimento do mercado dependeria da execução da lei, de se criar o sistema, buscando 

investidores, expandindo a poupança, deslocando poupança dos imóveis e de outras formas 

de aplicação”.
35

 

De acordo com o exposto, é possível observar que até a primeira metade da década de 

1960 a cultura de investimentos predominante no Brasil era desfavorável ao mercado de 

capitais. No entanto, é nesse momento que parece surgir, pela primeira vez, uma política 

voltada aos investidores individuais. A ideia era estimular o crescimento do mercado de 

capitais por meio da poupança desses investidores 

Assim, a Lei de Mercado de Capitais estabeleceu uma série de incentivos tributários 

para o investimento em ações e, também, para a abertura de capital das companhias.
36

 Nesse 

contexto, em 1967, foi instituído o Decreto-Lei n. 157, que trouxe novos incentivos ao 

investimento em ações. O referido diploma legal estabelecia a possibilidade de os 

contribuintes investirem parte do imposto de renda no mercado de ações por meio de fundos 

de investimentos. Esses fundos, por sua vez, aplicavam os recursos em companhias que 

preenchiam os requisitos legais exigidos.
37
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Ressalta-se, contudo, que, se por um lado essa estratégia conduzia os pequenos 

investidores ao mercado, por outro, não havia qualquer preocupação em estimular uma 

participação consciente desses atores. Assim, o decreto-lei incentivava investimentos que 

acabavam mais por favorecer os administradores de fundos e os índices de mercado (no 

curto prazo) do que efetivamente fortalecer o mercado de valores mobiliários. O trecho 

abaixo ilustra bem essa situação: 

 

Os primeiros fundos de investimento surgiram no Brasil no final dos anos 50, mas 

só tomaram impulso após a criação dos Fundos de Ações DL 157, que criaram 

uma espécie de mercado cativo para a administração de fundos. Ou seja, o 

contribuinte do Imposto de Renda optava passivamente por aplicar parte do IR 

devido no fundo 157 administrado pela instituição financeira onde mantinha 

negócios. E como os recursos aplicados ficavam indisponíveis por muito tempo, o 

contribuinte transformado em condômino do fundo 157, tinha poucas condições e 

interesse de cobrar desempenho de tais fundos. Esses fundos incentivados 

estimularam as bolsas de valores e o mercado primário de títulos e, ao mesmo 

tempo, trouxeram bons retornos aos seus administradores, pelas seguintes razões: 

1) desenvolveram a habilidade de administrar fundos voluntários de renda variável 

e fixa; 2) as taxas de administração eram, no geral, lucrativas; e 3) todos os ativos 

de má qualidade eram “descarregados” nesses fundos, porque os condôminos não 

cobravam desempenho.
38

 

 

A participação de novos investidores no mercado acionário era estimulada de forma 

artificial, como mera alternativa ao pagamento de tributos. Assim, além de estimular as 

pessoas físicas ao ingresso despreparado e desinteressado no mercado de valores 

mobiliários, essa política contribuiu, ao longo do tempo, para o desperdício de recursos 

públicos. A fala de José Luiz Bulhões Pedreira sobre o Decreto-Lei n. 157 corrobora essa 

posição: 

 

No início funcionou, mas depois a experiência mostrou que esses incentivos [dos 

fundos 157] não dão resultados, ou funcionam muito limitadamente. É complicado 

criar algo dessa forma, artificial. Houve uma perda grande, recursos foram mal 

aplicados. Surtiu algum resultado, mas, se isso for comparado com o montante de 

impostos dirigidos para esse fim, não compensou. 

Com o 157, todo mundo começou a ter estímulo para, em vez de pagar imposto, 

comprar ações. Qualquer um podia fazer e muitos tiveram a iniciativa, mas sem 

dar a menor importância para aquilo. Era apenas uma alternativa ao pagamento de 

imposto. Aplicava-se em empresas que só existiam no papel, por causa da questão 

tributária.
39

 

 

Se por um lado as pessoas físicas não tinham real interesse de se tornar investidores do 

mercado de renda variável, por outro, as companhias investidas não tinham legítimo 
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interesse de participar do mercado de capitais. De acordo com Ari Oswaldo Mattos Filho e 

Viviane Muller Prado, “o verdadeiro objetivo de abrir o capital era receber recursos de 

maneira facilitada e mais barata que o captado no sistema bancário”.
40

   

Em suma, os incentivos criados pela Lei de Mercado de Capitais e Decreto-Lei n. 157, 

somados à política econômica expansiva, impulsionaram o crescimento dos preços e 

volumes das bolsas. Nesse período, a política econômica manifestava “irrestrita simpatia no 

que se refere ao papel da Bolsa de Valores”, em consequência, criava-se “um ambiente por 

demais propício ao surgimento de uma bolha especulativa”.
41

 

Esse ambiente de euforia, no entanto, estava em manifesto descompasso com a 

realidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. De acordo com Lucy Aparecida de 

Souza, “as razões para o crash estariam na falta de regulamentação adequada, na falta de 

conhecimento do investidor e na mudança das regras dos Fundos 157, que passaram a 

estimular as operações de mercado primário”.
42

 

 Assim, a crise de 1971 foi resultado de um ciclo iniciado por um período 

relativamente longo de gradual valorização de ações, sustentado por especuladores 

profissionais; posteriormente, a possibilidade de lucro fácil e rápido atraiu o capital de 

especuladores amadores, que passaram a sustentar e dinamizar o processo de aumento de 

cotações; em um terceiro momento, iniciou-se uma febre especulativa que, por sua vez, 

atraiu até mesmo indivíduos mais avessos ao risco movidos pela ideia de um enriquecimento 

coletivo; por fim, esgotadas as fontes de novos recursos, teve início um processo de queda 

de preços. Com isso, os especuladores profissionais rapidamente realizaram seu capital, de 

modo que aos especuladores amadores e aos investidores mais inocentes não restou outra 

saída a não ser arcar com o prejuízo final.
43

  

 Em consequência, o maior prejudicado foi o pequeno investidor, dado seu menor 

acesso a informações e sua ingenuidade perante os especuladores profissionais, como 

apontou Macarini: 

 

a altíssima rentabilidade a curto prazo propiciada pela Bolsa – inteiramente 

apoiada pela política econômica, não revelando nenhum receio quanto aos riscos 

inerentes a um boom tão intenso – não deixaria de seduzir o pequeno investidor. 

Como é usual, a classe média afluiria em grande número quando a bolha já se 

aproximava de seu limite – desfazendo-se de bens tangíveis (automóvel, 
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apartamento) ou mesmo endividando-se junto à rede bancária, na certeza de colher 

lucros mais que compensadores.
44

  

 

 

 Assim, até o início dos anos 1970, o mercado de valores mobiliários vivenciou dois 

momentos antagônicos, quais sejam, um estado de dormência até a metade da década de 

1960 e um boom no início da década seguinte. Em outras palavras, quando finalmente o 

pequeno investidor passou a mobilizar sua poupança para a aplicação no mercado de 

capitais, o resultado foi desastroso. Nitidamente, essa trajetória do mercado de capitais 

brasileiro abalou de forma negativa sua credibilidade perante o público investidor, 

sobretudo, os investidores não profissionais. 

 A deficiência do aparato regulatório vigente foi reconhecida após a crise e despertou 

esforços para o aperfeiçoamento da regulamentação do mercado, culminando na 

promulgação da Lei n. 6.404, e na criação da CVM por meio da Lei n. 6.385, ambas de 

1976. Reconheceu-se, entre outras coisas, a necessidade de (i) criação de um sistema de 

informações adequado, com vistas a reduzir os níveis de assimetria de informações e o 

abuso na atuação de alguns agentes do mercado; (ii) substituir o Banco Central por um órgão 

especializado para fiscalizar o mercado de valores mobiliários; e (iii) aperfeiçoar os 

mecanismos de proteção dos investidores. 

 Apesar das melhorias implantadas, a dívida externa brasileira obstou os 

investimentos em ativos do mercado de capitais. Os investimentos, em sua maioria, 

destinavam-se a aplicações financeiras lastreadas em títulos públicos. 

 Esse cenário apresentou uma relativa melhora no período de 1984-1986, em virtude 

da euforia e otimismo decorrentes do Plano Cruzado.  O referido plano, no entanto, não 

tardou a apresentar fragilidades, e em 1986 um movimento de retração foi tomando o 

mercado. 

 Pouco depois, em junho de 1989, uma forte onda de especulação desencadeada pelo 

chamado “caso Nahas” culminou no fechamento temporário das bolsas de valores e na 

suspensão do mercado de opções até outubro de 1990. A partir desse evento restou claro que 

a atuação de um único investidor era capaz de comprometer toda a estrutura do mercado de 

capitais brasileiro. Dessa forma, os instrumentos de regulamentação e fiscalização 

mostraram-se absolutamente insuficientes para resguardar o mercado.
45
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 Em 1991, por sua vez, iniciou-se um processo de globalização financeira, 

privatizações e crescimento dos investidores institucionais. A entrada de investidores 

estrangeiros foi fortemente alavancada a partir da criação do Anexo IV à Resolução 

1.287/87, incluído pela Resolução do CMN 1832/91. A partir da inclusão desse anexo, 

investidores institucionais estrangeiros podiam investir diretamente em valores mobiliários 

negociados no mercado brasileiro. Em outras palavras, foram abolidos os obstáculos até 

então existentes para o investimento estrangeiro direto no país, tais como, regras sobre 

capital mínimo; tempo de permanência ou formação de carteira; e obrigatoriedade de 

utilização de fundos ou sociedades como veículo de investimento. Ressalte-se, entretanto, 

que a participação dos investidores estrangeiros no capital social de companhias abertas 

deveria ser, obrigatoriamente, minoritária. 

 O aumento da participação estrangeira no mercado de valores mobiliários brasileiro 

trouxe relevantes alterações no perfil do investidor na Bolsa de Valores de São Paulo. Em 

relação ao volume de negociação, em 1991, os investidores estrangeiros representavam 

pouco mais de 5%; em 1995 já somavam quase 30%, tendo a sua participação reduzida a 

pouco mais de 20% no final dos anos 1990, em razão de crises internacionais (crise do 

México em 1994; crise dos países asiáticos em 1997; e crise da Rússia em 1998). O gráfico 

2 ilustra esse cenário.
46
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Gráfico 2 – Participação de investidor estrangeiro na Bovespa na década de 1990. 
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 Fonte: BM&FBovespa. 

 

 A quase totalidade dos investimentos de portfólios estrangeiros foi destinada à 

aquisição de ações de empresas estatais em processo de privatização
47

. A partir deste 

período, a credibilidade do mercado e a proteção aos acionistas minoritários foram atingidas 

por dois eventos relevantes. 

  Em 1997, foi promulgada a Lei n. 9.457, conhecida como Lei Kandir. O referido 

diploma, com o objetivo de facilitar o processo de privatização, suprimiu relevantes direitos 

dos acionistas minoritários. Destacando-se aqui a exclusão do tag along e do direito de 

recesso em casos de cisão. 

 A Lei das S.A., antes da promulgação da Lei n. 9.457, exigia que, em casos de 

alienação de controle, fosse conferido tratamento igualitário entre acionistas minoritários e 

controladores, ou seja, o preço oferecido pelas ações dos acionistas não controladores 

deveria ser o mesmo daquele oferecido às ações do bloco de controle (tag along de 100%). 

Esse mecanismo de proteção à minoria acionária foi completamente eliminado com o 

advento da Lei Kandir. 

 A referida supressão teve por escopo maximizar o valor arrecadado pelo governo no 

processo de privatização das empresas estatais. Em outras palavras, a referida reforma 

permitia ao Estado apropriar-se da integralidade do prêmio de controle, sem ter de dividi-lo 

com os demais acionistas ordinaristas.  
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 O direito de recesso, por sua vez, foi suprimido para casos de cisão, com o propósito 

de reduzir os custos do governo nos processos de privatização. Dessa forma, excluiu-se o 

direito do acionista minoritário de não ser obrigado a continuar como sócio de uma 

companhia essencialmente diferente daquela cujas ações adquiriu.
48

 

 Posteriormente, em 2001 foi promulgada a Lei n. 10.303 que, entre outras coisas, 

restabeleceu o direito de recesso para casos de cisão e reincorporou o direito de tag along.
49

  

 Nesse mesmo ano, foram criados os segmentos de listagem da BM&FBovespa, quais 

sejam, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Cada um desses segmentos exige diferentes 

práticas de governança corporativa, com vistas a aumentar a proteção dos investidores. Em 

geral, os níveis de transparência e governança são maiores para o Novo Mercado. A criação 

dos segmentos de mercado representa um movimento a favor da valorização das práticas de 

governança corporativa e da proteção dos investidores.  

 Adicionalmente, em 2002, a Lei n. 10.411 alterou a Lei n. 6.385 dando mais 

autonomia adminitrativa para a CVM. Atualmente, a autarquia possui personalidade jurídica 

e patrimônio próprios, é dotada de autoridade administrativa independente, não apresenta 

subordinação hierárquica, goza de mandato fixo, garante estabilidade a seus dirigentes, e 

possui autonomia financeira e orçamentária.  

 A despeito da evidente evolução do mercado de valores mobiliários brasileiro, em 

2008, mais uma vez, o mercado se viu em um momento de dificuldade: foi fortemente 

marcado por uma crise financeira originada nos Estados Unidos e disseminada, em maior ou 

menor escala, ao redor do globo. No Brasil, uma das nefastas consequências dessa crise foi a 

súbita apreciação do dólar norte-americano frente ao real, o que desencadeou prejuízos 

bilionários decorrentes de contratos de derivativos cambiais.
50

  

 No mesmo ano, o Brasil também foi palco de um escândalo corporativo 

protagonizado pela Agrenco, empresa prestadora de serviços de comercialização e logística 

para o setor de agronegócios. Essa companhia foi alvo da operação "Influenza", realizada 

pela Polícia Federal, que culminou na prisão de vários de seus executivos, dentre eles os 

acionistas fundadores, sob a acusação de terem forjado balanços financeiros da empresa, a 
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fim de ocultar desvios de recursos em benefício próprio.
51

 

 Diante desse panorama fica claro que, ao longo do tempo, a evolução do mercado de 

valores mobiliários brasileiro ocorreu de forma instável e que a cultura de proteção do 

pequeno investidor é ainda recente. 

 

 Antes de 1965, o mercado de capitais brasileiro sequer contava com uma 

regulamentação minimamente consistente. No final da década de 1960 e início da década de 

1970, o mercado vivenciou um momento de grande euforia, atraindo, inclusive, o pequeno 

investidor. Não obstante, o incentivo irrestrito ao investimento no mercado de capitais 

ocorreu de forma displicente e prematura, sem que houvesse, paralelamente, a preocupação 

em regulamentar o mercado e permitir o amadurecimento e a educação dos pequenos 

investidores. O resultado foi o crash de 1971 e, em consequência, uma profunda crise de 

credibilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. 

 A recuperação da confiança do mercado, a partir de então, sofreu novos golpes: o 

fechamento das bolsas de valores em razão do “caso Nahas”, em 1989; a supressão de 

direitos dos acionistas minoritários, em 1997; e o escândalo corporativo da Agrenco e a crise 

de derivativos, em 2008. A conjugação desses eventos certamente contribui para a 

resistência do pequeno investidor à aplicação de sua poupança no mercado de valores 

mobiliários. 

  

 

I.II Os movimentos de concentração e pulverização do capital acionário 

  

Tradicionalmente, o mercado de capitais brasileiro apresenta uma estrutura de capital 

eminentemente concentrado. “As companhias industriais, por tradição se têm mantido nas 

mãos de famílias ou pequenos grupos, sem qualquer interesse na venda de ações ao público, 

especialmente se dispõem de outras formas de financiamento”.
52

 

 

 Essa estrutura se mostrou sustentável ao longo do tempo, já que diante do 

fechamento da economia, as necessidades de financiamento das companhias eram limitadas 

e, dessa forma, podiam ser supridas por meio de lucros retidos e de créditos comerciais e 
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oficiais.  

 Por outro lado, quando havia necessidade de investimentos de maior monta, as 

companhias buscavam outras formas de financiamento mais convenientes e menos custosas. 

Em geral, recorria-se a recursos governamentais subsidiados, como, por exemplo, 

empréstimos junto ao BNDES.
53  

 Diante dessa realidade, a partir de 1964, o Governo Federal criou uma série de 

incentivos tributários para induzir o empresariado brasileiro à abertura de capital e 

direcionar a poupança privada para o mercado de valores mobiliários. Ressalte-se, 

entretanto, que, a despeito do ingresso de novas companhias nesse mercado, o poder de 

controle dos acionistas fundadores, em regra, permanecia inalterado.  

 A tendência de preservação do poder de controle dos acionistas fundadores, em 

grande medida, pode ser explicada pela possibilidade de extração de benefícios privados do 

controle.  De acordo com estudo desenvolvido por Dyck e Zingales, baseados em uma 

amostra de 412 operações de venda de controle realizadas em 39 países no período de 1990 

a 2000 no Brasil, os benefícios privados do controle atingiam 65% do equity value. Esse foi 

o valor mais elevado de todos os países da amostra – a média do valor do controle societário 

da amostra foi de aproximadamente 14% do equity value.
54

  

 Os níveis consideráveis de concentração acionária em companhias brasileiras foram 

evidenciados em uma série de estudos empíricos. Segundo pesquisa de Valadares e Leal
55

, 

realizada a partir de informações constantes nos IANs de 1996, em média, 74% do capital 

votante de 203 das 325 companhias analisadas estavam concentrados nas mãos de um único 

acionista.   

 Nas 122 companhias em que o controle não era detido por um único acionista, o 

maior acionista detinha, em média, 32% do capital votante. Considerando o total da amostra, 

(i) o maior acionista detinha, em média, 58% do capital votante; (ii) os 3 maiores acionistas 

detinham 78% do capital votante; e (iii) os 5 maiores acionistas, detinham 82% das ações 

com direito de voto. Ademais, apenas 11% da amostra, 35 companhias, não possuíam ações 

sem direito de voto. De acordo com essa pesquisa, o capital das companhias analisadas era 

composto, em média, de 54% de ações com direito de voto e, 46% de ações sem direito de 
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 MB ASSOCIADOS. Desafios e Oportunidades para o Mercado de Capitais Brasileiro. Projeto realizado 

para a Bolsa de Valores de São Paulo. São Paulo, Maio, 2000, p. 5. 
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 Vide: DYCK, I. J. Alexander; ZINGALES, Luigi. Private benefits of control: an international comparison. 

National Bureau of Economic Research, Working Paper n. 8711, 2002. Disponível em: 

<www.nber.org.papers/w8711>. Acesso em: 23 ago. 2010. 
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 VALADARES, Sílvia Mourthé; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Ownership and control structure of 

Brazilian companies (2000). Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=213409>. 

Acesso em: 22 jul. 2011. 
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voto. As ações sem direito de voto funcionavam, em regra, como um mecanismo para 

separar controle e propriedade. 

 Na mesma linha, a pesquisa de Carvalhal-da-Silva e Leal, considerando uma amostra 

de 225 companhias, com base nas informações constantes dos IANS de 2000, mostrou que 

90% da amostra apresentava um acionista com mais de 50% do capital votante. Em média, 

esse acionista detinha 76% do capital votante e 54% do capital total da companhia. Nas 22 

companhias onde não havia acionista controlador, o maior acionista detinha, em média, 37% 

do capital votante. Considerando o total da amostra, (i) o maior acionista detinha 72% do 

capital votante; (ii) os 3 maiores acionistas detinham 85% do capital votante; e (iii) os 5 

maiores acionistas detinham 87% das ações com direito de voto.
56

 Ademais, o capital das 

companhias era composto, em média, de 53% de ações com direito de voto e 47% de ações 

sem direito de voto. Do total das companhias analisadas por esses autores, 48% eram 

controladas por famílias; 27%, por investidores estrangeiros; e 7%, pelo governo. 

 Aldrighi e Oliveira
57

, por sua vez, analisaram propriedade e controle a partir de IANs 

de 1997 e 2002. Segundo essa pesquisa, 77,3% das companhias listadas apresentavam um 

acionista controlador, e em 31,8% delas o acionista controlador detinha mais de 90% do 

capital votante da companhia.  

 De acordo com dados constantes no White Paper on Corporate Governance in Latin 

America elaborado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 

OCDE, em 2003, mais da metade (51%) das 459 sociedades abertas pesquisadas se 

concentravam na figura de um único acionista, e 65% das ações eram detidas pelos três 

maiores acionistas.
58

 

 Segundo pesquisa de Érica Gorga,
59

 baseada em dados de 2006 a 2007, a estrutura de 

capital concentrado predominava na maioria das companhias brasileiras, no entanto, a partir 

da criação dos segmentos especiais de listagem da BM&FBovespa, vem ganhando relevo 

um movimento de pulverização da estrutura de capital das companhias.  
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 Esse estudo mostrou que há uma relativa pulverização de capital nas companhias 

listadas no Novo Mercado. Conforme os dados da pesquisa, 65 das 92 (aproximadamente 

70,65%) dessas companhias listadas não apresentam controle majoritário (entendido como 

aquele acionista, ou grupo de acionistas alinhados por meio de acordo de acionistas, que 

detém mais de 50% das ações com direito de voto). Nessas 65 empresas, os maiores 

acionistas detinham, em média, 26,23% das ações; os três maiores, cerca de 47,28% das 

ações; e os 5 maiores, 54,73% das ações.  

 Esse cenário de relativa dispersão acionária, no entanto, não predomina nos demais 

segmentos de listagem da BM&FBovespa. No Nível 2, nas 20 companhias consideradas 

para a pesquisa, os maiores acionistas detinham, em média, 64,79% do capital votante. No 

Nível 1, cerca de 63% das ações com direito de voto eram detidas pelo maior acionista, e 

quase 71% das companhias apresentavam um acionista controlador. Em relação às demais 

companhias abertas, que não participavam de nenhum dos segmentos citados e totalizavam 

uma amostra de 183 sociedades, pouco mais de 72% tinham acionista controlador. Nestas, 

os maiores acionistas detinham, em média, 65,5% das ações com direito de voto.  

 Da mesma forma que a pulverização parece muito mais presente entre as companhias 

listadas no Novo Mercado, esse segmento de listagem, ao que tudo indica, tem sido a 

principal opção para companhias que abrem o seu capital. De acordo com o estudo de 

Gorga, das 92 companhias listadas no Novo Mercado em 2007, 77 eram novos entrantes e 

apenas 15 migraram de outro segmento.
60

  

 Por meio da análise de dados da BM&FBovespa, referentes ao período de 2004 a 

julho de 2011, foi possível confirmar a tendência de concentração das ofertas públicas 

iniciais no segmento do Novo Mercado. O gráfico 3 e o quadro 1 ilustram esse cenário.
61
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 Idem, ibidem, p. 16. 
61

 O gráfico 3 e o quadro 1 foram elaborados pela autora deste trabalho com base em dados oficiais da 

BM&FBovespa, referentes ao período de janeiro de 2004 a julho de 2011, disponíveis em: 

<www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/consultas/ipos-recentes/ipos-recentes.aspx?idioma=pt-br>. Acesso em: 

29 jul. 2011. 
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Gráfico 3 – Representatividade dos segmentos de listagem nas aberturas de capital na 

BM&FBovespa. 

 

Fonte: dados oficiais da BM&FBovespa. 

 

 Quadro 1 – Volume de IPOs para cada segmento de listagem da BM&FBovespa. 

 

Período 
Novo 

Mercado 
Nível 1 Nível 2 BDR 

Bovespa 

Mais 
Total 

2004 5 0 2 0 0 7 

2005 7 0 2 0 0 9 

2006 20 0 4 2 0 26 

2007 43 8 7 6 0 64 

2008 3 0 0 0 1 4 

2009 5 0 1 0 0 6 

2010 10 0 1 0 0 11 

2011 10 0 0 0 0 10 
 

Fonte: dados oficiais da BM&FBovespa. 

 

Segundo os dados apresentados na tabela e no gráfico, é possível perceber que de 2004 

a 2011, a grande maioria das companhias que abriu capital optou pela listagem no Novo 

Mercado: em 2004, 71%; em 2005, 78%; em 2006, 77%; em 2007, 67%; em 2008, 75%; em 

2009, 83%; 91% em 2010, 91%; e até 29 de julho de 2011, 100%. 

 Diante desses dados, é possível afirmar que caso essas duas tendências se confirmem 

(concentração de IPOs no Novo Mercado e maiores níveis de pulverização acionária nesse 

segmento de listagem), o processo de pulverização, ao longo do tempo, tende a intensificar-
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se. 

 

I.II O perfil do acionista minoritário no Brasil 

 

 Conforme exposto na seção I.I, o ingresso de pequenos investidores no mercado de 

valores mobiliários brasileiro concentrou-se entre o final da década de 1960 e início da de 

1970. Esse breve período de participação do pequeno investidor no mercado de capitais 

brasileiro ocorreu de forma desastrosa, culminando na crise de 1971. 

 Nos anos 1980, o mercado acionário brasileiro apresentou um fraco desempenho. O 

valor de mercado das companhias listadas em bolsa manteve-se praticamente estagnado 

entre 1985 e 1992. No período de 1984-1986, contudo, as bolsas de valores brasileiras 

vivenciaram momentos de maior dinamismo, em razão da euforia gerada pelo Plano 

Cruzado, que reduziu as taxas de inflação. Não obstante, os problemas com o referido plano 

e as alterações na política econômica desencadearam um movimento de retração do mercado 

em 1986.
62

   

 Entre o final da década de 1980 e início dos anos 1990, foi a vez de os investidores 

estrangeiros e institucionais assumirem o protagonismo no âmbito do mercado de capitais 

brasileiro. 

 A tabela 1
63

 e o gráfico 4
64

 a seguir demonstram a evolução do patrimônio de 

investidores institucionais ao longo do referido período. 

 

Tabela 1 – Patrimônio dos investidores institucionais nos anos 1986 e 1987 (em US$ 

bilhões).   

Ano 
Fundos 

Mútuos 

Fundos 

de 

Pensão 

Seguradoras Total 

1986 5 9 1 15 

1987 7 8 1 16 

1990 7 12 2 21 

1994 54 55 5 114 

1995 67 59 7 133 

1996 104 69 8 181 

1997 107 80 10 197 

 

                                                 
62

 Vide SOUZA, Lucy Aparecida, op. cit., p. 14 e PRATES, Daniela M., op. cit., p. 43, 44.   
63

 SOUZA, Lucy Aparecida, op. cit., p. 31. 
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 O gráfico 4 foi elaborado pela autora deste trabalho com base nas informações contidas na tabela 1.  



36 

 

 

Obs. 1: As seguradoras incluem os fundos de pensão abertos.  

Obs. 2: Os dados de 1987 são preliminares. 

Fonte: Anbid, Abrapp, Susep. 

 

Gráfico 4 – Evolução do patrimônio de investidores institucionais. 
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Fonte: Anbid, Abrapp, Susep. 

 

 De acordo com Lucy Aparecida de Souza, em 1997, o patrimônio dos investidores 

institucionais, que somava US$ 197 bilhões, representava cerca de 25% do PIB do país. 

Tratava-se de uma participação significativa, que evidenciava a importância desse segmento 

de investidores. 

 Em relação aos investidores estrangeiros, também podemos observar significativo 

crescimento de seus níveis de participação no mercado acionário brasileiro:
65

 em 1993, 16%; 

em 1994, 21,4%; em 1995, 29,4%; em 1996, 28,6%; e em 1997, 25,9% conforme ilustrado 

no gráfico 5. 
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 O gráfico 5, referente à Participação de Investidores Estrangeiros na Bovespa, foi elaborado pela autora deste 

trabalho com base em informações contidas na tabela 10 do texto de PRATES, Daniela M., op. cit., p. 45. 
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Gráfico 5 – Participação de investidores estrangeiros na Bovespa, de 1993 a 1997. 
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Fonte: Bovespa. 

 

O aumento dos investimentos estrangeiros nas bolsas de valores brasileiras foi 

impulsionado, sobretudo, pelos seguintes fatores: (i) movimento geral de expansão dos 

fluxos de capitais voltados aos mercados emergentes; (ii) diversificação internacional dos 

portfólios de investidores institucionais; (iii) abertura financeira do mercado acionário 

brasileiro; (iv) privatizações; e (v) potencial de valorização das bolsas de valores 

domésticas.  

Note-se que os investimentos realizados por investidores estrangeiros concentraram-se 

em ações de empresas estatais em processo de privatização. 

Atualmente, de acordo com o último Relatório Anual da BM&FBovespa (2010), os 

investidores institucionais brasileiros apresentam os mais elevados níveis de participação no 

mercado acionário brasileiro, seguidos pelos investidores estrangeiros e pessoas físicas. Os 

investidores estrangeiros e institucionais brasileiros, juntos, representam 63% do volume 

negociado em 2010.
66

 O gráfico 6
67

 ilustra esse cenário: 
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  “Com relação à base de investidores no segmento Bovespa, pode-se observar crescimento de todos os 

grupos de investidores nos últimos anos, além da continuidade do equilíbrio na participação de cada um deles 

no volume negociado, sendo que, em 2010, os três principais foram: os institucionais brasileiros (33%), os 

estrangeiros (30%), e as pessoas físicas (26%). Entre 2009 e 2010, o grupo que apresentou o maior crescimento 

foi o de institucionais brasileiros, cuja média diária negociada passou de R$ 1,4 bilhão para R$ 2,2 bilhões”. 

Trecho extraído do Relatório Anual da BM&FBovespa, 2010. Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br>. 

Acesso em: 15 jun. 2011.  
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 Cf. Relatório Anual da BM&FBovespa, 2010, p. 59 
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Gráfico 6 – Segmento Bovespa: evolução do volume médio diário por grupo de 

investidores (R$ bilhões). 
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   Fonte: Relatório Anual da BM&FBovespa, 2010. 

  

 Se por um lado os investidores institucionais domésticos apresentam os mais 

elevados níveis de participação no mercado acionário brasileiro, por outro, os investidores 

estrangeiros adquirem a maior parte das ações em ofertas públicas.
68

  

 Fica claro que investidores institucionais e estrangeiros apresentam protagonismo no 

mercado de capitais brasileiro. Já as pessoas físicas ainda representam um nicho de mercado 

menos explorado. Por essa razão, em setembro de 2010, a BM&FBovespa lançou a 

campanha “Quer ser sócio?”, como parte de uma estratégia para captar 5 milhões de 

investidores em 5 anos. O objetivo da campanha é popularizar os investimentos no mercado 

de valores mobiliários por meio de educação financeira. 

 A educação de investidores e a educação financeira também têm sido objeto de 

atenção da CVM. Em 22 de dezembro de 2010, por meio do Decreto n. 7.397, foi instituída 

Estratégia Nacional de Educação Financeira, Enef, como resultado de esforços conjuntos do 

Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de 
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 Segundo o Relatório Anual da BM&FBovespa, “em 2010, o fluxo líquido de investimento estrangeiro em 

bolsa, somando negociações no mercado secundário e participação em ofertas públicas, atingiu a marca de R$ 

28,3 bilhões. O único trimestre com fluxo negativo foi o segundo de 2010 (2T10), reflexo dos problemas 

econômicos enfrentados por países europeus, o que aumentou a aversão a risco por parte dos investidores 

globais. Já no terceiro trimestre, a forte entrada de recursos (R$ 16,7 bilhões) é explicada, em boa parte, pela 

oferta de ações da Petrobras” (p. 58).  
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Previdência e Capitalização, Coremec, e de diversos órgãos e entidades públicas e privadas. 

Trata-se de política pública com o objetivo de proporcionar à população conhecimentos 

sobre planejamento, orçamento e consumo de produtos financeiros. 

 Dentre as iniciativas previstas na Enef, destaca-se o Programa de Educação 

Financeira nas Escolas, conduzido com a participação de instituições dos setores 

educacional e financeiro, privado e público, sob a coordenação da CVM. Ademais, 

anteriormente à instituição da Enef, teve início em 2010 o Projeto Piloto de Educação 

Financeira nas escolas de ensino médio, cuja primeira etapa foi concluída e envolveu cerca 

de 900 escolas e 27 mil estudantes de escolas do Ceará, Tocantins, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
69

 

 Com base no exposto, é possível notar que, pela primeira vez na história do mercado 

de valores mobiliários brasileiro, há uma preocupação com a captação sustentável do 

pequeno investidor. 

 Durante muito tempo, a participação dos pequenos investidores foi marginalizada ou 

incentivada de forma irresponsável. Em um cenário de informação escassa e alto risco, 

poucos investidores poderiam aplicar seus recursos sem incorrer em substanciais prejuízos. 

É possível afirmar que até pouco tempo os altos níveis de assimetria informacional e a 

precariedade dos mecanismos de proteção aos pequenos investidores, além de outros fatores, 

acabavam por restringir a atratividade do mercado de capitais para os investidores não 

profissionais. Essa realidade contribuiu para afastar o pequeno investidor do mercado de 

valores mobiliários. 

  

I.III Síntese conclusiva  

 

 Ao longo do tempo, o mercado de capitais brasileiro passou por momentos de intensa 

instabilidade, potencializados, sobretudo, por ondas inflacionárias, estratégias políticas, 

crises financeiras, escândalos corporativos, supressão de garantias a investidores 

minoritários e crises internacionais. 

 A participação do pequeno investidor ganhou destaque no final da década de 1960 e 

início dos anos 1970. A atração desse investidor, no entanto, deu-se de forma inadequada. O 

estímulo à aplicação de recursos nos fundos 157, por exemplo, induzia os contribuintes de 

imposto de renda a investirem no mercado de ações sem qualquer conhecimento sobre as 
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 Cf. Relatório Anual de 2010 da CVM, p. 6. Disponível em: 

<www.cvm.gov.br/port/relgest/Relatório_Anual_CVM2010.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2011. 
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políticas de investimento e funcionamento desses fundos. Incentivava-se, portanto, um 

investimento às cegas, sem que houvesse uma efetiva participação ou acompanhamento por 

parte dos investidores. Da mesma forma, durante o boom do mercado de capitais, pouco 

antes da crise de 1971, o governo federal manifestava sua simpatia irrestrita ao mercado de 

valores mobiliários brasileiro, o que acabou contribuindo para consolidar a ideia de que o 

mercado de capitais era um meio de enriquecimento fácil e rápido.   

 Diante deste contexto, os movimentos de especulação ganharam relevo e acabaram 

por culminar na crise de 1971. Além de perderem grande parte, quando não a totalidade, de 

sua poupança, os pequenos investidores perderam também a confiança no mercado de 

capitais brasileiro. Essa crise de credibilidade no mercado encontrou diversos motivos para 

estender-se: (i) fechamento das bolsas de valores (caso Nahas); (ii) supressão de direitos 

durante o processo de privatizações; (iii) escândalo corporativo da Agrenco; e (iv) crise de 

derivativos de 2008.  

 A despeito do cenário descrito, ao longo do tempo, algumas importantes melhorias 

foram implementadas no mercado de capitais brasileiro. A CVM passou por um processo de 

reestruturação e, atualmente, possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, autoridade 

administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e seus 

dirigentes têm estabilidade e autonomia financeira e orçamentária. Estas mudanças 

permitem à autarquia ter um desempenho melhor de suas funções, quais sejam, fiscalizar e 

zelar pelo bom funcionamento do mercado de valores mobiliários.  

 A preocupação com maiores níveis de transparência e a gradual adoção de práticas de 

governança corporativa inspiraram a criação dos segmentos especiais de listagem da 

BM&FBovespa: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Esses segmentos contribuem para 

aumentar o comprometimento das companhias abertas diante de seus investidores e do 

mercado de capitais como um todo. A criação desses segmentos também contribui para a 

pulverização do controle acionário das companhias. 

 Por fim, ressalta-se que o aprimoramento do mercado de capitais brasileiro inclui a 

preocupação em educar a população, de modo a capacitá-la a fazer investimentos 

conscientes. O lançamento da campanha “Quer ser sócio?”, concebida pela BM&FBovespa 

em 2010, demonstra, pela primeira vez, uma preocupação não só em captar o pequeno 

investidor, mas também, capacitá-lo a investir e compreender o mercado de valores 

mobiliários brasileiro. 

 Diante do exposto, podemos concluir que o histórico do mercado de valores 

mobiliários brasileiro apresentou, ao longo do tempo, diversos aspectos capazes de 
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desestimular o ingresso do pequeno investidor. Não obstante, parece haver uma preocupação 

recente em recuperar a credibilidade do mercado e atrair o pequeno poupador de maneira 

sustentável. Nesse contexto, os mecanismos de proteção a acionistas minoritários e o 

aprimoramento do mercado de capitais ganham especial relevo. 
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II.  A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE 

COMPANHIAS ABERTAS NO DIREITO BRASILEIRO 
 

 De acordo com a Exposição de Motivos n. 196, de 24 de junho de 1976, referente à 

Lei 6.404/76, a Seção IV, “Deveres e Responsabilidades”, do Capítulo XII – Conselho de 

Administração e Diretoria, “é Seção de maior importância no Projeto porque procura fixar 

os padrões de comportamento dos administradores, cuja observância constitui verdadeira 

defesa da minoria”.  

 O trecho destacado é importante na medida em que traz à luz a intenção subjacente 

do legislador de, por meio da imposição de deveres e responsabilidades aos administradores, 

resguardar os legítimos interesses dos acionistas minoritários. 

 Essa preocupação do legislador foi certamente inspirada na estrutura de propriedade 

concentrada das companhias brasileiras à época, a qual, em grande medida, subsiste até os 

dias atuais, conforme exposto no capítulo anterior.  

 Dada a sistemática da Lei 6.404/76, salvo se disposto de forma contrária no estatuto 

social, os membros do conselho de administração são eleitos em sede de assembleia geral 

por maioria simples.
70

 Ora, uma vez existindo a figura do acionista controlador,
71

 a eleição 

dos membros do conselho pode ficar inteiramente a critério de um acionista ou de um grupo 

de acionistas
72

 que detenha o controle.
73

 Os membros do conselho de administração, por seu 

turno, elegem, também por maioria simples, exceto se estiver previsto de outra forma no 
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 Vide arts. 122, II e 140 da Lei 6.404/76. Essa sistemática é própria das companhias abertas e de capital 

autorizado, que estão legalmente obrigadas a ter um conselho de administração (art. 138, § 2
o
 da Lei das S.A.). 

Para as companhias fechadas, no entanto, a existência de conselho de administração é facultativa, de modo que 

a administração da companhia, strictu sensu, pode competir exclusivamente à diretoria. 
71

 O conceito de acionista controlador encontra-se bem delineado no art. 116 da Lei 6.404/76. De acordo com 

o referido dispositivo, controlador é aquele que (i) é titular de direitos de voto que lhe assegurem, de modo 

permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos 

administradores da companhia; e (ii) usa, de fato, seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia. 
72

 Vide arts. 122, II e 140 da Lei 6.404/76. 
73

 Vale notar que o sistema de voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei 6.404/76, é capaz, em alguma 

medida, de flexibilizar tal cenário. De acordo com o dispositivo mencionado, na eleição dos conselheiros é 

facultado aos acionistas que representem no mínimo 10% do capital social com direito a voto, 

independentemente de previsão estatutária, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, segundo o qual, 

atribui-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhece-se ao acionista o 

direito de cumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. O mencionado mecanismo, nas 

palavras de Arnoldo Wald, visa a “facilitar a participação dos minoritários na composição do Conselho de 

Administração” (Vide: WALD, Arnoldo. Da responsabilidade dos membros do Conselho de Administração no 

regime da Lei 6.024/74. Revista de Direito Mercantil, n. 70, p. 9, abr./jun. 1988).  
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estatuto social, os membros da diretoria.
74

 Dessa forma, é possível que o acionista 

controlador ou acionistas controladores elejam, ainda que indiretamente, os diretores da 

companhia, conforme sua conveniência.  

 É entendimento pacífico da doutrina que um dos principais efeitos negativos 

oriundos da concentração de ações entre grandes acionistas é o chamado 

entrincheiramento,
75

 ou seja, a persecução de benefícios privados de controle por parte dos 

acionistas controladores, às custas dos demais acionistas. 

 De acordo com Bebchuk,
76

 os benefícios privados de controle provêm da utilização, 

pelos acionistas controladores, do seu direito de controle para angariar benefícios pessoais, 

isto é, ganhos além daqueles que seriam justos pela sua parcela da propriedade.  

 Conforme exposto no capítulo anterior, a extração de benefícios privados de controle 

mostrou ser uma prática comum no Brasil ao longo da evolução do mercado de capitais 

brasileiro.
77

 Nesse contexto, resta claro a necessidade de criação de mecanismos capazes de 

proteger os acionistas minoritários contra a expropriação do valor de suas ações.  

 De acordo com a referida Exposição de Motivos, temos que: 

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

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

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

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

consideração, os interesses da comunidade. 

 

 Considerados os aspectos preliminares, e guardando em mente a intenção do 

legislador ao desenhar o funcionamento do instituto de responsabilidade civil dos 

administradores, procederemos ao exame legal. 

 O objetivo deste capítulo é compreender (i) o funcionamento da responsabilidade 

civil para administradores de companhias abertas, à luz da Lei Societária, e, ainda; (ii) se 

esse instituto configura, efetivamente, um mecanismo útil para a proteção de acionistas 

minoritários contra abusos por parte da maioria e dos administradores, conforme a intenção 

do legislador.  
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 Vide arts. 142, II e 143 da Lei 6.404/76. 
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 STULTZ, R. M. Managerial Control of Voting Rights: Financing Policies and Market of Corporate Control. 

Journal of Financial Economics, v. 20, p. 25-54, 1998. 
76

 BEBCHUK, Lucian. A rent protection theory of corporate ownership and control. NBER Working Paper n
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W7203, Harvard Law School, Cambridge, MA, July 1999. 
77

 DYCK, I. J. Alexander; ZINGALES, Luigi, op. cit. 
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II.I Responsabilidade dos administradores (art. 158 da Lei 6.404/76) 

 

A Lei Societária, por meio de seu art. 158, caput, estabelece como regra geral que o 

administrador não é responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em 

razão de ato regular de gestão.
78

 Em outras palavras, o administrador não responde com seu 

patrimônio pessoal pelos atos (i) compreendidos dentro dos limites das atribuições de seu 

cargo; (ii) realizados com observância à lei e ao estatuto social; e (iii) visando o objeto social 

da companhia, ainda que culminem em operações malsucedidas. Os prejuízos resultantes de 

tais atos são entendidos como risco do negócio,
79

 e, portanto, devem ser suportados pela 

própria companhia. 

Nesse sentido, conforme ensinam Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,
80

 

o ato que o administrador pratica como órgão
81

 da companhia é da pessoa jurídica, logo, 

caberá à sociedade, por meio de seu patrimônio, responder pela reparação dos danos 

causados.  

Se diferente fosse, os administradores teriam de arcar com um ônus extremamente 

elevado para a tomada de qualquer decisão estratégica. Como consequência, tais cargos 

perderiam atratividade, de modo a afastar indivíduos qualificados e capacitados para uma 

boa administração. Adicionalmente, aqueles que aceitassem ocupar tais cargos teriam 

incentivos para conduzir as atividades da companhia de forma excessivamente 

conservadora, o que, possivelmente, não atenderia o interesse social da companhia. 

Não obstante à regra geral mencionada, o art. 158 da Lei 6.404/76 estipula que o 

administrador responderá com seu patrimônio pessoal em razão de: (i) atos que apesar de 

estarem em conformidade com a lei e o estatuto social, forem praticados com culpa 
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 A exclusão de responsabilidade também se dá, em regra (i) quando os administradores agem de boa-fé e no 

interesse da companhia; (ii) em face de casos fortuitos e de força maior; (iii) quando os administradores derem 

cumprimento a decisões legais da assembleia geral às quais devam obediência; e (iv) mediante a aprovação 

sem reservas, pelos acionistas, das demonstrações financeiras e contas de exercício. Cf. BULGARELLI, 

Waldirio. Apontamentos sobre a responsabilidade dos administradores das companhias. Revista de Direito 

Mercantil, n. 50, p. 97. 
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 PARENTE, Norma Jonssen. Limites da Responsabilidade dos Administradores pela Indenização de 

Prejuízos. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, n. 31, p. 33, jan./mar. 2006. 
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 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração, 

aplicação. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, v. 2, p. 405. 
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 De acordo com Carvalhosa, “na sua condição de órgão da companhia, os administradores não são 

responsáveis pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, desde que derivadas de atos regulares de 

gestão, isto é, daqueles atos praticados em atendimento aos preceitos da lei e das disposições dos estatutos” 

(Cf. CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade civil de administradores e de acionistas controladores 

perante a Lei das S/A. Revista dos Tribunais, v. 699, n. 83, p. 36, 37, jan. 1994). Essa posição se coaduna com 

a Teoria Organicista, segundo a qual, os administradores são órgãos da sociedade, e não seus mandatários. Tal 

teoria foi incorporada ao direito brasileiro em 1940 por meio do decreto-lei n. 2.627, sob influência da lei 

alemã de 1937. 
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(negligência, imprudência e imperícia no desempenho de suas funções) ou dolo (intenção 

deliberada de promover um resultado danoso) – inciso I; e (ii) atos contrários aos preceitos 

legais e estatutários – inciso II. 

No primeiro caso, o ônus de prova recai sobre o autor da ação. Isto é, a culpa ou dolo 

devem ser comprovados para que o administrador seja responsabilizado. Trata-se, destarte, 

de caso de responsabilidade subjetiva.
82

 

No segundo caso, o administrador é presumidamente responsável, devendo, para fins 

de evitar responsabilização, provar que a violação da lei ou estatuto teve como origem 

circunstâncias especiais, não provocadas pelo administrador, ou sob as quais este não tinha 

poder de influência.
83

 

Para Norma J. Parente,
84

 a exclusão de responsabilidade, no segundo caso, requer que 

o administrador prove que (i) o prejuízo não foi por ele provocado; (ii) não contribuiu nem 

realizou qualquer interferência para a efetivação do dano; (iii) os prejuízos apurados teriam 

ocorrido independentemente de seus atos de gestão; e (iv) ele agiu em consonância com os 

padrões de conduta esperados de um administrador. 

De acordo com Trajano de Miranda Valverde,
85

 a opção legal, no segundo caso, pela 

inversão do ônus de prova, é essencial para que a distinção entre as duas hipóteses de 

responsabilização do administrador subsistam. Ademais, essa opção encontra respaldo no 

fato de que os administradores são profissionais, e como tais, devem conhecer de forma 

suficiente os preceitos da lei e estatutos.  

Vale lembrar ainda que, em regra, o administrador não é responsável pelos atos 

ilícitos praticados por outros administradores (art. 158, § 1
o
 da Lei Societária). Não obstante, 
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 Vide, a título de exemplo: BARRETO FILHO, Oscar (Medidas judiciais da companhia contra 

administradores. Revista de Direito Mercantil, n. 40, p. 9, out./dez. 1980); TEIXEIRA, Egberto Lacerda; 

GUERREIRO, José Alexandre Tavares (Das sociedades anônimas no direito brasileiro, São Paulo: Bushatsky, 

1979); e AZEVEDO, Antônio Ivanir de Azevedo (Responsabilidade Civil do Administrador, Revista dos 

Tribunais, n. 653/79. 
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 Modesto Carvalhosa adota uma postura mais extremada. De acordo com o referido autor, a hipótese do art. 

158, II configura caso de responsabilidade objetiva, isto é, independe de culpa ou dolo (CARVALHOSA, 

Modesto. Comentários à lei das Sociedades Anônimas, p. 196-198). A doutrina majoritária, no entanto, entende 

que se trata de caso de inversão do ônus de prova (Vide, a título de exemplo: EIZIRIK, Nelson 

(Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia aberta, Revista de Direito Mercantil, 56, p. 

53, out./dez. 1984); e BUGARELLI, Waldirio (Apontamentos sobre a responsabilidade dos administradores 

das companhias, Revista de Direito Mercantil, n. 50, p. 94). Há uma diferença relevante entre estas suas 

posições. Isso porque, na visão de Carvalhosa, a responsabilidade do administrador depende exclusivamente da 

comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta ilegal ou violadora ao estatuto social e o prejuízo 

sofrido pela companhia, acionistas ou terceiros. Uma vez comprovada tal relação, o administrador não possui 

meios de eximir-se da responsabilidade. De outro lado, a doutrina majoritária, a qual acompanho, entende que, 

em casos de violação do estatuto ou da lei, a culpa do administrador é presumida. Não obstante, essa presunção 

não é absoluta e, caso seja afastada, exime-se o administrador da responsabilização civil.  
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 PARENTE, Norma J., op. cit., p. 33, 34. 
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 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por ações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, v. 3, p. 405. 
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a Lei Societária prevê responsabilidade solidária entre administradores em casos de 

descumprimento de deveres legais destinados a assegurar o regular funcionamento da 

companhia (art. 158, §§ 2
o
 a 4

o
 da Lei das S.A.), e de violação de deveres ordinários (art. 

158, §§ 5
o
 da Lei das S.A.).   

 A solidariedade, nesses casos, decorre da inobservância do dever de lealdade, quando 

for conivente, o de vigilância, quando for negligente em descobrir ilícitos alheios, e o de 

diligência, se deles tendo conhecimento deixar de agir para impedi-los.
86

 Conforme Daniela 

Zaitz,
87

 não se trata de responsabilidade por ato de terceiro (responsabilidade indireta), mas 

de falta própria (responsabilidade direta). Para Carvalhosa,
88

 o dever de comunicação 

compreende não apenas fatos da administração em exercício como das administrações 

anteriores.  

 Importante notar que os níveis de responsabilidade entre conselheiros de 

administração e diretores variam conforme os poderes e atribuições próprios de cada um 

destes cargos.  

 O conselho de administração é um órgão de deliberação colegiada, de modo que seus 

membros não possuem competências individuais. Por outro lado, os diretores detêm, 

individualmente, funções e competências próprias, cabendo-lhes, conforme previsão 

estatutária, a representação da sociedade e o desempenho de tarefas executivas, de acordo 

com suas atribuições específicas. Em razão dessas diferenças, diz-se que a responsabilidade 

dos conselheiros de administração é, em regra, colegiada, enquanto que a responsabilidade 

dos diretores é individual.
89

  

 Não obstante, em ambos os casos, a responsabilidade só cabe aos administradores 

faltosos. A diferença aqui se faz no sentido de que, no caso dos conselheiros de 

administração, a responsabilidade só não será colegiada quando restar comprovado que o 

administrador não faltou com seu dever de lealdade (p.ex., quando o administrador deixa 

consignada a sua divergência, nos termos do art. 158, § 1
o
 da Lei Societária). Há, portanto, 

uma presunção de culpa colegiada. No caso dos diretores, entretanto, há uma presunção em 

sentido contrário. Isto é, em regra, a responsabilidade será individual, ao menos que reste 

demonstrada a culpa dos demais diretores (p.ex., agiram em conluio ou com negligência).  
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 ADAMEK, Marcelo Vieira Von, op. cit., p. 237. 
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 ZAITZ, Daniela. Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas e por quotas de 
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 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das Sociedades Anônimas, p. 201. 
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 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos administradores de Sociedades Anônimas. 

Revista de Direito Mercantil, n. 42, p. 86, 87, abr./jun. 1981. 
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 Vale destacar ainda que, em regra, os conselheiros de administração não respondem 

pelas faltas cometidas pelos diretores, visto que exercem funções distintas. Essa regra é 

excepcionada quando os membros do conselho de administração (i) corroboram as faltas dos 

diretores; (ii) são negligentes em descobri-las; ou (iii) delas sendo cientes, deixam de agir 

para impedi-las.
90

 

 Ressalta-se, entretanto, conforme as lições de Carvalhosa,
91

 que os membros do 

conselho de administração são responsáveis pela eleição e manutenção dos diretores, 

cabendo-lhes, portanto, apurar sua idoneidade, tanto no momento da eleição quanto no 

decorrer do mandato (culpa in vigilando). Os conselheiros de administração, contudo, não 

serão responsáveis por atos dos diretores, que não sejam de seu conhecimento ou cuja 

constatação seja difícil.   

 

II.I.I Dificuldades para a comprovação de culpa ou dolo 

 

 Nesse primeiro momento de análise da responsabilidade civil do administrador, nos 

termos do art. 158 da Lei 6.404/76, já é possível identificar uma potencial dificuldade para 

que acionistas minoritários, ou demais prejudicados, ingressem com ação de 

responsabilidade civil: como comprovar a existência de culpa ou dolo do administrador? 

 O obstáculo aqui, não é, meramente, aquele inerente à comprovação de qualquer 

conduta dolosa ou culposa. A dificuldade peculiar, nesse caso, reside em saber, se o 

administrador procedeu ou não de acordo com os padrões de conduta esperados.  

 Segundo Adamek,
92

 “a culpa lato sensu (culpa ou dolo), referida na lei acionária, 

corresponde à culpa civil (Código Civil, art. 186). Mas para bem caracterizá-la, é necessário 

recorrer ao standard específico do dever de diligência (LSA, art. 153)”. 

 Ocorre que o dever de diligência, assim como os demais deveres fiduciários dos 

administradores, é legalmente definido de forma bastante genérica e pouco esclarecedora. 

 De acordo com a Lei das S.A., o administrador de companhia aberta tem, perante a 
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 Vide: EIZIRIK, Nelson (Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia aberta. Revista de 
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companhia, entre outros, os deveres de diligência (art. 153); de agir no melhor interesse da 

companhia (art. 154); e de lealdade (art. 155) sob pena de responsabilidade por perdas e 

danos (art. 245).  

 O dever de diligência do administrador é legalmente definido
93

 como o dever de 

empregar o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administração dos seus próprios negócios. Trata-se, destarte, de um conceito muito amplo e 

pouco preciso. 

 De acordo com os diretores da CVM, Eli Loria e Alexsandro Broedel Lopes, a 

amplitude desses conceitos é necessária para garantir a subsunção da norma às diversas 

situações fáticas, e até mesmo para possibilitar a evolução desses conceitos ao longo do 

tempo.
94

 

 Com vistas a dar significado ao conceito de dever de diligência e, dessa forma, 

possibilitar sua aplicação concreta, a CVM optou, em diversos casos,
95

 por interpretá-lo à 

luz do princípio norte-americano da business judgement rule
96

. De acordo com o 

entendimento da autarquia, para examinar o cumprimento ou não do dever de diligência, é 

importante atentar, em regra, não para o conteúdo material da decisão negocial do 

administrador, mas para o processo de tomada de decisão adotado.  

 A opção pela possibilidade de revisão sobre o processo de tomada de decisão, e não 

sobre seu mérito, é um reflexo direto da business judgement rule norte-americana cujo 

escopo é evitar os efeitos prejudiciais da revisão judicial sobre as decisões dos 

administradores de companhias.  

 De acordo com o princípio da business judgement rule, a possibilidade de revisão ex 

post pelo órgão julgador deve ser evitada por três razões: (i) o reexame das decisões 

negociais pode, em última análise, inibir o administrador de tomar decisões mais arrojadas, 

inovadoras e criativas, muitas vezes, capazes de beneficiar a companhia; (ii) o 

administrador, em regra, está em melhor posição para decidir em prol do interesse da 
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companhia do que o julgador; e (iii) os acionistas e o mercado, em tese, já fiscalizam
97

 a 

conduta dos administradores.  

 Nesse sentido, defende-se que desde que alguns princípios sejam observados pelo 

administrador no processo de tomada da decisão negocial o mérito da decisão não poderá ser 

revisto posteriormente em razão do dever de diligência. Os referidos princípios são os 

seguintes: (i) decisão informada; (ii) decisão refletida; e (iii) decisão desinteressada. 

 Em suma, a decisão informada é aquela baseada nas informações razoavelmente 

necessárias para decidir. A decisão refletida, por sua vez, é aquela tomada depois da análise 

das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a 

documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um negócio, a 

decisão negocial pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o 

administrador decidido não analisar esse negócio. Por fim, a decisão do administrador deve 

ser desinteressada, isto é, não deve resultar em benefício pecuniário ao administrador ou a 

pessoas, instituições e sociedades a ele ligadas.  

Apesar de a CVM, em regra, optar pela não interferência nas decisões negociais dos 

administradores, em algumas situações a autarquia pode decidir por uma supervisão mais 

rigorosa. Trata-se, de acordo com voto proferido pelo diretor da CVM, Marcos Barbosa 

Pinto, dos casos de operações de incorporação entre companhia controlada e controladora, 

“pois elas afetam diretamente os interesses do acionista que elegeu a maioria dos 

administradores e que pode demiti-los a qualquer tempo” 
98

 

Ainda de acordo com o referido voto, o reexame das decisões negociais dos 

administradores pela CVM se explica já que:  

(i) a vantagem comparativa dos administradores para tomar decisões em prol do 

interesse social é menor quando sua independência está comprometida; (ii) a 

supervisão dos acionistas sobre os administradores normalmente não funciona 

quando o controlador tem interesse econômico direto na operação; (iii) em um país 

em que a maioria das empresas tem acionistas majoritários, o mercado de trabalho 

não incentiva os administradores a adotar uma postura independente em relação 

aos interesses particulares do controlador; (iv) a possível burocratização do 

processo decisório da companhia é menos danosa quando estamos diante de 
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 De acordo com o art. 109, III da Lei Societária, é direito essencial dos acionistas fiscalizar a gestão dos 
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operações esporádicas, como a incorporação de controladas; e (v) eventual aversão 

a risco dos administradores pode ser impedida pelos próprios controladores, que 

têm interesse direto nessas operações. 

 

 No que toca ao dever de lealdade, é entendimento consolidado pela jurisprudência 

administrativa da CVM
99

 que os administradores devem lealdade à companhia, devendo agir 

no seu melhor interesse. Nesse sentido, o art. 154, § 1
o
 da Lei Societária veda a atuação do 

administrador em conformidade com os interesses dos acionistas que o elegeram em 

detrimento dos interesses sociais. De acordo com o dispositivo citado, essa conduta constitui 

modalidade de desvio de poder. 

 Cabe ainda recordar a importância da boa-fé do administrador no exercício de sua 

atividade. Isso porque, de acordo com a business judgement rule, as decisões tomadas de 

boa-fé e com o zelo, cuidado e prudência, que qualquer pessoa teria em circunstâncias 

semelhantes, afastam a presunção de culpa,
100

 ressalvados os casos de má-fé, conflito de 

interesses ou prática de ilegalidade pelos administradores.
101

 

 De acordo com Alexandre Couto Silva, a falta de conflito de interesses de ordem 

financeira cria a presunção de boa-fé. Não obstante, se a conduta do administrador for 

entendida como deficiente em seus fundamentos, poder-se-á inferir má-fé no processo de 

tomada de decisão. 

 Por fim, ressalta-se que em conformidade com o art. 245 da Lei das S.A.: 

os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade 

coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações 

entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou 

com pagamento compensatório adequado; e respondam perante a companhia pelas 

perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste 

artigo.
102 
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 Ora, a adoção da business judgement rule pela CVM e por parte considerável da 

doutrina brasileira já evidencia a necessidade de busca por elementos que preencham a 

moldura legal estabelecida pela Lei Societária. No entanto, essa importação de doutrina não 

neutraliza a dificuldade de identificação de quebra dos deveres fiduciários.  

 Primeiro, porque a opção pela interpretação desses deveres à luz da doutrina da 

business judgement rule não é consensual, ou seja, embora comumente utilizada em esfera 

administrativa, não há evidências de que esse raciocínio se estenda à esfera judicial – 

competente para a apreciação de questões de responsabilidade civil. Ademais, é inegável que 

o conhecimento e a compreensão do processo de tomada de decisão dos administradores não 

são de simples acesso para os acionistas minoritários. 

 Ora, por mais que a discussão acerca dos deveres fiduciários não seja o foco deste 

trabalho, faz-se mister observar que a opção legislativa por traçar normas genéricas sobre o 

tema dificulta, para os acionistas, a identificação de condutas culposas ou dolosas, em 

virtude da inobservância dos referidos deveres, sobretudo, do dever de diligência.  

 

II.II Ação de responsabilidade (art. 159 da Lei 6.404/76) 

 

 A sistemática legal para a propositura de ação de responsabilidade civil, nos termos 

da Lei Societária, está descrita no art. 159 da referida norma. Conforme será exposto 

adiante, o dispositivo mencionado traz a possibilidade de reparação dos danos oriundos da 

conduta danosa do administrador por meio de ações sociais ou individuais.  

 O critério distintivo entre as duas ações, individuais e sociais, é a titularidade do 

patrimônio diretamente atingido pela atuação ilícita dos administradores.
103

 

 A ação social tem como objeto a reparação dos prejuízos diretos ao patrimônio 

próprio da companhia. A Lei Societária estabelece três modalidades distintas de exercício da 

ação social: (i) ação social ut universi; (ii) ação social ut singuli substitutiva; e (iii) ação 

                                                                                                                                                      
administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio da companhia. Não obstante, “o juiz poderá reconhecer a 

exclusão de responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse 

da companhia” (art. 159, § 6
o
 da Lei das S.A.). Assim, desde que o administrador tenha cumprido com seus 

deveres legais, contratuais e estatutários, ele não responde pelo eventual insucesso de sua decisão, uma vez que 

muitas vezes, o insucesso de uma dada decisão resulta de alguma situação sobre a qual o administrador não 

tem qualquer controle (RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. 

São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 231). 
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social ut singuli derivada. 

 A ação individual, por sua vez, tem como objeto a reparação de danos diretamente 

relacionados ao patrimônio individual do acionista ou de terceiros. Para fins deste trabalho, 

no entanto, as ações individuais de terceiros não serão objeto de análise. 

 O detalhamento acerca das ações sociais e individuais, respectivamente, segue 

abaixo.  

 

II.II.I Ações sociais de responsabilidade civil 

 

 A regra geral do caput confere a legitimidade da ação de responsabilidade civil à 

companhia, mediante prévia deliberação da assembleia geral ordinária ou extraordinária 

(caso seja consequência direta de assunto constante da pauta). 

 Trata-se da chamada ação social ut universi. Isto é, a própria companhia faz valer seu 

direito à reparação civil, ingressando ela mesma em juízo.
104

 A ideia aqui é de que o ato 

ilícito praticado pelo administrador, no exercício de sua função, causou prejuízos ao 

patrimônio próprio da sociedade, por isso, cabe à companhia a propositura da ação.   

    Vale notar, contudo, que como os administradores podem ser, em sua maioria, 

indicados pelo acionista controlador, e da mesma forma, podem ter agido em defesa dos 

interesses deste, a aprovação de ação de responsabilidade civil por maioria em assembleia 

geral poderia restar comprometida, isto é, condicionada a interesses particulares. 

 Tendo em vista esse possível impasse e, portanto, o risco de omissão ou abuso de 

poder por parte dos acionistas majoritários e administradores, a lei prevê a possibilidade de 

propositura da ação, ainda que a assembleia tenha deliberado de forma contrária, mediante a 

solicitação de acionistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social 

(art. 159, § 4
o
 da Lei Societária).

105
 Essa ação é a chamada ação social ut singuli derivada ou 

ação social minoritária.  

 Nesse caso, a lei confere aos acionistas minoritários poderes para a defesa dos 

interesses da coletividade dos acionistas, notadamente, para o controle da legalidade e 

regularidade dos atos praticados pelos acionistas controladores e administradores da 
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companhia.  

 Além dessa possibilidade, a Lei Societária faculta a promoção da ação por qualquer 

acionista, após aprovação em sede de assembleia geral, caso a ação não tenha sido 

efetivamente proposta no prazo de 3 (três) meses contados da deliberação assemblear (art. 

159, § 3
o
 da Lei Societária).

106
 Essa faculdade tem como escopo proteger o acionista de 

eventual desídia ou complacência dos novos administradores para com seus antecessores, 

bem como de conluios entre os acionistas para postergar a propositura da ação.
107

 Essa ação 

é denominada ação social ut singuli substitutiva. 

 Interessante notar que, originalmente, a ação social ut singuli substitutiva deveria ser 

uma ação social ut universi. A ação social ut universi, portanto, quando não é proposta 

dentro do prazo legal, pode dar ensejo à ação social ut singuli substitutiva. A ação social ut 

singuli derivada, por sua vez, só tem espaço quando a deliberação assemblear é contrária à 

propositura de ação de responsabilidade civil.  

 Nos casos de ação social ut universi e de ação social ut singuli substitutiva, resta 

claro que o administrador ou os administradores contra os quais deva ser proposta a ação 

ficarão impedidos de exercer o cargo e deverão ser substituídos na mesma assembleia.  

 Não obstante, conforme sinaliza Osmar Brina Corrêa Lima,
108

 essa situação parece 

menos óbvia em casos de ações sociais ut singuli derivadas. 

 Para Guerreiro,
109

 o administrador-réu também deve ficar impedido em casos de 

ações sociais ut singuli derivadas. Isso porque, para o autor, essa ação possui identidade 

substancial em relação às demais ações sociais (mesmas partes, causas de pedir e pedido, 

nos termos do art. 301, § 2
o
 do Código de Processo Civil), de modo que a diversidade da 

iniciativa processual, única diferença entre as ações, não merece importância.  

 O fundamento aqui é que a Lei Societária, em seu art. 159, § 2
o
, estatui a 

incompatibilidade entre a condição de administrador e de réu de ação social de 
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responsabilidade em virtude de flagrante conflito de interesses. Assim, posto que em ambos 

os casos o conflito de interesses se apresenta, o afastamento do administrador é imperativo 

em ambas as situações até que a demanda chegue ao fim. A deliberação assemblear negativa, 

portanto, não teria o condão de justificar a permanência do administrador no exercício de 

seu cargo. 

 Carvalhosa,
110

 por seu turno, apresenta entendimento diverso. De acordo com o 

doutrinador, ações sociais ut singuli derivadas não ensejam o impedimento do administrador. 

Isso porque, nesse caso, a presunção de que o acionista está defendendo o interesse social é 

relativa (ao contrário das ações sociais ut singuli e ut universi), haja vista que a deliberação 

assemblear em sentido contrário à propositura da ação é seu pré-requisito.  

 Ademais, defende o autor, “a razão do impedimento do administrador da sociedade 

anônima reside na perda de confiança dos acionistas no desempenho e na conduta do 

administrador indigitado”. Dada a deliberação negativa da assembleia geral, conclui-se que a 

maioria acionária mantém o vínculo de confiança necessário para a preservação do 

administrador em seu cargo. 

 Eizirik, na mesma linha de Carvalhosa, acrescenta que o impedimento do 

administrador, em razão de ações sociais ut singuli derivadas, traria um enorme incentivo 

aos abusos da minoria. Isto é, os acionistas minoritários teriam a possibilidade de “promover 

a qualquer tempo a demissão dos administradores que não lhe fossem simpáticos”. Dessa 

forma, “o interesse social passaria a ser ditado pela vontade do acionista minoritário, em 

subversão total ao princípio da deliberação majoritária na sociedade anônima”.
 111

 

 O referido autor salienta ainda que a Lei Societária é clara no sentido de que a 

deliberação assemblear favorável à propositura da ação de responsabilidade é condição para 

o impedimento legal do administrador. Tal entendimento deriva do próprio texto legal, mais 

precisamente do art. 159, § 2
o
, que estabelece que “o administrador ou administradores 

contra os quais deva ser proposta a ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na 

mesma assembleia”.
*
  

 Segundo Eizirik, a expressão “deva ser proposta a ação” indica que a assembleia 
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decidiu propor a ação e, portanto, a companhia deve propô-la, cabendo, diante da letargia da 

administração, a substituição processual por qualquer acionista. Ademais, a substituição “na 

mesma assembleia” demonstra que o impedimento é condicionado à deliberação 

assemblear e não à efetiva propositura de ação.  

 Diante do exposto, parece-nos que as interpretações de Carvalhosa e Eizirik são as 

mais acertadas. Além dos argumentos referidos, a própria construção do artigo 159 contribui 

para esse posicionamento. Isso porque o parágrafo que trata do impedimento dos 

administradores (§ 2
o
) antecede aqueles que estipulam as ações ut singuli e, logicamente, 

sucede o caput, que estabelece a ação social ut universi. Nesse sentido, tal parágrafo parece 

ser aplicável às ações ut universi (única cuja propositura é legitimada a partir de assembleia 

que delibera pela propositura da ação de responsabilidade), as quais, como explicado 

anteriormente, podem se manter como tais ou, após três meses, darem ensejo a ações ut 

singuli.  

 Vale notar que, nos casos de ação social ut singuli, a ação de responsabilidade 

continua sendo social, a despeito de ser movida por um acionista ou um grupo específico de 

acionistas, pois, da mesma forma que na ação social ut universi, o objeto é a reparação de 

prejuízo causado ao patrimônio da companhia. O acionista, portanto, atua em nome próprio 

mas no interesse da sociedade, como seu substituto processual.  

 De acordo com Guerreiro,
112

 trata-se de legitimação extraordinária que excepciona o 

princípio de que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, (art. 6
o
 do 

Código de Processo Civil). 

 Ressalta-se que nas ações sociais os resultados obtidos em decorrência da ação de 

responsabilidade são deferidos à companhia. Nos casos de ações ut singuli, ao final, apurada 

a responsabilidade do administrador, a companhia deverá indenizar, pelas despesas 

incorridas, o acionista que a representou (§ 5
o
, art. 159 da Lei 6.404/76). 

 A ideia por detrás do deferimento dos resultados da ação à companhia é que, da 

mesma forma que o prejuízo gerado ao acionista é indireto (não afeta o patrimônio pessoal 

do acionista e sim o patrimônio próprio da companhia), a reparação do dano ao acionista 

deve ocorrer de forma indireta, isto é, por meio da recomposição do patrimônio da 

sociedade, que, por sua vez, permitirá a recomposição do valor das participações societárias.   
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 A lógica dessa sistemática é evidenciada por Ventura e Correia.
113

 Segundo esses 

autores, o deferimento do resultado de ação ut singuli, ou de parte dele, aos acionistas que 

propuseram a ação, configuraria uma entrega, aos acionistas, de valores que pertencem à 

companhia. Os acionistas só teriam direito a tais quantias em âmbito de distribuição de 

dividendos ou liquidação da sociedade, sob pena, dentre outras coisas, de diminuição da 

garantia dos credores sociais.  

 Ademais, os danos sociais sempre desencadeiam prejuízos patrimoniais aos 

acionistas, seja em razão da diminuição do valor das ações, seja pela redução dos lucros 

sociais que refletirá no valor dos dividendos ou pelo impacto negativo à quota-parte no 

acervo líquido. Tais prejuízos, contudo, são indiretos. Isto é, o dano sofrido pelo acionista é 

o mesmo sofrido pelo grupo de acionistas, guardada a proporção das respectivas 

participações. Assim, conforme ensina Peixoto, o acionista não é atingido como indivíduo, 

mas sim como parte de um grupo.
114

 

 

II.II.I.I Dificuldades atinentes às ações sociais ut universi  

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a ação ut universi pode ser facilmente 

esvaziada de sentido em companhias onde a figura do administrador se confunde com a do 

acionista controlador. Isso porque, nesse contexto, o conselheiro de administração, em 

manifesto descumprimento ao disposto no art. 154, § 1
o
 da Lei das S.A.,

115
 vota e decide os 

assuntos da companhia, orientado pelos interesses do acionista ou grupo de acionistas que o 

elegeu, em detrimento do interesse da sociedade. Assim, a vontade da companhia encontra-

se atrelada a interesses particulares de um grupo e não ao interesse social. 

 O primeiro entrave que os acionistas minoritários podem encontrar para deliberar 

sobre a propositura de ação de responsabilidade civil dos administradores relaciona-se à 

convocação de assembleia geral. Isto porque, são os próprios administradores, em regra, que 

têm competência para proceder à convocação.  

 Para contornar esse possível obstáculo, a Lei Acionária prevê a possibilidade de a 
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assembleia geral ser convocada diretamente por acionistas que representem pelo menos 5% 

do capital social, desde que os administradores deixem de atender, no prazo de oito dias, a 

um pedido de convocação devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem 

tratadas. 

 Além da convocação, os acionistas minoritários tendem a se deparar com a 

dificuldade de atingirem o quórum de deliberação. De acordo com Adamek,
116

 a Lei 

Societária não prevê quórum específico para a deliberação sobre a propositura da ação 

social. Assim, aplica-se o quórum legal supletivo da maioria simples dos acionistas 

presentes com direito de voto, desconsiderados os votos em branco (art. 129 da Lei 

Societária). 

 Ora, se os administradores atuam em favor dos interesses dos acionistas 

controladores, é razoável supor que os acionistas detentores da maioria do capital votante 

não votarão favoravelmente à propositura da ação de responsabilidade, o que inviabilizaria a 

ação social ut universi. Dessa forma, restará aos acionistas minoritários apenas a 

possibilidade de propor ação social ut singuli derivada. 

 

II.II.I.II Dificuldades atinentes às ações sociais ut singuli 

 

 

Nas ações sociais ut singuli, por sua vez, os acionistas devem atuar no interesse da 

companhia com vistas a reparar o patrimônio social. Essa prerrogativa é importante na 

medida em que garante aos acionistas minoritários a defesa dos interesses sociais. 

 Como dito, as ações sociais ut singuli são cabíveis em duas ocasiões: (i) quando a 

ação não tiver sido proposta em até 3 (três) meses após deliberação favorável a sua 

propositura – a chamada ação social substitutiva; (ii) quando, a despeito de deliberação 

assemblear em sentido contrário, ao menos 5% dos acionistas forem favoráveis à propositura 

da ação – trata-se da ação social derivada.  

 Esses dois tipos de ação social ut singuli estão dispostos no art. 159, §§ 3
o
 e 4

o
, 

respectivamente, da Lei Societária. O parágrafo seguinte, § 5
o
, dispõe que “os resultados da 
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ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo até o 

limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção 

monetária e juros, dos dispêndios realizados”. 

 Inicialmente, notamos que o parágrafo 5
o
 é aplicável a ambos os casos, isto é, tanto à 

ação ut singuli substitutiva quanto à ação ut singuli derivada. Isso porque, em caso de 

aplicação específica a uma das espécies de ação, o parágrafo deveria fazer referência 

explícita aos limites de sua aplicabilidade.  

 Posto isso, partamos à compreensão do referido dispositivo. Ora, não há dúvida de 

que, de acordo com a redação transcrita, o parágrafo 5
o
 estipula que os resultados da ação 

serão deferidos à companhia. Da mesma forma, fica claro que, em caso de resultado 

positivo, a companhia deverá ressarcir o acionista pelas despesas incorridas, até o limite 

daqueles resultados. 

 O interessante aqui é observar o que ocorrerá, segundo o dispositivo mencionado, em 

caso de resultado negativo, isto é, quando a ação de responsabilidade for julgada 

improcedente. Segundo a referida norma, os gastos incorridos pelo acionista serão 

ressarcidos no limite dos resultados da ação promovida. Ora, em caso de improcedência da 

ação, o administrador não terá que recompor o patrimônio social e, portanto, não haverá 

qualquer resultado positivo para a companhia. Assim, os custos suportados pelo acionista 

não serão ressarcidos. 

 Nesse sentido, a primeira dificuldade, inerente a esses dois tipos de ação ut singuli, 

reside no fato de que, para a propositura da ação, os acionistas deverão incorrer em uma 

série de custos que só serão restituídos pela companhia posteriormente, e apenas se a ação 

for julgada procedente.  

 Ainda que essa sistemática encontre respaldo em justificativas aparentemente 

legítimas, conforme explicitado anteriormente, o incentivo para que os acionistas levem 

adiante tal ação é, no mínimo, frágil. Isso porque, na prática, a lei exige que o acionista 

assuma riscos (p.ex., ação julgada improcedente) e custos elevados em prol da coletividade 

dos acionistas. 

 Em outras palavras, o acionista deve assumir riscos e custos no plano individual, 

mas, em caso de resultado positivo, deve coletivizá-lo.  Desse modo, é possível afirmar que 

a lei confere tratamento desigual aos acionistas. Isto porque, caso a ação seja bem-sucedida 

todos os acionistas serão beneficiados indiretamente pela recomposição do patrimônio 
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social. Em caso de insucesso, contudo, apenas o acionista que teve a iniciativa de propor a 

ação arcará com os custos dela provenientes. 

 Para combater esse tratamento desigual, Adamek
117

 sugere a concessão de prêmio ao 

acionista que obtenha sucesso na ação social ut singuli, analogamente ao disposto no art. 

246, § 2
o
 da Lei Societária.

118
 Trata-se de uma maneira de compensar a iniciativa de quem 

assumiu riscos e custos em prol da coletividade dos acionistas.
119

  

 Não bastasse o tratamento desigual conferido aos acionistas no âmbito das duas 

ações sociais ut singuli – em relação às ações propostas nos termos do § 3
o
 do art. 159 da 

Lei Societária, ações sociais ut singuli substitutivas – o tratamento legal é também injusto.  

 Isto porque, nesses casos, a maioria dos acionistas, em sede de assembleia geral, 

aprovou a propositura da ação. Ou seja, a vontade social, consubstanciada na deliberação 

favorável da assembleia geral, foi pela propositura de ação de responsabilidade civil contra o 

administrador.
120

 Por consequência, houve uma deliberação implícita em favor do custeio 

coletivo da ação. Isto é, a assembleia geral deliberou pela utilização do patrimônio social 

para o pagamento das despesas relacionadas à propositura da ação, independentemente de 

seu sucesso. 

 Ora, se a propositura da ação foi aprovada em assembleia geral, estando cientes os 

acionistas de que existem custos inerentes à ação e de que não há garantia de sucesso em 

juízo, não há por que condicionar o ressarcimento das despesas incorridas pelo acionista ao 

sucesso da ação. 

                                                 
117

 Idem, ibidem, p. 509. 
118

 Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos 

praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117. 

     (...) § 2
o
 A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará 

honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da ação, 

calculados sobre o valor da indenização. 
119

 Seria possível afirmar, em contrapartida, que a criação de incentivos à propositura de ações de 

responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas é perniciosa, na medida em que pode 

desencadear o fenômeno das strike suits Tal fenômeno, originado nos EUA, consistia na propositura 

desenfreada e abusiva de ações de responsabilidade civil com vistas à obtenção de benefícios pessoais. Assim, 

certos indivíduos tornaram-se litigantes profissionais: detectavam falhas na administração de determinadas 

companhias, adquiriam ações destas companhias, e desta forma, celebravam acordos altamente vantajosos, em 

detrimento do interesse social. Tratava-se, destarte, de modalidade de abuso de poder por parte da minoria. O 

risco de que a criação do referido incentivo possa desencadear fenômeno similar ao das strike suits norte-

americanas, no entanto, não nos parece significativo. Conforme mencionado no início deste trabalho, o Brasil, 

ao contrário dos EUA, apresenta baixos volumes de ações de responsabilidade civil contra administradores de 

companhias abertas. Ademais, o art. 246, § 2
o
, já prevê modalidade de incentivo, e nem por isso notamos um 

aumento na propositura de ações de responsabilidade contra sociedades controladoras. 
120

 A percepção de que, na hipótese do § 3
o 

do art.159, o interesse da companhia em mover a ação é 

incontroverso é compartilhada pela doutrina. Vide, a título de exemplo: NELSON, Eizirik. Inexistência de 

impedimento ao administrador na ação social ut singuli. RDM 80/32-38 e ADAMEK, op. cit, p. 372.   
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 O acionista que atua, nesse caso, como substituto processual, está realizando a 

vontade social que, por alguma razão, não foi satisfeita dentro do prazo fixado pela Lei 

Societária. Nesse sentido, os custos incorridos pelo substituto processual deveriam ser 

inteiramente ressarcidos, independentemente se o resultado da ação for suficiente para o 

ressarcimento integral ou se a ação for julgada procedente (isto é, ainda que a companhia 

não aufira qualquer resultado positivo em virtude da ação). Isso porque os eventuais 

prejuízos incorridos em razão da ação movida ocorreriam da mesma forma, se a ação tivesse 

sido proposta pela companhia nos termos da deliberação assemblear.
121

  

 Essa posição encontra respaldo na doutrina de Osmar Brina Corrêa-Lima que afirma: 

 

seria de todo justo que a companhia devesse indenizar o acionista nessas 

circunstâncias (Lei das S/A, art. 159, § 3
o
), uma vez que ele procurou suprir, com 

sua diligência, a negligência da sociedade, e agiu com base numa deliberação 

positiva da assembleia geral, no sentido de propor a ação de responsabilidade civil 

contra o administrador destituído.
122

 

 

 Além das dificuldades relacionadas ao ressarcimento das despesas incorridas pelo 

acionista, a propositura de ações sociais também apresenta outros quatro inconvenientes 

relevantes.  

 O primeiro deles, relacionado à ação ut singuli derivada, relaciona-se à exigência de 

quórum de acionistas. De acordo com Lamy Filho e Bulhões Pedreira, a exigência legal de 

que essa ação seja movida por acionistas que representem no mínimo 5% do capital social 

tem como escopo proteger a sociedade contra ações movidas por acionistas cuja participação 

acionária seja tão pequena que não motive a ter em conta o interesse da companhia como 

organização.
123

  

 Pode resultar perigoso o argumento de que exista uma relação direta entre nível de 
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 Em sentido contrário, Adamek afirma: “De fato é apenas perante as restritas situações de legitimação 

extraordinária exclusiva que a doutrina discute se o substituto teria direito a alguma espécie de ressarcimento 

do substituído; porém, quando se trata de legitimação concorrente (como a de que se está a tratar neste estudo), 

o entendimento unânime é no sentido da inexistência de qualquer tipo de obrigação por parte do substituído em 

ressarcir as despesas feitas pelo substituto. Embora se pudesse questionar a justeza do eventual reembolso do 

valor das despesas do processo ao acionista, mesmo no caso de improcedência do pedido, se ele propôs a ação 

social ut singuli diante da inércia da companhia (LSA, art. 159, § 3
o
), após ter havido deliberação positiva e a 

destituição ope legis dos administradores, não se vê como admiti-lo diante do direito posto e, mesmo de lege 

lata, seria possível sempre argumentar, contra esse reembolso, que, de toda forma, a efetiva opção de propor a 

ação de forma substitutiva partiu do acionista”. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações 

correlatas, p. 502, 503. 
122

 Op. cit., p. 115. 
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 Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas, p. 407, 408. 
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participação acionária e nível de comprometimento do acionista com o interesse social. Se 

assim fosse, não deveriam ser tão frequentes os casos de abuso de poder por parte de 

acionistas controladores.  

 Ademais, essa exigência, em casos de companhias pulverizadas, pode configurar 

grave entrave à proteção dos acionistas minoritários. Ainda que o mercado acionário 

brasileiro apresente uma estrutura de capital altamente concentrada, é inegável que esse 

cenário está mudando. Prova disso é a expansão dos segmentos de listagem da 

BM&FBovespa que requerem que as companhias garantam um free float de no mínimo 25% 

do capital social. Essa exigência legal pode, cada vez mais, restringir de forma negativa o 

acesso de acionistas minoritários à ação de responsabilidade civil contra o administrador. 

Essa restrição, por sua vez, reduz o grau de proteção aos acionistas minoritários, e pode, 

desta forma, representar um entrave à atração de pequenos investidores para o mercado de 

valores mobiliários. 

 Para evitar o potencial efeito pernicioso identificado por Lamy Filho e Bulhões 

Pedreira, Adamek
124

 sugere que acionistas que não reúnam a participação acionária mínima 

exigida pela lei pudessem propor a referida ação mediante a prestação de caução para as 

custas e honorários. Tal solução, no entanto, gera outro entrave, que seria a possível 

insuficiência financeira do acionista para tanto. Ainda assim, essa opção parece mais justa 

do que negar a propositura da ação em virtude de simples presunção de que acionistas que 

detenham posição acionária inferior a 5% estão mais propícios a ignorarem o interesse 

social. 

 Adicionalmente, notamos que a Lei 6.404/76 prevê a possibilidade de redução desse 

quórum pela CVM, mediante a fixação de escala em função do valor do capital social, nos 

termos do art. 291. Apesar de esse dispositivo ter o potencial de mitigar os problemas 

apontados, a falta de regulação para o exercício da ação social derivada compromete sua 

utilidade.
125

 

 Outro problema relacionado às ações sociais ut singuli refere-se ao fato de que, ainda 

que o administrador seja destituído do cargo e a ação de responsabilidade seja julgada 

procedente, há a possibilidade de os acionistas controladores continuarem, por meio de 

outros administradores, a fazer mau uso dos recursos sociais. Nesse sentido, todo o esforço 

do acionista que assumiu riscos e custos para a recomposição do patrimônio social seria 
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 Idem, ibidem, p. 509, 510. 
125

 Idem, ibidem, p. 380, 381. 
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inócuo. Além disso, ao final, o acionista minoritário acabaria por devolver os valores 

recuperados pela ação de responsabilidade aos acionistas majoritários que podem, em 

alguma medida, ter colaborado para a conduta ilícita do administrador.
126

  

 Um terceiro obstáculo à propositura de ações de responsabilidade civil contra 

administradores é a possibilidade de a deliberação assemblear ser postergada pelos 

acionistas majoritários, para inviabilizar a ação social.
127

 Tal situação já foi objeto de 

apreciação do judiciário, onde, a despeito da ausência de deliberação da assembleia geral os 

acionistas minoritários promoveram ação social. O tribunal entendeu que a inércia para a 

deliberação representava uma negativa implícita, cabendo, destarte, a ação social ut singuli 

derivada.
128

 Parece-nos que para dirimir o problema apontado, tal entendimento deve ser 

estendido a casos similares.  

 Por fim, vale lembrar que a propositura de ação civil contra o administrador gera um 

ônus reputacional à sociedade. Assim, em casos de companhias abertas, foco deste trabalho, 

a ação de responsabilidade civil pode configurar como um contrassenso, na medida em que 

esse instituto por si só, tem a potencialidade de afetar negativamente o valor das ações da 

companhia. Assim, se o acionista busca recuperar o valor de suas ações (recomposição 

indireta de seu patrimônio individual), mover ação de responsabilidade civil contra o 

administrador pode não ser uma boa opção.  

 

II.II.II Ação individual de responsabilidade civil 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a ação de responsabilidade civil é individual 

quando o patrimônio diretamente prejudicado pela conduta danosa do administrador é de 

titularidade do acionista. 

 A ação individual é a única que permite que sejam deferidos aos acionistas os 

resultados provenientes da ação. Vale notar que, como nesse caso o interesse resguardado é 

tão somente o interesse particular do acionista, não haverá necessidade de deliberação 
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 Essa crítica se direciona especialmente aos casos em que há abuso de poder por parte dos acionistas 

controladores, combinados com os administradores da companhia. 
127

 EIZIRIK, Nelson. Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia aberta. Revista de 

Direito Mercantil n. 56, p. 56, out./dez. 1984. 
128

 Cf. Agravo de Instrumento 31.353, julgado em 8.11.78, da 4
a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, TJRS 74/337. 
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assemblear ou de participação acionária mínima para mover a ação.
129

 

 De acordo com Lamy Filho e Bulhões Pedreira,
130

 podem ocorrer danos diretos ao 

patrimônio individual dos acionistas quando, por exemplo, o administrador impede o 

acionista de exercer direito de preferência ou de participar de assembleia geral, ou quando 

induz o acionista a subscrever ações em aumento de capital por valor superior ao que 

pagaria em condições normais. 

 Adamek,
131

 entretanto, ressalta que as ações individuais são incomuns na prática, 

pois os danos individuais diretos não são frequentes. Nesse sentido, a queda do valor das 

ações, a redução do valor de dividendos e a diminuição da quota-parte (em casos de 

liquidação) não configuram razões para a propositura de ação individual. Conforme 

mencionado, essas são hipóteses de dano indireto ao patrimônio individual do acionista, e 

esse dano atinge o indivíduo apenas como membro da sociedade (trata-se de reflexo do dano 

social). Assim, admitir a iniciativa individual, em tais casos, resultaria na negação da 

personalidade e titularidade patrimonial da pessoa jurídica, bem como na dilapidação do 

patrimônio social em prejuízo da companhia, dos demais acionistas e dos credores. 

 Desta forma, interessante notar que os principais prejuízos sofridos pelos acionistas 

em razão de conduta danosa por parte dos administradores são os indiretos. Tais danos, no 

entanto, não podem ser objeto de reparação direta, mas apenas de ressarcimento indireto via 

recomposição do patrimônio social (por meio de ações sociais). 

 

II.II.II.I Dificuldades atinentes às ações individuais 

 

 

 A principal dificuldade da ação individual é a configuração de um dano como 

individual. Conforme dito, a maioria dos danos sofridos pelos acionistas é de caráter indireto 

e, como tais, só dão ensejo à ação de responsabilidade social. Assim, na maioria dos casos, é 

cabível apenas a reparação indireta por meio da recomposição do patrimônio da companhia. 

 

II.III Exoneração de responsabilidade dos administradores em razão da aprovação das 
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 MARTINS, Fran. A ação individual de responsabilidade civil. In: Novos estudos de direito societário 

(sociedades anônimas e sociedade por quotas). São Paulo: Saraiva, 1988, p. 145. 
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 Idem, ibidem, p. 390, 395. 
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demonstrações financeiras 

 

A Lei das S.A. prevê em seu art. 134, § 3o, que a aprovação em assembleia geral 

ordinária
132

 sem reserva das demonstrações financeiras e das contas exonera os 

administradores e fiscais de responsabilidade. Trata-se do chamado efeito extintivo do 

quitus.
133

 Essa hipótese de exoneração de responsabilidade não se aplica em casos de erro, 

dolo, fraude ou simulação, desde que seja proposta uma ação para anular as deliberações 

tomadas em assembleia dentro de 2 (dois) anos, contados da deliberação (art. 286 da Lei das 

S.A.). 

A possibilidade de exoneração de responsabilidade do administrador em razão do 

efeito extintivo do quitus, conforme breve descrição supra, é considerada por grande parte 

da doutrina como um elemento que compromete a efetividade do sistema de 

responsabilidade civil.
134

   

O primeiro aspecto negativo relativo ao efeito extintivo do quitus é possibilidade de 

abusos por parte da maioria.
135

 Essa preocupação surge porque, de acordo com o art. 129, 

caput da Lei das S.A., a aprovação ou reprovação das demonstrações financeiras e contas é 

definida pelos votos da maioria do capital votante da companhia. Dessa forma, caso o 

acionista controlador ou grupo de controle detenha maioria dos votos, a exoneração de 

responsabilidade dos administradores pode ser por eles arbitrada sem que reste aos 

acionistas minoritários meio hábil para pleitear a responsabilização de administradores 

faltosos e, portanto, o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela companhia.  

Nesse mesmo sentido, Adamek afirma que: 

 

a aprovação das contas e das demonstrações financeiras, dependente da votação da 

maioria simples dos presentes ao conclave e sem qualquer direito de oposição por 

parte da minoria, importa, por si só, na exoneração dos administradores e, com 

isso, impede (eficácia preclusiva) que contra eles sejam exercidas as pretensões 

indenizatórias da companhia.
136

 

 

Essa sistemática contribui para que administradores e acionistas controladores possam 
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 De acordo com o disposto no art. 132, I da Lei das S.A., é competência privativa da assembleia geral 

ordinária “tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras”. 
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 A aprovação da gestão passada pelos acionistas da companhia denomina-se quitus. 
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 Vide, por exemplo: CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 4, n. 1206, p. 69; GOMES, Orlando. Responsabilidade dos 
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 ADAMEK, op. cit., p. 255. 
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atuar conjuntamente, de forma abusiva, sem que seja possível a propositura de ação de 

responsabilidade civil por parte dos acionistas minoritários. Em outras palavras, o efeito 

extintivo do quitus cria, em última análise, uma hipótese de proteção aos administradores, 

que incorrem em gestão faltosa a mando do acionista controlador. 

Além da possibilidade de abusos pela maioria acionária, o efeito extintivo do quitus 

pode ser prejudicial à companhia e aos acionistas minoritários por outros fatores. O primeiro 

deles relaciona-se à dificuldade de apreciação das contas e demonstrações financeiras de 

uma companhia, especialmente para o pequeno investidor. Trata-se de uma atividade que 

requer conhecimento técnico, muitas vezes de difícil acesso aos acionistas minoritários. 

Ademais, a possível obscuridade desses documentos poderia dificultar sua compreensão até 

mesmo para aqueles que possuem maior conhecimento do assunto. O segundo aspecto a ser 

destacado refere-se ao tempo para análise desses documentos. Dada a dificuldade de análise 

das contas e demonstrações financeiras, o tempo previsto para a análise desses documentos 

pode ser insuficiente para uma deliberação adequada. 

Além dos entraves para uma deliberação adequada e consciente, expostas acima, os 

acionistas enfrentam a dificuldade de um procedimento complexo para responsabilizar 

civilmente administradores em casos de erro, dolo, fraude ou simulação. Nessas hipóteses, 

para que haja o afastamento do efeito extintivo do quitus, faz-se mister a propositura de ação 

para anular a deliberação assemblear de aprovação. Apenas se a ação para anulação for 

julgada procedente será possível a responsabilização dos administradores faltosos.  

Vale recordar que a necessidade de prévia anulação da deliberação assemblear não 

possibilita a reabertura do prazo prescricional. Há ainda uma dificuldade para o 

cumprimento dos prazos legais, a saber, 2 (dois) anos, contados a partir da deliberação (art. 

286 da Lei das S.A.), para a ação anulatória e 3 (três) anos contados da data da publicação 

da ata que aprovou o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido, para a 

ação de responsabilidade civil. Assim, “se o interessado não desconstituir o quitus a tempo, 

ficará impedido de agir contra o administrador, ainda que não tenha se consumado a 

prescrição da pretensão indenizatória”.
137
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 ADAMEK, op. cit., p. 282, 283. 



66 

 

II.IV Exoneração de responsabilidade dos administradores em razão da boa-fé 

 

 Além da exoneração de responsabilidade dos administradores em razão da aprovação 

sem reservas das demonstrações financeiras e contas, a Lei das S.A. prevê, em seu art. 159, 

§ 6
o
 da Lei das S.A., a possibilidade de exclusão de responsabilidade quando o juiz estiver 

convencido de que o administrador agiu de boa-fé, visando o interesse da companhia. 

 Em outras palavras, ainda que se comprove que o administrador atuou com culpa e 

que há efetivo dever de indenizar, o juiz pode isentá-lo do dever de reparar o dano se 

entender que o acusado agiu de forma bem-intencionada e buscando o interesse da 

sociedade.
138

  

 Reconhece-se, portanto, mais um desincentivo à propositura de ação de 

responsabilidade civil, pois além de enfrentar todas as dificuldades descritas (p. ex., 

dificuldade de prova, altos custos, baixos benefícios, dificuldade de reunião de quórum, 

dano reputacional à companhia, etc.), a parte prejudicada ainda deve considerar o risco de o 

juiz afastar a responsabilidade em razão de suposta boa-fé do administrador. Trata-se de um 

elemento subjetivo e, portanto, de mais uma possibilidade de o acionista incorrer em 

diversos custos sem ter direito a qualquer ressarcimento. 

 

 

II.V Evidências empíricas sobre as ações de responsabilidade civil 

 

 De acordo com o que foi exposto até aqui, notamos que a propositura de ações de 

responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas parece apresentar uma 

série de obstáculos. O reflexo dessa estrutura de incentivos da lei pode ser observado quando 

analisamos o volume de ações de responsabilidade civil propostas.  

 Segundo a pesquisa jurisprudencial desenvolvida neste trabalho no período de 1
o
 de 

janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, não foram propostas mais de 11 ações de 

responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas.
139

 

 Ressalta-se que em pesquisa jurisprudencial realizada nos tribunais de justiça dos 

estados das regiões sul e sudeste do país (TJSP, TJRJ, TJMG, TJES, TJRS, TJSC, TJPR), e 

tribunais superiores, apenas 5 decisões foram encontradas (ver quadro 2). 

                                                 
138

 Idem, ibidem, p. 286, 287. 
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 A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa empírica desta seção encontra-se detalhadamente 

descrita no Anexo I. 
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Quadro 2 – Processos judiciais dos tribunais de Justiça.  

  Companhia Data  Processo Tribunal 

1 Celesc S.A. 14/02/2001 

Embargos 

infringentes n. 

1998.017.367-1 

TJSC 

2 
Kepler Weber Industrial 

S.A. 
12/03/2003 

Apelação cível n. 

70.004.763.181 
TJRS 

3 Perdigão S.A. 31/05/2007 

Agravo de 

Instrumento n. 

2006.024.838-5 

TJSC 

4 
Bombril S.A. 

 

 

19/03/2009 

 

Agravo de 

instrumento n. 

575.383-4/0-00 

TJSP 

5 Sadia S.A. 26/08/2010 

Agravo de 

instrumento n. 

990.09.362587-3 

TJSP 

 

Fonte: TJSC, TJRS e TJSP  

 

 Notou-se, entretanto, que a referida pesquisa jurisprudencial poderia gerar resultados 

controversos em razão de: (i) as ações estarem em andamento na primeira instância; (ii) as 

ações não terem prosseguimento em segunda instância; e (iii) os tribunais estaduais 

escolhidos não serem representativos. Por essa razão, além da pesquisa jurisprudencial 

mencionada, foram analisadas as atas de assembleia geral referentes ao mesmo período de 1
o
 

de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010. Essa análise complementar nos permitiu 

identificar possíveis ações sociais que não tenham sido consideradas na pesquisa anterior. Os 

resultados obtidos por meio desta pesquisa complementar estão sistematizados no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Atas de assembleia geral. 

  
Companhia Data Resultado 

1 Usina Costa Pinto S.A. 22/09/2003 Reprovação 

2 Rhodia-Sther S.A. 30/01/2004 Aprovação 
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3 Recrusul S.A. 30/04/2004 Reprovação 

4 
Plascar Participações 

Industriais S.A. 
03/06/2004 Reprovação 

5 

Empresa Energética de 

Mato grosso do Sul S.A. 

(Enersul) 

30/06/2004 Reprovação 

6 

ALL America Latina 

Logística Malha Norte 

S.A. 

12/12/2005 Aprovação 

7 
Brasil Telecom 

Participações S.A. 
28/04/2006 Aprovação 

8 Brasil Telecom S.A. 28/04/2006 Aprovação 

9 Construtora Beter S.A. 14/08/2008 Reprovação 

10 Aracruz Celulose S.A. 24/11/2008 Aprovação 

 

 

Nas 5 (cinco) companhias nas quais a deliberação em assembleia geral foi 

desfavorável à propositura de ação de responsabilidade civil contra administradores havia 

acionista controlador ou grupo de controle definidos.  Esse cenário reafirma a dificuldade de 

ajuizamento de ações sociais ut universi propostas por acionistas minoritários. Assim, em 

casos onde a atuação irregular do administrador é respaldada pelo acionista controlador, ao 

acionista minoritário só resta recorrer à ação social derivada. 

 Em 4 (quatro) das 5 (cinco) companhias onde a deliberação em assembleia geral foi 

desfavorável à propositura de ação de responsabilidade civil, o acionista controlador ou 

grupo de controle detinha pelo menos 99% do capital social com direito de voto. Nesses 

casos, os acionistas minoritários não puderam sequer recorrer à ação social derivada, que 

exige quórum mínimo de 5% do capital social. Trata-se, portanto, de situações onde o 

acionista minoritário, na prática, não tem meios de buscar o ressarcimento de prejuízos 

gerados à sociedade
140

.  

 No quinto caso, referente à companhia Recrusul, a despeito da deliberação negativa, 

é possível que tenha sido proposta ação social derivada. 

 Em relação aos precedentes judiciais, 2 (duas) das 5 (cinco) ações encontradas 

versam sobre a exclusão de responsabilidade do administrador em razão do efeito extintivo 

                                                 
140

 Exceto se o acionista minoritário solicitar e obtiver a aprovação da CVM para uma redução de quórum, nos 

termos do art. 291 da Lei das S.A. Ressalta-se, contudo, que até o momento, a autarquia não regulamentou essa 

matéria.  
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do quitus. Na primeira delas (Apelação Cível n. 70.004.763.181, TJRS, julgada em 12 de 

março de 2003) decidiu-se pela necessidade de anulação da assembleia geral que aprovou as 

contas e demonstrações financeiras do período em questão. Para tanto, exigiu-se a produção 

de provas capazes de atestar a existência de erro, fraude, dolo ou simulação nas deliberações 

tomadas em assembleia geral. No segundo caso (Agravo de Instrumento n. 990.09.362587-

3, TJSP, julgado em 26 de agosto de 2010) o diretor financeiro da Sadia S.A. foi inocentado 

com base no argumento de que o efeito extintivo do quitus afastaria a responsabilização do 

administrador. 

 Tais precedentes reafirmam a dificuldade de propositura de ações de 

responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas diante do efeito 

extintivo do quitus. 

 

    

II.VI Síntese conclusiva  

 

A ação de responsabilidade civil disposta no art. 158 e 159 da Lei Societária tem como 

escopo resguardar o patrimônio social e, de acordo com a Exposição de Motivos, proteger 

acionistas minoritários contra condutas abusivas. 

Conforme visto, a sistemática legal dá ensejo a diversos obstáculos e desincentivos, 

principalmente financeiros, à propositura da ação: 

(i) Dificuldade de caracterizar e provar que o administrador agiu com culpa ou 

dolo; 

(ii) Provável desinteresse dos acionistas majoritários na propositura de ação social 

ut universi;  

(iii) Altos custos/riscos e baixos benefícios associados às ações sociais ut singuli 

(principalmente quando a ação é julgada improcedente); 

(iv) Impossibilidade de recomposição direta de danos indiretos por meio das ações 

sociais ut singuli; 

(v) Em casos de companhias abertas com capital pulverizado, dificuldade de 

reunião de acionistas com participação acionária de no mínimo 5% do capital 

social para mover ação social ut singuli derivada; 

(vi) Dano reputacional à companhia. 

 

Além dos entraves citados, outros dois são comuns a todas as ações de 
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responsabilidade do administrador, sejam sociais ou individuais. 

O primeiro deles é a dificuldade de acesso a informações. Para a propositura e o 

sucesso da ação é importante que os reclamantes estejam munidos de informações capazes 

de respaldarem suas alegações. Essa dificuldade, obviamente, tende a ser menos 

problemática em casos de ações sociais ut universi, já que nessas ocasiões a propositura da 

ação está alinhada à vontade da maioria do capital social. A dificuldade de acesso a 

informações é mais comum aos acionistas minoritários, já que estes têm de enfrentar a 

resistência da maioria e a dificuldade de articulação.  

Em segundo lugar, a propositura dessas ações é desestimulada quando não há certeza 

de que o administrador possui patrimônio suficiente para arcar com o ressarcimento dos 

prejuízos causados.  

Considerado todo o exposto, concluímos que a ação de responsabilidade civil, a 

despeito de sua importância, parece apresentar sérios obstáculos à sua propositura. Como 

consequência, a utilização desse instituto para proteção de acionistas minoritários, conforme 

mencionado na Introdução deste estudo, resta seriamente prejudicada. 
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III.  A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DOS 

ADMINISTRADORES DE COMPANHIAS ABERTAS NO DIREITO 

BRASILEIRO 
 

 

 Este capítulo tem por objetivo examinar o funcionamento e as principais 

características da responsabilidade administrativa aplicada a administradores de companhias 

abertas. Buscamos trazer elementos para traçar uma comparação entre responsabilidade 

civil, conforme exposto no capítulo anterior, e responsabilidade administrativa. A ideia é 

identificar os pontos de convergência e divergência entre esses dois sistemas de 

responsabilidade. 

Para tanto, iniciaremos este capítulo estudando o papel exercido pela CVM. 

Identificaremos os principais objetivos da autarquia e sua forma de atuação no desempenho 

de sua função punitiva. A seguir, descreveremos os processos administrativos sancionadores, 

instrumentos que legitimam a aplicação de penalidades pela autarquia. A compreensão das 

características básicas desses processos e sua forma de funcionamento nos permitiram 

identificar diferenças estruturais entre o sistema de responsabilidade civil e responsabilidade 

administrativa. 

A segunda seção deste capítulo tratará das sanções administrativas e seus objetivos. 

Nesse momento restará evidente que se por um lado o sistema de responsabilidade civil 

volta-se à garantia de ressarcimentos de prejuízos, por outro a responsabilidade 

administrativa apresenta um olhar mais macro, isto é, volta-se não a um indivíduo ou grupo, 

mas ao mercado de valores mobiliário como um todo. 

A terceira seção estudará os chamados termos de compromisso, instrumentos que 

permitem a transação entre indivíduos investigados e a CVM, e que uma vez assinados, têm 

o condão de suspender o processo administrativo em andamento. Nota-se também que a 

CVM pode, por meio desses instrumentos e em comum acordo com as partes investigadas, 

estipular a indenização de prejuízos sofridos por investidores. Isso é, em situações 

específicas, confere-se à autarquia competência para estipular a reparação de prejuízos a 

particulares.    

Por fim, na síntese conclusiva do capítulo, identificaremos quais as principais 

semelhanças e diferenças entre os sistemas de responsabilidade civil e administrativa e como 

isso contribui para explicar a diferença entre os volumes de demandas judiciais e 

administrativas contra condutas irregulares de administradores de companhias abertas. 
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III.I O papel da CVM e os processos administrativos sancionadores 

 

A CVM, criada pela lei 6.385/76, tem competências de ordem normativa, fiscalizadora 

e punitiva no âmbito das atividades referentes ao mercado de valores mobiliários.
141

 

De acordo com o sítio eletrônico institucional da autarquia, temos que: 

 

A CVM foi criada pela Lei n. 6.385, de 07.12.76, que lhe conferiu poderes para 

disciplinar e normatizar o mercado de capitais, tendo como principal objetivo o 

fortalecimento do mesmo. Ao criar esta Autarquia, o Governo Federal tinha em 

mente proteger o pequeno investidor de fraudes e de práticas irregulares na 

negociação de valores mobiliários.
142

 

 

Para fins deste trabalho, teremos como foco a análise do papel exercido pela CVM no 

exercício de sua função punitiva. O art. 11 da Lei 6.385/76 dispõe que caberá à CVM impor 

penalidades aos infratores das normas da referida lei, bem como da Lei das S.A., das 

resoluções da autarquia e quaisquer outras normas cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar. 

Ademais, de acordo com a Portaria n. 327 de 11 de julho de 1977 (Regimento Interno 

da CVM), a CVM apresenta, entre as suas finalidades, proteger os titulares de valores 

mobiliários e os investidores do mercado contra atos ilegais de administradores e acionistas 

controladores das companhias abertas (art. 3
o
, IV, b). 

Neste sentido, a presente seção examinará, especificamente, a atividade punitiva da 

CVM voltada à proteção dos titulares de valores mobiliários e dos investidores do mercado 

contra atos ilegais de administradores de companhias abertas. 

 

 

III.I.I Breve descrição do processo administrativo sancionador
143

  

 

A atividade punitiva da CVM deve ser orientada pelo princípio do devido processo 

legal. Em suma, além de conferir garantias aos particulares, a autarquia deve seguir uma 

                                                 
141

 De acordo com o art. 1
o
 da Lei n. 6.385/76, estas atividades compreendem: a emissão, distribuição, 

negociação, intermediação, administração de carteiras, custódia, auditoria das companhias abertas e os serviços 

de consultor e analista de valores mobiliários. 
142

 Disponível em: <www.cvm.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2011. 
143

 O processo administrativo sancionador, conforme descrito, é o de rito ordinário. O procedimento de rito 

sumário está disciplinado pelo Regulamento Anexo à Resolução CMN n. 1.657/89 e Instrução CVM n. 251/96. 

Vale notar que, o rito sumário só pode ser utilizado em casos de infração de natureza objetiva a que se comine 

penalidade de multa pecuniária não superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
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série de procedimentos para a tramitação dos chamados processos administrativos 

sancionadores. 

Esses processos são iniciados a partir da instauração de inquérito administrativo, a 

pedido da Superintendência Geral da CVM, que designará os membros da Comissão de 

Inquérito e o prazo de investigação. Findas as investigações, a Comissão de Inquérito deverá 

elaborar um relatório ao Superintendente Geral, no qual deverá concluir pela existência ou 

não de elementos de autoria e materialidade da infração. A Comissão deverá propor o 

arquivamento do inquérito sempre que não houver provas suficientes para formular a 

acusação, ou se convencer da inexistência de infração. O referido relatório não possui 

caráter vinculante. Ademais, a constituição da Comissão de Inquérito será dispensada 

quando os elementos de materialidade e autoria da infração forem suficientes.
144

 

Após a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito, ou o oferecimento do 

Termo de Acusação, os acusados serão intimados para a apresentação de defesa. Na 

intimação deverá constar a advertência de que o acusado poderá propor a celebração de 

termo de compromisso, nos termos do art. 11, § 5
o
 da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 

1976.
145

 Uma vez assinado o termo de compromisso, o processo administrativo será 

suspenso.  

 Após a apresentação das defesas, os autos serão encaminhados para o Colegiado, a 

quem caberá em sessão pública
146

 julgar o processo. Da decisão proferida pelo Colegiado da 

CVM, caberá recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.  

 

 

III.I.II Processos administrativos sancionadores e a participação dos investidores 

 

Vale notar que o processo administrativo sancionador pode derivar tanto da atuação ex 

officio da CVM como de reclamações ou denúncias dos investidores para a Superintendência 

de Proteção e Orientação a Investidores.  

 Desde o início de suas atividades, a CVM dispõe de uma área destinada ao 

atendimento e orientação a investidores. Em 1997, no entanto, foi desenvolvido um projeto 

específico voltado para dar suporte ao investidor, denominado Programa de Orientação e 

Defesa do Investidor (Prodin). Foi nesse contexto que a CVM criou a Superintendência de 

                                                 
144

 Vide arts. 1
o
 a 7

o
 da Deliberação CVM n. 457, de 23 dez. 2002 (“Deliberação CVM n. 457”). 

145
 Exceto em casos de irregularidades relacionadas à Lei 9.613, de 3 mar. 1998, que dispõe sobre os crimes de 

lavagem de dinheiro. 
146

 Salvo em casos em que o interesse público exija sigilo (art. 24 da Deliberação CVM n. 457). 
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Proteção e Orientação aos Investidores, especialmente voltada à assistência direta ao 

pequeno investidor. O objetivo é fazer com que as reclamações e problemas enfrentados por 

este público sejam conhecidos e analisados por todo o corpo técnico da CVM. A autarquia, 

por meio de um trabalho de fiscalização diante de uma reclamação ou denúncia, poderá 

detectar práticas de mercado que devam ser modificadas ou reprimidas.
147

  

 Para tratar das reclamações feitas pelos investidores, a CVM (i) analisa a queixa e 

avalia a necessidade de enviá-la a uma das áreas operacionais competentes; e (ii) após a 

análise, solicita-se que o participante de mercado reclamado apresente os esclarecimentos 

pertinentes à CVM, ou que o faça diretamente ao investidor, encaminhando à autarquia uma 

cópia da resposta. Caso permaneçam dúvidas sobre a questão, instaura-se um processo 

administrativo para apurar a prática de eventuais irregularidades. Para encaminhar 

reclamações ou denúncias à CVM não é necessário qualquer tipo de assistência jurídica.  

As reclamações e denúncias dos administradores podem ser direcionadas à autarquia 

por diversos canais, quais sejam: (i) centro de consulta; (ii) correspondências, (iii) ligações 

telefônicas e (iv) atendimentos pessoais, (v) pela central 0800; e (vi) pelo Serviço de 

Atendimento ao Cidadão (SAC), disponível no site da autarquia. Além da atuação direta em 

cada caso, as demandas de investidores fornecem subsídios à atividade de supervisão da 

CVM. 

O quadro a seguir evidencia o resultado dos atendimentos do Prodin, por meio dos 

diversos canais disponíveis. No segundo semestre de 2010, por exemplo, das 19.260 

demandas recebidas (consultas, reclamações e denúncias) foi necessário abrir processos em 

518 casos, destes, 299 (cerca de 58%) eram provenientes de atendimentos efetuados pela 

internet (SAC).  

 

                                                 
147

 Vide: <http://www.cvm.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2011. 
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Tabela 2 – Resultados dos atendimentos do Prodin, de 2007 a 2010. 

 

Fonte: CVM 

 

 De acordo com o Relatório Anual de 2010 da CVM, nesse ano as mensagens 

eletrônicas recebidas pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e pelo Portal do 

Investidor (www.portaldoinvestidor.gov.br) foram atendidas, em regra, em até 5 (cinco) dias 

úteis. Em relação às manifestações que exigiram o aprofundamento da análise ou a 

realização de diligências para melhor averiguação dos fatos, quase 60% dos processos 

administrativos abertos decorreram de mensagens eletrônicas, de modo que os cerca de 40% 

restantes referiam-se a demandas encaminhadas por outros canais de comunicação.
148

 

 Os processos administrativos sancionadores abertos, originados por provocação de 

investidores, apresentaram como principais temáticas os seguintes assuntos, em ordem 

decrescente, por número de denúncias e reclamações submetidas à CVM: (i) negociações 

com valores mobiliários; (ii) fundo de investimentos; (iii) posição acionária; (iv) ofertas 

irregulares; (v) medidas adotadas por controlador e/ou administrador de companhia; e (vi) 

demora na transferência de ações. A tabela 3
149

 traz mais detalhes sobre esse tema. 

 

                                                 
148

 Cf. Relatório Anual de 2010 da CVM, p. 55. 
149

 Boletim Semestral do Programa de Orientação e Defesa ao Investidor (Prodin), Atendimento ao Público, 2
o
 

sem. 2010, p. 3.  
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Tabela 3 – Temas dos processos administrativos sancionadores originados por denúncia 

ou reclamação de investidores 

 

 

Fonte: CVM 

 

Com base no exposto, é possível notar que a atuação do pequeno investidor por via 

administrativa parece muito mais simples do que por via judicial. Isso porque a estrutura de 

incentivos em esfera administrativa é mais favorável à participação dos investidores: (i) 

existe um canal de comunicação direto e fácil entre o pequeno investidor e a CVM; (ii) o 

procedimento para encaminhamento de reclamações é simples e célere; (iii) não há 

necessidade de contratação de advogado; (iv) a reclamação não implica despesas com 

sucumbência; (v) não é preciso qualquer tipo de deliberação assemblear ou quórum para 

encaminhar reclamações. 

 Essas facilidades provavelmente explicam o elevado número de denúncias e 

reclamações de investidores encaminhadas à CVM. Nesse sentido, ressaltamos que a 

maioria das reclamações é realizada por meio da “central 0800”, SAC, atendimento 

telefônico, atendimento pessoal e outros, em ordem de preferência. Essa informação parece 

evidenciar que, ao encaminhar reclamações e denúncias à CVM, os investidores preferem os 

meios de atendimento mais fáceis e baratos. 

  

III.II As sanções administrativas e seus objetivos 

 

 A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas que lhe 

incumba fiscalizar as seguintes penalidades: (i) advertência; (ii) multa; (iii) suspensão do 

exercício de cargo; (iv) inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos; (v) 
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suspensão de autorização ou registro para o exercício de atividades; (vi) cassação de 

autorização ou registro para o exercício de atividades; (vii) proibição temporária, até o 

máximo de 20 (vinte) anos, para a prática de determinadas atividades ou operações; e (viii) 

proibição temporária, até o máximo de 10 (dez) anos, para a atuação em modalidades de 

operação no mercado de valores mobiliários.
150

  

 De acordo com o art. 11, § 3
o
 da Lei 6.385/76, as penalidades citadas, com exceção 

da multa e advertência, só poderão ser aplicadas nos casos de infração grave. A Instrução 

CVM n. 491, de 21 de fevereiro de 2011, discrimina as hipóteses de infração grave, das 

quais destacamos aquelas relacionadas aos deveres dos administradores: descumprimento 

dos deveres fiduciários de diligência e lealdade, e desvio de poder e conflito de interesses 

(arts. 153, 154, 155, 156 e 165). 

 Diferentemente das sanções judiciais adotadas em âmbito de responsabilidade civil, 

que visam à reparação de danos, as sanções administrativas da CVM têm por objetivo 

assegurar as condições necessárias para o bom funcionamento e desenvolvimento do 

mercado de valores mobiliários. As penalidades previstas para aplicação pela autarquia têm 

o objetivo de dissuasão, ou seja, de evitar que os indivíduos cometam práticas que afrontem 

a legislação e regulação do mercado de capitais.  

 Assim, ainda que a CVM possua como um de seus escopos a proteção do pequeno 

investidor, nenhuma das penalidades previstas tem o condão de ressarcir os investidores dos 

prejuízos causados.
151

  

 

 

III.III Evidências empíricas sobre os processos administrativos sancionadores 

 

 De acordo com o levantamento realizado neste trabalho, de 2000 a 2010 foram 

encontrados 210 processos administrativos sancionadores julgados pela CVM. A 

sistematização dos resultados consta do Anexo II. 

 Destaca-se que a maioria dos processos administrativos analisados teve origem na 

atuação ex officio da CVM, conforme demonstrado no gráfico 7.  

 

                                                 
150

 Vide art. 11 da Lei 6.385/1976, conforme alterada. 
151

 De acordo com Eizirik, Gaal, Parente e Henriques, a pena de multa importa em sanção pecuniária sem 

caráter de composição dos prejuízos causados. EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 319. 
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Gráfico 7 – Origem dos processos administrativos sancionadores. 
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Fonte: CVM 

  

 De acordo com os dados coletados, cerca de 15% dos casos apreciados pela CVM 

sobre o tema tiveram origem em reclamações ou denúncias de investidores (32 dos 210 

casos encontrados). Esse dado é relevante na medida em que indica que a atuação ex officio 

da CVM pode ser um dos fatores capazes de explicar a diferença entre os volumes de casos 

apreciados pelo Judiciário e pela referida autarquia.  

 Não obstante, se por um lado o volume de processos administrativos sancionadores 

originados por meio de reclamações ou denúncias de investidores parece modesto em 

relação à totalidade dos processos administrativos que existem sobre o assunto, por outro, 

trata-se de um número de precedentes significativamente superior ao encontrado em esfera 

judicial – são 32 processos administrativos sancionadores contra 11 ações de 

responsabilidade civil (uma diferença de quase 3 vezes). 

 Essa disparidade parece sugerir que os investidores tendem a se manifestar mais pela 

via administrativa do que pela via judicial. Esta opção provavelmente se explica pelo fato de 

que o encaminhamento de denúncias ou reclamações para a CVM é mais simples, célere e 

tem um custo mais baixo, conforme visto acima. 
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III.IV Os termos de compromisso 

 

De acordo com Eizirik,
152

 o termo de compromisso pode ser considerado uma espécie 

de transação onde “a CVM ‘abre mão’, provisoriamente de seu jus puniendi e o particular 

deixa de praticar o ato sob investigação, comprometendo-se a indenizar eventuais danos 

causados pela sua conduta”. 

É importante notar que a celebração de termo de compromisso não importa em 

confissão quanto à matéria de fato, tampouco em reconhecimento de ilicitude da conduta 

investigada no âmbito do processo sancionador (art. 11, § 6
o
 da Lei 6.385/76).  

Como já mencionamos, a Lei 6.385/76 prevê em seu art. 11, § 5
o
, a possibilidade de a 

CVM – a seu exclusivo critério e se o interesse público permitir – suspender em qualquer 

fase o processo administrativo instaurado, caso seja assinado termo de compromisso. Por 

meio do termo de compromisso o investigado ou acusado obriga-se a cessar a prática sob 

investigação bem como corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os 

prejuízos causados ao mercado de valores mobiliários ou a particulares. 

O termo de compromisso, neste sentido, pode configurar um meio de perseguir o 

interesse público de forma mais célere e menos custosa do que se fosse dado prosseguimento 

ao processo sancionador. Trata-se, conforme o ex-diretor da CVM, Sergio Weguelin
153

, de 

um mecanismo capaz de conciliar a flexibilidade negocial com o rigor da coercitividade 

estatal. O termo de compromisso, portanto, permite uma economia processual, isto é, “evita 

custos desnecessários que poderiam advir da continuação do processo sancionador, até sua 

decisão final”.
154

 

Para a celebração de termo de compromisso, a parte investigada deverá manifestar 

intenção nesse sentido até o término do prazo para a apresentação de defesa, sem prejuízo do 

ônus de apresentação desta.
155

  

A proposta completa de termo de compromisso é apreciada, inicialmente, pela 

Procuradoria Federal Especializada da CVM, que analisa a legalidade da proposta. 

Posteriormente, a proposta de termo de compromisso é submetida ao Comitê de Termo de 

Compromisso (“Comitê”), que deverá apresentar parecer sobre sua oportunidade, 

conveniência e adequação e, a partir daí, propor ao Colegiado sua aceitação ou rejeição. Se 

entender conveniente e antes da elaboração do seu parecer, o Comitê poderá negociar com o 

                                                 
152

 Idem, ibidem, p. 333, 334. 
153

 Vide voto proferido pelo referido ex-diretor no PAS CVM RJ 2001/4652, julgado em 22 mar. 2005. 
154

 EIZIRIK, Nelson et al., op. cit., p. 338. 
155

 Cf. art. 7
 o
, § 1

o
 da Deliberação CVM n. 390, de 8 mai. 2001, conforme alterada. 
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proponente as condições da proposta. Por fim, a proposta de celebração de termo de 

compromisso, acompanhada do parecer do Comitê, será submetida à deliberação do 

Colegiado, que, no seu exame, irá considerar a oportunidade e a conveniência na celebração 

do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes 

dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.
156

 

Atualmente, verificamos que a celebração de termos de compromisso vem se tornando 

uma prática cada vez mais comum no mercado de valores mobiliários brasileiro. Em 2010, o 

número de proponentes chegou a 249, um volume 35% superior àquele verificado no ano 

anterior, quando foram registradas 184 solicitações. Esse dado aponta para uma adesão cada 

vez maior do uso desse procedimento pelos agentes do mercado. O número de pedidos 

aceitos pela autarquia, por outro lado, não acompanha esse ritmo. O percentual de propostas 

rejeitadas cresceu: em 2009, eram 36,4% do total; em 2010, 52,6% das propostas 

apresentadas não tiveram êxito. De acordo com a CVM, há uma tendência de que quanto 

mais cedo é pedido o acordo, maiores serão as chances de aceitação, e com custos 

menores.
157

 

 

 

 

III.IV.I Termo de compromisso e indenização  

 

De acordo com a Deliberação CVM n. 390, os termos de compromisso podem, entre 

outras coisas, prever a composição de danos. Importante recordar que a indenização de 

prejuízos não é condição indispensável para que se firme o termo de compromisso. A 

reparação requer (i) que haja prejuízo; (ii) que os prejuízos sejam quantificáveis; e (iii) que 

os prejudicados sejam identificáveis
158

. Da mesma forma, a existência de prejuízo não é 

condição indispensável para que o particular efetue pagamentos à CVM. Tais pagamentos 

podem ocorrer não apenas a título de reembolso de prejuízos, mas também como forma de 

desestimular práticas indesejáveis tanto pelos indiciados como por terceiros em situações 

similares.
159

 

                                                 
156

 Vide art. 9
o
 da Deliberação CVM n. 390, de 8 mai. 2001, conforme alterada. 

157
 Disponível em: <www.bsm-autorregulacao.com.br/110727NotA.asp>. Acesso em: 10 ago. 2011. 
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 EIZIRIK, Nelson et al., op. cit., p. 337. 
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 Em conformidade com o entendimento de que “a orientação recente do Colegiado tem sido no sentido de 

que, além de cessar a prática de atividades ou atos ilícitos, corrigir as irregularidades e indenizar os prejuízos, 

requisitos mínimos estabelecidos em lei para a celebração do Termo de Compromisso, as prestações em termos 

de compromisso não destinadas ao reembolso dos prejuízos devem consistir em pagamento à CVM em valor 
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De acordo com o art. 10 da Deliberação CVM n. 390, na hipótese de existência de 

danos a investidores, a CVM poderá, a seu critério, notificá-los para que forneçam mais 

informações para a quantificação dos prejuízos suportados. Não obstante, a participação do 

investidor lesado não lhe confere a condição de parte no processo administrativo, e deverá 

limitar-se à prestação de informações sobre a extensão dos danos que tiver suportado e o 

valor da reparação. Havendo investidores prejudicados em número indeterminado e de 

identidade desconhecida, a CVM poderá, em comum acordo com o proponente e às suas 

expensas, fazer publicar editais convocando tais investidores para o fim de sua identificação 

e quantificação dos valores individuais a lhes serem pagos a título de indenização. 

Ressalta-se que, o pagamento das importâncias devidas aos investidores, a título de 

indenização de prejuízos, deve ser feito diretamente pelo proponente, sem intermediação da 

CVM (art. 5
o
, § 2

o
 da Deliberação CVM n. 390, conforme alterada). 

Considerada a possibilidade de indenização de prejuízos por meio da celebração de 

termos de compromisso, cabe agora compreender por que esse instituto não se equipara à 

responsabilidade civil, para fins de composição de danos. 

Ora, ainda que o termo de compromisso seja meio hábil, por exemplo, para indenizar 

as perdas suportadas por investidores em razão de condutas irregulares de administradores 

de companhias abertas, sua aplicação é limitada a situações objetivas. Em outras palavras, a 

indenização a investidores em sede de termo de compromisso só é possível quando o 

prejuízo é certo e quantificável. Tanto é assim que os investidores prejudicados sequer são 

partes do termo de compromisso, isto é, eles não propõem valores, nem condições para o 

pagamento da indenização, apenas prestam informações à CVM, conforme lhes seja 

solicitado. 

Ademais, os termos de compromisso só podem ser celebrados caso haja manifestação 

de interesse por parte das pessoas investigadas. Se não houver apresentação de proposta de 

termo de compromisso por meio da parte investigada, não haverá a possibilidade de os 

prejudicados serem indenizados por meio de termo de compromisso. 

Vale notar ainda que, em casos onde a produção de provas seja necessária, ou em que 

haja controvérsias a respeito da quantificação do dano, a possibilidade de celebração de 

termo de compromisso fica prejudicada. 

Por fim, ainda que tenham sido satisfeitas todas as condições supramencionadas, a 

                                                                                                                                                      
suficiente para desestimular a prática de infrações semelhantes pelos indiciados e por terceiros que estejam em 

posição similar à dos indiciados” (Análise da proposta de Termo de Compromisso apresentada nos autos do 

PAS CVM, n. SP 2005/0128, realizada em 19 abr. 2006). 
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celebração de termo de compromisso requer a concordância entre CVM e o proponente. 

Trata-se, portanto, de hipótese em que a parte investigada goza de relativo poder de escolha 

(propor ou não o termo de compromisso e aceitar ou não as condições impostas pela 

autarquia), enquanto a parte prejudicada tem um papel eminentemente passivo. 

A restrita possibilidade de estipulação de indenização a investidores prejudicados por 

condutas irregulares de administradores de companhias abertas se confirma ao analisarmos 

empiricamente a questão. No ano de 2010 foram assinados 22 (vinte e dois) termos de 

compromisso relacionados a condutas irregulares de administradores de companhias abertas 

não financeiras,
160

 dos quais apenas um aventava a hipótese de indenização de prejuízos 

gerados a investidores. Nesse caso, as partes investigadas se propuseram a ressarcir os 

prejuízos de particulares e tiveram a concordância do Comitê de Termo de Compromisso. 

Não obstante, a CVM apresentou entendimento contrário à indenização: 

 

não se mostra possível identificar terceiros individualmente prejudicados pela 

prática do suposto ilícito. Nesse sentido, não se mostra cabível a previsão, no 

âmbito da proposta de termo de compromisso, de indenização em favor dos 

investidores que foram contrapartes nas negociações supostamente irregulares 

realizadas pelos proponentes. Com efeito, em casos como o presente, os danos 

decorrentes do suposto ilícito praticado pelos proponentes seriam difusos, sendo 

experimentados pelo mercado de valores mobiliários em virtude da violação às 

suas regras de funcionamento.
161

  

 

 

Conforme se depreende do excerto acima, a indenização de prejuízos por meio de 

termo de compromisso demanda a satisfação de uma série de requisitos dificilmente 

observáveis nos casos presentes no mercado de valores mobiliários brasileiro.
162

  

De acordo com dados levantados pela CVM para o Espaço Jurídico BM&FBovespa, 

do valor total arrecadado por meio de termos de compromissos celebrados entre a autarquia 
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 Esse levantamento foi feito em 31 de julho de 2011, a partir da leitura dos Termos de Compromissos 

assinados no ano de 2010. Só foram considerados os compromissos firmados entre a CVM e administradores 

de companhias abertas não financeiras. A relação detalhada deste levantamento empírico consta do Anexo VI. 
161

 Vide: Apreciação de Proposta de Termo de Compromisso – PAS RJ2009/9579 – Santos, Brasil 

Participações S.A. Disponível em: <www.cvm.gov.br/port/descol/resp.asp?File=2010-025D22062010.htm>. 

Acesso em: 21 jul. 2011. 
162

 Apesar de escassos, podemos encontrar alguns casos de termos de compromisso celebrados na esfera 

administrativa da CVM que previam o pagamento de indenização às partes prejudicadas. Vide, por exemplo, (i) 

PAS RJ n. 2007/1454, assinado em 9 jul. 2008; e (ii) PAS RJ n. 2008/7414, assinado em 29 abr. 2009. No 

primeiro caso, o acionista controlador da Granóleo S.A. Comércio e Indústria de Sementes Oleaginosas e 

Derivados ("Granóleo"), em razão de procedimentos irregulares adotados na aquisição de ações da companhia 

por sua controladora, comprometeu-se a indenizar, como condição para celebração do termo de compromisso, 

os ex-titulares de ações ordinárias prejudicados. No segundo caso, o diretor de relações com investidores da 

Aracruz Celulose S.A. comprometeu-se a indenizar, como condição para celebração do termo de compromisso, 

os detentores de ações ordinárias emitidas pela Aracruz Celulose S.A., que tenham sofrido prejuízos em 

decorrência da divulgação de informações equivocadas (declaração prestada em contradição ao disposto no 

Fato Relevante divulgado pela Votorantim Celulose e Papel no mesmo dia).  
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e particulares, considerado o período de 1
o
 de janeiro de 1998 até 7 de abril de 2011, 77% 

foi destinado à CVM, e apenas 23% a terceiros prejudicados.
163

 

 

 

 

III.V Síntese conclusiva  

 

Com base no exposto neste capítulo e no anterior, podemos identificar importantes 

diferenças entre o sistema de responsabilidade administrativa e civil. Essas diferenças 

contribuem para a compreensão da relevante diferença entre os volumes de precedentes em 

esfera administrativa da CVM e judicial. 

Primeiramente, destacamos que a CVM é competente para fiscalizar e punir todas as 

condutas relacionadas à regulação e legislação do mercado de valores mobiliários. Isto é, os 

processos administrativos sancionadores versam sobre matérias diversas e não têm como 

pressuposto a existência de um dano a ser reparado. Diferentemente, a responsabilização 

civil requer a existência de um prejuízo
164

, que deve ser comprovado, quantificado e 

ressarcido. Nesse sentido, é possível afirmar que os processos administrativos sancionadores 

apresentam um objeto mais amplo, isto é, compreendem maior gama de condutas do que os 

processos judiciais. 

Em segundo lugar, ressaltamos que o acesso à esfera administrativa é mais simples do 

que o acesso à esfera judicial. Conforme mencionado, os investidores possuem uma série de 

canais para acessar a CVM e, assim, encaminhar denúncias ou reclamações. Esses canais são 

mais desburocratizados e baratos do que o canal judicial. Os investidores não precisam 

deliberar ou atingir quórum para encaminhar suas demandas à CVM. Da mesma forma, não 

é preciso assistência jurídica, tampouco há custos de sucumbência. Em casos mais simples, 

inclusive, a resolução do conflito pode se dar diretamente entre o investidor e a parte 

demandada, o que confere celeridade ao procedimento. 

Por fim, vale notar que a CVM possui competência para dar início aos processos 

administrativos sancionadores independentemente de provocação. Em outras palavras, a 

autarquia pode agir ex officio. No âmbito da responsabilidade civil, por outro lado, as 

                                                 
163

 De acordo com os dados levantados pela CVM, no referido período foram arrecadados R$315.979.729,42 

dos quais R$ 241.105.753,45 foram destinados à CVM e R$ 74.146.027,90, a terceiros. Disponível em: 

<www.bmfbovespa.com.br/juridico/noticias-e-entrevistas/Noticias/Pedidos-para-realizacao-de-Termos-de-

Compromisso-aumentam.asp>. Acesso em: 10 jun. 2011. 
164

 Cf. nota de rodapé nº 22. 
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demandas devem ser encaminhadas por particulares ou autoridades competentes. A atuação 

ex officio, portanto, não é possível em esfera judicial. Essa diferença é relevante na medida 

em que a maioria dos precedentes em esfera administrativa tem origem na atuação da 

autarquia, e não em denúncias ou reclamações de acionistas. 
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 IV. REFLEXÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

ADMINISTRADORES DE COMPANHIAS ABERTAS  

 

Com base nas possíveis falhas do sistema de responsabilidade civil de administradores 

de companhias abertas identificadas ao longo deste trabalho, o presente capítulo 

desenvolverá reflexões sobre a efetividade de alguns institutos potencialmente capazes de 

contribuir para o aprimoramento do sistema de responsabilidade civil e, em consequência, 

garantir maior proteção aos acionistas minoritários. 

Inicialmente, analisaremos as ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público 

que possibilitam a indenização dos danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos 

investidores do mercado. Tal instrumento, ao menos teoricamente, é menos custoso aos 

investidores e ao Estado, e ainda parece suprir a baixa iniciativa de investidores para a 

propositura de ações de responsabilidade civil. Apesar das vantagens oferecidas pelo 

instituto, ao analisarmos empiricamente a questão notamos que seu nível de aplicabilidade é 

baixo. 

 Posteriormente, em resposta ao possível problema da insuficiência patrimonial dos 

administradores para arcar com o custeio de possíveis indenizações, analisaremos os seguros 

de responsabilidade civil para administradores, os chamados seguros D&O. Trata-se de uma 

modalidade de seguro destinada a garantir o patrimônio de executivos de empresas públicas 

ou privadas contra perdas ou danos financeiros resultantes de ação judicial movida com 

fundamento em atos praticados no exercício de suas funções ou cargos na empresa. Por meio 

do item IV.II, notamos que os seguros D&O, na prática, apresentam algumas falhas capazes 

de comprometer sua efetividade e desta forma, sua possível contribuição para a consolidação 

das ações de responsabilidade civil.  

   

IV.I Ações civis públicas de responsabilidade por danos causados aos investidores no 

mercado de valores mobiliários 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, a indenização de prejuízos sofridos por 

investidores em razão de condutas irregulares de administradores de companhias abertas 

pode ser estipulada por meio de (i) ação de responsabilidade civil; (ii) arbitragem; (iii) 

acordos extrajudiciais; e (iv) termos de compromisso. Nesta seção, apresentaremos um 
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quinto instrumento capaz de ensejar a reparação de prejuízos sofridos por investidores do 

mercado de capitais. Trata-se da ação civil pública de responsabilidade por danos causados 

aos investidores no mercado de valores mobiliários. 

Por meio desta seção, procuraremos evidenciar que apesar de prestar-se à indenização 

de prejuízos, essa modalidade de ação civil pública apresenta uma série de limitações para a 

sua aplicabilidade, e por isso não parece configurar instrumento capaz de suprir o papel 

destinado à ação de responsabilidade civil. 

Considerada essa breve introdução ao assunto, passaremos à apresentação do referido 

instrumento legal, bem como a uma rápida análise de sua aplicabilidade, tomando como 

base os poucos precedentes disponíveis sobre o assunto. 

A Lei 7.913, de 7 de dezembro de 1987, é o diploma legal que disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários.  

De acordo com o art. 1
o
, caput,

165
 da referida lei, sem prejuízo da ação de indenização 

dos prejudicados, o Ministério Público, de ofício ou por provocação da CVM em casos de 

operações ilegais ou irregulares, deverá adotar as medidas judiciais necessárias para evitar 

prejuízos e garantir a indenização dos danos causados aos titulares de valores mobiliários e 

aos investidores do mercado. 

De acordo com os ensinamentos de Hely Lopes Meireles, essa modalidade de ação 

civil pública se explica tanto pela existência de um interesse público no desenvolvimento de 

um mercado de capitais saudável como pela necessidade de proteção ao pequeno investidor:  

 

Trata-se de nova forma de ação civil pública, que se explica tanto pelo interesse 

público que existe no desenvolvimento de um mercado de capitais sadio como pela 

impossibilidade prática de ser obtido, de outra forma, o ressarcimento dos danos 

muitas vezes sofridos por pequenos investidores. Estes, em geral, não tem as 

condições econômicas para intentar uma ação judicial, que pode exigir a prova de 

operações complexas e sofisticadas.
166
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 Art. 1
o
 Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por 

solicitação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adotará as medidas judiciais necessárias para evitar 

prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do 

mercado, especialmente quando decorrerem de: 

I - operação fraudulenta, prática não equitativa, manipulação de preços ou criação de condições artificiais de 

procura, oferta ou preço de valores mobiliários; 

II - compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos administradores e acionistas controladores de 

companhia aberta, utilizando-se de informação relevante, ainda não divulgada para conhecimento do mercado, 

ou a mesma operação realizada por quem a detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem quer 

que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas; 

III - omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação 

de forma incompleta, falsa ou tendenciosa. 
166

 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 30. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira 

Mendes. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 185, 186. 
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O reconhecimento de que os interesses em causa nas companhias abertas não são 

privativos dos acionistas também é defendido por Eizirik. Segundo esse autor “há um 

interesse público na atuação da companhia aberta, dada a captação da economia popular por 

ela realizada”.
167

   

Em relação à proteção dos acionistas minoritários, temos que a ação civil pública 

facilita o ressarcimento dos prejuízos sofridos por esses agentes. Isso porque esse 

mecanismo afasta alguns dos obstáculos presentes para a propositura de ação de 

responsabilidade civil contra administradores para fins de indenização, tais como, os custos 

de sucumbência e as dificuldades de prova.
168

 

Destacamos ainda que a finalidade da lei foi assegurar a indenização dos prejudicados 

pelas operações ilegais ou irregulares ocorridas em âmbito do mercado de valores 

mobiliários. Isto é, enquanto as demais ações públicas limitam-se à condenação dos 

culpados, com a estipulação de indenização com caráter de pena privada, a Lei 7.913/89 

prevê a possibilidade de ressarcimento dos investidores.
169

 Assim, conforme disposto no art. 

2
o
 da referida lei, uma vez havendo condenação os investidores lesados serão convocados 

por edital para habilitarem-se a receber a quantia a que têm direito em até 2 (dois) anos. 

Apesar de haver previsão legal para a estipulação, por meio de ação civil pública, de 

indenização a investidores prejudicados em razão de condutas irregulares ocorridas no 

mercado de capitais, a utilização desse mecanismo é ainda incipiente no cenário brasileiro. 

De acordo com o Procurador Federal Cláudio Gheventer, até a metade do ano de 2008, 

não havia qualquer decisão de ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos 

investidores no mercado de valores mobiliários.
170

 Atualmente, a CVM e o Ministério 

Público Federal (MPF) já celebraram conjuntamente Termos de Compromisso e de 

Ajustamento de Conduta em processos administrativos e judiciais.  
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 EIZIRIK, Nelson. Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia aberta. Revista de 

Direito Mercantil, n. 56, p. 47, out./dez. 1984. No mesmo sentido, Oscar Barreto Filho defende a tendência de 

“considerar a sociedade anônima, não como mera organização dos detentores do capital social, mas sim como 

unidade da produção cuja gestão eficiente e correta interessa à economia, como um todo” (BARRETO FILHO, 

Oscar. Medidas judiciais da companhia contra administradores. Revista de Direito Mercantil, n. 40, p. 9, 

out./dez. 1980,). 
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 Segundo Antonio Gidi, as ações civis públicas também têm como escopo promover economia processual, 

acesso à justiça e efetivação do direito material. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela 

coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2007.  
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 MEIRELLES, Hely Lopes, op. cit. 
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 Cf. entrevista concedida pelo Procurador Federal Cláudio Gheventer a Andréa Háfez, em 30 jun. 2008. 

Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br/juridico/noticias-e-entrevistas/Noticias/080630NotA.asp>. Acesso 

em: 28 jul. 2011. 
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Os acordos celebrados pelo Ministério Público Federal, em parceria com a CVM, 

originaram-se de ações civis públicas e processos administrativos sancionadores da 

autarquia, todos relacionados à suposta prática de utilização de informações privilegiadas 

(insider trading). 

O primeiro dos termos de ajustamento de conduta celebrados
171

 foi firmado no dia 24 

de março de 2008, entre a companhia uruguaia Vailly S.A. e o MPF e CVM. Nesse caso, a 

companhia compromitente obrigou-se a pagar à CVM e ao MPF a quantia de R$ 

2.200.000,00, sendo que desse total, R$774.000,00 deveriam ser destinados à indenização 

dos prejuízos sofridos pelos investidores prejudicados. 

O segundo termo de ajustamento de conduta celebrado
172

 foi firmado no dia 3 de 

fevereiro de 2009, entre um membro do conselho de administração da Construtora Tenda 

S.A. e o MPF e CVM. De acordo com os termos do compromisso celebrado, o 

compromitente obrigou-se a pagar à CVM e ao MPF a quantia de R$ 200.000,00, que 

deverá ser destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

O terceiro termo de ajustamento de conduta celebrado
173

 foi firmado em 18 de agosto 

de 2010, entre gerente executivo da BR Distribuidora e o MPF e CVM. De acordo com os 

termos do compromisso celebrado, o compromitente obrigou-se a pagar à CVM e ao MPF a 

quantia de R$ 120.067,75, que deverá ser destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos. 

 Notamos ainda que existem algumas ações civis públicas, na modalidade sob estudo, 

em tramitação. A título de exemplo, citamos a ação civil pública n. 2004.61.00.15278-5, 

ajuizada em 1
o
 de junho de 2004. A referida ação, que apresenta valor de causa de R$ 

235.000.000,00, encontra-se, atualmente, em trâmite perante o juízo da 15
a 

Vara Cível 

Federal da Subseção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo. Trata-se de ação civil 

pública ajuizada pelo MPF em face de administradores de companhia aberta, cuja conduta 

foi apurada nos autos de processo administrativo sancionador (IA CVM n. 31/00). A 

despeito de a referida ação estar há mais de 7 anos em tramitação no judiciário, o caso já foi 

decidido em esfera administrativa. Em 10 de julho de 2003, o Colegiado da CVM condenou 

os administradores da referida companhia aberta por descumprimentos de seus deveres e por 

irregularidades na elaboração de demonstrações financeiras, uma vez que não foram 
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 O referido acordo tem por base o Processo Administrativo Sancionador CVM n. RJ 2007-12231 e a Ação 

Civil Pública n. 2007.51.01.022852-8, da 6
a
 Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
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 O referido acordo tem por base o Processo Administrativo Sancionador CVM n. RJ 2007-12231 e a Ação 

Civil Pública n. 2007.51.01.022852-8, da 6
a
 Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
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 O referido acordo tem por base o Processo Administrativo Sancionador CVM n. RJ 10/08 e a Ação Civil 

Pública n. 2007.51.01.014273-7, da 15
a
 Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
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evidenciadas em notas explicativas as operações com partes relacionadas, conforme 

exigência legal.  

Destacamos ainda a ação civil pública sob n. 2004.61.00.019427-5, ajuizada em 13 de 

julho de 2004, atualmente em trâmite perante o juízo da 5
a 

Vara Cível Federal da Subseção 

Judiciária da Capital do Estado de São Paulo. Trata-se de ação civil pública ajuizada por 

MPF e BNDES Participações S.A. em face de acionistas controladores e administradores de 

companhia aberta, cuja conduta caracterizada como abuso de poder de controle foi objeto de 

apuração e aplicação de penalidades administrativas pela CVM no processo administrativo 

sancionador IA n. 04/99, julgado em 17 de abril de 2002.  

De acordo com o exposto podemos notar a escassez e morosidade das ações civis 

públicas de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários. A escassez de ações civis públicas reflete a limitação das hipóteses de 

cabimento da referida medida. Isto é, apesar de a ação civil pública configurar meio hábil 

para a estipulação de indenizações a investidores do mercado de capitais, sua aplicabilidade 

é limitada e volta-se a questões mais específicas. 

 

IV.II Responsabilidade civil e seguro D&O 

 

 A responsabilidade civil do administrador, conforme já tratamos, é um importante 

mecanismo para que acionistas, sobretudo minoritários, possam buscar a indenização de 

prejuízos sofridos pela companhia ou acionista individual em virtude de condutas irregulares 

dos administradores. 

 Dada a natureza eminentemente reparatória da ação de responsabilidade civil, alguns 

autores destacam a eventual insuficiência financeira dos administradores como grave 

obstáculo à efetividade da ação
174

. Isto é, de nada vale o sucesso de uma ação de 

responsabilidade civil se, ao final, a parte prejudicada não tem seus prejuízos reparados. 

 Ademais, a possibilidade de responsabilização dos administradores e, 

consequentemente, do comprometimento de seus bens pessoais, apresenta-se como um 

entrave ao recrutamento de profissionais qualificados para os cargos de administração. Da 

mesma forma, a responsabilização pode gerar um incentivo a gestões excessivamente 

conservadoras que possivelmente não atenderiam ao interesse social. 

                                                 
174

 Vide, a título de exemplo, GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos administradores de 

Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, n. 42, p. 76, abr./jun. 1981. 
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 Considerado o exposto, o seguro de responsabilidade civil para administrador, mais 

conhecido como Directors’ and Officers’ (D&O) insurance, ganha relevo. Isso porque tal 

mecanismo pode, ao menos idealmente, garantir o patrimônio de executivos de empresas 

públicas ou privadas contra as perdas ou danos financeiros resultantes de ação judicial 

movida com fundamento em atos praticados no exercício de suas funções ou cargos na 

empresa.  

O seguro D&O pode ser contratado pelas companhias ou diretamente pelos 

administradores. As experiências brasileira
175

 e internacional apontam para as companhias 

como principais compradoras do seguro. Nos Estados Unidos e Canadá quase 100% das 

companhias compram esse seguro.
176

 No Brasil, conforme exporemos adiante, a contratação 

de seguro D&O pelas companhias é prática frequente. De acordo com pesquisa realizada 

neste trabalho, cerca de 78% das companhias brasileiras listadas no Ibovespa contrataram o 

referido seguro. 

 De acordo com autores como Boyer,
177

 Romano,
178

 e Gutiérrez
179

 esse seguro 

configura não só um meio de preservação do patrimônio individual dos administradores, 

mas, sobretudo, da companhia e de seus acionistas que, entre outras coisas,
180

 passam a ter 

uma garantia de ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão de condutas faltosas de seus 

administradores. 

 A despeito dos benefícios oferecidos, o seguro D&O também é alvo de críticas. Isto 

porque, de acordo com alguns autores, o seguro, ao blindar o patrimônio dos 

administradores em casos de ações indenizatórias, estaria contribuindo para que os agentes 

se furtassem aos deveres e cuidados que lhes cabem.
181

 Em outras palavras, o administrador 
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 Conforme entrevista concedida por Carlos Almeida, diretor de seguros da Marsh Corretora de Seguros e 

Consultoria de Benefícios, em 29 abr. 2011. 
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 Cf. Tillinghast – Towers Perrin (2005). Directors and Officers Liability Survey, US and Canadian Results, 

fig. 21. 
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 BOYER, M. Martin. Directors' and Officers' Insurance and Shareholder Protection (March 2005). 

Disponível em <http://ssrn.com/abstract=886504>. Acesso em: 23 jun. 2010. 
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 ROMANO, Roberta. Corporate Governance in the Aftermath of the Insurance Crisis. In: P. H., Schunk. 

(Ed.) Tort Law and the Public Interest: Competition, Innovation, and Consumer Welfare. Nova York: W. W. 

Norton.  
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 GUTIÉRREZ, María. An Economic Analysis of Corporate Directors' Fiduciary Duties. The RAND Journal 

of Economics, v. 34, n. 3, p. 516-535, Autumn, 2003). Disponível em: < www.jstor.org/>. Acesso em: 26 fev. 

2011. 
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 Conforme explicitado ao longo deste capítulo, o seguro D&O pode ser benéfico aos acionistas de uma 
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por aprimorar as práticas de governança corporativa. 
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 Essa posição é amplamente difundida pela escola de Law & Economics. Vide, a título de exemplo, 

COOTER, R. e ULLEN, T. (2005). Law and Economics. Pearson/Addison Wesley. 
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estaria em uma posição confortável para reduzir seu grau de diligência e assumir riscos 

excessivos no exercício de suas atividades.  

 A ideia por trás dessa crítica é de que a responsabilidade civil dos administradores, 

por meio da condenação do réu ao pagamento de indenização, exerce uma função de 

dissuasão (deterrence effect). Ou seja, a possibilidade de incorrer em perda pecuniária 

incentiva o administrador a agir em conformidade com seus deveres fiduciários. Nesse 

sentido, o seguro D&O neutralizaria o poder de dissuasão da responsabilidade civil na 

medida em que nenhuma perda pecuniária recairia sobre o administrador.  

 Por fim, e de fundamental relevância, diversos autores
182

 apontam para algumas 

falhas e ineficiências desse seguro, sobretudo, quando de sua importação para países de 

tradição diversa da anglo-saxã. Nesse ponto, traçaremos uma linha distintiva entre o modelo 

de seguros D&O e seu funcionamento real no mercado brasileiro. 

 Tendo em conta as considerações feitas até aqui, procuraremos demonstrar (i) de que 

forma esse modelo de seguro pode contribuir para o fortalecimento da responsabilidade civil 

de administradores, bem como para a proteção de acionistas e da própria companhia; (ii) se 

referido seguro apresenta, de fato, prejuízos às práticas de governança corporativa; e (iii) se 

na prática, este seguro protege o patrimônio social e apresenta-se como meio de proteção de 

acionistas minoritários.  

  

IV.II.I O Modelo de seguro D&O e a responsabilidade Civil
183

 

  

 De acordo com o capítulo II, foi possível observar que as ações de responsabilidade 

civil contra administradores de companhias abertas apresentam uma série de entraves para 

sua propositura. Um dos principais obstáculos para ações sociais ut singuli, por exemplo, é o 

próprio custo da ação, isto é, o custo que o acionista ou grupo de acionistas terá de suportar 

sem garantia de ressarcimento. 

 Ora, a possibilidade de incorrer em custos sem receber uma contrapartida é um risco 

inerente a qualquer ação de responsabilidade civil contra administrador, seja ação social, 

                                                 
182

 Vide, por exemplo, IRIBARREN BLANCO, Miguel (Seguro de responsabilidad civil de los 

administradores y altos directivos de sociedades de capital, Thompson Civitas, Aranzaldi, 2005, p. 75 e ss.); 

BISHOP, J. W. (New cure for an old ailment: insurance against Directors’ and Officers’ Liability, in The 

business Lawyer, 1966, p. 92-114); CALERO, Fernando Sánchez. (Observaciones en torno al seguro de 

responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. ARAJL, 2002, p. 82, 83). 
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 Esta seção tem por objetivo retratar, de forma abstrata, o funcionamento dos contratos de seguro D&O.  
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seja individual, porque, ainda que o administrador seja responsabilizado, nada garante que 

seu patrimônio será suficiente para reparar os prejuízos causados. 

 Essa incerteza enfraquece ainda mais o instituto da responsabilidade civil como 

mecanismo para a proteção e atração do pequeno investidor. A ideia de risco do investimento 

acionário se torna ainda mais patente quando notamos que nem o sucesso em uma ação de 

responsabilidade civil é capaz de garantir o ressarcimento dos danos sofridos. Isto porque a 

responsabilidade civil por meio de indenizações é o único remédio capaz de resguardar os 

interesses dos acionistas, sobretudo dos minoritários, em casos onde as práticas de 

governança corporativa, ou outros instrumentos de caráter preventivo, não foram capazes de 

blindar determinada companhia contra atos ilícitos ou abusivos do administrador.
184

 

 Nesse sentido, o seguro D&O pode configurar um interessante e relevante 

mecanismo para garantir a efetividade de ações de responsabilidade civil. Isto porque, 

respeitadas as condições da apólice, o referido seguro garante o patrimônio do administrador 

e, em consequência, o pagamento de indenizações aos prejudicados. 

 Assim, com a contratação de seguro D&O, restaria assegurada ao menos a 

recomposição do patrimônio social (em casos de ações sociais) ou individual do acionista 

(em casos de ações individuais) diante de ações de responsabilidade civil bem-sucedidas. 

  

IV.II.II Seguro D&O e governança corporativa 

 

 Há quem argumente
185

 que os seguros D&O geram incentivos contrários às boas 

práticas de governança corporativa dado que protegem os administradores contra o principal 

efeito sancionador das ações de responsabilidade civil, qual seja, a recomposição dos 

prejuízos sofridos. Isso porque se os administradores, de antemão, já sabem que não sofrerão 
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 Outros possíveis mecanismos para de garantia, a posteriori, dos legítimos direitos e interesses dos 

investidores prejudicados por práticas ilegais dos administradores de S.A. aberta são os acordos extrajudiciais e 
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impactos patrimoniais em razão das faltas cometidas no âmbito do exercício de sua 

profissão, criar-se-iam incentivos para que tais agentes atuassem de maneira 

descomprometida com seus deveres fiduciários. 

 Essa visão, contudo, não parece ser a mais acertada. Primeiro, os seguros D&O não 

protegem o patrimônio do administrador em qualquer hipótese. Conforme o modelo clássico 

de seguro D&O, casos de má-fé e dolo excluem a obrigação do segurador de indenizar a 

parte segurada. Assim, se o administrador age em desacordo com seus deveres fiduciários de 

forma deliberada, já tendo em vista sua isenção patrimonial face aos danos promovidos, 

certamente incorrerá em conduta eivada de má-fé e, portanto, fora das condições de 

cobertura da apólice. 

 Assim, qualquer eventual incentivo para que administradores reduzam seu grau de 

diligência no exercício de suas atividades é contrabalanceado pelo risco de que as condutas 

danosas não sejam cobertas pelo seguro D&O e, portanto, de que o administrador, ao fim, 

tenha que recompor os prejuízos por ele gerados a partir de seu patrimônio próprio. 

 Ademais, diversos autores
186

 reconhecem que o seguro D&O, pelo contrário, atua em 

favor das boas práticas de governança corporativa. Isso porque o segurador tem absoluto 

interesse em evitar a ocorrência de sinistros, a fim de minimizar seus custos. Para tanto, as 

companhias seguradoras dispõem de três importantes mecanismos capazes de incentivar o 

enforcement do direito
187

 (i) elegibilidade da companhia; (ii) preço dos prêmios; e (iii) 

monitoramento. 

 Ressaltamos que os três mecanismos serão discutidos de forma abstrata, isto é, em 

um plano ideal. Posteriormente, analisaremos como o seguro D&O efetivamente funciona 

no Brasil. 

 

IV.II.II.I Elegibilidade da companhia 

 

 Em relação à elegibilidade da companhia, as sociedades seguradoras têm a faculdade 

de contratar ou não com as companhias interessadas no seguro, ou seja, a empresa 
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 Vide, a título de exemplo: BAKER, Tom; GRIFFITH, Sean J. (Predicting Corporate Governance Risk: 

Evidence from the Directors' and Officers' Liability Insurance Market, Chicago Law Review, v. 74, p. 487, 

2007, disponível em: <http://ssrn.com/abstract=909346>); O'SULLIVAN, Noel (Insuring the Agents: The Role 

of Directors' and Officers' Insurance in Corporate Governance, Journal of Risk and Insurance, v. 64, n. 3, Sept. 

1997, disponível em: <www.jstor.org/stable/253764>). 
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seguradora pode recusar-se em contratar com companhias cujo risco de litígio seja 

demasiadamente elevado. Certamente, tais riscos serão mais proeminentes para companhias 

que não apresentam boas práticas de governança corporativa.  

 Neste sentido, a impossibilidade de contratação de seguros D&O por determinadas 

companhias apresenta não só um risco patrimonial, já que a indenização das referidas 

empresas estará condicionada à capacidade financeira de seus administradores, mas também 

um risco para o recrutamento de profissionais qualificados para os cargos de administração. 

 Ora, se por um lado a companhia se torna menos atrativa para administradores 

qualificados, que exigem garantias para a aceitação de cargos de administração, por outro, 

ela se torna vulnerável diante da gestão de administradores de segunda categoria. À 

companhia só restará contratar administradores que não estejam em posição de exigir 

garantias. No entanto, da mesma forma que tais administradores tendem a estar mais 

propensos a uma gestão faltosa, a companhia fica menos garantida diante de condutas 

danosas. Essa posição, no mínimo incômoda, serve de incentivo para que as companhias 

adotem boas práticas de governança corporativa, de modo a estarem habilitadas à 

contratação do seguro – ou, ao menos, que monitorem mais atentamente a atuação de seus 

administradores, de modo a evitar situações que ensejem a propositura de ação de 

responsabilidade civil.    

 

IV.II.II.II Precificação 

 

 Uma segunda forma de incentivar as companhias a adotarem boas práticas de 

governança corporativa seria a precificação do seguro. Isto é, as companhias seguradoras 

poderiam aumentar o valor dos prêmios para sociedades que apresentem maiores riscos de 

responsabilização dos administradores.  

 Nesse caso, a adoção de boas práticas de governança corporativa é economicamente 

incentivada. As companhias seguradoras podem, por meio de questionários detalhados e 

outros meios de pesquisa,
188

 precificar os contratos de acordo com o risco apresentado por 

cada parte segurada. Assim, as perdas esperadas são transformadas pelo segurador em custos 
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 Previamente à venda de apólice de seguro D&O, espera-se, idealmente, que as companhias seguradoras 
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anuais para os segurados.   

 Conforme Baker e Griffith,
189

 as seguradoras dispõem de três principais fontes de 

informações para avaliar o risco apresentado pelas companhias. A primeira delas é o próprio 

processo de requerimento (application process). Nessa etapa, de acordo com os referidos 

autores, requer-se que os candidatos forneçam algumas informações básicas exigidas pela 

companhia seguradora, tais como: detalhamento da experiência dos administradores; 

histórico de litígios da companhia; planos para aquisição ou emissão de ações; e declaração 

de conhecimento ou desconhecimento de atos ou omissões propensos a questionamento 

judicial. Ao prestar tais informações, a parte segurada se compromete em relação à 

veracidade de todos os documentos e dados fornecidos. Assim, como a prestação de 

informações inverídicas pode ensejar rescisão contratual, a credibilidade das informações 

fornecidas tende a ser significativa. 

 Em segundo lugar, as companhias seguradoras podem obter informações por meio de 

pesquisas independentes. Estas podem ser feitas com base em informações públicas tais 

como, documentos da CVM; relatórios de agências de rating; relatórios de companhias 

especializadas, entre outros. 

 Por fim, as companhias seguradoras podem ter acesso a informações privadas por 

meio de reuniões com os futuros administradores segurados, assim como com membros dos 

departamentos jurídicos e contábeis das companhias onde trabalham os prospectivos 

segurados. Nessas reuniões, os futuros segurados apresentariam informações sobre o modelo 

de negócio, estratégias e riscos. Os seguradores, por seu turno, formulariam perguntas e 

colheriam informações adicionais. Vale notar que, dado o caráter sigiloso das informações 

fornecidas em tais reuniões, as companhias seguradoras podem assinar acordos de 

confidencialidade. 

 Muito embora a precificação seja usualmente apontada como um mecanismo capaz 

de influenciar positivamente a adoção de boas práticas de governança corporativa, essa 

capacidade não é absoluta.  

 Primeiro, as despesas com seguros D&O podem ser insuficientes para impactar o 

comportamento dos agentes. Isto é, para algumas companhias as despesas relativas a esse 

seguro podem ser insignificantes. Em segundo lugar, as diferenças entre os custos relativos 

ao seguro entre boas e más companhias podem ser irrelevantes. Nesse caso, companhias 
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com boas práticas de governança corporativa acabariam, em certa medida, subsidiando as 

empresas ruins. 

 

 IV.II.II.II Monitoramento 

 

 Por fim, o terceiro mecanismo de que as seguradoras dispõem para incentivar a 

adoção de boas práticas de governança corporativa é o monitoramento. Por meio dessa 

ferramenta, as companhias seguradoras podem acompanhar e supervisionar as práticas de 

governança corporativa das companhias seguradas, e inclusive sugerir mudanças para 

aprimoramento.  

 Trata-se de um mecanismo útil para alinhar as companhias seguradas às práticas de 

governança corporativa e, desse modo, promover a observância e o fortalecimento dos 

deveres fiduciários dos administradores.  

 

IV.II.III Seguros D&O no Brasil 

 

Nesta seção apresentaremos o atual quadro de expansão dos seguros D&O no Brasil, 

bem como uma crítica ao seu funcionamento e à forma como foi incorporado no país.  

 

IV.II.III.I O crescimento dos seguros D&O no Brasil 

 

De acordo com estudos realizados por Tillinghast-Towers Perrin, os seguros D&O, 

atualmente, estão presentes em quase todas as companhias abertas norte-americanas e 

canadenses.
190

 Boyer
191 

salienta, no entanto, que no Brasil, até 1995, das 66 companhias 

abertas que negociavam American Depository Receipts (ADRs) nenhuma contratava o 

referido seguro. 

A incipiência do seguro D&O no Brasil estendeu-se até meados de 2003, quando, a 

partir da reforma do Código Civil Brasileiro, o regime de responsabilidade civil tornou-se 

mais rígido e a contratação do seguro começou a ganhar destaque: 

                                                 
190

 BAKER, Tom; GRIFFITH, Sean J., op. cit.  
191

 BAKER, Tom; GRIFFITH, Sean J., op. cit. 



97 

 

A conscientização sobre a importância do seguro D&O vem crescendo no país 

desde janeiro de 2003, quando o novo Código Civil entrou em vigor impondo 

regras mais rígidas sobre a responsabilização de executivos à frente dos negócios, 

mesmo nos casos de não haver culpa. O artigo 50 do novo Código reforça o 

conceito de desconsideração da personalidade jurídica, o que aumenta a 

possibilidade de proprietários e diretores responderem com seu patrimônio pessoal 

a processos indenizatórios movidos contra empresas. Uma parceria realizada entre 

a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a seguradora Unibanco AIG, que 

oferece vantagens especiais às empresas listadas que contratarem a apólice, tem 

contribuído ainda mais para difundir o seguro de responsabilidade civil entre as 

corporações brasileiras. Desde que o acordo foi firmado, em outubro de 2003, o 

número de apólices de D&O contratadas por companhias de capital aberto na 

Unibanco AIG saltou de 7 para 20.
192 

 

 

A parceria criada entre a antiga Bovespa
193

 e a seguradora Unibanco AIG, cuja duração 

foi de 6 anos, permitiu que as 377 empresas listadas à época na referida bolsa tivessem, a 

partir de 9 de outubro de 2003, acesso a um plano especial de seguro D&O. A parceria entre 

a seguradora e entidade autorreguladora seguiu uma iniciativa já desenvolvida pela AIG em 

Nova Iorque e na Cidade do México.
194

  

De acordo com o superintendente geral da Bovespa à época, Gilberto Mifano, o 

convênio assinado com a seguradora Unibanco AIG tinha como escopo “oferecer às 

empresas listadas benefícios adicionais na contratação de seguros na modalidade Proteção 

Corporativa”. Para Mifano, o seguro “contribui para a redução de risco dos investidores, 

uma vez que reduz o risco das empresas sofrerem perdas”.
195

  

 Segundo dados oficiais da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os prêmios 

diretos anuais dos seguros D&O apresentaram significativo crescimento nos últimos anos. 

Desde 2003 até 2010, o valor total dos prêmios diretos anuais cresceu aproximadamente 

185%. O gráfico 8 ilustra a trajetória da expansão.
196
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Gráfico 8 – Crescimento dos prêmios anuais dos seguros D&O, de 2003 a 2010 (em R$) 

 

Fonte: Susep. 

O crescimento dos prêmios pode ser considerado um indicativo de que a contratação 

de seguros D&O cresceu ao longo do período considerado. Não obstante, esse crescimento 

pode ter sofrido influência de outros fatores, tais como, o aumento do risco ou a elevação 

natural de preços. 

Assim, com vistas a identificar qual o atual grau de contratação dos seguros D&O 

pelas companhias abertas brasileiras, realizamos uma pesquisa considerando as 69 

companhias que atualmente compõem o Índice Bovespa (Ibovespa).  

A escolha de tais empresas se deve ao fato de que suas ações apresentam (i) elevados 

níveis de liquidez; e (ii) significativa contribuição em termos de capitalização bursátil.  

Conforme explicado no próprio site da BM&FBovespa,
197

 as ações integrantes da 

carteira teórica do Ibovespa respondem por mais de 80% do número de negócios e do 

volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da bolsa brasileira. Em 

termos de capitalização, as empresas emissoras das referidas ações são responsáveis, em 

média, por aproximadamente 70% do somatório da capitalização bursátil de todas as 

empresas com ações negociáveis na BM&FBovespa.  

Parece-nos que a amostra selecionada é capaz de refletir em que medida os seguros 

D&O são considerados relevantes pelas empresas cujas ações mais são negociadas. Esse 

critério parece relevante uma vez que tais empresas, dada a liquidez de suas ações, 

possivelmente são as que mais reúnem e atraem pequenos investidores.
198

 

                                                 
197

 Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br>. Acesso em: 28 fev. 2011. 
198 

Ações que não são usualmente negociadas tendem a ser menos líquidas e, portanto, menos procuradas pelos 

investidores. Assim, como este trabalho tem por fim o estudo da responsabilidade civil como mecanismo de 

proteção e atração do pequeno investidor, acreditamos que a exclusão das demais empresas da análise não 

afetará de forma significativa nossos resultados em relação ao objetivo aqui perseguido. 
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De acordo com os resultados obtidos, pelo menos 54 (cerca de 78%) das companhias 

analisadas apresentam seguro D&O.
199

 Trata-se de percentual significativo, que aponta para 

a valorização do seguro D&O pelas principais companhias em volume de negociação do 

mercado de valores mobiliários brasileiro. A valorização do seguro pelas companhias, por 

sua vez, pode ser reflexo de seu impacto (i) no recrutamento de administradores 

qualificados; ou (ii) na valorização de suas ações pelos investidores. 

A tabela 3 sintetiza as principais informações sobre os contratos de seguro D&O 

contratados pelas companhias selecionadas
200

: 

 

Tabela 3 – Contratação de seguro D&O por companhias que compõem o Ibovespa 

  Empresa Código Participação D&O 

Limite 

máximo de 

Garantia  

Vigência Seguradora 

1 ALL AMER LAT ALLL3 
 

1,007 sim R$15 milhões 
30/04/2010 a 

30/04/2011 
N/D 

2 AMBEV AMBV4 0,815 sim US$25 milhões N/D 
Zurich Brasil 

Seguros S/A 

3 BRASIL BBAS3 2,645 sim 
R$104 

milhões. 

01/04/2010 a 

16/03/2011 

Itaú Seguros 

S.A. 

4 BRADESCO BBDC4 2,875 sim 
US$ 75 

milhões 
Anual N/D 

5 BROOKFIELD BISA3 0,672 N/D N/D N/D N/D 

6 BRADESPAR BRAP4 0,894 não ― ― ― 

7 BRF FOODS BRFS3 1,319 sim N/D N/D N/D 

8 BRASKEM BRKM5 0,592 sim US$40 milhões 
08/06/2010 a 

08/06/2011 
N/D 

9 BRASIL TELEC BRTO4 0,391 sim N/D 
13/01/2010 a 

13/01/2011 

Zurich Brasil 

Seguros 

10 B2W VAREJO BTOW3 0,514 N/D N/D N/D N/D 

11 BMFBOVESPA BVMF3 3,337 sim N/D até 31/08/2010 N/D 

12 CCR SA CCRO3 0,802 não ― ― ― 

13 CESP CESP6 0,617 sim R$2 milhões N/D N/D 

14 CIELO CIEL3 1,428 N/D N/D N/D N/D 

15 CEMIG CMIG4 1,155 sim N/D N/D N/D 

                                                 
199

 Esse número pode ser ainda maior uma vez que 7 (sete) das 69 (sessenta e nove) companhias analisadas 

(cerca de 10%) não disponibilizaram essa informação. 
200

 A tabela 3 foi elaborada com base nos dados constantes dos Formulários de Referência das respectivas 

companhias, disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br>. Acesso em 20 de novembro de 2010. Os campos preenchidos com a abreviação 

“N/D” referem-se a informações não disponíveis. 
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16 CPFL ENERGIA CPFE3 0,468 sim 
US$ 20 

milhões 

31/03/2010 a 

31/03/2011 

Chubb do 

Brasil 

17 COPEL CPLE6 0,632 sim N/D N/D N/D 

18 SOUZA CRUZ CRUZ3 0,382 sim 9 milhões 
28/08/2009 a 

18/08/2010 

ACE 

Seguradora 

S.A 

19 COSAN CSAN3 0,753 N/D N/D N/D N/D 

20 SID NACIONAL CSNA3 2,181 sim N/D 
05/03/2010 a 

05/03/2011 
N/D 

21 CYRELA REALT CYRE3 1,39 sim 
US$ 15 

milhões 
N/D N/D 

22 DURATEX DTEX3 0,556 sim R$100 milhões 
06/05/2010 a 

07/05/2011 

Itaú Seguros 

S/A 

23 ECODIESEL ECOD3 0,766 sim R$ 25 milhões N/D N/D 

24 ELETROBRAS ELET3 0,809 não ― ― ― 

25 ELETROBRAS ELET6 0,721 não ― ― ― 

26 ELETROPAULO ELPL4 0,661 sim R$50 milhões até 15/02/2011 N/D 

27 EMBRAER EMBR3 0,661 sim N/D N/D N/D 

28 FIBRIA FIBR3 1,187 sim N/D N/D N/D 

29 GAFISA GFSA3 1,332 sim US$50 milhões 
25/02/2010 a 

25/02/2011 
N/D 

30 GERDAU GGBR4 2,945 sim N/D N/D N/D 

31 GERDAU MET GOAU4 0,746 sim N/D N/D N/D 

32 GOL GOLL4 0,713 sim N/D N/D N/D 

33 HYPERMARCAS HYPE3 0,827 sim R$ 50 milhões até 12/05/2011   

34 ITAUSA ITSA4 1,927 sim N/D N/D N/D 

35 ITAUUNIBANCO ITUB4 3,624 sim US$150 N/D N/D 

36 JBS JBSS3 1,077 sim R$ 25 milhões até 11/07/2010 N/D 

37 KLABIN S/A KLBN4 0,528 sim 
R$21,8 

milhões 
N/D N/D 

38 LOJAS AMERIC LAME4 0,96 N/D N/D N/D N/D 

39 LIGHT S/A LIGT3 0,584 sim N/D N/D N/D 

40 LLX LOG LLXL3 0,508 sim N/D N/D N/D 

41 LOJAS RENNER LREN3 0,985 sim 
R$ 38,6 

milhões 
N/D N/D 

42 MMX MINER MMXM3 1,16 sim N/D N/D N/D 

43 MARFRIG MRFG3 0,703 sim 
R$ 40,0 

milhões 
N/D 

Chubb do 

Brasil 

44 MRV MRVE3 1,191 sim R$ 30 milhões N/D N/D 

45 NATURA NATU3 0,762 sim R$ 10 milhões 
21/11/2009 a 

21/11/2010 
Itaú Seguros 

46 OGX PETROLEO OGXP3 4,95 sim N/D N/D 

Zurich, 

Liberty, 

Allianz e 
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Fator 

47 P.ACUCAR-CBD PCAR5 0,876 sim 
US$ 50 

milhões 

23/11/2009 a 

23/11/2010 

Itaú Seguros 

S.A. 

48 PDG REALT PDGR3 2,241 sim N/D N/D N/D 

49 PETROBRAS PETR3 3,241 sim N/D 
01/10/2009 a 

01/10/2010 
N/D 

50 PETROBRAS PETR4 11,411 sim N/D 
01/10/2009 a 

01/10/2010 
N/D 

51 PORTX PRTX3 0,439 não ― ― ― 

52 REDECARD RDCD3 1,331 sim 
U$ 150 

milhões 
N/D 

Itaú Unibanco 

Holding S.A. 

53 ROSSI RESID RSID3 0,939 sim 
US$ 15 

milhões 

26/10/2009 a 

26/10/2010 
N/D 

54 SANTANDER BR SANB11 0,871 não       

55 SABESP SBSP3 0,304 sim R$ 80 milhões 
14/10/2009 a 

14/10/2010 
N/D 

56 TAM S/A TAMM4 0,803 sim N/D N/D N/D 

57 TIM PART S/A TCSL3 0,175 N/D N/D N/D N/D 

58 TIM PART S/A TCSL4 0,945 N/D N/D N/D N/D 

59 TELESP TLPP4 0,146 não       

60 TELEMAR N L TMAR5 0,177 sim N/D 
13/01/2010 A 

13/01/2011 

Zurich Brasil 

Seguros 

61 TELEMAR TNLP3 0,26 sim N/D 
13/01/2010 A 

13/01/2012 

Zurich Brasil 

Seguros 

62 TELEMAR TNLP4 0,924 sim N/D 
13/01/2010 A 

13/01/2012 

Zurich Brasil 

Seguros 

63 TRAN PAULIST TRPL4 0,196 sim N/D N/D N/D 

64 ULTRAPAR UGPA4 0,467 não ― ― ― 

65 USIMINAS USIM3 0,651 sim N/D N/D N/D 

66 USIMINAS USIM5 2,829 sim N/D N/D N/D 

67 VALE VALE3 2,825 sim 
US$ 150 

milhões 

01/12/09 a 

01/12/10 

Zurich Brasil 

Seguros 

68 VALE VALE5 11,37 sim 
US$ 150 

milhões 

01/12/09 a 

01/12/11 

Zurich Brasil 

Seguros 

69 VIVO VIVO4 0,827 sim N/D N/D N/D 
 

Fonte: CVM. 

 

Vale ressaltar que as informações referentes à contratação do seguro encontram-se 

disponíveis nos formulários de referência
201

 das companhias (usualmente no item 12.11). 

                                                 
201

 O Formulário de Referência, instituído pela Instrução CVM n. 480, de 7 dez. 2009, é um documento 
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Nesse sentido, trata-se de informação considerada relevante para os investidores e para a 

CVM, uma das mais relevantes entidades reguladora do mercado de valores mobiliários.  

 

IV.II.III.II O seguro D&O no Brasil e suas falhas 

 

O seguro D&O, idealmente, apresenta-se como um mecanismo capaz de contribuir 

para a defesa do patrimônio social e, conseqüentemente, dos direitos dos acionistas. 

Não obstante, a importação desse seguro para o mercado brasileiro, assim como para 

outros países, foi realizada sem as necessárias adaptações. Alguns autores argumentam neste 

sentido. Primeiramente, destacamos considerações de Calero sobre as apólices de seguro 

D&O: 

Son pólizas impuestas normalmente por los reaseguradores inspiradas en los 

formularios anglosajones, para grandes sociedades e incluso podríamos decir que 

para grupos de sociedades, pero que no se ha meditado suficientemente sobre la 

especialidad del régimen español de la responsabilidad de los administradores de 

las sociedades anónimas.
202

 

 

Em referência ao mercado espanhol, Iribarren Blanco comentou que “la utilización sin 

la adaptación debida de los clausulados anglosajones en nuestro mercado ha sido una de 

las principales trabas para su difusión”.  

Para Ernesto Tzirulnik,
203

 essas falhas de adaptação no processo de importação dos 

seguros D&O a países de tradição diversa da anglo-saxã também estão presentes na 

realidade brasileira. A principal falha verificada está no fato de que a cobertura desses 

seguros, em muitos casos, se volta essencialmente ao custeio de despesas judiciais e não ao 

ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas, conforme estipula o art. 787 do Código 

Civil Brasileiro 

Segundo o referido dispositivo, em casos de responsabilidade civil “o segurador 

garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Assim, de acordo 

com o ordenamento jurídico brasileiro, quaisquer danos gerados pelo administrador à 

                                                                                                                                                      
registrado junto à autarquia, inspirado no “shelf registration system” da International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO), que reúne todas as informações referentes ao emissor (p.ex., atividades, 

fatores de risco, administração, estrutura de capital, dados financeiros, comentários dos administradores sobre 

tais dados, valores mobiliários emitidos, operações com partes relacionadas, etc.). Este novo documento 

substitui o antigo Formulário de Informações Anuais (IAN). 
202

 CALERO, Fernando Sánchez. Observaciones en torno al seguro de responsabilidad de los administradores 

de las sociedades de capital. ARAJL, p. 82- 83, 2002. 
203

 Fala de Ernesto Tzirulnik em III Jornadas de Resseguro, em setembro de 2005. 
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companhia ou acionistas deveriam ser suportados pelo segurador. 

É interessante reparar que, no próprio sítio eletrônico do Instituto de Resseguros do 

Brasil (IRB-Brasil Re), ao analisarmos o modelo de condições gerais para o contrato de 

seguro D&O, notamos que o princípio do art. 787 é marginalizado em favor do custeio de 

despesas com a defesa do segurado. Há menção expressa no sentido de que “os Custos de 

Defesa são parte da indenização e estão sujeitos ao limite total combinado de garantia 

relacionado às Perdas e Danos”.
204

 Em outras palavras, o seguro pode ser utilizado de forma 

a, tão-somente, ressarcir o segurado e não o terceiro prejudicado.  

Nesse caso, a garantia ao patrimônio social e a proteção aos acionistas minoritários 

restaria comprometida em benefício exclusivo do custeio da defesa do administrador faltoso.  

 

IV.II.IIV Síntese Conclusiva  

 

 Diante do exposto, vale notar que o crescimento da contratação de seguros D&O 

pode representar um movimento a favor da efetividade da responsabilidade civil.  

 Os referidos seguros poderão contribuir para o aumento de credibilidade das ações de 

responsabilidade civil contra administradores de S.A. aberta.  

Se por um lado os seguros D&O podem proteger o patrimônio dos administradores 

contra perdas em ações judiciais, por outro, têm o condão de garantir aos acionistas a 

efetividade da ação de responsabilidade civil, por meio do pagamento da indenização 

devida.
205

  

 A potencial relação entre o seguro D&O e a proteção dos acionistas minoritários 

também é reconhecida por Maria Helena Santana, superintendente da CVM à época: 

“Empresas que se interessam pelo D&O provavelmente também se preocupam com o risco 

inerente ao negócio e com governança corporativa. Essa postura beneficia os acionistas 

minoritários. Por isso, resolvemos [CVM] incentivar a contratação do seguro”.
206

  

  

 Ressalta-se, no entanto, que a despeito de ser um instrumento com grande potencial 

                                                 
204

 Seguro D&O – Condições Gerais. Disponível em: <www2.irb-

brasilre.com.br/documentos/internet_irb/Cond_Geral_DO_01-2004.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2011. 
205

  É importante ressaltar que, de acordo com reiteradas decisões do STJ, as seguradoras não serão 

responsáveis em casos de condutas dolosas da parte segurada (cf. REsp. 189.009/SP; AgRg. Resp. 287.717/RJ; 

AgRg. Ag. 574.721/SP).  
206

 Cf. entrevista realizada em 1
o
 de abril de 2010. Disponível em 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI130747-15259,00.html>. Acesso em: 23 jun. 2010. 
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para contribuir para o aprimoramento das práticas de governança corporativa e para o 

fortalecimento da ação de responsabilidade civil, esse potencial não parece estar sendo 

devidamente explorado.  

 O objetivo do seguro de responsabilidade civil é ressarcir os danos sofridos pela 

vítima e não apenas recompor o patrimônio do segurado. Dessa forma, o custeio de despesas 

judiciais não poderia esgotar a cobertura da apólice, tal como sugerido no modelo contratual 

apresentado pelo IRB-Brasil Re. Faz-se necessário, portanto, regular o seguro D&O de 

forma a atender os princípios presentes no ordenamento jurídico brasileiro e a aproximá-lo 

do modelo ideal descrito no início da seção IV.II. Apenas dessa forma os referidos seguros 

poderão contribuir para o aumento de credibilidade das ações de responsabilidade civil 

contra administradores de S.A. aberta e para o fortalecimento das boas práticas de 

governança corporativa. 
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V. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com os dados reunidos ao longo deste trabalho, foi possível verificar que 

as ações de responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas são 

escassas, especialmente se comparadas com o volume de processos administrativos 

sancionadores julgados pela CVM: não mais de 11 casos em esfera judicial contra 210 casos 

em esfera administrativa. 

 Inicialmente, poder-se-ia indagar se a atuação da CVM, aparentemente mais robusta, 

não poderia compensar a tímida atuação do Poder Judiciário em termos de responsabilização 

de administradores. Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, a esfera administrativa 

não tem o condão de estabelecer indenizações, seja por danos diretos, seja por danos 

indiretos, causados aos investidores. As multas provenientes de processos administrativos 

sancionadores são revertidas à própria autarquia.  

 Os termos de compromissos, por sua vez, apesar de poderem estipular indenizações a 

investidores prejudicados, limitam-se a casos muito específicos: quando há danos 

quantificáveis e possibilidade de identificação dos agentes prejudicados. É possível dizer 

que a função reparatória, inerente às ações de responsabilidade civil, não pode ser suprida 

por meio da responsabilização administrativa. 

 Dada a não fungibilidade entre as responsabilizações civis e administrativas, cabe 

verificar a razão da grande diferença entre os números de precedentes encontrados em cada 

esfera. 

 Em grande medida, essa disparidade se explica pelas formas de atuação de cada 

esfera julgadora. Isto é, a CVM possui competência para iniciar processos administrativos 

independentemente de provocação, enquanto o Poder Judiciário só pode atuar quando 

provocado. Esse maior grau de autonomia da esfera administrativa mostra-se relevante ao 

observarmos que 74% dos processos administrativos sancionadores julgados tiveram origem 

na atuação da própria CVM. 

 A despeito da relevante atuação da CVM, notamos que 32 dos casos apreciados pela 

autarquia tiveram origem em denúncias ou reclamações de investidores. Apesar de 

representar apenas 15% dos casos julgados pela autoridade administrativa, o número de 

casos iniciados por provocação de investidores é quase três vezes maior em esfera 

administrativa do que em esfera civil. 
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 Para analisar as razões dessa discrepância de volumes, vale comparar algumas 

importantes diferenças entre o sistema de responsabilidade civil e administrativa. A tabela 4 

sistematiza essas diferenças. 

 

Tabela 4 – Diferenças entre o sistema de responsabilidade civil e administrativa 

  
Responsabilidade civil 

Responsabilidade 

administrativa 

Celeridade Não Sim 

Necessidade de advogado Sim Não 

Necessidade de comprovação 

de dano 
Sim Não 

Necessidade de deliberação em 

AGO para propositura de ação 

social 

Sim Não 

Sucumbência Sim Não 

Variedade de canais de acesso Não Sim 

Possibilidade de ressarcimento 

de prejuízos 
Sim Não 

Alto grau de tecnicidade Não Sim 

Efeito extintivo do quitus Sim Não 

Exclusão de responsabilidade 

em razão de boa-fé 
Sim Não 

Necessidade de provocação Sim Não 

 

 A partir da tabela 4, podemos notar que a esfera administrativa parece mais acessível 

aos investidores do que a esfera judicial. A maior acessibilidade da esfera administrativa se 

explica tanto por algumas diferenças exclusivamente relacionadas à natureza dos sistemas de 

responsabilidade civil e administrativa quanto por possíveis falhas do sistema de 

responsabilidade civil para administradores de companhias abertas. 

 No polo das diferenças inerentes a cada sistema podemos mencionar: (i) a 

necessidade de assistência jurídica; (ii) necessidade de comprovação de dano; (iii) 

necessidade de deliberação em AGO para a propositura de ação social; e (iv) sucumbência. 

 Essas características são próprias do sistema de responsabilidade civil e, como tais, 

não parecem passíveis de grandes alterações. A única ressalva a ser feita nesse ponto refere-

se à necessidade de quórum mínimo de 5% para a propositura de ações sociais derivadas. 

Conforme já mencionado, esse quórum parece excessivo já que impede a propositura de 

referidas ações em casos onde o acionista controlador detém parcela muito grande das ações 
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com direito de voto ou onde o capital é muito pulverizado.  

 Uma solução possível, conforme já mencionado, seria permitir a propositura de ação 

de responsabilidade civil para acionistas que não atinjam este quórum, mediante a prestação 

de caução para as custas e honorários.   

 Outras diferenças entre esses dois sistemas de responsabilidade, no entanto, podem 

ser indicativos de pontos de aprimoramento da responsabilidade civil para torná-la um 

instrumento mais efetivo para a proteção do pequeno investidor: (i) celeridade; (ii) variedade 

de canais de acesso; (iii) alto grau de tecnicidade; (iv) efeito extintivo do quitus; e (v) 

exclusão de responsabilidade em razão de boa-fé. 

 Nesse sentido, a primeira sugestão cabível refere-se à exclusão do efeito extintivo do 

quitus. Isto é, a aprovação das contas e demonstrações financeiras não deveria afastar a 

possibilidade de responsabilização de administradores. Em segundo lugar, o acesso à esfera 

civil deveria ser facilitado por meio da criação de canais de comunicação entre investidores 

e o Poder Judiciário. Isto é, da mesma forma como existe em âmbito administrativo 

programas para que a população aprenda a investir de forma consciente, poderia haver 

programas por parte do Poder Judiciário para instruir as pessoas quanto a seus direitos como 

investidores. Em terceiro lugar, seria relevante o estímulo à capacitação de juízes para o 

julgamento de questões societárias. Nesse sentido, caberia tanto a expansão das varas 

especializadas em direito empresarial (atualmente presentes apenas no Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Goiás) quanto à criação de um canal de comunicação e cooperação mais estreito 

entre CVM e Judiciário. Em quarto lugar, faz-se mister investir na desburocratização do 

sistema judiciário, de modo a conferir-lhe maior celeridade. Por fim, vale destacar a 

necessidade de suprimir a possibilidade de exclusão de responsabilidade em razão de boa-fé 

de modo a diminuir as incertezas do processo e a excessiva discricionariedade do juiz. 

 Acrescentamos outras duas sugestões para o fortalecimento do sistema de 

responsabilidade civil: o reforço das ações civis públicas como instrumentos de tutela 

coletiva e a reestruturação dos seguros D&O para o atendimento de sua função primordial: 

ressarcir os prejuízos. Para tanto, os seguros D&O deveriam se voltar ao ressarcimento dos 

prejuízos sofridos pelas vítimas e não ao custeio de despesas judiciais do administrador. 
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ANEXO I – METODOLOGIA 

 

Este trabalho conta com três tipos de pesquisas empíricas, quais sejam, (i) pesquisa 

jurisprudencial em âmbito judicial e administrativo, (ii) levantamento de companhias 

contratantes de seguro D&O e (iii) entrevistas. A seguir discutiremos detalhadamente a 

metodologia adotada para cada tipo de pesquisa, bem como os objetivos perseguidos em 

cada etapa.  

 

I. Pesquisa Jurisprudencial 

 

Este trabalho parte do diagnóstico de que as ações de responsabilidade civil são pouco 

utilizadas como instrumento de responsabilização de administradores de companhias 

abertas. 

 Esta informação começou a ganhar substância a partir de alguns estudos 

jurisprudenciais neste sentido, sobretudo, a partir de (i) pesquisa realizada na Escola de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas, por Viviane Muller Prado e Vinicius Bunarelli
207

, com 

base na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, entre 1998 e 2005 e (ii) pesquisa 

de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de 

Justiça de São Paulo e Tribunais de Alçada Cíveis de São Paulo, elaborada por Paulo de 

Lorenzo Messina e Paula A. Forgioni, no período de 1986 a 1998. 

Não obstante, tais trabalhos tinham como foco a análise jurisprudencial em matéria de 

direito societário e mercado de capitais, e não a responsabilidade civil de administradores de 

companhias abertas em si. Bem por isso, optamos por construir um novo banco de dados 

com informações especialmente coletadas para os fins deste estudo. 

Paralelamente, para entender o significado dos volumes jurisprudenciais encontrados 

em âmbito judicial, optamos por fazer pesquisa similar em âmbito administrativo. Neste 

sentido, realizamos pesquisa empírica com base nos processos administrativos 

sancionadores da CVM.  

 

                                                 
207

 PRADO, Viviane; BUNARELLI, Vinicius Correa. Relatório da pesquisa de jurisprudência sobre direito 

societário e mercado de capitais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Caderno Direito GV, nº 9, jan. 2006. 

Disponível em: <http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/direito%2009.pdf>. Acesso em 29 de 

junho de 2010. 
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II.  Pesquisa Jurisprudencial em Âmbito Judicial 

 

Primeiramente, para acessar o volume de ações de responsabilidade civil efetivamente 

propostas, foi realizada pesquisa jurisprudencial nos tribunais de justiça dos estados 

brasileiros das regiões sul e sudeste do país (TJSP, TJRJ, TJMG, TJES, TJRS, TJSC, TJPR). 

A escolha por tais regiões se deve ao fato de que são estas as regiões de maior nível de 

industrialização do Brasil e, portanto, devem sediar parcela significativa das companhias 

abertas do país.  

A escolha pelos tribunais de justiça, por seu turno, se deve ao fato de que a pesquisa 

jurisprudencial em primeira instância é fortemente dificultada já que parte considerável das 

varas não está informatizada.  

No site do TJSP, os campos “pesquisa livre” e “ementa” foram preenchidos com a 

expressão “responsabilidade civil” e os termos “administrador” e “S.A.”, 

concomitantemente. A opção de pesquisa por sinônimos foi desativada e o tipo de decisões 

escolhido foi “acórdãos”. Por meio desta pesquisa foram encontrados 18 (dezoito) resultados 

de busca
208

. Não obstante apenas 1 destes resultados referia-se a companhias abertas 

(Agravo de instrumento n. 990.09.362587-3). 

No site do TJRS, o campo de busca foi preenchido com as palavras: “responsabilidade 

civil”, “administrador” e “6.404”. Foram encontrados 6 (seis) resultados
209

, dos quais apenas 

1 (um) referia-se à companhia aberta. Trata-se da Apelação Cível nº 70.004.763.183, julgada 

em 12 de março de 2003. 

Para a pesquisa junto ao site do TJSC, os termos “responsabilidade civil”, 

“administrador” e “6.404” foram utilizados tanto no campo “todas as palavras” quanto no 

campo denominado “ementa”. Foram encontrados 2 (dois) resultados de busca no período de 

                                                 
208

 (i) AI nº 1.186.966-0/2, julgado em 05.08.2008; (ii) AI nº 458.791-4/9-00, julgado em 06.12.2006; (iii) AI nº 

1.315.825-7, julgado em 07.12.2004; (iv) AI nº 1.315.836-0, julgado em 07.12.2004; (v) AI nº 1.313.974-7, 

julgado em 25.08.2004; (vi) AI nº 1.255.828-8, julgado em 29.07.2004; (vii) Apelação nº 1.217.024-6, julgada 

em 14.10.2003; (viii) Apelação nº 1.217.024-6, julgada em 14.10.2003; (ix) AI nº 1.057.275-1, julgado em 

18.02.2002; (x) Apelação nº 629.294-8, julgada em 05.02.2002; (xi) Apelação Sumário nº 04.12.2001, julgada 

em 04.12.2001; (xii) Apelação nº 873.021-8, julgada em 27.03.2001; (xiii) Apelação nº 873.021-8, julgada em 

03.04.2001; (xiv) Apelação Sumário nº 966.783-4, julgada em 27.03.2001; (xv) Apelação nº 966.783-4, julgada 

em 20.03.2001; (xvi) Apelação nº 818.942-4, julgada em 27.03.2001; (xvii) Apelação nº 818.942-4, julgada em 

20.03.2001 e (xviii) Agravo de instrumento n. 990.09.362587-3, julgado em 26.08.2010. 
209

 (i) Ap. Cível nº 70.004.107.587, julgada em 29.04.2009; (ii) Ap. Cível nº 70.020.680.039, julgada em 

10.10.2007; (iii) Ap. Cível nº 70.020.680.039, julgada em 14.04.2005; (iv) AI nº 70.010.136.174, julgado em 

30.03.2005; (v) AI nº 70.003.102.969, julgado em 12.03.2003; e (vi) Ap. Cível nº 70.004.763.183, julgada em 

12.03.2003. 
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1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, ambos relacionados ao tema pesquisado. 

Trata-se do Agravo de Instrumento nº 2006.024838-5, julgado em 31 de maio de 2007 e 

Embargos Infringentes nº 1998.017367-1, julgado em 14 de fevereiro de 2001. 

Os sites do TJRJ, TJPR, TJES e TJMG também tiveram seus campos de busca 

preenchidos com as palavras: “responsabilidade civil”, “administrador” e “6.404”. A 

pesquisa nestes tribunais não retornou nenhum resultado de busca. 

Notou-se, entretanto, que a referida metodologia poderia gerar resultados controversos 

em razão de: (i) as ações estarem em andamento na primeira instância, (ii) as ações não 

terem prosseguimento em segunda instância, (iii) os tribunais estaduais escolhidos não 

serem representativos. 

Em razão destes potenciais entraves, foi desenvolvida uma metodologia alternativa. 

Ora, dado que a propositura de ações sociais de responsabilidade civil é legalmente 

condicionada à prévia deliberação em sede de assembléia geral, optamos por pesquisar as 

atas de assembléias das companhias abertas brasileiras.  

Para isso, foi realizada uma pesquisa no site da CVM (http://www.cvm.gov.br), da 

seguinte maneira: Página Inicial >> Acesso Rápido >> ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras 

Informações >> Consulta de Documentos de Companhias Abertas >> Consulta por Data >> 

IPE.  

A partir daqui, o período da consulta foi escolhido livremente, de 01/01/2000 a 

31/12/2010. A escolha deste período se deve ao fato de que o banco de dados e precedentes 

da CVM inicia-se no ano de 2000, e o ano de 2010, por sua vez, é o último ano completo em 

relação à data de elaboração deste trabalho.  

A categoria selecionada foi “Assembléia”, e o tipo, “todos os tipos”, o que inclui (i) 

assembléia geral de debenturistas, (ii) assembléia geral ordinária, (iii) assembléia geral 

extraordinária, (iv) assembléia geral especial e (v) assembléia geral ordinária e 

extraordinária. No campo referente à palavra-chave foi empregada a expressão 

“responsabilidade civil”. 

Ressalta-se, entretanto, que o mecanismo de busca utilizado apresenta limitações. De 

acordo com nota no próprio site da autarquia, “as palavras-chave não serão buscadas dentro 

dos documentos, mas somente no ‘Assunto’ especificado pelas Empresas quando da entrega 

do documento”. 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.cvm.gov.br/port/redir.asp?subpage=outrainformacao
http://www.cvm.gov.br/port/redir.asp?subpage=outrainformacao
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Desta forma, eventuais atas de assembléia que versem sobre a propositura de ação de 

responsabilidade civil contra administrador, mas não tenham a expressão “responsabilidade 

civil” no campo referente ao “Assunto”, serão desconsideradas diante desta metodologia.  

A partir da pesquisa descrita foram encontradas 18 (dezoito) resultados de busca. Não 

obstante, 3 (três) dos resultados obtidos referiam-se a editais de convocação de assembléia, e 

não a atas propriamente ditas. Estes três resultados foram desconsiderados, haja vista não 

haver evidências de que as deliberações assembleares efetivamente ocorreram. Ademais, 

outros 7 (sete) resultados da pesquisa remetiam a assuntos distintos do pesquisado (e.g.: 

contratação de seguro de responsabilidade civil). Desta forma, apenas 8 (oito) dos resultados 

de busca foram efetivamente considerados. 

Deste total considerado, 5 (cinco) deliberações aprovaram a propositura de ações de 

responsabilidade civil contra os administradores. Das outras 3 (três) deliberações, todas com 

as propostas rejeitadas, duas foram aventadas por acionistas minoritários e rechaçadas pela 

maioria dos votos do capital votante. 

Este resultado indica que, até 8 (oito) ações de responsabilidade civil foram propostas. 

Nos casos de deliberação positiva, é possível que tenham sido propostas ações sociais ut 

universi ou ut singuli substitutiva. Nos casos de deliberações negativas, por outro lado, é 

possível que tenham sido ajuizadas ações ut singuli derivadas. Vale notar, contudo, que a 

existência de deliberação assemblear, positiva ou negativa, não garante que ações de 

responsabilidade civil tenham sido, efetivamente, propostas. 

Com vistas a cobrir as possíveis lacunas resultantes da limitação metodológica da 

pesquisa junto às atas, elaboramos uma pesquisa avançada no Google. Para tanto, o campo 

domínio foi preenchido com o endereço de site http://siteempresas.bovespa.com.br, de modo 

que todos os resultados obtidos provêm deste endereço eletrônico.  

Ressalta-se que este sítio eletrônico é aquele para qual a CVM remete seus resultados 

de busca. Os resultados foram procurados a partir da expressão “ação de responsabilidade 

civil”. A partir dessa metodologia foram encontradas 3 (três) novas atas de assembléia geral, 

das quais 2 (duas) remetem a deliberações desfavoráveis à propositura de ação de 

responsabilidade contra administradores, e 1 (uma) favorável. 

Adicionalmente, foi encomendada pesquisa jurisprudencial junto à Associação dos 

Advogados de São Paulo – AASP. Para a referida pesquisa foram considerados todos os 

tribunais estaduais e superiores, bem como, as decisões de “qualquer ano”. A referida 

http://siteempresas.bovespa.com.br/
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pesquisa retornou 16 resultados de busca: 12 acórdãos do TJSP, 1 acórdão do TJRS, 1 

acórdão do TJSC e 2 acórdãos do TJMG. Deste total, apenas duas decisões inéditas do TJSP 

referiam-se, efetivamente, ao tema sob estudo: Agravo de Instrumento nº 990.10.132077-0, 

julgado em 11 de novembro de 2010 e Agravo de Instrumento nº 575.383-4/0-00, julgado 

em 19 de março de 2009. Ressalta-se que ambas as decisões tratam do mesmo caso e 

portanto, foram contabilizadas apenas uma vez. 

Ao todo, consideradas as três metodologias utilizadas, bem como a pesquisa 

encomendada, foram encontradas 5 (cinco) processos julgados em segunda instância e 10 

(dez) atas de assembléia geral relacionados à ação de responsabilidade civil contra 

administradores de companhias abertas. Destas 10 atas, no entanto, apenas 6 referem-se a 

casos que podem ter dado ensejo à propositura de ações de responsabilidade civil. Isso 

porque, em 4 das 10 atas encontradas, a deliberação foi negativa e não existia, nas 

respectivas companhias, acionistas minoritários que atingissem o quorum de 5% do capital 

social votante. 

Assim, de acordo com as metodologias empregadas, o número de ações de 

responsabilidade civil propostas não deve ser maior do que 12. 

 

 

III.  Pesquisa Jurisprudencial em Âmbito Administrativo 

  

 A pesquisa em esfera administrativa foi realizada por meio do site da CVM, tendo 

como objeto os processos administrativos sancionadores julgados a partir do ano de 2000 até 

o ano de 2010. A seleção de julgados foi feita a partir da leitura das ementas de cada 

processo. Foram considerados todos os processos que tinham como acusados 

administradores de companhias abertas não financeiras. 

 A partir desta pesquisa foram encontrados 210 processos administrativos 

sancionadores. A sistematização dos resultados consta no Anexo II. Ressalta-se que, além 

das informações básicas dos processos (data, nº do processo, companhia, ementa e decisão), 

foi investigada qual a origem destes processos.  

 De acordo com os dados coletados, cerca de 15% dos casos apreciados pela CVM 

sobre o tema tiveram origem em reclamações ou denúncias de acionistas (32 dos 210 casos 

encontrados). Esta informação é relevante na medida em que indica que a atuação ex officio 

da CVM pode ser um dos fatores capazes de explicar a diferença entre os volumes de casos 
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apreciados pelo Judiciário e a referida autarquia.  

 

IV. Contratação de Seguro D&O 

 

 Segundo dados oficiais da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os prêmios 

diretos anuais dos seguros D&O apresentaram significativo crescimento nos últimos anos. 

Desde 2003 até 2010, o valor total dos prêmios diretos anuais cresceu aproximadamente 

185%
210

. 

O crescimento dos prêmios pode ser considerado um indicativo de que a contratação 

de seguros D&O cresceu ao longo do período considerado. Não obstante, este crescimento 

pode ter sofrido influência de outros fatores, tais como, o aumento do risco ou a elevação 

natural de preços. 

Assim, com vistas a identificar qual o real nível de contratação dos seguros D&O 

pelas companhias abertas brasileiras, realizamos um levantamento das companhias 

contratantes de seguro D&O. 

Atualmente, a BM&FBovespa apresenta um total de 534
211

 companhias listadas em 

seus diferentes segmentos. Dada a impossibilidade prática de verificação da contratação do 

seguro D&O pela totalidade destas companhias, optamos por analisar, especificamente, as 

69 sociedades que atualmente compõem o Índice Bovespa (Ibovespa).   

Esta escolha se deve ao fato de que as ações destas companhias apresentam (i) 

elevados níveis de liquidez e (ii) significativa contribuição em termos de capitalização 

bursátil.  

Conforme explicado no próprio site da BM&FBovespa
212

, as ações integrantes da 

carteira teórica do IBovespa respondem por mais de 80% do número de negócios e do 

volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da bolsa brasileira. Em 

termos de capitalização, as empresas emissoras das referidas ações são responsáveis, em 

média, por aproximadamente 70% do somatório da capitalização bursátil de todas as 

                                                 
210

 A evolução dos valores foi a seguinte: R$52 milhões em 2003, R$76 milhões em 2004, R$85 milhões em 

2005, R$88 milhões em 2006, R$96 milhões em 2007, R$93 milhões em 2008, R$95 milhões em 2009 e 

R$148 milhões em 2010. Disponível em: < 

http://www.susep.gov.br/menuestatistica/monitormercado/index_chart.asp>. Acesso em 15 de fevereiro de 

2011. 
211

 Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-

listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?Idioma=pt-br>. Acesso em 25 de abril de 2011. 
212

 Disponível em: <http:// www.bmfbovespa.com.br>. Acesso em 28 de fevereiro de 2011. 
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empresas com ações negociáveis na BM&FBovespa.  

Neste sentido, parece-nos que a amostra selecionada é capaz de refletir em que medida 

os seguros D&O são considerados relevantes pelas empresas cujas ações mais são 

negociadas. Este critério parece relevante uma vez que tais empresas, dada a liquidez de suas 

ações, possivelmente são as que mais reúnem e atraem pequenos investidores
213

. 

A referida pesquisa teve seus dados extraídos a partir dos formulários de referência de 

cada uma das companhias listadas. Estes documentos encontram-se disponíveis no site da 

CVM, já citado. A contratação de seguro D&O é uma informação que consta, em geral, no 

item 12.11 dos formulários de referência. 

De acordo com os resultados obtidos, 54 (cerca de 78%) das companhias analisadas 

apresentam seguro D&O. Trata-se de percentual significativo, que aponta para a valorização 

do seguro D&O pelas principais companhias, em volume de negociação, do mercado de 

valores mobiliários brasileiro.  

 

V. Entrevistas 

 

 Para identificar e compreender os reais motivos pelos quais os atores de mercado 

aparentemente fazem pouco uso de ações de responsabilidade civil frente a práticas ou atos 

abusivos dos administradores, optamos por realizar entrevistas com advogados dos 

principais escritórios de advocacia do Brasil em matéria de direito societário e mercado de 

capitais. A entrevista com advogados tem como objetivo compreender a lógica e os critérios 

utilizados por estes atores ao aconselharem acionistas minoritários, sociedades anônimas 

abertas e seus administradores e controladores em questões relacionadas à responsabilização 

de administradores. Isto é, por que recorrer ou não à responsabilidade civil? Quais as demais 

alternativas e suas eventuais vantagens e desvantagens? O questionário referente a tais 

entrevistas compõe o Anexo III deste trabalho. 

 A escolha dos escritórios foi feita a partir do ranking “IFLR 1000 The Guide to the 

World’s Leading Financial Law Firms” que classificou, a partir de critérios qualitativos, os 

melhores escritórios na área de mercado de capitais. De acordo com o referido ranking, os 

                                                 
213 

Ações que não são usualmente negociadas tendem a ser menos líquidas e, portanto, menos procuradas pelos 

investidores. Assim, como este trabalho tem por fim o estudo da responsabilidade civil como mecanismo de 

atração do pequeno investidor, acreditamos que a exclusão das demais empresas da análise não afetará de 

forma significativa nossos resultados em relação ao objetivo aqui perseguido. 



124 

 

dez melhores escritórios nesta área são:  

1. Machado Meyer Sendacz e Opice  

2. Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. e Quiroga  

3. Pinheiro Neto Advogados  

4. Barbosa Müssnich & Aragão  

5. Pinheiro Guimarães  

6. Souza Cescon Barrieu & Flesch  

7. Demarest e Almeida  

8. Lefosse  

9. Levy & Salomão  

10. Motta Fernandes Rocha  

 

Interessante notar que, ao entrar em contato com alguns advogados, recebemos de 

antemão a informação de que determinados escritórios atuam fundamentalmente ao lado de 

acionistas controladores. Este foi o caso dos escritórios Mattos Filho Veiga Filho, Marrey Jr. 

e Quiroga e Pinheiro Neto Advogados.  

Por outro lado, ao longo das entrevistas, recebemos sugestões no sentido de entrevistar 

outros profissionais, mais atuantes na área objeto de pesquisa, que não trabalham nos 

referidos escritórios. A partir destas informações, as entrevistas foram adaptadas, de modo a 

incluir novos entrevistados e excluir advogados de escritórios não atuantes ao lado de 

acionistas minoritários. 

Ademais, foram realizadas entrevistas com atores que não advogam em causas 

relacionadas à responsabilidade de administradores de companhias abertas. Trata-se de um 

juiz de direito, dois diretores da CVM e um advogado e um diretor da área de seguros.  

A entrevista com o juiz de direito teve como escopo identificar e compreender as 

dificuldades (e.g.: técnicas, procedimentais, temporais, etc.) enfrentadas pelos juízes quando 

da apreciação de questões relacionadas à responsabilidade civil de administradores de S.A. 

aberta, bem como as características básicas do processo judicial (e.g.: tempo de duração, 

custo, etc.). Não obstante, de acordo com as informações coletadas, ações de 

http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1665/10/Machado-Meyer-Sendacz-e-Opice.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1666/10/Mattos-Filho-Veiga-Filho-Marrey-Jr-e-Quiroga.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/5122/10/Pinheiro-Neto-Advogados.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1668/10/Barbosa-M%C3%BCssnich--Arag%C3%A3o.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1669/10/Pinheiro-Guimar%C3%A3es.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1670/10/Souza-Cescon-Barrieu--Flesch.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1673/10/Demarest-e-Almeida.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1674/10/Lefosse.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1671/10/Levy--Salom%C3%A3o.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1664/10/Motta-Fernandes-Rocha.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1666/10/Mattos-Filho-Veiga-Filho-Marrey-Jr-e-Quiroga.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/1666/10/Mattos-Filho-Veiga-Filho-Marrey-Jr-e-Quiroga.html#Jurisdiction26
http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/5122/10/Pinheiro-Neto-Advogados.html#Jurisdiction26
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responsabilidade civil contra administradores de companhias abertas não foram apreciadas 

pelo referido juiz. 

Da mesma forma, a entrevista junto aos diretores da CVM teve como objetivo a 

compreensão das características básicas do processo administrativo da autarquia (e.g.: tempo 

de duração, custo, etc.), bem como das dificuldades enfrentadas pelos julgadores da CVM 

quando da apreciação de questões relacionadas à responsabilidade civil de administradores 

de S.A. aberta (e.g.: técnicas, procedimentais, temporais, etc.). O questionário referente a 

estas entrevistas compõem o Anexo IV. 

Por fim, a entrevista com o advogado da área de seguros, assim como a entrevista com 

o diretor de corretora de seguros, teve como fim a melhor compreensão do mercado de 

seguros D&O e a sua real relação com a responsabilidade civil de administradores de 

companhias abertas. O questionário referente a esta entrevista esta disposto no Anexo V. 

Para este trabalho foram realizadas as seguintes entrevistas: 

(i) Eli Loria e Alexsandro Broedel Lopes, Diretores da CVM – entrevista 

concedida em 18 de março de 2011; 

(ii) Eduardo Tobias De Aguiar Moeller, Juiz de Direito – entrevista concedida em 9 

de abril de 2011;  

(iii) Ernesto Tzirulnik, Presidente do IBDS - Instituto Brasileiro de Direito do 

Seguro - entrevista concedida em 11 de abril de 2011; 

(iv) Daniel Tardelli Pessoa, sócio do escritório Levy & Salomão – entrevista 

concedida em 12 de abril de 2011; 

(v) Thiago Giantomassi, sócio do escritório Demarest & Almeida, entrevista 

concedida em 13 de abril de 2011; 

(vi) Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner, advogado do escritório Motta 

Fernandes Rocha, entrevista concedida em 19 de abril de 2011. 

(vii) Carlos Almeida, diretor de seguros da Marsh Corretora de Seguros e 

Consultoria de Benefícios, entrevista concedida em 29 de abril de 2011. 

Ressalta-se que, a realização de entrevistas não tem fins estatísticos, tampouco se 

destina à coleta de informações quantitativas. A idéia por detrás desta pesquisa é entender a 

utilidade prática da ação de responsabilidade civil de companhias abertas.  
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ANEXO II - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES APRECIADOS PELA CVM 

 

 Data Processo Companhia Ementa Decisão Origem 

1 

14 de dezembro 

de 2010 
CVM Nº 18/08 Sadia 

Irregularidades relacionadas a 

operações envolvendo instrumentos 

financeiros derivativos 

Multas e inabilitação 

temporária. 
CVM 

2 
30 de novembro 

de 2010 
CVM Nº 19/06 

Goldman, Sachs & 

Co. 
Insider Trading Absolvição CVM 

3 

30 de novembro 

de 2010 

CVM Nº 

RJ2008/2569 

Pantanal Plaza 

Shopping S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das Demonstrações Financeiras - DFs 

(iii) não convocação e realização de 

assembléias gerais ordinárias - AGOs 

Multas CVM 

4 

30 de novembro 

de 2010 

CVM Nº 

RJ2009/13459 

Credit Suisse 

International 

e    Credit Suisse 

Próprio Fundo de 

Investimento em 

Ações 

Insider Trading Multas CVM 

5 

23 de novembro 

de 2010 

CVM nº 

RJ2010/4195 
Vicunha Têxtil S.A. 

Divulgação incompleta e tardia de 

fatos relevantes relacionados a 

contratos derivativos. 

Multa CVM 
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6 

09 de novembro 

de 2010 
CVM Nº 04/07 

Rimet 

Empreendimentos 

Industriais e 

Comerciais S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

7 26 de outubro de 

2010 
CVM Nº 21/05 AMBEV Insider Trading Absolvição CVM 

8 

27 de outubro de 

2010 

CVM 

RJ2009/8440 

Indústrias Têxteis 

Barberó 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 

9 
28 de setembro 

de 2010 

CVM Nº 

RJ2009/2610 
Clarion S.A. 

Fixação irregular do preço de emissão 

das ações para aumento de capital 

Multas e inabilitação 

temporária. 
Acionista 

10 

24 de agosto de 

2010 
CVM Nº 15/90 

Barreto de Araújo 

Produtos de Cacau 

S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs (iv) atuação 

solidária com o controlador no desvio 

do objeto social da Companhia 

Multas e inabilitação 

temporária. 
CVM 

11 
24 de agosto de 

2010 
CVM Nº 14/04 Embratel S.A. 

Contratações contrárias ao interesse da 

Companhia. 
Absolvição CVM 

12 

17 de agosto de 

2010 

CVM 

RJ2009/1504 
Eletrosilex S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 
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13 

20 de julho de 

2010 

CVM Nº 

RJ2009/2146 
Elebra S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

14 

13 de julho de 

2010 

CVM Nº 

RJ2007/4685 

Mesbla Trust de 

Recebíveis de Cartão 

de Crédito S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Advertências e absolvições CVM 

15 

22 de junho de 

2010 

CVM Nº 

RJ2008/12124 
Buettner S/A 

(i) Divulgação de informações 

relevantes sem a respectiva 

comunicação ao mercado, (ii) não 

publicação de FR, (iii) não 

apresentação das premissas e 

memórias de cálculos utilizados para 

elaborar previsões contidas em 

reportagens (iv) não confrontação dos 

resultados esperados, contidos na 

reportagem e em Comunicado ao 

Mercado, com os efetivamente 

obtidos, nos FIT 

Multas CVM 

16 

22 de junho de 

2010 
CVM Nº 03/07 

Tele Norte Leste 

Participações S.A. – 

TNL 

(i) Conflito de interesses em deliberações 

do C.A., (ii) irregularidade na redação da 

ata do C.A., (iii) adoção do C.A. e não a 

Assembléia Geral como órgão competente 

para a apreciação de determinado contrato 

Absolvições e advertências Acionista 
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17 

18 de maio de 

2010 

CVM Nº 

RJ2009/1930 

Montreal 

Empreendimentos 

Comércio e Indústria 

S/A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

18 
13 de abril de 

2010 

CVM Nº 

RJ2008/12216 

Companhia de 

Saneamento do Paraná 

– Sanepar 

(i) Não divulgação de informações 

relevantes ao Mercado e (ii) não 

publicação de FR 

Multa e advertência CVM 

19 

23 de março de 

2010 
CVM Nº 03/08 Santos Brasil S/A 

Operações irregulares de conversão de 

ações preferenciais em ordinárias e a 

alienação de debêntures conversíveis 

em ações mantidas em tesouraria para 

a transferência indireta do controle 

acionário 

Absolvições Acionista 

20 

23 de março de 

2010 

CVM Nº 

RJ2008/2916 

Companhia Geral de 

Indústrias 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

21 

16 de março de 

2010 
CVM Nº 07/07 

Sadia S.A. e Perdigão 

S.A. 

Utilização, pelo administrador da 

companhia, de informação relevante, 

com a finalidade de auferir vantagem 

Absolvições e multa CVM 

22 

16 de março de 

2010 

CVM Nº 

RJ2006/8572 
Olvebra S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Absolvições e multa CVM 
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23 

15 de dezembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2009/3792 
Predileto Alimentos 

S.A. 

(i) Não refazimento e não republicação 

das DF/05, (ii) descumprimento do 

dever de fiscalizar a gestão dos 

diretores 

Multa e Advertência CVM 

24 

15 de outubro de 

2009 
CVM Nº 13/06 Paranapanema S/A 

Realização de negócios com ações de 

emissão da companhia por membro do 

CA 

 

Multa CVM 

25 
15 de dezembro 

de 2009 
CVM Nº 19/05 Brasil Telecom S/A 

Falta de diligência para a contratação 

de serviços 
Multas CVM 

26 

08 de dezembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2006/8798 

Sharp Equipamentos 

Eletrônicos S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 

27 

08 de dezembro 

de 2009 
CVM Nº 02/07 Têxtil Renaux S.A. 

Manipulação na eleição em separado 

do representante dos acionistas 

minoritários no Conselho Fiscal da 

Têxtil Renaux S/A – Configuração de 

Abuso de Poder - Multas. 

Multas Acionista 

28 

20 de outubro de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/6250 

Metalon Indústrias 

Reunidas S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

29 
20 de outubro de 

2009 
CVM Nº 22/06 

EMBRAER – 

Empresa Brasileira de 

Aeronáutica S/A, 

Insider Trading Absolvição CVM 
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30 

15 de setembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2008/8976 

Docas Investimentos 

S.A. 

(i) Não publicação, por parte do DRI, 

de fato relevante, (ii) não divulgação 

de estudos, feitos pela companhia, 

para o cancelamento do seu registro de 

companhia aberta 

Advertência CVM 

31 

15 de setembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2008/8843 

Telecomunicações 

Brasileiras S.A. – 

Telebrás 

Falta de diligência, perante a acionista 

controladora para obter informações 

acerca de notícias publicadas 

Advertência CVM 

32 

01 de setembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2007/8150 

Maisa Participações 

S/A 

(i) Não publicação, por parte do DRI, 

de fato relevante, (ii) não divulgação 

de estudos, feitos pela companhia, 

para o cancelamento do seu registro de 

companhia aberta 

Multas CVM 

33 

01 de setembro 

de 2009 

CVM Nº 

RJ2008/4842 
Auferville Trust S.A. 

(i) Não publicação, por parte do DRI, 

de fato relevante, (ii) não divulgação 

de estudos, feitos pela companhia, 

para o cancelamento do seu registro de 

companhia aberta 

Multas CVM 

34 
25 de agosto de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/11199 

Minupar Participações 

S/A 

Não divulgação tempestiva de Fatos 

Relevantes 
Multas CVM 
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35 

16 de junho de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/1766 
Kepler Weber S.A. 

Não revisão do estudo técnico que 

serviria como base para a 

contabilização do ativo fiscal diferido 

nas DFs e nas ITRs 

Multas CVM 

36 

03 de junho de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/8662 

Manasa Madeireira 

Nacional S.A. 

(i) Renegociação e contabilização de 

dívida da companhia sem divulgação 

de fato relevante (ii) celebração de 

Aditamento sem autorização prévia do 

CA 

Multas e Absolvições Acionista 

37 20 de maio de 

2009 

CVM Nº RJ 

2008/6023 

Construtora Beter 

S.A. 

Não divulgação tempestiva de Fato 

Relevante 
Advertência CVM 

38 
20 de maio de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/9511 

Haga S.A. Indústria e 

Comércio 

Não divulgação tempestiva de Fato 

Relevante 
Multa CVM 

39 

19 de maio de 

2009 

CVM Nº 

RJ2006/4511 
Indústrias Coelho S/A 

(i) Não publicação, por parte do DRI, 

de fato relevante, (ii) não divulgação 

de estudos, feitos pela companhia, 

para o cancelamento do seu registro de 

companhia aberta 

Multas CVM 
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40 

12 de maio de 

2009 

CVM Nº 

RJ2008/2570 

Participações ABC 

S.A. 

(i) Não publicação, por parte do DRI, 

de fato relevante, (ii) não divulgação 

de estudos, feitos pela companhia, 

para o cancelamento do seu registro de 

companhia aberta 

Multas CVM 

41 

05 de maio de 

2009 
CVM Nº 14/05 MRS Logística S.A. 

(i) Má gestão tarifária em benefício de 

clientes cativos-controladores, (ii) 

recebimento de faturamento extra em 

condições prejudiciais para a 

companhia (iii) divulgação incompleta 

do referido faturamento extra nas DFs 

Absolvição Acionista 

42 
03 de março de 

2009 

CVM Nº 

RJ2007/14515 

Obrascon Huarte Lain 

Brasil S. A. 

Suposta infração ao disposto no art. 

48, inciso IV, da Instrução CVM nº 

400/03 

Absolvição CVM 

43 

03 de março de 

2009 

CVM Nº 

RJ2007/4665 
Mesbla S.A. 

(i) Não publicação de fato relevante, 

(ii) não divulgação de estudos, feitos 

pela companhia, para o cancelamento 

do seu registro de companhia aberta 

Multas e Absolvições CVM 



134 

 

44 

27 de janeiro de 

2009 

CVM Nº 

RJ2007/4376 
Cia Lorenz 

(i) Não publicação de fato relevante, 

(ii) não divulgação de estudos, feitos 

pela companhia, para o cancelamento 

do seu registro de companhia aberta 

Multas e Advertências CVM 

45 27 de janeiro de 

2009 

CVM Nº RJ2008-

5752 
Recrusul S/A Não-publicação de fato relevante Multa CVM 

46 

16 de dezembro 

de 2008 

CVM Nº 

RJ2007/14044 

Têxtil Renauxview 

S.A. 

(i) Quebra do dever de sigilo, (ii) não 

publicação de fato relevante e (iii) não 

divulgação de premissas e memórias 

de cálculo relativas a projeções 

empresariais 

Multas CVM 

47 

2 de dezembro de 

2008 

CVM Nº 

RJ2007/11851 
Coest Construtora S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 

48 
2 de dezembro de 

2008 

CVM RJ 2008-

2530 

Empresa Brasileira de 

Aeronáutica S. 

Infração às regras do chamado 

"período de silêncio" 
Multa CVM 

49 

04 de novembro 

de 2008 

CVM Nº RJ-2006-

5136 

Al-Car 

Empreendimentos e 

Participações S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multa CVM 
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50 

07 de outubro de 

2008 

CVM Nº 

RJ2007/12545 

Sole do Brasil S/A 

Telecomunicações e 

Comércio Exterior 

Não convocação de AGO para 

recompor o CA 
Advertência CVM 

51 

07 de outubro de 

2008 

CVM Nº 

RJ2007/8109 

Fator 

Empreendimentos 

Imobiliários 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e absolvição CVM 

52 

30 de setembro 

de 2008 
CVM Nº 25/04 

Tele Centro Oeste 

Celular Participações 

S.A. 

(i) Utilização de informação 

privilegiada, (ii) negociação com 

ações de sua própria emissão e (iii) 

abuso de poder de controle 

Multas e absolvição CVM 

53 

23 de setembro 

de 2008 

CVM Nº 

RJ2007/3613 

TECBLU – 

Tecelagem Blumenau 

S/A 

(i) DFs elaboradas em desacordo com 

a legislação, (ii) inexistência de 

controles internos sobre os bens do 

ativo imobilizado 

Multas CVM 
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54 

03 de setembro 

de 2008 
CVM Nº 15/06 

Cachoeira Velonorte 

S/A 

(i)           Inobservância dos prazos de 

prestação de informações obrigatórias, 

(ii) Cisão parcial da Cachoeira 

Velonorte S/A: (a) reavaliação do 

ativo da companhia eivado de vícios; 

(b) elaboração de demonstrações 

financeiras sem o devido exame de 

auditoria; (c) ausência de dados no 

protocolo de cisão, (iii) não 

atualização dos créditos habilitados na 

concordata preventiva, (iv) divulgação 

de afirmação falsa, (v) atraso 

manifesto em relação à publicação e 

realização de AGO 

Multas CVM 

55 

26 de agosto de 

2008 

CVM Nº 

RJ2006/5343 

Cia. Brasileira de 

Antibióticos – 

CIBRAN 

(i) Descumprimento do dever de 

manter o registro da companhia aberta 

atualizado, (ii) não elaboração 

tempestiva das DFs, (iii) não 

convocação de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 

56 

21 de agosto de 

2008 

CVM Nº 

RJ2006/5410 

Cia Nacional do 

Vestuário 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 
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57 

17 de junho de 

2008 

CVM Nº 

RJ2006/4849 

Companhia Nacional 

de Álcalis 

(i) Não-envio, ou atraso no envio, de 

informações periódicas e eventuais (ii) 

não elaboração das DFs (iii) não 

convocação e realização de AGOs 

Multas CVM 

58 

25 de março de 

2008 
CVM Nº 25/03 

Tele Norte Leste 

Participações S.A. 

(i) Não convocação de AGE da 

Telemar para tratar da compra da Oi, 

(ii) descumprimento do dever de 

diligência e lealdade, (iii) celebração 

de negócio entre controladora e 

controlada, com administradores em 

comum (conflito de interesses), (iv) 

divulgação genérica por meio de Fato 

Relevante sobre a operação de compra 

e venda da Oi (violação ao dever de 

informar), (v) preço superior ao justo 

pago pela Telemar para aquisição da 

OI, baseado em laudo de avaliação 

superestimado 

Advertências e Absolvições Acionista 

59 

12 de março de 

2008 

CVM Nº 

RJ2007/4476 

Companhia Força e 

Luz Cataguazes-

Leopoldina 

Atuação isolada de membro do C.A. 

junto a terceiros para efetuar 

denúncias acerca do cotidiano interno 

da sociedade 

Absolvição 
Acionista 

Controlador 

60 
26 de fevereiro 

de 2008 

CVM Nº 

SP2007/0118 
Sadia S.A. Descumprimento do dever de sigilo Inabilitação CVM 
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61 
26 de fevereiro 

de 2008 

CVM Nº 

SP2007/0117 
Perdigão S/A Insider Trading Inabilitação temporária CVM 

62 

23 de janeiro de 

2008 

CVM Nº 

RJ2007/4107 
Recrusul S.A. 

(i) Publicação intempestiva de fato 

relevante acerca de deferimento de 

pedido de Recuperação Judicial e (ii) 

não publicação de fato relevante 

relativo à homologação de Plano de 

Recuperação Judicial 

Multa CVM 

63 

18 de dezembro 

de 2007 

CVM Nº 

RJ2006/4850 

Álcalis Rio Grande do 

Norte S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas CVM 

64 

18 de dezembro 

de 2007 

CVM Nº 

RJ2005/0098 

Latas de Alumínio 

S.A. 

Aquisição de ações de sua própria 

emissão pertencentes à suposta 

integrante do grupo controlador 

Absolvições CVM 

65 

12 de dezembro 

de 2007 
CVM Nº 08/05 Trikem S.A. 

Inobservância do dever de diligência 

dos administradores nas avaliações do 

patrimônio 

Advertências e absolvições Acionista 

66 
31 de outubro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2007/3639 

Plascar Participações 

Industriais S/A 

(i) Não divulgação de Fato Relevantes 

e (ii) descumprimento do dever de 

sigilo 

Multas CVM 
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67 

02 de outubro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2001/11808 

Indústria de Papéis 

Santo Amaro S/A 

(i) Desatualização do registro de 

companhia aberta, (ii) não envio das 

DFs, DFP, IAN e ITR, (iii) 

descumprimento ao dever de informar 

e (iv) gestão não comprometida com a 

reversão do quadro de insolvência 

Multa, advertência e 

absolvições 
CVM 

68 
02 de outubro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2006/9068 

Varig S/A – 

Companhia Aérea 

Rio-Grandense 

Não divulgação de fato relevante Multa CVM 

69 

10 de julho de 

2007 

CVM Nº 

RJ2007/1079 

Companhia Vale do 

Rio Doce 

(i) Não divulgação e comunicação 

tempestiva à CVM de ato ou fato 

relevante ocorrido relacionado aos 

seus negócios 

Multa e absolvição CVM 

70 

04 de julho de 

2007 
CVM Nº 07/03 

Anhembi Turismo e 

Eventos da Cidade de 

São Paulo S/A 

(i) Contratação de empregados que 

não prestavam serviços à companhia, 

(ii) não fiscalização da gestão dos 

administradores, (iii) falta ao dever de 

diligência e desvio de finalidade, (iv) 

desobediência a determinações do CA, 

(v) nomeação de diretores e eleição de 

membros do Conselho Fiscal, em 

desacordo com o ES 

Advertência e absolvições 

Denúncia 

Anônima ao 

MP 
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71 
20 de junho de 

2007 
CVM Nº 22/04 

Randon Participações 

S/A 
Insider Trading Multas e absolvição CVM 

72 

23 de maio de 

2007 
CVM Nº 03/04 

Newtel Participações 

S.A. 

(i)           Infração aos deveres de 

diligência e embaraço à fiscalização da 

CVM 

Inabilitações e absolvições 

Conselheiro 

Fiscal dos 

acionistas 

minoritários 

73 24 de abril de 

2007 
CVM Nº 07/05 

Mendes Júnior 

Engenharia S.A. 

Não convocação de AGO no prazo 

legal 
Multa CVM 

74 

24 de abril de 

2007 
CVM Nº 19/03 Easypar S.A. 

(i) Descumprimento do dever de 

cuidado e diligência, do dever de 

lealdade e desvio de poder, (ii) 

divulgação, no prospecto de emissão 

das debêntures, de informações 

insuficientes e (iii) falta de 

manutenção atualizada dos livros, 

registros e DFs 

Inabilitações e absolvição Cibrius 

75 17 de abril de 

2007 

CVM Nº 

RJ2006/5928 
Alpargatas S.A. Não divulgação de fato relevante Advertência CVM 

76 

04 de abril de 

2007 

CVM Nº 

RJ2005/8604 

Móveis de Aço 

Ângelo FG S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multa CVM 
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77 

15 de março de 

2007 

CVM Nº 

RJ2005/0097 

Tele Centro Oeste 

Celular Participações 

S/A 

(i) Concurso para abuso do poder de 

controle, (ii) Infração ao dever de 

diligência e (iii) conflito de interesses 

Multas, suspensões e 

Absolvições 
Acionista 

78 

13 de fevereiro 

de 2007 
RJ2005/8714 SPSCS Industrial S.A 

(i) Manter o registro de companhia 

aberta desatualizado, (ii) elaboração 

das DFs em desacordo com a lei, (iii) 

não ter escolhido os auditores 

independentes para auditar as DFs e 

(iv) não convocação de AGOs 

Multas e absolvições CVM 

79 

31 de janeiro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2005/6763 
Global Brasil S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e absolvições CVM 

80 
24 de janeiro de 

2007 
CVM Nº 02/03 

Bompreço S.A. – 

Supermercados do 

Nordeste 

Não cumprimento do dever de 

divulgar fato relevante 
Multas CVM 

81 

24 de janeiro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2005/8528 

Indústria e Comércio 

Chapecó S.A. 

(i) Não envio reiterado de informações 

periódicas, (ii) não elaboração de DFs 

no prazo legal, (iii) não divulgação de 

fato relevante, não convocação das 

AGOs e (iv) infração ao dever de 

diligência 

Absolvições, advertências e 

multa 
CVM 

82 
17 de janeiro de 

2007 

CVM Nº 

RJ2006/4776 

Caemi Mineração e 

Metalurgia S.A. 

Não divulgação de fato relevante 

 
Multa CVM 
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83 
12 de dezembro 

de 2006 

CVM nº 

RJ2005/1160 

Global Nordeste 

Participações e 

Investimentos S.A. 

Distribuição irregular de valores 

mobiliários, sem prévio registro na 

CVM 
Multas CVM 

84 

12 de dezembro 

de 2006 
CVM Nº 04/05 

Empresa Brasileira de 

Telecomunicações 

S.A. 

Contratação, sem aprovação ou 

autorização prévia da assembléia 

geral, de seguro de vida em favor de 

diretor jurídico 

Absolvições Terceiro 

85 

29 de novembro 

de 2006 
CVM Nº 15/05 

Companhia Industrial 

de Aços Várzea da 

Palma 

(i) Administração inadequada da 

companhia; (ii) cerceamento do direito 

de voto dos acionistas preferenciais e 

de ocultação de informação relevante; 

(iii) ausência de contabilização dos 

movimentos financeiros; (iv) retenção 

de dividendos obrigatórios devidos aos 

acionistas preferenciais; (v) 

convocação intempestiva de AGO; e 

(vi) não prestação de informações 

periódicas 

 

Multas Acionista 

86 

08 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/7507 
Dijon S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 
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87 
08 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2006/2106 

Iderol S.A. 

Equipamentos 

Rodoviários 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 

Multas, advertências e 

absolvições 
CVM 

88 
08 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/7127 
Geotécnica S/A 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Multas e Absolvições CVM 

89 
08 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/5222 
Lumiere S.A. 

Não atualização do registro da 

companhia aberta e descumprimento 

do dever de diligência 

Multas e Absolvições CVM 

90 
07 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/4969 
Czarina S/A 

Não atualização do registro da 

companhia aberta e descumprimento 

do dever de diligência 

Multas e Absolvições CVM 

91 
07 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/4346 

Alfred Nordeste S.A. 

Indústria do Vestuário 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Multas e Absolvições CVM 

92 
07 de novembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/4410 
Limasa S/A 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Multas e Absolvições CVM 

93 
31 de outubro de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/5508 

Muller S.A. Indústria 

e Comércio 

Não atualização do registro da 

companhia aberta e descumprimento 

do dever de diligência 

Multas e Absolvições CVM 

94 

31 de outubro de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/6764 

Bergamo Companhia 

Industrial 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 
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95 

31 de outubro de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/4990 
Sano S.A. 

Não envio à CVM de informações 

periódicas e descumprimento dos 

dever de fiscalização e de diligência 

Multas, advertências e 

absolvições 
CVM 

96 

24 de outubro de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/0305 

CEL Participações 

S.A. 

(i)           Distribuição em condições 

diversas das constantes do registro, (ii) 

emissão de debêntures sem que as 

garantias reais ali conferidas 

estivessem constituídas, (iii) não 

cumprimento de formalidades 

necessárias à efetiva transmissão dos 

imóveis, (iv) não cumprimento do 

dever de diligência, prestação de 

informações falsas nas DFs 

Multas, inabilitações e 

proibições 

Reclamações 

encaminhadas 

pelo Fundiágua 

e pela Cibrius 

97 

24 de outubro de 

2006 
CVM Nº 28/03 

Autel S/A 

Telecomunicações 

Descumprimento dos deveres 

fiduciários 
Absolvições Terceiro 

98 

28 de setembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/4045 

Ferragens Demellot 

S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 
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99 

26 de setembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2006/1559 

Goyana S.A. 

Indústrias Brasileiras 

de Matérias Plásticas 

Descumprimento do dever de manter o 

registro atualizado junto à CVM, 

 

Multas e Absolvições CVM 

100 

25 de setembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2002/4311 

Café Solúvel Brasilia 

S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Advertências e multas Acionista 

101 

25 de setembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2006/3139 
Universo Online S.A. 

Responsabilização da Universo Online 

S.A. e de seu Diretor-Geral por terem 

se manifestado na mídia durante o 

prazo da oferta pública de distribuição 

de ações da referida companhia, em 

suposta infração ao artigo 48, IV, e 49 

da Instrução CVM nº 400/03 

Absolvições CVM 

102 
11 de setembro 

de 2006 

CVM Nº 

RJ2005/7128 

Indústrias Madeirit 

S.A. 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Absolvições CVM 

103 
29 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1266 

Kalil Sehbe S.A. 

Indústria do Vestuário 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Multas e Absolvições CVM 
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104 
29 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1621 

Companhia Brasileira 

de Estruturas 

Metálicas S.A 

Não atualização do registro da 

companhia aberta 
Multas e Absolvições CVM 

105 

29 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2004/5392 
Portobello S/A 

Não esclarecimento do critério 

adotado na proposta de aumento de 

capital para a fixação do preço de 

emissão e falta de justificação 

pormenorizada dos aspectos 

econômicos determinantes dessa 

escolha 

Multas, advertências e 

absolvições 
Acionista 

106 
22 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1528 
Fichet S.A. 

Omissão na entrega de formulários e 

informações financeiras obrigatórias e 

periódicas da companhia 

Multas CVM 

107 

22 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/5132 

Ferrovia Centro 

Atlântica S/A 

Subscrição de proposta de aumento de 

capital sem as justificativas 

pormenorizadas dos aspectos 

econômicos que determinaram o preço 

de emissão 

Advertências e absolvições CVM 

108 

22 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1853 

Lanifício Sehbe S.A. 

Indústria e Exportação 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado e suposta infração ao dever 

de diligência 

Advertência, multa e 

absolvições 
CVM 
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109 

22 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1574 
Telemig Celular S.A. 

Não publicação de Comunicado ao 

Mercado na imprensa oficial do local 

da sede da companhia, mas apenas em 

jornal de grande circulação 

Absolvição Terceiro 

110 
01 de agosto de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1623 

Votec Táxi Aéreo 

S.A. 

Descumprimento do dever de 

diligência pela não manutenção do 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Advertência, multa e 

absolvições 
CVM 

111 

01 de agosto de 

2006 

CVM 

NºRJ2006/1622 

Motortec Indústria 

Aeronáutica S.A. 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado e suposta infração ao dever 

de diligência 

Advertência, multa e 

absolvições 
CVM 

112 11 de julho de 

2006 

CVM Nº 

RJ2003/5669 
Grazziotin S/A Insider Trading Absolvição e multa CVM 

113 
20 de junho de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/3710 

Moddata S/A, 

Engenharia de 

Telecomunicações e 

Informática 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multa CVM 

114 
14 de junho de 

2006 

CVM Nº 

RJ2006/1267 

Sehbe S.A. Hotéis e 

Turismo 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 
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115 
14 de junho de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/8229 
Cipla S.A. 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

116 30 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2004/0852 

Geral de Concreto 

S.A. 
Insider Trading Absolvição CVM 

117 

10 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7229 

Brasil Telecom 

Participações S.A. 

Promoção da desconvocação de AGE 

sem prévia anuência do C.A. e sem 

respaldo em interesse social efetivo e 

publicização de ato indevido do 

presidente do C.A. 

Absolvição e Inabilitação CVM 

118 
10 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7234 
Dona Isabel S.A. 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

119 
10 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7257 

Companhia Bangu de 

Desenvolvimento e 

Participações 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Absolvição CVM 

120 
10 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/1443 

Companhia Força e 

Luz Cataguazes-

Leopoldina 

Desvio de poder Multas e Absolvições Acionista 

121 
10 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7315 

Companhia Bangu de 

Desenvolvimento e 

Participações 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

122 

09 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/3751 

Cia de 

Desenvolvimento 

Agropecuária 

Industrial e Mineral 

do Estado do Pará 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas CVM 
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123 
5 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/5936 

Cia Fiação Tecelagem 

Pará de Minas 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

124 

5 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7316 
St. Michel S/A 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Absolvições CVM 

125 
04 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/5041 

Beta S.A. Indústria e 

Comércio 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

126 
04 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/8578 
Easypar S.A. 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

127 
03 de maio de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/7244 

Fiação e Tecelagem 

Juta da Amazônia S/A 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado 

Multas e Absolvições CVM 

128 

08 de março de 

2006 

CVM Nº 

RJ2005/3182 
Labo Eletrônica S.A. 

Descumprimento do dever de manter o 

registro de companhia aberta 

atualizado e suposta infração ao dever 

de diligência 

Multas e Absolvições CVM 

129 
12 de janeiro de 

2006 
CVM Nº 12/01 

Cemepe 

Investimentos S.A. 

Não publicação do fato relevante 

relativo e descumprimento de deveres 

fiduciários 

Multa e Inabilitação Acionista 

130 11 de janeiro de 

2006 

CVM Nº RJ2005-

3108 
Jaraguá Fabril S.A. 

Não atualização do registro de 

companhia aberta 
Multa CVM 

131 

11 de janeiro de 

2006 

CVM Nº RJ2005-

2933 

Transbrasil S.A. 

Linhas Aéreas 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta (ii) não elaboração 

das DFs (iii) não convocação e 

realização de AGOs 

Multas e Advertências CVM 
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132 
14 de dezembro 

de 2005 

CVM Nº 

RJ2005/3646 

Sehbe Cia de 

Participações 

Não atualização do registro de 

companhia aberta 
Multa CVM 

133 
14 de dezembro 

de 2005 

CVM Nº 

RJ2005/3711 
Rima Impressoras S/A 

Não atualização do registro de 

companhia aberta 
Absolvição CVM 

134 
13 de dezembro 

de 2005 
CVM Nº 11/04 Cremer S/A Insider Trading Absolvições CVM 

135 
08 de dezembro 

de 2005 
CVM Nº 18/03 Sunplaza S/A 

Irregularidades relacionadas à emissão 

de debêntures 

Inabilitações, Suspensões e 

Absolvições 
CVM 

136 

07 de dezembro 

de 2005 
CVM Nº 02/2004 

Sauípe Participações e 

Empreendimentos S/A 

Empréstimos em bases não eqüitativas 

entre sociedades relacionadas e 

insuficiência de informações quanto a 

tais empréstimos nas DFs 

Multas, Inabilitações, 

Absolvições e Advertências 
Terceiro 

137 

06 de dezembro 

de 2005 

CVM Nº TA-

RJ2001/11949 

Xinguara Indústria e 

Comércio S.A. 

Desvio de recursos de companhias 

incentivadas em benefício de terceiros 

e existência de lançamentos contábeis 

fictícios ou baseados em 

documentação inidônea 

Multas e Absolvições 

Procuradoria 

da República 

no Estado do 

Pará 

138 

30 de novembro 

de 2005 

CVM nº 

RJ2005/2793 

Embratel 

Participações S.A. 

Não divulgação aos investidores 

locais, de forma simultânea, das 

mesmas informações divulgadas no 

exterior 

Advertência CVM 
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139 

16 de novembro 

de 2005 
CVM Nº 01/04 

Frango Norte 

Agroindustrial S.A. 

(i) Não envio de informações 

periódicas e eventuais à CVM, (ii) 

operações relacionadas a incentivos 

fiscais, e (iii) alteração do objeto 

social da empresa 

Multas e Absolvições 
Controladoria-

Geral da União 

140 
03 de novembro 

de 2005 

CVM Nº 

RJ2005/4215 

Baptista da Silva – 

Participações e 

Projetos S/A 

Infração ao dever de diligência Absolvições CVM 

141 

25 de outubro de 

2005 
CVM Nº 17/02 

Tele Centro Sul 

Participações S/A – 

TCS 

Insider Trading Multas e Absolvições 

Pavarini 

DTVM e seu 

cliente Luiz 

Eduardo da 

Gama e Silva 

142 
19 de outubro de 

2005 

CVM Nº 

RJ2005/3750 

Nordeste S/A – Ind. 

Têxtil 

Não atualização do registro de 

companhia aberta 
Absolvição CVM 

143 

05 de outubro de 

2005 

CVM Nº RJ2005-

033 

Plascar Participações 

Industriais S.A. 

Não inclusão de informação 

obrigatória (percentual mínimo de 

participação no capital votante 

necessário à requisição da adoção do 

voto múltiplo) no edital de convocação 

de assembléia geral 

Advertência e Absolvições CVM 

144 

05 de outubro de 

2005 

CVM Nº RJ2005-

2815 

Queiroz Galvão 

Participações 

Indústria 

Agropecuária S.A. 

Indevida Eleição de Conselheiro 

Fiscal 
Multas e Absolvições CVM 
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145 
05 de outubro de 

2005 

CVM Nº RJ2004-

6238 

Viação Aérea São 

Paulo S.A. 
Não divulgação de fato relevante Multa Terceiros 

146 
14 de setembro 

de 2005 

CVM Nº 

RJ2003/12233 

Eletropaulo 

Metropolitana 

Eletricidade de São 

Paulo S.A. 

Não pagamento de dividendos Absolvições Acionista 

147 

20 de junho de 

2005 
CVM Nº 17/97 

Brumadinho S/A 

Mineração e Metais 

Falta para com o dever de diligência e 

falta de publicação e de comunicação à 

CVM e à Bolsa de Valores 

competente, da aquisição e posterior 

alienação de ações 

Inabilitações e Absolvições CVM 

148 

09 de junho de 

2005 
CVM Nº 24/03 

Siderúrgica J. L. 

Aliperti S.A. 

Não elaboração das DFs da companhia 

de acordo com as normas legais e 

regulamentares, (ii) embaraço à 

fiscalização da CVM, e (iii) não 

fiscalização dos atos de execução dos 

negócios sociais a cargo da diretoria 

Multas e Absolvições CVM 
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149 

19 de maio de 

2005 
CVM Nº 17/97 

Brumadinho S/A 

Mineração e Metais 

(i) Irregularidades na aquisição de 

participação recíproca, (ii) não 

atualização do registro da companhia 

aberta, (iii) atuação descuidada e 

ímproba dos administradores e (iv) 

falta para com o dever de diligência 

 

 

 

 

Inabilitações e Absolvições CVM 

150 

19 de maio de 

2005 

CVM Nº 

RJ2002/2047 
Bombril S/A 

Realização intempestiva de AGO e 

inadimplência, ou impontualidade, 

quanto aos dividendos declarados por 

Assembléia Geral 

 

Multas, Absolvições e 

Advertências 
Acionista 

151 

06 de maio de 

2005 

CVM Nº 

RJ2002/1822 

Cemepe 

Investimentos S.A 

Não divulgação de fatos relevantes e 

das condições de incorporação 

ocorridos por conta de reestruturação 

societária 

Advertência CVM 

152 

30 de março de 

2005 

CVM RJ 

2001/4474 
SAM Indústrias S.A. Inobservância do dever de diligência 

Multas, Absolvições e 

Suspensões 

Consulta por 

acionista 

preferencialista 
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153 

28 de março de 

2005 

CVM Nº 

RJ2004/5238 
Gazeta Mercantil S.A. 

Não convocação de assembléia geral, 

não prestação de informações 

periódicas aos investidores, à CVM e à 

bolsa de valores, falta de diligência em 

razão da não publicação de fatos 

relevantes 

Multas, Absolvições e 

Advertências 
CVM 

154 
21 de março de 

2005 
CVM Nº 07/01 

Manguinhos 

Participações S.A. 
Inobservância de deveres fiduciários Absolvições Acionista 

155 
14 de março de 

2005 

CVM Nº 

RJ2002/1823 
Forjas Taurus S/A 

Prática abusiva do poder de controle e 

administração irregular da companhia 
Multas e Absolvições Acionista 

156 

17 de fevereiro 

de 2005 

CVM Nº 

RJ2002/1415 
Paranapanema S.A. Não divulgação de fato relevante Advertências 

Pavarini 

DTVM e seu 

cliente Luiz 

Eduardo da 

Gama e Silva 

157 
28 de janeiro de 

2005 

CVM Nº 

RJ2003/5627 

Refinaria de Petróleo 

de Manguinhos S/A 
Insider Trading Advertência CVM 
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158 

19 de janeiro de 

2005 
CVM Nº 39/00 

Plascar Participações 

Industriais S/A 

A aquisição do controle de companhia 

sem prévia autorização da assembléia 

ou à sua ratificação e não 

disponibilização de informações 

referentes às DFs aos membros do 

Conselho Fiscal 

Multas e Absolvições Acionista 

159 

16 de dezembro 

de 2004 

CVM Nº 

RJ2001/4635 

Companhia Antarctica 

Paulista Indústria 

Brasileira de Bebidas 

e Conexos 

Não informação do valor de reembolso 

e consequente bloqueio do direito de 

recesso de acionistas 

Absolvições Acionista 

160 

09 de dezembro 

de 2004 
CVM Nº 06/01 Lumière S.A. 

Irregularidades de gestão (e.g.:não 

apresentação de informações ao 

mercado durante anos e aumento de 

capital por subscrição em bens sem 

laudo de avaliação) 

Multas, Inabilitações e 

Absolvições 

CVM e 

Acionista 

161 

15 de outubro de 

2004 

CVM Nº 

RJ2003/8172 

Subestação 

Eletrometrô S.A. 

Uso de "informações incompletas ou 

omissão de informação relevante", no 

que tange à emissão pública das 

debêntures simples de emissão da 

Subestação 

Multas e Absolvições 

PEM 

Engenharia 

S/A 

162 
14 de outubro de 

2004 

CVM Nº TA-

RJ2001/7749 

Indústrias Químicas 

do Norte S.A. 

Não atualização do registro de 

companhia aberta 

Multas, Advertências e 

Absolvições 
CVM 
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163 

08 de setembro 

de 2004 
CVM Nº 10/02 

Centro Hospitalar 

Albert Sabin S.A. 
Inadequada elaboração de DFs Multas 

CVM e 

Terceiro 

164 12 de agosto de 

2004 
CVM Nº 27/99 Francisco Stedile S.A. 

irregularidades na alienação do 

controle acionário 
Multas e Inabilitações CVM 

165 
08 de julho de 

2004 
CVM Nº 10/00 Enxuta S.A. 

Abuso de poder e negociação com as 

próprias ações 

Multas, Inabilitações e 

Absolvições 
CVM 

166 
9 de julho de 

2004 

CVM RJ 

2002/01846 

Teka Tecelagem 

Kuehnrich S.A 

Pagamento de dividendos em 

desconformidade com o previsto no 

estatuto social 

Absolvições CVM 

167 15 de abril de 

2004 
CVM Nº 17/00 Semp Toshiba S/A Operação entre partes relacionadas Absolvições CVM 

168 

12 de fevereiro 

de 2004 
CVM nº 03/02 

Companhia Lorenz 

S/A 

Não pagamento de dividendos a título 

de juros sobre capital próprio 

aprovados em assembléia geral 

Multa e Absolvição Acionista 



157 

 

169 

17 de dezembro 

de 2003 

CVM nº 

RJ2003/0435 

Suinvest 

Agropecuária S.A. 

(i) Não atualização do registro de 

companhia aberta, (ii) destinação dos 

recursos em desacordo com o previsto 

nos CICs, (iii) desatualização de livros 

e registros contábeis e não contratação 

de auditoria independente para as DFs, 

(iv) não comunicação à CVM do 

encerramento da distribuição, (v) falta 

para com o dever de diligência, (vi) 

não comunicação de troca de 

administrador e de mudança de 

endereço, (vii) oferta pública de 

valores mobiliários sem o competente 

registro da CVM 

Multas e Absolvições Acionista 

170 
10 de dezembro 

de 2003 

CVM 

RJ2001/12173 

Vasco da Gama 

Licenciamentos S.A. 

Não convocação de AGO para 

aprovação das contas do exercício 

social 
Multas e Absolvições CVM 
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171 

12 de novembro 

de 2003 

CVM Nº 

RJ2002/3535 

Fazendas Reunidas 

Boi Gordo S.A. 

(i) Distribuição de CICs em condições 

diversas das previstas no registro 

CVM, (ii) não disponibilização dos 

prospectos da emissão em todos os 

locais em que a oferta pública se 

consumou e (iii) movimentação de 

recursos provenientes dos pagamentos 

da reserva de subscrição antes do 

deferimento do pedido de registro 

Multas, Advertências e 

Absolvições 
Acionista 

172 

17 de setembro 

de 2003 
CVM Nº 17/01 

Fazendas Reunidas 

Boi Gordo S.A. 

(i) Abuso de poder em decorrência de 

realização de contratos de mútuo com 

empresa pertencente ao acionista 

controlador em condições de 

favorecimento, (ii) demonstrações 

contábeis que não refletem a real 

situação da companhia,dever de 

diligência, (iii) utilização de bens e 

crédito da companhia em proveito de 

sociedade em que tenha interesse e (iv) 

embaraço à fiscalização 

Inabilitações e Absolvição 
Denúncia 

Anônima 

173 
09 de outubro de 

2003 

CVM Nº RJ 

2002/2405 

Tele Centro Oeste 

Celular Participações 

S/A 

Celebração de contrato com conflito 

de interesses 
Absolvições CVM 
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174 

02 de outubro de 

2003 

CVM Nº RJ 

2002/1173 
Telesp S/A 

Terceirização de serviços de tele-

atendimento para empresa relacionada 

sem a realização de assembléia geral 

de acionistas exigida pelo estatuto 

social 

Multa Acionista 

175 

10 de julho de 

2003 
CVM Nº 31/2000 Lojas Arapuã S/A 

(i)             Abuso de poder e 

inexistência de condições equitativas, 

(ii) inobservância do dever de 

fiscalização ou vigilância, (iii) 

operações com partes relacionadas 

Multas, Inabilitações e 

Absolvições 
Acionista 

176 

05 de junho de 

2003 

CVM nº 

RJ2000/6479 
Livraria do Globo S/A 

Desvio de poder e contratação entre a 

companhia e sociedade ligada, sem a 

observância de condições eqüitativas 

Multas, Advertências e 

Absolvições 
Acionista 

177 

03 de abril de 

2003 

CVM Nº 

SP2002/0047 

Fazendas Integradas 

Ouro Branco S/A 

(i) Ineficiência de controles, (ii) não 

prestação de informações no prazo 

exigido, (iii) embaraço à fiscalização, 

(iv) não divulgação de fato relevante e 

(v) inexistência de livros sociais de 

atas de assembléias gerais, de presença 

de acionistas e de atas de reuniões de 

diretoria 

Multas e Absolvições Acionista 

178 

03 de abril de 

2003 

CVM Nº 

RJ2001/8385 

Comercial Quintella 

Comércio e 

Exportação S/A 

Publicação de DFs fora do prazo legal 

e sem os ajustes determinados pela 

CVM, e não realização tempestiva das 

AGOs 

Multas e Absolvições CVM 
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179 
20 de dezembro 

de 2002 

CVM Nº RJ 

2001/8045 

Cachoeira Velonorte 

S/A 

DFs publicadas sem parecer de 

auditores independentes 
Multas e Absolvição CVM 

180 
20 de dezembro 

de 2002 
CVM Nº 33/00 Elevadores Atlas S.A. Insider trading Multas CVM 

181 
5 de dezembro de 

2002 
CVM Nº 16/2000 White Martins S.A. 

Ocorrência de irregularidades 

relacionadas ao fechamento do capital 

de companhia 

Multas e Absolvição CVM 

182 
14 de novembro 

de 2002 

CVM Nº 

RJ2001/8280 
SPSCS Industrial S.A. 

DFs publicadas sem parecer de 

auditores independentes 
Multas e Absolvição CVM 

183 

14 de novembro 

de 2002 
CVM Nº 28/00 SPSCS Industrial S.A. 

(i) Não estipulação de remuneração 

dos membros do Conselho Fiscal, (ii) 

rejeição de solicitação dos 

minoritários referente à instalação do 

Conselho Fiscal, (iii) atraso no envio 

de informações periódicas e (iv) não 

publicação, no prazo legal, de anúncio 

sobre a disponibilização de 

documentos e informações aos demais 

acionistas 

Multas CVM 

184 
06 de novembro 

de 2002 

CVM Nº TA-

RJ2002/1153 

Tele Norte Leste 

Participações S/A 

Aprovação de Acordo de Prestação de 

Serviços Gerenciais mediante conflito 

de interesse 

Absolvições CVM 

185 
23 de outubro de 

2002 

CVM Nº TA-

RJ2001/0554 
Peixe S/A 

Não realização das AGOs e desvio e 

abuso de poder 
Absolvições CVM 
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186 
05 de junho de 

2002 

CVM Nº RJ 

2001/6835 

Construtora Sultepa 

S/A 

Inobservância da obrigação de cumprir 

determinação de republicação das DFs 
Multas CVM 

187 

18 de abril de 

2002 

CVM Nº 

RJ2001/8388 
Orion S/A 

Ausência de comunicação à CVM 

acerca do aumento de participação 

acionária de membro de conselho 

fiscal. Infração grave. Pena de Multa 

Multa CVM 

188 

18 de abril de 

2002 

CVM Nº 

RJ2000/6498 

Casa Anglo Brasileira 

S/A 

(i) Não elaboração das DFs, (ii) não 

atualização do registro da companhia, 

(iii) não prestação das informações 

necessárias à negociação das ações em 

bolsa de valores e (iv) não publicação 

de fato relevante 

Multas, Advertências e 

Absolvições 
CVM 

189 
17 de abril de 

2002 
CVM Nº 13/00 

Companhia de 

Bebidas das Américas 
Insider Trading Absolvição CVM 

190 
17 de abril de 

2002 
CVM Nº 04/99 Bombril S/A 

Compactuação com acionistas 

controladores pata abuso de poder 
Multas e Inabilitações CVM 

191 
13 de março de 

2002 

CVM Nº 

RJ2001/7686 

Bawman 

Agropecuária e 

Comercial S.A. 

Distribuição irregular de valores 

mobiliários 

Multas, Advertências e 

Absolvições 
CVM 

192 

12 de março de 

2002 

CVM Nº 

RJ2000/4546 
SAM Indústrias S/A 

Compactuação com acionistas 

controladores pata abuso de poder e 

descumprimento do dever de 

diligência 

Multas e Absolvições Acionista 
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193 
19 de dezembro 

de 2001 

CVM Nº RJ 

2001/4977 
CTMR Celular S/A 

Contratação sem condições eqüitativas 

e comutativas e com favorecimento do 

controlador 

Multas e Advertências CVM 

194 
05 de dezembro 

de 2001 
CVM Nº 32/99 

Motortec Indústria 

Aeronáutica S/A 

Alienação de bens em benefício de 

administrador 

Multas, Inabilitações e 

Absolvições 
CVM 

195 

12 de dezembro 

de 2001 
CVM Nº 25/98 Tupy Plásticos S/A 

Irregularidades no processo de 

reorganização societária, ao tempo em 

que a empresa se encontrava em 

situação pré-falimentar 

Absolvições e Advertências CVM 

196 
13 de dezembro 

de 2001 

CVM Nº 

TA/RJ2001/6094 

Fazendas Reunidas 

Boi Gordo S/A 

Distribuição irregular de contratos de 

investimento coletivo 
Multas 

Denúncia 

Anônima 

197 
12 de dezembro 

de 2001 

CVM Nº 

TA/RJ2001/1950 

Companhia Vale do 

Rio Doce 
Não divulgação de fato relevante Absolvições CVM 

198 
05 de dezembro 

de 2001 
CVM Nº 08/98 

Econômico S/A 

Empreendimentos 

Irregularidades na escrituração 

contábil e na gestão dos negócios 

Multas, Inabilitações e 

Absolvições 
CVM 

199 

18 de outubro de 

2001 
CVM n° 11/97 

Centrais Elétricas de 

Mato Grosso 

Aplicação irregular de recursos 

arrecadados pela companhia através do 

lançamento de debêntures conversíveis 

Multas e Advertências 
Grupo de 

Deputados 

200 

06 de setembro 

de 2001 
CVM Nº 26/99 

Companhia Fábrica 

Yolanda 

(i) Não elaboração de DFs, (ii) não 

convocação de assembléia geral 

ordinária no prazo legal e (iii) não 

nomeação de DRI 

Multas Acionista 
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201 

16 de agosto de 

2001 
CVM N° 22/99 

Light Participações 

S.A. 

Divulgação de negócios e projetos 

ainda em fase de discussão e 

consequente criação de falsas 

expectativas entre os investidores 

Absolvições CVM 

202 

05 de julho de 

2001 
CVM Nº 30/99 

Companhia Docas de 

Imbituba 

Demora injustificada no cumprimento 

de determinação de refazer e 

republicar demonstrações financeiras 

Absolvições e Multas CVM 

203 

05 de julho de 

2001 
CVM N° 30/98 

Eletrosiderúrgica 

Brasileira S.A. 

Operações favorecidas (mútuos e 

vendas) com controlador indireto e 

sociedades sob controle comum 

Inabilitações e Multas CVM 

204 
27 de junho de 

2001 
CVM Nº 20/00 Veplan S.A. 

Não manutenção do registro de 

companhia aberta atualizado 
Inabilitações CVM 

205 
05 de abril de 

2001 
CVM Nº 36/98 

Gurgel S/A 

Participações 

Não apresentação de informações 

periódicas 
Absolvições Acionista 

206 
26 de outubro de 

2000 
CVM Nº 23/99 

Viação Aérea São 

Paulo S/A 

Responsabilidade solidária por abuso 

do poder de controle e abuso de direito 

de voto 

Multas e Absolvição CVM 

207 
23 de novembro 

de 2000 
CVM Nº 16/99 

Prometal Produtos 

Metalúrgicos S/A 

Irregularidades envolvendo a 

alienação do controle acionário 
Inabilitação CVM 
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208 

25 de maio de 

2000 
CVM Nº 14/99 

Empresa Energética 

do Mato Grosso do 

Sul S/A 

(i) Não liquidação de contratos 

coletivos, (ii) não prestação de 

informações e (iii) embaraço à 

fiscalização da CVM 

Proibição e Inabilitações 
CVM e 

Acionista 

209 

23 de novembro 

de 2000 
CVM Nº 05/99 Lojas Renner S/A 

Tratamento não-eqüitativo dado aos 

acionistas das Lojas Renner S/A e 

irregularidades associadas à compra de 

ações de própria emissão 

Multas CVM 

210 

29 de setembro 

de 2000 
CVM Nº 36/98 

Gurgel Participações 

S.A. e Gurgel Motores 

S.A. 

(i) Não encaminhamento de 

informações obrigatórias, (ii) ausência 

de escrituração contábil, (iii) não 

convocação de Assembléias Gerais ou 

realização de Reuniões do Conselho 

de Administração e (iv) 

descumprimento do dever de 

diligência 

Inabilitações Acionista 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM ADVOGADOS 

 

1) Quais os mecanismos utilizados para buscar o ressarcimento por prejuízos 

sofridos em razão da conduta danosa de administradores? 

 

Esta pergunta busca mapear todas as alternativas existentes para a 

recomposição patrimonial da sociedade ou acionista. O objetivo é identificar 

possíveis mecanismos alternativos à responsabilidade civil.  

 

2) As ações de responsabilidade civil contra administradores são mecanismos úteis 

para buscar a recomposição do patrimônio da sociedade ou de acionistas? Por 

quê? 

 

Esta questão tem como objetivo verificar se as ações de responsabilidade civil 

são efetivamente utilizadas. A idéia aqui é, por meio de uma pergunta aberta, 

verificar a existência de eventuais estratégias processuais que envolvam ações 

de responsabilidade civil. 

 

A expressão “mecanismos úteis”, por sua vez, visa a permitir que o entrevistado 

apresente seu entendimento sobre a utilidade da ação. Isto porque, conforme a 

literatura, estas ações podem ser utilizadas, por exemplo, como meios para 

induzir a celebração de acordos. Assim, ainda que a ação não seja levada 

adiante, ela pode, por outros meios, contribuir para a recomposição dos danos 

sofridos. 

 

A referência recomposição de patrimônio da sociedade ou dos acionistas tem 

como intuito verificar quais as ações, sociais ou individuais, são mais utilizadas 

na prática.  

 

 

3) A idéia de propositura da ação é, geralmente, trazida pelo acionista ou sugerida 

pelos próprios advogados? 

 

Esta pergunta tem como objetivo verificar (i) o real conhecimento desta 

ferramenta, por parte dos acionistas, e (ii) as razões que levam o advogado a 

optar pelo uso deste instrumento. 

 

4) Quais as vantagens e desvantagens dessas ações?  

 

A questão tem como escopo verificar os prós e contras das ações de 

responsabilidade civil. A pergunta, novamente, é feita de forma aberta para que 

o entrevistado se sinta confortável para expressar seu ponto de vista.  

 

5) Qual é o perfil dos acionistas que buscam ressarcimento? Em geral estes 

acionistas se apresentam de forma coletiva ou individual? 

 

A idéia aqui é entender se a ação de responsabilidade civil é utilizada de forma 

democrática ou se é um instrumento restrito a acionistas minoritários 
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relevantes. Esta pergunta está intimamente relacionada à questão da atração de 

pequenos poupadores. 

 

Em relação à forma de apresentação dos acionistas, o que se procura, é 

compreender se acionistas minoritários têm, realmente, capacidade e cultura de 

organização. 

 

6) Qual o tempo de duração, em média, destas ações? 

 

A finalidade desta questão é compreender (i) se as ações de responsabilidade 

civil são levadas adiante ou abandonadas ao longo do processo e (ii) se a 

morosidade é, efetivamente, um entrave relevante no que toca à propositura 

destas medidas. 

 

7) Seus clientes costumam apresentar alguma forma de resistência à propositura de 

ações de responsabilidade civil contra administradores?  

 

Busca-se, por meio desta pergunta, verificar a imagem que a ação de 

responsabilidade civil tem perante os investidores. 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM OS DIRETORES DA CVM 

 

1. Algumas pesquisas
214

 evidenciaram que a responsabilização administrativa do 

administrador, pela CVM, é significativamente mais freqüente do que a 

responsabilização deste mesmo agente em esfera judicial. Na opinião do senhor, 

quais as principais razões para essa diferença? 

  Quais as principais formas de início do processo administrativo sobre o 

tema na via administrativa?  

 

2.      Quais os padrões utilizados para a análise dos casos de responsabilidade e 

interpretação das regras societárias? 

 Quais são as principais dificuldades – como julgador – para a aplicação das 

regras em face dos mais variados aspectos fáticos e de estrutura de 

governança das empresas? 

 A análise de quebra dos deveres fiduciários do administrador, essencial para 

a responsabilização destes atores, requer a interpretação de conceitos abertos. 

Se por um lado a amplitude destes conceitos é necessária para garantir a 

subsunção da norma às diversas situações fáticas, por outro, traz um grau de 

incerteza aos agentes do mercado. A CVM tem adotado parâmetros 

alinhados à Business Judgement Rule para interpretar estes conceitos. Qual a 

razão dessa escolha? 

 Em que medida a adoção destes parâmetros contribui para um melhor nível 

de segurança jurídica ao mercado? 

 

3.      Há previsão legal (art. 31 da Lei 6.385)
215

 de que a CVM, nos processos 

judiciais referentes à matéria incluída em sua competência, será sempre intimada 

                                                 
214

 PRADO, Viviane; BUNARELLI, Vinicius Correa. Relatório da pesquisa de jurisprudência sobre 

direito societário e mercado de capitais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Caderno Direito GV, n. 9, 

jan. 2006. Disponível em: <http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/direito%2009.pdf>. 

Acesso em 29 de junho de 2010; MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula A. Sociedade por 

ações. Jurisprudência. Casos e Comentários. São Paulo: RT, 1999 e MESSINA, Paulo de Lorenzo; 

FORGIONI, Paula. O Posicionamento dos Tribunais Perante às Sociedades por Ações (1986-1997). 

Disponível em: <http://www.eaesp.fgvsp.br/AppData/GVPesquisa/Rel09-1999.pdf>. Acesso em 25 de 

julho de 2010. 
215

 Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da 
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para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos. Na prática esta 

faculdade é exercida em casos relacionados à responsabilidade de 

administradores? 

 Se sim: quais os motivos para a atuação da CVM neste sentido? De que 

maneira ocorre essa participação? Esta interação costuma ser bem aceita 

pelos membros do Judiciário? 

 Se não: quais as razões para a abstenção da CVM? 

 

 

                                                                                                                                               
Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou 

prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 

16.12.1978) 

        § 1º - A intimação far-se-á, logo após a contestação, por mandado ou por carta com aviso de 

recebimento, conforme a Comissão tenha, ou não, sede ou representação na comarca em que tenha 

sido proposta a ação. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

        § 2º - Se a Comissão oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, será intimada de todos os atos 

processuais subseqüentes, pelo jornal oficial que publica expedientes forense ou por carta com aviso 

de recebimento, nos termos do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

        § 3º - A comissão é atribuída legitimidade para interpor recursos, quando as partes não o fizeram. 

(Incluído pela Lei nº 6.616, de 16.12.1978) 

        § 4º - O prazo para os efeitos do parágrafo anterior começará a correr, independentemente de nova 

intimação, no dia imediato aquele em que findar o das partes. (Incluído pela Lei nº 6.616, de 

16.12.1978) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6616.htm#art1
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM ERNESTO TZIRULNIK 

 

1. De acordo com dados oficiais da Susep, o prêmio direto anual dos seguros D&O 

apresenta uma trajetória de forte crescimento. Quais as principais razões para 

este movimento de expansão?  

 

2. O seguro D&O é apontado como um mecanismo capaz de (i) proteger o 

patrimônio do acionista, (ii) proteger o patrimônio do administrador, (iii) 

viabilizar o recrutamento de profissionais qualificados e (iv) aprimorar as 

práticas de governança corporativa. Na sua opinião, qual destas funções é mais 

valorizada no mercado brasileiro?  

 

3. Qual o impacto da abertura do mercado de resseguros para a demanda por 

seguros D&O? 

 

4. Quais os principais agentes responsáveis pela demanda deste seguro: (i) 

administradores, (ii) investidores estrangeiros, (iii) acionistas em geral ou (iv) 

outros? 

 

5. O senhor acredita que a o crescimento da contratação de seguros D&O pode 

influenciar o nível de propositura de ações de responsabilidade civil contra 

administradores? 

 

6. Qual o perfil dos sinistros cobertos pelos seguros D&O? 
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ANEXO VI – TERMOS DE COMPROMISSO ASSINADOS PELA CVM EM 2010 

 

  PAS 

Aprovação 

pelo 

Colegiado 

Data de 

Assinatura 

Publicação no 

DOU 
Compromitentes Status Condições 

Conduta 

investigada 

1 RJ2010/3278 04/11/2010 21/12/2010 14/01/2011 

Administradores da 

Construtora Tenda 

S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

2 RJ2010/4246 26/10/2010 17/12/2010 17/01/2011 

Administradora da 

Abyara Planejamento 

Imobiliário S.A.  

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

3 RJ2010/1144 21/09/2010 15/12/2010 11/01/2011 
Administradores da 

Klabin Segall S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

4 
11/08 - 

RJ2010/926 

19/12/2010 10/12/2010 11/01/2011 

Administradores da 

Suzano Petroquímica 

S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

5 
19/06 - 

RJ2009/5351  

14/09/2010 06/12/2010 11/01/2011 

Administrador da 

Ripasa S.A. Celulose e 

Papel 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading 

6 RJ2010/2411  05/10/2010 22/11/2010 06/12/2010 
Administradores da 

Light S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading 

7 RJ2009/8286  24/08/2010 22/09/2010 21/10/2010 
Administrador da Laep 

Investments LTD. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading 

http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2010-3278%20RICARDO%20DEL%20GUERRA%20PERPETUO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2010-4246%20ANA%20GRACIELA%20HEUGAS%20GRANATO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2010-1144%20ALEXANDRE%20CAROLA.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/11-08%20FÁBIO%20EDUARDO%20DE%20PIERI%20SPINA%20e%20JOÃO%20PINHEIRO%20NOGUEIRA%20BATISTA.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/11-08%20FÁBIO%20EDUARDO%20DE%20PIERI%20SPINA%20e%20JOÃO%20PINHEIRO%20NOGUEIRA%20BATISTA.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/19-06%20ANDRÉ%20DORF.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/19-06%20ANDRÉ%20DORF.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2010-2411%20JOSÉ%20LUIZ%20ALQUÉRES.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-8286%20RODRIGO%20FERRAZ%20PIMENTA%20DA%20CUNHA.htm
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8 RJ2009/9579  22/06/2010 04/08/2010 03/09/2010 

Administradores da 

Santos Brasil 

Participações S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM e 

indenização 

a terceiros 

Insider Trading 

9 RJ2009/1504  25/05/2010 15/07/2010 17/09/2010 
Administrador da 

Eletrosilex S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não 

apresentação de 

diversas 

informações 

periódicas  

10 RJ2008/8046  27/11/2009 14/07/2010 27/08/2010 

Administradores da 

Construtora Lix da 

Cunha S/A 

TC em Cumprimento 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Irregularidades 

relativas à 

distribuição de 

dividendos e 

convocação 

intempestiva de 

AGO 

11 RJ2009/6713  25/05/2010 15/05/2010 29/07/2010 
Administrador da 

Petrobras 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

12 RJ2009/13069  13/04/2010 17/06/2010 21/07/2010 

Administradores da 

Banco Itaú Holding 

Financeira S.A.,  

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading 

13 
PAS nº 

RJ2009/3082 

26/01/2010 13/03/2010 16/04/2010 

Administradores da 

MRV Engenharia e 

Participações S/A 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Quebra do dever 

de sigilo 

14 
PAS nº 

RJ2009/4747 

26/01/2010 03/03/2010 16/04/2010 

Administradores da 

Positivo Informática 

S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-9579%20WADY%20SANTOS%20JASMIN%20e%20WASHINGTON%20CRISTIANO%20KATO.htm
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-1504%20MARCO%20AURÉLIO%20DE%20VASCONCELOS%20CANÇADO.htm
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2008-8046%20FAUSTO%20DA%20CUNHA%20PENTEADO,%20HÉLIO%20DUARTE%20DE%20ARRUDA%20FILHO%20e%20OUTROS.htm
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-6713%20ALMIR%20GUILHERME%20BARBASSA.htm
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-13069%20ROBERTO%20EGYDIO%20SETÚBAL.htm
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-3082%20LEONARDO%20GUIMARÃES%20CORRÊA.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-3082%20LEONARDO%20GUIMARÃES%20CORRÊA.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4747%20MARIELVA%20ANDRADE%20SILVA%20DIAS%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4747%20MARIELVA%20ANDRADE%20SILVA%20DIAS%20e%20OUTROS.asp
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15 PAS nº 19/06 26/01/2010 02/03/2010 16/04/2010 

Cláudio Zarzur, 

Márcio Roberto 

Zarzur, Romeu Alberti 

Sobrinho, Antônio 

Elias Zogbi Neto, 

Osmar Elias Zogbi, 

Marcos Zarzur Derani, 

Walter Zarzur Derani, 

José Leonardo T. 

Gomes, Nelson 

Antônio Zogbi Júnior 

e Tony Omar Zarzur 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading e 

não divulgação 

de FR 

16 
PA nº 

RJ2004/4744 

08/12/2010 01/03/2010 16/04/2010 
Administradores da 

Weg S/A 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading 

17 
PAS nº 

RJ2009/5978 

15/12/2009 01/02/2010 17/03/2010 
Administradora da 

Redecard S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

18 
PAS nº 

RJ2009/4096 

15/12/2009 08/02/2010 17/03/2010 

Administradores da 

Trafo Equipamentos 

Elétricos S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

19 PAS nº 21/05 15/12/2009 26/01/2010 08/03/2010 
Administradores da 

Ambev  

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Insider Trading e 

quebra de 

deveres 

fiduciários 

20 PAS nº 09/08 15/12/2009 26/01/2010 08/03/2010 
Administradores da 

Ambev  

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Quebra de dever 

de diligência, 

não divulgação 

de FR e conflito 

de interesses 

http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/19-06%20CLÁUDIO%20ZARZUR%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4744%20ALIDOR%20LUEDERS%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4744%20ALIDOR%20LUEDERS%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-5978%20VIVIANE%20BEHAR%20DE%20CASTRO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-5978%20VIVIANE%20BEHAR%20DE%20CASTRO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4096%20MARCOS%20ANDREATI%20PERILO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-4096%20MARCOS%20ANDREATI%20PERILO.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/21-05%20CARLOS%20ALBERTO%20DA%20VEIGA%20SICUPIRA%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/09-08%20JORGE%20PAULO%20LEMANN%20e%20MARCEL%20HERRMANN%20TELLES.asp


173 

 

21 
PAS nº 

RJ2009/3049 

15/12/2009 05/02/2010 08/03/2010 
Administradores da 

Petrobrás 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Não divulgação 

de FR 

22 
PAS nº 

RJ2008/5980 

24/11/2009 26/01/2010 22/02/2010 
Administrador da 

Ideiasnet S.A. 

TC cumprido, processo 

arquivado em relação 

ao(s) compromitente(s) 

Pagamento 

de 

importância 

à CVM 

Irregularidade 

em aumento de 

capital 

 

http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-3049%20ALMIR%20GUILHERME%20BARBASSA%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2009-3049%20ALMIR%20GUILHERME%20BARBASSA%20e%20OUTROS.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2008-5980%20RODIN%20SPIEMANN%20DE%20SÁ.asp
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/Termos/inqueritos/RJ2008-5980%20RODIN%20SPIEMANN%20DE%20SÁ.asp

