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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo trabalhar a responsabilidade do administrador das 

sociedades anônimas, partindo da análise, primeiramente, dos deveres sociais dessa figura 

administrativa, para então os direitos dos acionistas – especialmente no que diz respeito ao 

voto e fiscalização, já que capazes de impor os deveres ao administrador, passando para a 

abordagem acerca da responsabilização propriamente dita, sua incidência e possibilidades de 

indenizações em casos de quebra de deveres e geração de perdas e danos. Ao final, são 

expostas algumas observações acerca de alguns pontos observados no decorrer do presente 

trabalho, para promover o debate e construção do tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho aborda a responsabilidade do administrador na sociedade 

anônima em razão do descumprimento dos deveres sociais, partindo dos direitos essenciais 

aos acionistas, terceiros e à sociedade, com suas respectivas formas de defesa com relação às 

perdas e danos.  

Analisar especialmente os deveres de diligência, lealdade e informação, que tanto 

impactam na condução de todo o trabalho da empresa e irradia para além de seu nicho, 

influenciando diretamente no mercado como um todo, é de extrema importância quando 

ponderado acerca das funções do administrador e sua responsabilidade perante a 

empresa,explicados e comparados com outros sistemas jurídicos para melhor fundamentá-los. 

Assim, diante das aplicações e consequências decorrentes do descumprimento dos 

deveres, tem-se estudado, no presente trabalho, os direitos dos acionistas de voto e 

ficalização, decorrentes dos deveres que devem ser seguidos pelo administrador, de modo que 

o uso pleno desses direitos depende da observância dos deveres.  

Seguindo nessa esteira, essencial argumentar acerca da responsabilidade do 

administrador, portanto, primeiramente identificando sua posição e atuação para depois tratar 

da responsabilidade civil e do instrumento de auxílio na defesa do agente, o business judment 

rule. Desse modo, demonstrou-se quais as formas de responsabilização e as medidas judicias 

cabíveis decorrentes da responsabilização do administrador por ato danoso. 

O tema é extremamente importante, especialmente no que diz respeito à toda a 

complexidade que uma atuação equivocada do administrador pode ocasionar a todo o 

contexto, bem como à dificuldade que encontram os acionistas de pequeno porte quando 

precisam ver seus direitos assegurados, já que a fiscalização ainda é precária e o acesso às 

informações necessárias deficitário, para que demandem contra a sociedade ou seus 

administradores. 
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2 OS DIREITOS E DEVERES DOS ACIONISTAS 

 
 
2.1 OS DEVERES SOCIAIS 

 

 

Sabe-se que da própria constituição da sociedade, os acionistas adquirem direitos e 

obrigações, tutelados pela legislação e pelo ato constitutivo – que dispõe de normas próprias 

sobre o regime jurídico de seus acionistas. Tais elementos se adéquam de acordo com as 

necessidades apresentadas pela pessoa jurídica, são considerados impostergáveis e 

irrenunciáveis, de modo que nem mesmo com o seu próprio consentimento é possível sua 

restrição. 

Devem ser observados, primeiramente, os deveres de substâncias genéricas que 

englobam os preceitos gerais de ética, conduta e moral que merecem destaque no processo 

decisório da figura administrativa por meio da limitação de sua atuação de acordo com 

políticas claras e transparentes. Isto pois, a sociedade, os acionistas e os possíveis terceiros 

dessa relação empresarial devem estar munidos de segurança e confiabilidade. Pode-se 

observar tal conduta tanto nos países da Common Law, por meio da jurisprudência, como nos 

países da Civil Law, por meio da legislação. 

Nesse ponto, especificamente, cabe ressaltar a influência das grandes potências 

econômicas, como é o caso dos Estados Unidos1, país que possui um sistema amplamente 

reconhecido e consolidado, no qual o cargo de administração é conferido a um indivíduo 

dotado de confiança pela sociedade. 

Já presentes no âmbito internacional, no Brasil, os direitos e deveres dos acionistas 

tomaram corpo a partir do advento da Lei das Sociedades Anônimas (LSA), que pretendia 

atribuir à sociedade uma autonomia na sua capacidade de gestão célere, confiável e segura, de 

modo a transformar as decisões cotidianas da responsabilidade das Assembleias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias e concentrá-las na figura do Administrador ou do Conselho de 

Administração. 

Nesse contexto, além da figura do administrador, ainda, tem-se o órgão da 

Administração e o órgão da Fiscalização, que acabam por resolver determinadas matérias 

sobre a própria gestão social que seriam debates da Assembleia Geral– como compra de 

ativos e questões negociais; pautados no objeto social da companhia e no objetivo de lucro; 

                                            
1 IDET. Curso de Verão das Sociedades na União Europeia. Coimbra, 06 jul. 2015 à 10 jul. 2015. 
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formando o controle de dilatação dos poderes para coibir abusos das figuras administrativas2. 

Neste viés, considerando o aumento do poder de mando da Administração, foi 

elaborado um sistema de responsabilização para fiscalizar e ordenar essa atividade, com o 

intuito de impedir que um Conselho ou Administrador fiquem impunes caso causem danos à 

sociedade. 

Esse mecanismo fiscalizatório passa pelos deveres basilares da atuação 

administradora e podem ser sintetizados em três principais: diligência, lealdade e informação. 

A conduta do administrador/agente fiduciário deve ser orientada por esses preceitos, sob pena 

de responsabilização em virtude da frustração da confiança dos sócios para com o seu 

administrador e, até mesmo, a incidência de danos decorrentes da sua conduta. 

 

 
2.1.1 Dever de Diligência 

 

 

Para iniciar a análise, tem-se o dever de diligência, que se origina desde o Direito 

Romano para ter sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro com os adventos da 

promulgação do Código Comercial de 1850, no seu art. 142 e do Decreto-Lei nº 2.627/40, no 

seu art 116, §7º, conforme se observa: 

 

 

A matéria, do Decreto-Lei n. 2.627, de 1940, constava do art. 116, § 7º, nos 

seguintes termos: ‘Os diretores deverão empregar, no exercício de suas 

funções, tanto no interesse da empresa como no do bem público, a diligência 

que todo homem ativo a probo costuma empregar na administração de seus 

próprios negócios’. A redação mais extensa, no diploma anterior, supria de 

certa forma a pobreza dos outros preceitos referentes a deveres e 

responsabilidades dos administradores. Com efeito, apenas os arts. 119 

(proibição dos atos de liberalidade e alienação de bens da companhia) e 120 

(conflito de interesses) estabeleciam hipóteses concretas de desvio e abuso 

de poder no Decreto-Lei n. 2.627, de 19403. 

 

 

Assim, consolidou-se e conceituou-se definitivamente na Lei nº 6.404/76, em seu art. 

153 e 154, a ideia de que o administrador deve empregar as ferramentas adequadas à sua 

atuação, de modo a utilizar a mesma diligência que utilizaria para gerir a empresa como se 

fosse sua. Isto pois, a legislação pátria o considera como mandatário da sociedade, ao contrário 

                                            
2 BARREIROS, Felipe. Responsabilidade civil dos administradores: os deveres gerais e a corporate 

governance. Coimbra: Wolters Kluwe; Coimbra Editora, 2010. p. 29. 

3 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. Vol. 3. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 367. 
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do que entende a doutrina estrangeira que o considera fiduciário em posição de confiança4.  

Essa divergência na compreensão doutrinária, conforme estudo comparado com o 

Direito norte-americano e Europeu encontra respaldo nos diferentes sistemas. No Brasil, 

quem ordena a sociedade são os acionistas ordinários por meio do voto – o que acaba por 

consolidar a vontade social, de forma que a figura do administrador é compreendida como a 

do mandatário da sociedade. Assim, a doutrina brasileira acaba por oferecer um conceito um 

tanto artificial de diligência e prejudica o entendimento do acionista, especialmente no que se 

refere ao cumprimento ou violação desse dever. Assim: 

 

 

A dificuldade [de elaborar-se um rol taxativo] estaria no fato de que qualquer 

modelo que se desenhasse nesse terreno fatalmente apresentar-se-ia muito rígido 

para determinadas situações e demasiadamente simples para outras, pois 

precisaria ser aplicado a todos os tipos de companhia5. 

 

 

Na Europa6, as legislações também preveem estes deveres: (i) na Espanha existe o 

dever de fidelidade, lealdade e sigilo; (ii) na Alemanha existe o dever geral de diligência que 

preza a prudência do gestor no dever de segredo; (iii) na Itália há o dever geral de diligência e; 

(iv) em Portugal há o dever de cuidado e lealdade. Desta maneira, estaria imbuído da 

característica de diligência aquele administrador que observa as demandas empresariais e 

almeja lucro seguindo as recomendações dos órgãos de gestão, sob pena de suas ações serem 

anuladas ou sua pessoas serem responsabilizadas por eventuais danos. 

Já nos Estados Unidos, o administrador/agente fiduciário age como representante do 

terceiro para efetivar o objeto social de forma mais diligente possível, de modo que é a sua 

base de confiança que proporciona a sua atuação frente à vontade do real mandatário 

(acionista), sob pena de destituição e esvaziamento da sociedade. Sua conceituação é 

evoluída, já que conceitua os próprios deveres de gestão como os fiduciary duties, defendidos 

pelos administradores por meio da observância do duty of care, que “consiste no dever que os 

administradores têm de cumprirem com cuidado e diligência as obrigações derivadas das suas 

funções”7 e advém da regra moral que impõe ao administrador a obrigação de decidir 

conforme o que for melhor para a empresa. 

Esse dever de diligência, por sua vez, se encontra dividido em outros quatro, quais 

                                            
4 BARREIROS, 2010. p. 39. 

5 CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 

1098. 

6 BARREIROS, 2010, p. 43. 

7 Ibid., p. 41. 
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sejam: duty of monitor, duty of inquiry, reasonable desion making process e reasonable 

decision8. O primeiro deles, duty of monitor, “impõe ao administrador um controle da 

informação, uma vigilância”9 e pode ser delegado para um órgão de controle/fiscalização, que 

também se sujeitará aos efeitos da responsabilidade de eventuais decisões que acarretem 

danos. Já o duty of inquiry “obriga o administrador a realizar uma investigação cuidadosa quando 

tome conhecimento de fator que possam causar um dano ou potencial dano à empresa”10, o que o 

fará observar cautelosamente cada situação para que não tome decisões baseadas em notícias 

incertas. Por sua vez, o reasonable decision making process significa “o dever de produzir uma 

decisão razoável, ponderada e equitativa”11 e o reasonable decision, traduz o “processo tendente à 

tomada de uma determinada decisão”12, de modo que deve se nortear pelas informações 

corretas e bem instruídas para produzir uma decisão baseada, justa e razoável13. 

Assim, essa classificação facilita o exame de eventuais descumprimentos dos deveres 

por parte da administração, bem como auxilia a figura do administrador ao seguir as diretrizes 

de sua atuação.  

 

 
2.1.2 Dever de Lealdade 

 

 

Na sequência, tem-se o dever de lealdade, que se encontra amplamente difundido no 

mundo, desde a China até a Espanha14, mas no Brasil encontra previsão no art. 155 da Lei nº 

6.404/76 e está direta e objetivamente vinculado à confiança entre o administrador e a 

sociedade, de modo que o administrador deve ser leal ao objeto social da companhia e, 

consequentemente, aos seus acionistas. Entretanto, ainda que encontre conceituação e 

exemplos descritos em sua previsão legal, é um dever dotado de caráter subjetivo. 

Isto pois, se constitui em atitudes e condutas que podem estar previstas em lei ou 

não, a depender das bases de confiança e lealdade de cada empresa, não podendo atuar em 

benefício próprio15. Assim, ainda que o dispositivo legal que legitima esse dever apresente um 

rol objetivo, é meramente exemplificativo, tendo em vista que não se pode prever 

                                            
8 BARREIROS, 2010, p. 41. 

9 Idem. 

10 Idem. 

11 Idem. 

12 Idem. 

13 Idem. 

14 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Responsabilidade civil dos administradores. 2.ed. Coimbra: 

Almedina, 2010. p. 26. 

15 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 242.  
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absolutamente todos os efeitos que determinado ato de gestão irá repercutir, e nem mesmo se 

o administrador irá divulgar todos os resultados. 

Esse dever encontra-se conectado com os outros dois (diligência e informação), já 

que para ser violado, é necessário que algum ato na esfera de algum outro dever seja 

consolidado, visto que o administrador desleal age em benefício próprio sem conciliar os 

interesses da sociedade, dos sócios ou dos trabalhadores16, pois a lealdade é devida 

diretamente para a sociedade que significa o conjunto das vontades dos acionistas. 

Novamente, trazendo à analise o estudo comparado com o sistema norte-americano, 

tendo em vista a sua desenvoltura perante o tema, sabe-se que este desenvolveu, no âmbito do 

dever de lealdade, os conceitos de: (i) fairness para abordar sobre a conduta adequada em 

situações de contratação; (ii) ausência de concorrência entre o administrador e a sociedade 

admistrada; (iii) proibição de aferir benefício econômico em favor próprio ou de terceiro; (iv) 

compreensão de que os bens sociais não podem ser utilizados em benefício do administrador; 

e, por fim (v) não ultrapassar os limites estatutários e advindos com o próprio cargo de 

administrador17. 

Pode ocorrer, como ensina Modesto Carvalhosa, a quebra do dever de lealdade 

mediante “uma responsabilidade por fato de terceiro, gerado pela desatenção do administrador 

em preservar os direitos da companhia e o sigilo sobre seus negócios”18. Porém, uma das 

violações do dever de lealdade mais comuns, reside no crime denominado insider trading, no 

qual há o uso de informações privilegiadas que o administrador possui em virtude de sua 

função, para benefício próprio, o que enseja responsabilidade civil. Nesse sentido: 

 

O dever de lealdade encontra-se destacado na lei (art. 155) e compreende a 

reserva que deve ser mantida sobre os negócios da companhia, assim como a 

não utilização em proveito próprio ou de terceiros das oportunidades de 

negócio de que tenha ciência em função do cargo. Tratando-se de empresa 

aberta, as informações ainda não divulgadas, e que possam influir sobre a 

cotação dos valores mobiliários da companhia, devem ficar sob completo 

sigilo, estando os administradores, além disso, impedidos de, utilizando-as, 

obter vantagens para si ou para outrem, comprando ou vendendo ações em 

condições privilegiadas, eis que de posse de informações desconhecidas dos 

demais. A utilização dessas informações constitui o que se costuma chamar 

insider trading, conferindo à pessoa prejudicada o direito de pleitear perdas e 

danos19. 

                                            
16 BARREIROS, 2010, p. 67. 

17 EISENBERG, Melvin A. Obblighi e responsabilità de gliammisnistratori e dei funzionari del le 

societènel diritto americano. Giur. Comm., v.1, 1992. p. 617. 

18 CARVALHOSA, 2014, p. 413. 

19 BORBA, José Edwaldo. Direito Societário. 11. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 413. 

https://jus.com.br/tudo/posse
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Nesse sentido, caso incorra nessa falta, o administrador está sujeito às respectivas 

sanções, que variam desde a moral, até mesmo à financeira com o afastamento do cargo, 

julgamento que propaga, de maneira extenuante, toda a situação, para que não pairem dúvidas 

acerca da deslealdade ocorrida20. 

Assim, tendo a função de vigiar a atividade da empresa, o dever de lealdade fiscaliza 

as atuações administrativas, que devem ser consolidadas em interesse da sociedade, não 

admitindo a sua utilização em benefício próprio. 

Veja-se, a título ilustrativo, o que ocorreu no Caso Sadia-Perdigão21, que resultou no 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 07/2007, de relatoria do Dir. Marcos Barbosa 

Pinto, julgado em 16.03.2009, pela prática de insider trading, por meio do uso indevido de 

informação privilegiada na Bovespa, em situação de negócios com ações de emissão de Sadia 

S.A. e Perdigão, logo em um momento anterior ao lançamento de uma oferta pública por parte 

da Sadia no que diz respeito à aquisição do controle acionário da Perdigão. Constatado que o 

administrador utilizou a informação relevante para obter vantagem, foi condenado pela 

infração ao art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ao parâmetro de multa no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais).  

Esse exemplo, inclusive, remete à relação do dever de lealdade para com a previsão 

do art. 156 da Lei nº 6.404/76, que dispõe acerca do conflito de interesse. Ora, enquanto que a 

lealdade impõe determinada conduta, o conflito de interesse impõe ausência de conduta, de 

modo que desobriga a atuação do administrador em casos de conflito, devendo notificar a 

situação e não tomar decisões sobre o tema. E, considerando o contexto, tem-se que a forma 

mais eficaz de coibir a deslealdade dentro das sociedades e com os insiders, reside na ampla 

divulgação da informação, dever basilar tratado a seguir. 

 

 
2.1.3 Dever de informação 

 

 

                                            
20 ABREU, 2010, p. 42. 

21 Informações disponíveis em:  

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20100316_PAS_0707.pdf> 

Acesso em 20 de fevereiro de 2019. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20100316_PAS_0707.pdf
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Nesse sentido, há o direito à informação, consolidado no art. 157 da Lei nº 

6.404/7622, absolutamente inerente ao acionista no processo de tomada de decisões, de modo 

que, se não cumprido, acaba acarretando o descumprimento de outros deveres, como o de lealdade e 

de probidade.  

Possui caráter dúplice pois, ao mesmo tempo que significa dever do administrador, é 

direito fundamental do acionista, que utiliza as informações para tomar decisões relativas desde à 

compra e venda de ações até deliberações em Assembleias. Assim: 

 

 
O derradeiro dever imposto pela legislação acionária ao administrador é o de 

informar (LSA, art. 157), restrito aos casos de companhia aberta. O cumprimento 

desse dever apresenta dois aspectos distintos: de um lado, o pertinente às 

informações para esclarecimentos de acionistas; de outro, as comunicações de 

modificações na posição acionária ou de fatos relevantes, cujo destinatário é o 

mercado. (ou seja, os seus operadores e investidores em geral)23. 

 

 

Assim, o administrador deve repassar as informações da maneira mais lúcida e clara, 

tanto para os acionistas quanto para a bolsa de valores e, ainda, para a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Há determinadas situações que, em virtude da relevância da situação, 

enseja, também, a disseminação da informação através de publicação na imprensa oficial ou 

de grande circulação. 

O dever à informação, portanto, abrange e afeta o contexto geral, que vai para muito 

além da influência apenas dentro da empresa, considerando que se trata de uma sociedade de 

capital aberto com a circulação nos mercados de valores mobiliários e pode despertar o desejo 

de quaisquer interessados que surjam.  

Percebe-se que, em caso de violação desse dever, o administrador além de não 

atender ao direito fundamental do acionista, deixa de prezar pelo sucesso da empresa no 

mercado, e prejudica simplesmente todo o nicho que envolve a empresa. Do mesmo modo, 

ocorre caso a referida obrigação de informação não seja aplicada corretamente no próprio 

mercado de capitais, tendo em vista que os danos podem ultrapassar em muito a própria 

companhia e atingir todo o sistema, já que reside na base para a formação consciente da 

própria vontade de todos os agentes envolvidos nele. Nesse sentido, sabe-se que: 

 

 

                                            
22 Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, 

bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da 

companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.  
23 COELHO, 2011, p. 257. 
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A ampla divulgação de informações (o disclosure, ou transparência) constitui, 

desde os primórdios do moderno direito societário, um instrumento essencial de 

regulação das companhias, particularmente daquelas que recorrem ao mercado de 

capitais para o financiamento de suas atividades. Para os acionistas de companhias 

abertas, a transparência das informações financeiras reduz o risco de atuação 

incompetente ou desonesta dos administradores, assim como de utilização de 

informações privilegiadas. Ademais, permite-lhes saber quem controla ou tem 

participações minoritárias relevantes na companhia. Para os credores, o disclosure 

também é fundamental, uma vez que lhes possibilita melhor avaliar o risco de 

negociar com uma entidade cuja única garantia é o seu próprio patrimônio, dado o 

princípio da responsabilidade limitada dos sócios. Para o mercado, a informação 

também é essencial, uma vez que o conhecimento da situação financeira da 

companhia permitirá a ‘precificação’ dos títulos por ela emitidos. Atualmente, há 

uma tendência crescente por parte das companhias de publicarem voluntariamente 

relatórios descrevendo suas politicas ambientais e sociais, tendo em vista a sua 

responsabilidade social24. 

 

 

Deve-se dar atenção especial a esse dever, especialmente se considerado que o 

possível impacto no mercado, a depender do local no qual está concentrada a sociedade, pode 

gerar danos econômicos irreversíveis para a região. Caso a especulação se baseie em 

informações falsas que atraiam investidores para uma situação que não existe, a sua saída 

representaria desequilíbrio total da localidade. 

Cabe ponderar, ainda, que esse dever também anda conjuntamente com o dever de 

segredo, cuja função apresenta baliza ao administrador na divulgação de determinadas 

informações da própria sociedade, visto que, ao mesmo tempo que precisa informar 

corretamente a sociedade e seus interessados, não pode desembocar a divulgar informações 

que, muitas vezes em virtude de estratégias de mercado, não poderiam ser proferidas naquele 

momento. A divulgação de toda e qualquer informação poderia expor a sociedade à uma 

situação irresponsável das informações inerentes a atividade societária25. 

Assim, devem ser enfatizados fatos relevantes para o mercado e não todas as 

informações sociais, principalmente as sigilosas – como pode se exemplificar com a situação 

de eventuais patentes ainda não registradas (art. 94 da Lei nº 6.404/76). Nesse sentido, 

conforme assevera Fábio Ulhoa Coelho, “compete ao administrador de companhia aberta 

guardar absoluto sigilo acerca das operações capazes de influir no comportamento dos 

investidores, sendo-lhe vedado a usar a informação privilegiada para obter vantagem, para si 

ou para terceiros (art. 155, §§ 1º a 3º da Lei nº 6.404/76)”26.  

                                            
24 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada: artigos 1º a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 385. 

25VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações. Rio de Janeiro: Forense, 1941. v. 1. p. 344. 

26 COELHO, 2011, p. 257. 
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Assim, o direito de informar ora requer transparência para nortear a atuação dos 

agentes, ora sigilo em virtude de informações privilegiadas. O dourtinador Anibal Sanchez 

defende, nesse sentido, que o direito à informação significa a ferramenta utilizada para o 

controle social, tendo em vista que pode ser utilizada pelos acionistas para acompanhar e 

fiscalizar a atividade da própria administração27. 

Esse dever norteia-se pela legalidade e legitimidade dos atos praticados pela 

administração da sociedade e visa coibir o abuso e desvio de poder28, buscando “armar o 

acionista dos elementos indispensáveis à tomada de decisões de interesse social, de cunho 

pessoal e patrimonial, bem como ao exercício esclarecido de um eficiente e consciencioso 

‘controle externo’ da companhia e, outrossim, auxiliar os investidores na escolha de suas 

decisões”29. 

Assim, o dever de informação abrange todos os agentes da empresa e fora dela, 

desde qualquer tipo de acionista até os especuladores, já que o esclarecimento na tomada de 

decisões de comum interesse, principalmente da sociedade e os consequentes investimentos 

na mesma. Portanto, é responsável pela formação de uma vontade consciente por meio de ações 

como: (i) os investimentos, (ii) astomadas de decisões em benefício próprio, (iii) a constituição 

do voto com sabedoria, (iv) a defesa dos interesses da sociedade.Para tanto, a informação 

deve ser divulgada de maneira adequada e obedecer o princípio da transparência, preenchendo 

os seguintes requisitos: (i) ser correta, (ii) ser conscienciosa, (iii)ser oportuna e(iv) ser atual. 

As informaçõespodem ser requisitadas pelo próprio acionista de forma judicial ou 

extrajudicial, obedecidos os critérios legais, inclusive de participação mínima no capital social 

da empresa, a depender do caso (art. 126, § 3º da Lei nº 6.404/76). Com relação a esse ponto, 

existem duas vertentes: (i) aquela que aponta a necessária ampliação do acesso à informação 

para que o administrador não detenha absoluto poder sobre a mesma, (ii) aquela que defende a 

redução na liberação dainformação devidoao próprio desconhecimento dos acionistas, 

especialmente no que diz respeito ao quesito financeiro30. 

Nesse sentido, o dever de informação, evita também a incidência do insider trading, 

                                            
27 SANCHEZ, Anibal. La Accion y Los Derechos del Accionista (articulos 47 a 50 LSA); In: URIA, Rodrigo; 

MENEZES, Aurelio; OLIVEIRA, Manuel (Dir.). Comentario al Regimen legal de las Sociedade Mercantiles. 

Madrid: Civistas, 1994. T.4: LasAcciones. p. 170-171. 

28 LOBO, Jorge. Direito dos acionistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 131. 

29 Idem. 

30 MARTINS, Fran. Comentário à lei das sociedades anônimas. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. 2. T. 

1. p. 393. 
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que ocasiona dano ao acionista ordinário indefeso na relação31, já que promove ambiente no 

qual o administrador proporciona as informações de forma ampla e clara, o que não confere 

nenhum tipo de privilégio e enfatiza a incidência do disclousure32 – a contribuição para a 

eficiência operacional do mercado de capitais que defende os agentes atuantes nesse sistema 

de operações fraudulentas. Isto pois, a ampla divulgação é efetiva no combate ao crime dentro 

da sociedade, devendo ser detalhada e de fácil compreensão33. Assim: 

 

 

O administrador que não observa esses deveres incorre em insider trading 

(Leães, 1982). Até a reforma da LCVM de 2001, esse administrador 

respondia apenas no âmbito civil, indenizando eventuais prejudicados na 

operação, e no administrativo, perante a CVM. A partir de então, a lei 

passou a tipificar o uso de informações privilegiadas como crime (LCVM, 

art. 27-D), atribuindo aos administradores de companhia aberta que 

descumprem o dever de informar também a responsabilidade penal. Dessa 

forma, o direito brasileiro adota, na repressão ao insider, a mesma sanção 

encontrada em diversos outros países34. 

 

 

Esse dever de informação é amplo, mas não absoluto. Suas limitações devem coibir o 

abuso o uso desse dever para ocasionar danos à empresa e conferir maior morosidade às ações 

da mesma, de modo que a atuação deve ser pautada na boa-fé e discrição sobre eventuais 

informações adquiridas, sob pena de se violar a confidencialidade que pode vir a ocasionar 

perdas e danos da companhia e dos demais acionistas35.  

Norteado pelo princípio da transparência, ética e legalidade36, sua quebra pode 

ensejar a responsabilização dos administradores, desde pequenas advertências até processos 

administrativos movidos pela Comissão de Valores Imobiliários com sanções pecuniárias ou, 

até mesmo, demandas sociais e individuas, como se verá adiante. 

O Caso Eike Batista demonstra a quebra do dever de informação, pois divulgou ao 

mercado informações que diziam respeito à futuros contratos, na qualidade de administrador 

da OGX Petróleo S/A, bem como se esquivou da resposta sobre o evento à Comissão de 

Valores Imobiliários. Assim, foi responsabilizado pessoalmente pela Comissão de Valores 

Imobiliários ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em multa, por divulgar fato 

                                            
31 LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES, Jose Luiz. A lei das S.A. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 

382. 

32 Cf. EASTERBROOK, Frank; FISCHEL, Daniel R. Mandatory disclosure and the protection of investors. 

Virginia Law Review. Charlottesville: The Virginia Law Review Association, v. 70, 1974. 

33 LOBO, 2011, p. 137. 

34 COELHO, 2011, p. 257. 

35 LOBO, op. cit., p. 153. 

36 Idem. 
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relevante, conforme pode-se extrair do Extrato da Sessão de Julgamento do Processo 

Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/7916, julgado na data de 18.03.2015. 

Deste modo, há vários casos nos quais o dever de informação é violado e sanções 

pecuniárias são aplicadas, tendo em vista o descumprimento por parte do administrador. 

 

 
2.2 OS DIREITOS DOS ACIONISTAS 

 
 
Nesse sentido, em contrapartida a todos os deveres do administrador ora expostos, é 

evidente que o acionista também precisa de ferramentas para poder impor tais deveres, bem 

como fiscalizar o seu cumprimento, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 6.404/197637, que 

estabelece os direitos inerentes à participação na empresa, não sendo possível sua limitação 

pelo estatuto social ou Assembleia Geral. As principais formas de imposição de tais diretrizes 

ocorrem por meio do direito essencial de voto e do direito de fiscalização, conforme se 

discorrerá a seguir. 

 
 

2.2.1 Direito de Voto 

 
 
O direito de voto significa o mais essencial aos acionistas, já que é o instrumento 

pelo qual manifesta a sua vontade. Isto pois,  

 

 

Voto é uma declaração unilateral não receptícia de vontade, emitida pelo 

titular de ações com direito de voto ou o legitimado a fazê-lo no âmbito da 

assembleia-geral da companhia, portanto um ato jurídico que requer agente 

capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita 

ou não defesa em lei (Código Civil, art. 104, I a III)38. 

                                            
37 Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: 

I - participar dos lucros sociais; 

II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 

III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 

IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis 

em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172;                     (Vide Lei nº 

12.838, de 2013) 

V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. 

§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser 

elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. 

§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os 

acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos 

termos em que especificar.    
38 LOBO, 2011, p. 90-91.  
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Assim, o voto é um direito social e individual do acionista39 que resulta na 

manifestação do seu interesse pessoal, mas que, somado aos demais acionistas, acaba por 

resultar na manifestação da própria vontade social da companhia – a mesma que estabeleceu o 

objeto social da empresa e definiu as diretrizes a serem seguidas pelo administrador. Existe a 

vertente defendida pelos contratualistas, que entende o direito de voto como particular, apenas 

exercido como base em seus interesses individuais e particulares e a vertente defendida pelos 

institucionalistas, que compreendem o voto como um direito efetivado em prol do 

crescimento econômico da sociedade40. 

Jorge Lobo41 defende que o voto é umadeclaração de vontade quando versa sobre:(i) 

alteração do estatuto, (ii) distribuição de dividendos,(iii) eleição de administradores,(iv) 

relatório da administração dos negócios sociais e (v) as demonstrações financeiras. Significa 

direito tão essencial que é completamente vedada a sua supressão integral, de modo que, até 

mesmo com relação aos acionistas preferencialistas, sem participação na tomada de decisões 

da sociedade, há a possibilidade de exercer o direito ao voto quando a decisão versar sobre 

matéria que afeta à sua classe de ações –como a distribuição de dividendos. 

O direito de voto éexercido a cada ação ordinária ocorrida em Assembleia Geral, 

responsável pela gerência da empresa por meio da tomada de decisões e, seu exercício varia 

de acordo com o que determina cada estatuto – nominal, secreto, aclamação, mão estendida, 

via eletrônica42. Cabe ressaltar, com relação ao meio eletrônico que, ao contrário da maneira 

como aderiram países como a Inglaterra, por exemplo, sistema responsável por 42% (quarenta 

e dois por cento) dos votos no país ou, até mesmo nos Estados Unidos, local no qual é 

permitido que a Assembleia Geral seja integralmente realizada por vias virtuais, no Brasil há 

resistência a esse meio, em virtude da assinatura dos livros de presença (art.127 da Lei nº 

6.404/76)43. 

O voto deve ser exercido peloacionista detentor do direito, mas pode ocorrer, 

também, a depender da situação, por meio de procuração outurgadaà acionista, administrador, 

advogado, ou, até mesmo, nas companhias de capital aberto, às instituições financeiras44.A 

procuração eletrônica é regulada pela instrução 481 da Comissão de Valores Mobiliários e sua 

                                            
39 SCHIMIDT, Dominique. Les Droits de la minorité Dans la Société Anonyme. Paris: Sirey, 1970. p.39. 

40 LOBO, 2011, p. 93. 

41 Ibid., p. 91. 

42Ibid., p. 98. 

43 Idem. 

44Ibid., p. 108. 
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recusa pode implicar no ressarcimento das despesas em 0,5% (zero vírgula cinco por cento)do 

capital social45. 

Nesse contexto, além do exercício mediante procuração, o voto pode ser exercido, 

também, por acordo de acionistas, que ocorre quando um determinado grupo de acionistas, 

busca estímulo de decisão na Assembleia e acordam, por meio de contrato registrado na 

Comissão de Valores Mobiliários, o voto especificamente direcionado46. Esse documento 

pode acarretar responsabilização por danos sociais, especialmente devido à força 

administrativa de controle social que o mesmo pode ocasionar, vindo a formar uma 

administração de fato47 ou, até mesmo, devido ao eventual descumprimento de determinado 

sócio, com base no dever de lealdade48. 

Com relação ao risco de formação de controle social por meio do acordo de 

acionistas, tem-se como exemplo a denominada poison pill, que teve origem nos Estados 

Unidos como estratégia hostil de controle de empresas e que “no nosso país, passou a ser 

utilizada largamente a partir de 2004, quando se disseminaram as IPOs (ofertas públicas de 

alienação de controle de companhia aberta)”49. Assim, disseminada em diversas espécies, 

possui a finalidade de “disciplinar a circulação de ações ordinárias da companhia-alvo no 

mercado para o caso de surgir uma oferta hostil de aquisição do controle e reduzir ou eliminar 

a tentativa de tomada agressiva do comando”50, de modo que, apesar da discussão dos 

argumentos favoráveis e contrários ao instituto, Jorge Lobo defende que o julgamento justo 

consideraria a ponderação de interesses: 

 

 

(...) pois, se de um lado, há, sem dúvida, o direito à liberdade de contratar e o 

direito de propriedade dos minoritários, de outro, há, com igual relevância, o 

interesse no regular e profícuo funcionamento da companhia-alvo e na 

preservação da empresa como mola propulsora do progresso econômico e 

social do país51. 

 

 

Assim, resta claro que o exercício do direito de voto determina os rumos da 

                                            
45 Idem. 

46 IDET, 2015. 

47 DIAS, Rui Manoel Pinto Soares Pereira. Responsabilidade por exercício de influência sobre a 

administração de sociedades anónimas: uma análise de direito material e direito de conflitos. Coimbra: 

Almedina. 2007. p. 100. 

48 IDET, 2015. 

49 LOBO, 2011, p. 118. 

50 Ibid., p. 123. 

51 Ibid., p. 126. 
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sociedade e pode, inclusive, destituir administradores da sociedade caso assim desejem. 

 
 

2.2.2 Direito de fiscalização 

 
 
Seguindo no destaque para os direitos mais relevantes para esse trabalho, tem-se o 

direito de fiscalização, seja ele direto ou indireto. Esse direito significa meio de defesa 

irrevogável do acionista e é exercido na Assembleia Geral Ordinária, justamente por 

promover a efetividade na atividade administrativa da sociedade, analisando se o desempenho 

dos deveres da administração está a contento. Nessa fiscalização, o acionista pode solicitar 

informações para consolidar o acesso aos temas que serão deliberados em Assembleia e 

exercer o seu direito de contraditório nos processos nos quais seja formada a própria vontade 

social. 

Por esse motivo, observa-se que o direito de fiscalização possui função preventiva 

com relação às deliberações futuras e funçãocontroladora ao avaliar possíveis irregularidades 

no cumprimento das diretrizes da administração no processo de formação da vontade dos 

sócios, já que esse direito só pode ser exercido na forma da lei (art. 109, III da 6.404/76), 

embasado nointeresse do acionista e da sociedade.A fiscalização pode ocorrer de duas formas. 

Assim:  

 

 

Diretamente, quando o acionista, (a) na sede social, assistido por especialista 

de sua confiança e a suas expensas, ou pelos jornais, examina as 

demonstrações financeiras, as contas dos administradores, o parecer dos 

auditores independentes, se houver, e os documentos e informações postas à 

sua disposição pela diretoria executiva em cumprimento ao disposto na 

Instrução CVM nº 481, de 2009, quando se trate de companhia aberta, e, 

também, (b) durante as assembleias-gerais, eis que lhe é assegurado o acesso 

e a participação nesses conclaves. Indiretamente, através do conselho 

fiscal52. 

 

 

Ora, desse modo, a fiscalização direta é quando o acionista requisita as informações 

por meio da sua pessoa de acionista, o que exige a participação de pelo menos 5% (cinco por 

cento) do capital social, podendo também ser realizada mediante o acordo de acionistas já 

explanado. 

Já a forma indireta, ocorre por meio de um conselho fiscal eleito pelos acionistas por 

meio do exercício do direito de voto, para promover a fiscalização da atividade dos 

                                            
52 LOBO, 2011, p. 160. 
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administradores. O conselho fiscal é um órgão obrigatório que será responsável pelo 

acompanhamento diário das atividades dos administradores, constituído por um colegiado de 

no mínimo três e no máximo cinco membros e suplentes, acionistas ou não (art. 161, § 1º da 

Lei nº 6.404/1976), cuja finalidade reside na fiscalização dos órgãos de administração da 

sociedade. 

O referido conselho possui, também, a função opinativa nas reuniões de diretoria, 

sendo obrigado a se manifestar em situações que note deturpações nas tomadas de decisões 

pela administração, sob pena de sua responsabilização solidária53, podendo ser permanente ou 

periódico. Assim, pode-se aferir do art. 163 da Lei nº 6.404/1976 que entre as funções que 

competem ao conselho fiscal, podem ser citadas: (i) fiscalização dos atos dos administradores 

no que diz respeito ao cumprimento dos seus deveres legais estatutários, (ii)formulação de 

denúncias aos órgãos de administração e, se necessário diretamente à empresa, (iii) exame das 

demonstrações financeiras do exercício social. 

Regido pelo princípio da transparência, o conselho fiscal, em caso de requisição de 

informação de acionistas, deve disponibilizá-las para aqueles que signifiquem 5% (cinco por 

cento) do capital social ou para o grupo que o representar (art. 163, § 6º da Lei nº 6.404/1976). 

Isto pois, vincula-se aos mesmos deveres sociais que o administrador, sendo um órgão de 

proteção ao próprio acionista, com dever de proteção, sob pena de indenização pela falta para 

com suas funções básicas de existência54, ainda que sua responsabilidade não seja objetiva, 

por se tratar de órgão colegiado, de modo a responsabilizar o indivíduo que frustrou a 

sociedade. 

 

 

                                            
53 Ibid., p. 167. 

54 LOBO, 2011, p. 167. 
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3 RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 

 
 
Diante de todo o contexto até agora apontado, no que diz respeito aos deveres dos 

administradores e direitos dos acionistas, cabe trazer à baila, no presente momento, a 

responsabilidade que pode ser imputada aos administradores, em casos de danos causados à 

sociedade,sócios e/ou terceiros. Isto pois: 

 

 

A condição de administrador decorre não de um mandato da sociedade, mas 

do ato jurídico unilateral de sua nomeação, mediante o qual lhe são 

atribuídos poderes e deveres que o qualificam como órgão social. Enquanto 

órgão, o administrador ‘presenta’ a companhia; é o órgão quem pratica os 

atos que entram no mundo jurídico como atos da pessoa jurídica. Como 

órgão, o administrador, diversamente do que ocorre com o mandatário ou o 

prestador de serviços, não é terceiro em relação à sociedade, mas é a própria 

sociedade, manifestando sua vontade e exercendo sua capacidade de agir. Na 

qualidade de órgãos da companhia, os administradores têm as suas 

atribuições e poderes decorrentes da lei, não de um mandato. A sua 

responsabilidade deflui, assim, não de inadimplemento a contrato, mas de 

infração à lei ou ao estatuto, tratando-se, pois, de responsabilidade aquiliana, 

delitual ou ex lege. O dever de indenizar os danos que causam à companhia 

é consequência da infração a dispositivos legais ou estatutários55. 

 

 

A doutrina internacional trouxe a divisão dessa possibilidade de responsabilização: 

(i) para com a sociedade,(ii) para com terceiros e (iii) para com os acionistas 

da sociedade56.Transplantada ao cenário nacional, a responsabilidade para com a sociedade 

inexiste, por falta de disposição, mas pode ser observada a sua presença quando da análise do 

art. 159 da Lei n 6.404/1976, dispositivo que trata da ação social em face do administrador 

buscando a reintegração do dano causado à sociedade57.  

Com relação à responsabilidade para com terceiros, é identificada quando as ações 

danosas prejudicam terceiros (todos os que possuem vínculo com a sociedade) e sócios (todos 

os que possuem participação social por meio de ações/cotas), de modo que "é extremamente 

difícil distinguir a ação social da pessoal, gerando então esta confusão, onde também não há 

acerto na doutrina, desta forma faz que esta matéria seja uma das mais obscuras"58.  

Por fim, a responsabilidade para com os acionistas da sociedade, deve se distinguir em 

possibilidades nas quais o administrador age com culpa/dolo, incorrendo na responsabilidade 

                                            
55 EIZIRIK, 2011, p. 399.  

56 ABREU, 2010, p. 1. 

57 LOBO, 2011, p. 314. 

58GUIMARÃES, Ruy Carneiro. Sociedade por ações: notas de doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro. 

Forense, 1960. v. 1. p. 121-122. 
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subjetiva ou nas quais o administrador viola deveres fundamentais da gestão empresarial, 

ocasionando danos aos sócios, terceiros ou sociedade, que seria aferida por meio da presunsão 

de culpa na atuação contra os deveres norteadores em desacordo com as diretivas da 

administração59. 

O administrador pode ser responsabilizado por condutas omissivas que prejudiquem 

a empresa na quebra do seu dever de fiscalizar, bem como todo e qualquer outro órgão 

responsável por esse dever de fiscalização, como por exemplo o Conselhor Fiscal da 

Sociedade. Isto se dá pela figura da responsabilidade solidária entre o administrador e os demais 

órgãos que pertencem à administração, ou seja, desde que existam tais órgãos de gestão, desde 

conselho fiscal até conselho de administração, todos serão solidáriamente responsáveis pelos danos 

causados à sociedade, desde que comprovados os seus atos violadores ao dever de fiscalização. 

Contudo, apesar dessa responsabilização solidário é necessária a existencia oficial dos referidos 

órgãos para que possam responder por esses danos, caso contrário apenas o administrador será 

responsabilizado, uma vez que inexistia dever de fiscalização imposto aos orgãos informais da 

sociedade60.  

Dessa forma, uma vez criados oficialmente tais órgãos poderão ser de fato 

responsabilizados em conjunto com o administrador, situação a qual poderá ser modificado a partir 

do momento que o membro de um desses órgãos manifestar desacordo com a conduta 

praticada pelo fiscalizado e tomar as medidas necessárias.61 

 

 
3.1 O ADMINISTRADOR DE DIREITO 

 

 

Sabe-se que a palavra administrador “pode designar qualquer sujeito que exerça a 

atividade de gestão ou de administração dos mais diferentes interesses ou negócios, sendo 

que, neste conceito, é possível incluir também qualquer membro do Poder Executivo que 

exexrça funções de administração”62.  

Sendo assim, o administrador de direito, exatamente como explica a nomenclatura, é 

aquele nomeado para tal atividade, conforme estabelecido pelos termos da lei, registrado em 

contrato social, estatuto social ou termo em apartado. Desse modo, assim que investido em 

                                            
59 COELHO, 2011, p. 261. 

60 Idem. 

61 Ibid., p. 168. 

62 NEVES, Vanessa Ramalhete Santos. Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 49. 
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seu cargo, seja o de presidente, diretor, membro do conselho de administração, passa a se 

submeter e fica adstrito à observância dos deveres sociais, conforme já amplamente abordado 

em tópicos anteriores. 

Não há muito o que se explorar na conceituação e explicação acerca do 

administrador de direito pois ele é simplesmente o cargo estabelecido na empresa conforme 

ditames legais e previsões internas, mas é um importante link para ser trabalhada a questão de 

que, nem sempre que foi instituído para o cargo exerce o poder que deveria, em virtude da 

figura do administrador de fato, conforme será abordado no próximo ponto. 

 

 
3.2 O ADMINISTRADOR DE FATO 

 

 

Nesse sentido, o administrador de fato significa aquele que não se encontra definido 

no estatuto ou em qualquer outro documento da empresa, mas ainda assim possui um poder de 

mando na companhia. Não seria, portanto, “a pessoa sujeita ao exercício de influência, mas 

sim a que resulta dos pontos de contacto entre àquela e a figura do sócio controlador’ ou 

influenciador”63. Assim, conforme Niccolò Abriani, seria:  

 

 

(...) aquele que a) na ausência de uma eficaz deliberação de nomeação da 

assembleia, exerceu b) de modo continuado, c) funções reservadas aos 

administradores de direito da sociedade d com autonomia decisória, em 

posição substitutiva ou também meramente cooperativa, mas não 

subordinada, em relação a estes últimos64. 

 

 

Nesse caso, inexiste a relação de confiança, tendo em vista que o administrador de 

fato não foi eleito de forma legítima pela manifestação de vontade social, mas significa, na 

maioria das vezes, a pessoa que administra a empresa sem estar investido na função. Pode 

ocorrer de maneira evidente, quando o administrador de fato, apesar de não constituído 

conforme os ditames legais, se faz claro e é de notório conhecimento da sociedade o exercício 

do seu poder, bem como não há oposição social; mas também pode existir o administrador de 

fato por meio do shadow director que seria, conforme o Companies Act de 1985 do Reino 

Unido65, o indivíduo de acordo com as instruções ou direções que os diretores da empresa 

estão acostumados a tomar, mas que não é considerado um diretor escuso em virtude do fato 

                                            
63 DIAS, 2007, p. 128. 

64 Apud DIAS, 2007, p. 129. 

65Ibid., p. 130. 
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de que os diretores agem de acordo com a diretrizes dadas por ele dentro de uma capacidade 

profissional. 

Assim, esse administrador, além de não estar investido na função, acaba por não 

efetivar suas atividades da maneira correta, visto que se utiliza de um poder que possui sobre 

o administrador de direito para ditar os rumos que devem seguir a sociedade. Para clarear a 

conceituação, sabe-se que essa situação pode se dar quando, por exemplo, um grupo de 

acionistas ou outra empresa adquire o controle social por meio da concentração de poder 

acionário, situação na qual o administrador de fato pode destituir quando quiser o 

administrador de direito, caso ele não faça o que lhe foi comandado, bem como terá o poder 

de mandar na Assembleia Geral. Ou, ainda, quando um acionista possui força para impor sua 

vontade perante o administrador de direito, seja por chantagem ou pressão, podendo 

comandar os rumos da sociedade sem que ninguém consiga notar a sua interferência. 

Significa figura de análise cautelosa, tendo em vista que pode abalar toda a estrutura 

da companhia e, inclusive, da segurança jurídica que o Direito visa consolidar ao legislar 

sobre o tema. Assim, as repercussões podem ir para muito além da esfera financeira de 

mercado, podendo gerar instabilidade apta a ocasionar diversos prejuízos. 

 

 
3.3 RESPONSABILIDADE CIVIL E BUSINESS JUDMENTRULE 

 

 

Importante considerar, diante desse contexto, a forma de responsabilidade civil para 

a qual os administradores encontram-se sujeitos. A doutrina brasileira possui uma discussão 

sobre o assunto, de modo que, parte dos autores considera a responsabilidade do 

administrador como subjetiva do tipo clássico, vertente capitaneada pelo Fábio Ulhoa Coelho, 

portando para que o administrador seja responsabilizado é necessária a comprovação do dano 

conduta culposa e o nexo de causalidade, sendo necessária a comprovação de culpa. 

Entretanto, diante dessa corrente, o acionista ou a sociedade ficaria incumbida de comprovar a 

existência do dano, a veracidade da conduta que violou os deveres sociais e a presença do 

elemento de culpa, tudo isso concatenado com o nexo de causalidade. 

Já a corrente majoritária, entende que a responsabilidade civil do administrador é 

objetiva, mediante a presunção de culpa, de modo que é necessária a demonstração da 

violação da lei ou dos princípios, mas não a culpa/dolo ao fazê-lo66. Nesse sentido, para a 

incorrência da responsabilização do administrador, devem ser demonstrados os danos: sejam 

                                            
66 LOBO, 2011, p.316. 



xxi 
 

eles diretamente com relação ao patrimônio, ao mercado ou à imagem, bem como o nexo de 

causalidade entre a sua ação/omissão de quebra de lei, estatuto ou princípio fundamental da 

administração67. Na situação da responsabilidade para com terceiros, não se exige a presença 

de dano direto contra mesmo, mas sim contra a capacidade da sociedade em poder pagar as 

suas próprias dívidas, de modo que o administrador deve restituir o capital esvaído em 

decorrência da sua conduta, tendo em vista que o terceiro agiu com boa-fé. 

Por sua vez, Modesto Carvalhosa encabeça, de maneira solitária, vertente que també 

aborda a responsabilidade do administrador como objetiva, mas diante do argumento de que a 

Lei de 1940 já considerava a teoria objetiva da culpa, sem a apreciação da imputabilidade 

moral, com relação às violações legais ou estatutárias, de modo que o legislador deve levar 

em conta o sistema de duplicidade da administração, falha cometida pelo diploma de 197668. 

Nesse contexto, considerando a necessidade da adoção de um mecanismo de defesa 

por parte do administrador, principalmente em virtude de a responsabilidade não ser objetiva, 

é que surge a possibilidade de utilização do instrumento originário do direto norte-americano, 

denominado business judgement rule, que estabelece os limites da responsabilidade do 

administrador. Essa regra serve como base para a análise e o consequente julgamento de uma 

decisão do administrador de determinada companhia69, que não se aplica ao dever de 

lealdade, por exemplo, tendo em vista que a matéria da decisão é sindicado de uma forma 

mais extenuante para não restar dúvidas sobre a conduta desleal70. 

No Brasil, foi adotado como regra da decisão empresarial, disposto no art. 159, § 6º 

da Lei nº 6.404/76. A responsabilidade do administrador pode ser afastada pelo juiz se 

preenchidos os pressupostos de boa-fé e atuação no interesse da companhia, já que é 

exatamente essa a finalidade do instituto: proteger o administrador no devido exercício de sua 

função. Por isso, também encontra previsão no art. 158 do mesmo diploma legal, que dispõe 

sobre a exclusão da responsabilidade pessoal do administrador.  

O instrumento não consiste em uma regra que define conduta específica a ser 

adotada, não prescrevendo, portanto, um comportamento pontual a ser adotado ou uma 

conduta em particular a ser evitada pelos administradores71, mas sim significa um standard 

que serve para averiguar se a conduta satisfez os requisitos de um standard para abstenção 

                                            
67 Ibid., p. 318. 

68 LOBO, 2011, p. 317. 

69 BARREIROS, 2010, p. 93. 

70 ABREU, 2010, p. 42. 

71 BRANSON, Douglas M. The Rule That Isn’t a Rule – The Business Judgment Rule. Valparaiso 

University Law Review, Valparaiso, v. 36, 2002, p. 1. 
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judicial72 nos casos de eventuais responsabilizações do administrador. Nesse sentido, busca-se 

estabelecer um equilíbrio entre a discricionariedade decisória dos administradores e a 

necessidade da sua eventual responsabilização em virtude das suas decisões73 construindo 

sistema de responsabilidade eficaz que coiba abusos advindos do poder social e conceda 

discricionariedade suficiente para efetivar a condução dos negócios sociais74. Assim: 

 

 

A business judgment rule reconhece que decisões de negócio 

frequentemente envolvem risco e incerteza e encoraja os diretores a se 

envolverem em empreendimentos que têm potencial para obter grandes 

ganhos, mas que podem implicar algum risco. De fato, o risco está no cerne 

de qualquer negócio. Por razões de eficiência, os responsáveis por tomar 

decisões no âmbito da companhia devem ser autorizados a agir de forma 

decisiva e com relativa liberdade de uma revisão subsequente de um juiz ou 

júri. É desejável encorajar diretores e diretores a assumirem riscos 

comerciais75. 

 

 

Assim, pode-se extrair a conclusão de que se aplica a ferramenta em situações 

principais, nas quais: (i) o administrador toma decisões arriscadas, (ii) a responsabilização  

por eventual erro intimida a assunção dos cargos por profissionais qualificados, (iii) a revisão 

das decisões analisa o resultado e (iv) julgadores não são especialistas técnicos nos negócios 

das empresas. Assim, a Comissão de Valores Mobiliários deixa, cada vez mais, de analisar o 

impacto econômico de decisões ao julgar processos administrativos sancionadores, de modo 

que utiliza seu foco à observação do processo decisório dos administradores das sociedades, 

conforme o business judgement rule. 

Assim, o administrador pode utilizar esse instrumental como forma de defesa, já que 

nem a Comissão de Valores Mobiliários e nem o Poder Judiciário deveriam analisar o 

resultado econômico da decisão, mas sim o processo decisório percorrido por quem a tomou. 

Deve ser levado em consideração se o agente agiu de acordo com os deveres sociais para sua 

tomada de decisão e caso o tenha feito, o resultado econômico, ainda que tenha sido negativo, 

                                            
72 BAINBRIDGE, Stephen M. Corporation Law and Economics. Nova York: West Group, 2002, p. 283. 

73 Ibid., p. 242. 

74 BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A business judgment rule no direito brasileiro: a problemática da 

recepção da regra pela Lei das S.A. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo, vol. 

74, p. 95-116, out-dez 2016, p. 97. 

75 Tradução livre do trecho: “The business judgment rule recognizes that business decisions frequently entai 

lrisk and uncertainty and encourages directors to engage in ventures which have potential for great profit but 

which may entail some risk. Indeed, risk is at the heart of any business. For efficiency reasons, corporate 

decision makers should be permitted to act decisively and with relative freedom from a judge’s or jury’s 

subsequent second guessing. It is desirable to encourage directors and officers to take business risks” (BLOCK, 

Dennis J; BARTON, Nancy E; RADIN, Stephen A. The business judgment rule: fiduciary duties of 

corporate directors. 6. ed. New York: Aspen Law& Business, 2009, p. 31). 
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não pode ser imputado ao administrador, o que evita que qualquer decisão do administrador 

fique sujeita à revisão sancionadora da Comissão ou do Judiciário, limitando 

equivocadamente a análise ao cumprimento dos deveres. 

 

 
3.4 DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

 

Assim, o administrador que viola seus deveres e incorre na responsabilidade, fica 

sujeito às ações sociais de responsabilidade para que possa promover o ressarcimento dos 

danos que ocasionou. Em caso de violação dos seus deveres exclusivamente sociais, os 

próprios acionistas podem deliberar ou, por conta própria, acionar o administrador para que 

devolva os prejuízos à sociedade. Isto pois, sabe-se que as formas de responsabilização do 

administrador são diversas, desde ações movidas pela própria sociedade até processos 

administrativos movidos pela Comissão de Valores Mobiliários, motivo pelo qual se discutirá 

brevemente acerca de algumas delas. 

 

 
3.4.1 Ações de Responsabilidade em face de Órgão de Administração 

 

 

A companhia que entender que o administrador causou danos por meio da violação 

dos deveres sociais, poderá ajuizar dois tipos de ações sociais, a Ut universi e a Ut singuli. A 

primeira ocorre quando a Assembleia Geral resolve ajuizar a demanda em face do 

administrador, de modo que o polo passivo é composto pela empresa (art. 159 da Lei nº 

6.404/1976), que visa suspender as atividades do administrador até a solução do litígio.  

Já a segunda ocorre no momento que a companhia decide por não realizar a ação, 

mas há um acionista ou um grupo de acionistas que, representando o mínimo de 5% (cinco 

por cento) do capital social da companhia, decidem ajuizar a demanda em face do 

administrador. Nesse caso, os acionistas realizam a ação em benefício da sociedade e são 

considerados como substitutos processuais, não pleiteando, portanto, a indenização pessoal, 

mas sim apenas em benefício da empresa (art. 159, § 4º da Lei nº 6.404/1976) e possui o 

condão de interromper a atividade do administrador, permitindo a efetivação de acordos e os 

processos de strikeactions. 

Esses acionistas buscam companhias com boa saúde financeira, mas com uma 

administração deficitária que viole os deveres sociais para que possam comprar o valor 

mínimo para assegurar a capacidade processual e ajuizar a demanda com o intuito processual 
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de fechar um acordo de recompra de ações por um valor superior ao de mercado. Assim, por 

trás do administrador de direito existe um administrador de fato à margem da sombra, com 

controle acionário expressivo, de modo que, a possibilidade dos detentores do percentual 

mínimo do capital social significa meio de defesa aos acionistas minoritários. 

Por fim, pode ser ajuizada ação social Ut singuli caso a sociedade decida pela 

aprovação do ajuizamento da demanda, mas permaneça inerte por mais de 3 meses. Nessa 

situação poderá o acionista ajuizar a demanda no nome da companhia, sem a necessidade da 

demonstração do capital mínimo, uma vez que a maioria já aprovou tal decisão (art. 159, § 3º 

da Lei nº 6.404/1976).  

Cabe ressaltar que todas as demandas sociais têm o objetivo de responsabilizar o 

administrador por danos causados à sociedade, ou seja, esse mecanismo de defesa é da 

sociedade, sendo que, tantos os acionistas que experimentaram danos pessoais quanto os 

terceiros, terão que ingressar com ações específicas para o seu ressarcimento. 

 

 
3.4.2 Ação Individual 

 

 

A ação individual, por sua vez, é aquela utilizada quando o acionista experimenta 

perdas patrimoniais diretas, ou seja, caso o administrador cause danos diretos ao acionista, 

como poderia se exemplificar a supressão direta de direitos do mesmo ou de um grupo 

possuidores de uma classe específica de ação (art. 159, § 7º da Lei nº 6.404/1976) ou, até 

mesmo, a prática de insider trading. Essa ação possui efeitos interpartes e não tem o condão 

de suspender as atividades dos administradores. 

Por mais que a demanda tenha nomenclatura de individual, os danos normalmente 

não ocorrem em face de um único acionista, de modo que o dano direto pode se dar à uma 

classe diretamente, abrangendo diversas pessoas como, por exemplo: (i) impedimento 

infundado de participação em assembleia ou do exercício de direito de voto pelo acionista ou 

seu procurador;(ii) exclusão do acionista na distribuição de dividendos; (iii) impedimento do 

exercício do direito de preferência pelo acionista; e (iv) falta de divulgação de fato relevante 

que resulte em prejuízo ao acionista. Pode-se notar que todos os fatos acima são derivados da 

quebra de deveres norteadores da administração da sociedade e, desta forma, possuem caráter 

delitual76. 

 

                                            
76ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S.A. (e ações correlatas). 

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 395. 
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3.4.3 Ação Civil Pública de Responsabilidade Civil pelos Danos Causados aos Investidores do Mercado 

de Valores 

 

 

Essa ação ora explanada não é comumente utilizada, pois usualmente encontra 

substituição por ações de indenizações propostas diretamente por terceiros afetados pelas 

decisões do administrador, ajuizadas em face da companhia. Mesmo assim, a Lei nº 

7.913/1989 trouxe a possibilidade de a procuradoria especializada do mercado financeiro 

ajuizar a demanda em face do administrador, com o objetivo de ver ressarcidos os lesados 

pelas atitudes violadoras pelo prazo de 2 anos, em caso de êxito. 

Para esclarecimentos, tem-se que exemplos de práticas capazes de embasarem a 

presente demanda podem ser os mais variados possíveis, quais sejam: operação fraudulenta, 

prática não equitativa, manipulação dos preços, criação de medidas artificias afetando a oferta 

e a procura de valores mobiliários, compra e venda de ações de valores mobiliários 

utilizando-se de informação relevante privilegiada devido à função, não divulgação de 

informação relevante ao mercado de capitais ou divulgação precária77.Cabe ressaltar que essa 

demanda não impede que a sociedade ou os acionistas ajuízem ações buscando a 

responsabilização diretamente do administrador. 

 

 
3.4.4 Processo Administrativo Sancionador perante à Comissão de Valores Mobiliários 

 

 

Por fim, mas não menos importante, além das ações judiciais ora expostas que 

podem ser propostas, o órgão responsável pela regulação do mercado financeiro, a Comissão 

de Valores Mobiliários - CVM, no uso do seu poder de polícia, pode instaurar Processo 

Administrativo Sancionador com o intuito de apurar e eventualmente responsabilizar os 

administradores das companhias. O referido processo encontra-se regulamentado na Lei nº 

13.506/2017, cujo objetivo reside em apurar a violação perpetrada pelos administradores e 

companhias para imputar-lhes as multas sancionadoras adequadas a cada caso. 

Atualmente o Processo Administrativo Sancionador – PAS, perante a autarquia 

especial possui seu rito definido pela Deliberação CVM 538 de 05 de março de 2008. O termo 

PAS engloba, em sentido lato, a fase inquisitorial e a fase do contraditório e ampla defesa. 

Diante disso, pode ser notado que o PAS possuirá uma fase investigativa, para busca de 

                                            
77 OLIVEIRA, Karina Cardozo. Legitimidade para a propositura de ação de responsabilidade civil de 

administradores de companhias aberta. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 67, p. 133-

160, jan./mar. 2015. DTR\2015\7987. p. 22. 
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fundamentos e ao final disso será elaborada a peça acusatória denominada como relatório. A 

partir desse ponto, será proporcionado ao acusado o seu direito de defesa perante a CVM. 

Vale lembrar que a CVM possui órgão especializado nesse tipo de operação, que é a 

Procuradoria Federal Especializada da CVM78. 

Visto isso, ao final do referido processo, poderá o colegiado julgador da CVM 

imputar ao acusado, caso não seja capaz de desconstituir as acusações à ele imputadas, 

diversas sanções, conforme o contido artigo 11 da 6385/197679. Portanto, como pode ser 

notado, ao contrário das outras medidas judiciais passíveis de serem pleiteadas em face do 

administrador, em que buscam a indenização aos danos causados, no caso do PAS, a sanção 

possui um objetivo punitivo, aplicando multas e sanções com o intuito de desencorajar a 

prática de atividades que violem a lei. Prova de tal objetivo é a alteração da Lei 6385/1976, 

por meio da Lei 13.506/2017, que majorou a multa pecuniária do artigo 35 da Lei 6385/1976 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais)80. 

                                            
78WELLISCH, Julya Sotto Mayor e SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais. v. 48, p. 53 – 80, Abr/Jun. 2010. DTR\2010\446, p. 611 -636. 
79 Art. 11.  A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei 

no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas 

legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:  (Redação 

dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

I - advertência; 

II - multa; 

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

IV - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que 

dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 

2017) 

V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei; 

VI - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício das atividades de que trata esta 

Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para 

os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na 

Comissão de Valores Mobiliários; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997) 

VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais 

modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997) 

80 Art. 35.  A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

(...) omissis (...) 

§ 1o  A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a 

capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior 

destes valores: 

I - R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 

II - o dobro do valor da emissão ou da operação irregular; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9457.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9457.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
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4 CONCLUSÃO 

 
 
Após toda essa extensa exposição, substancialmente conceitual, acerca da 

responsabilização do administrador, pretende-se utilizar as linhas conclusivas para incitar discussões 

que não estão nem perto de acabar, tendo em vista a modernidade do tema trabalhado e os atuais 

casos que surgem sobre o tema, muitas vezes confundindo a doutrina e a forçando a repensar 

situações antigas e manter o próprio Direito como um todo em movimento. 

Nesse sentido, perpassando pelos deveres do administrador e direitos dos acionistas, 

encontra-se a figura do insider trading, que representa grande risco para a atividade da empresa 

e, conforme defendem alguns doutrinadores expostos no decorrer do trabalho, podem ser 

combatidos com a utilização dobusiness judgement rule, que estabelece os limites da 

responsabilidade do administrador em eventual análise e consequente julgamento de uma 

decisão do administrador de determinada companhia, buscando proteger o administrador no 

devido exercício de sua função por meio da adoção de um comportamento pontual que 

permite reconhecer a satisfação dos requisitos de um standard para abstenção judicial  nos 

casos de eventuais responsabilizações do administrador.  

Esse ponto é interessante, especialmente no que diz respeito ao eterno trabalho de 

equilíbrio entre a discricionariedade decisória dos administradores e a necessidade da sua 

eventual responsabilização em virtude das suas decisões, que consolida sistema de 

responsabilidade eficaz que coiba abusos advindos do poder social, motivo pelo qual, a 

Comissão de Valores Mobiliários deixa, cada vez mais, de analisar o impacto econômico de 

decisões ao julgar processos administrativos sancionadores, de modo que utiliza seu foco à 

observação do processo decisório.  

Esse movimento é novo e coincide diretamente com o tema da responsabilização dos 

administradores, que até o presente momento é considerado subjetivo com presunção de 

culpabilidade. Isto pois, pode alterar completamente todo o cenário no que concerne às 

medidas cabíveis contra tais atos, especialmente no que diz respeito ao controle e influência, 

já que a questão não está mais analisando meramente perdas financeiras. Isso pode alterar, 

inclusive, a maneira como se permite a participação daqueles acionistas ou grupos que detém 

menos de 5% (cinco por cento) do capital social. 

É claro que não se pretende esgotar qualquer um dos temas no presente trabalho, 

considerando a modernidade do tema, mas sim levantar questionamentos para poder dar 

continuidade ao aprofundamento dos temas, para seguir nos estudos empresariais, 
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especificamente com relação à esse tipo societário e poder desenvolvê-lo, mais adiante, em 

futuros trabalhos na academia. 
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