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Ref: Processo Administrativo Sancionador CVM n.° RJ/2013-2759 – Aliança da Bahia 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais – Amec, ao atuar na 

defesa dos direitos dos acionistas minoritários em companhias abertas, busca, de forma 

diligente e participativa, interagir com o poder público e com o mercado em geral, bem como 

junto aos órgãos reguladores e autorreguladores, de modo a aprimorar normas, regras de 

conduta e procedimentos para a evolução do mercado de capitais brasileiro, bem como 

promover ações para estimular as boas práticas de governança corporativa. 

A atuação da Amec contempla, ainda, o acompanhamento de decisões 

proferidas em sede de processos administrativos e/ou judiciais, sob o prisma da preservação 

de direitos dos acionistas minoritários, de boas práticas e da busca constante pelo avanço do 

mercado de capitais pátrio. 

A Amec, ao longo dos seus mais de 10 (dez) anos de existência, tem 

apoiado e elogiado publicamente uma série de iniciativas da CVM e continuará agindo dessa 

mesma forma sempre que observar decisões e/ou iniciativas que busquem a proteção dos 

acionistas minoritários das companhias abertas e a evolução do mercado de capitais.  
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Porém, como já fez anteriormente, a associação, fiel ao seu mandato 

estatutário, deve sempre externar o ponto de vista de seus associados, inclusive quando estas 

divergem das conclusões dessa I. CVM. 

A Amec espera que a opinião a seguir apresentada seja recebida sob o 

prisma positivo que a inspirou, colaborando para reflexões importantes para o presente e para 

o futuro do mercado de capitais brasileiro. 

Foi imbuída desse espírito que a Amec analisou detalhadamente a 

decisão proferida pela CVM sobre o caso Aliança da Bahia (PAS n.° RJ/2013-2759), tendo 

recebido de seus associados um número significativo de discordâncias quanto à sua 

fundamentação e preocupações sobre as consequências negativas que podem advir de tal 

decisão. 

Nesse sentido, a Amec entende ser equivocada a decisão adotada pela 

maioria desse I. Colegiado, no que se refere ao entendimento sobre a impossibilidade da 

autarquia instaurar processo administrativo sancionador em face do presidente da assembleia 

geral, consoante segue. 

Segundo consta do voto do I. Diretor Henrique Machado, orientador da 

decisão do Colegiado: 

“Em que  se  pesem os  argumentos  e  fundamentos  lançados,  tenho  como necessária 

uma reflexão  antecedente, não sobre a competência desta CVM para avaliar o   mérito   

das   decisões   do   presidente   de   uma   assembleia   ou   ainda   sobre   a 

responsabilidade civil e  a  anulabilidade  dos  atos desse  agente no  exercício  das  suas 

atribuições,   mas   sobre   a   competência   desta   comissão   para instaurar   processo 

administrativo contra ele e aplicar-lhe sanções administrativas, nos termos da 

legislação em vigor. 

Com efeito, a partir da expressa dicção do artigo  9º , incisos V e VI, da  Lei 6.385/1976, 

o poder da CVM de apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas  

não  equitativas  restringe-se a “administradores, membros do conselho fiscal e 

acionistas  de  companhias  abertas,  dos  intermediários  e  dos  demais  participantes  

do mercado”. E,  consequentemente,  posto  que  a imposição  de  penalidades requer 

prévia apuração  em  regular  processo  administrativo,  a  aplicação  de  sanções está 

limitada  aos “autores  das  infrações  indicadas  no  inciso  anterior”. O  presidente  da  

assembleia, portanto, não figura no rol de sujeitos passivos da ação sancionadora 

desta comissão.” 



 

Ressalta-se, inicialmente, que nossos associados consideram a decisão 

um retrocesso da autarquia no exercício da proteção dos acionistas minoritários contra 

condutas abusivas de eventuais prepostos de acionistas controladores que doravante estarão 

fora do alcance de medidas coercitivas que poderiam ser impostas pelo Regulador. Este 

retrocesso ameaça os direitos dos acionistas minoritários, que figuram entre os principais 

mandatos da CVM. 

O presidente da assembleia de acionistas desempenha papel de 

relevantes obrigações no conclave. 

Segundo João Laudo de Camargo, ex-diretor da autarquia: 

“Nossa lei não contempla, expressamente, o conjunto de poderes e deveres dos 

integrantes da mesa, em especial o seu presidente, que possui a função de liderar e 

coordenar os trabalhos assembleares com o auxílio do secretário. Contudo, ao atribuir 

à mesa o dever de ‘dirigir os trabalhos da assembleia’, implicitamente, a lei dá aos seus 

integrantes os poderes e prerrogativas necessários para que possam bem se 

desincumbir do seu múnus. 

Em contrapartida aos poderes e prerrogativas que possui, e não se podendo admitir 

que qualquer agente integrante da máquina social possa agir de forma 

descompromissada e irresponsável, o presidente da assembleia está sujeito a diversos 

princípios e deveres que devem pautar a sua conduta e as suas decisões. Como bem 

observado por Ricardo Tepedino, ‘a sua atuação encontra limites nos direitos 

individuais dos acionistas’ e, acrescente-se, essa conduta tem como pano de fundo o 

atendimento ao interesse social. 

Subordinado aos princípios da legalidade, colaboração e boa-fé, deve o presidente da 

mesa, respeitando os direitos dos acionistas, conduzir os trabalhos assembleares, de 

modo a alcançar os fins para os quais as assembleias são realizadas: obter, como 

resultado do exame coletivo e dos debates, uma decisão colegiada (vontade social) a 

respeito das matérias pautadas e das propostas apresentadas, além do 

desenvolvimento da atividade fiscalizadora própria da assembleia geral ordinária, 

tudo isso tendo em vista, sempre o interesse social.” (in Temas Essenciais de Direito 

Empresarial – Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa, 2012, Saraiva, p. 

651/652) 

Sobre a decisão em comento, não obstante os argumentos relativos ao 

conteúdo dos incisos V e VI da Lei n.° 6.385/1976 poderem parecer corretos ao serem 



 

analisados isoladamente, a leitura sistemática da lei revela que o legislador pátrio não 

restringiu a atuação da autarquia como quer fazer crer esse I. Colegiado. 

O artigo 9° da lei, de forma expressa, em seus incisos I e II, vaticinam que: 

Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, 

poderá: 

I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, 

inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer 

outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, 

devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação 

pelo prazo mínimo de cinco anos: 

(...) 

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de 

qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, para 

efeito de verificação de ocorrência de atos ilegais ou práticas não equitativas; 

II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou 

esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas no art. 11;  

Observa-se que referido artigo, em seu inciso II traz para a jurisdição do 

órgão regulador “outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas”  que estarão obrigadas “a 

prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas no art. 11”.   

A leitura do artigo 11 do mesmo diploma legal também revela que o 

legislador não restringiu a aplicação das penalidades àqueles indicados no inciso V do artigo 9°. 

Segundo a redação do caput de referido artigo: 

Art. 11.  A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das 

normas desta Lei, da Lei n.° 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:    

Observa-se, portanto, que a expressão “infratores das normas (...)” deve 

ser interpretada de maneira ampla e irrestrita, não se restringindo, por falta de previsão legal, 

as pessoas indicadas no artigo 9°, V da Lei n.° 6.385/1976. 



 

Há de se ressaltar, ainda, que a Lei n.° 6.404/1976 confere à CVM uma 

série de competências e mandatos para o exercício de suas atribuições. 

Nesse sentido, essa I. Comissão de Valores Mobiliários vem ao longo de 

sua atuação regulamentando diversas matérias de sua competência e um desses exemplo é a 

ICVM 481, que dispõe sobre informações, pedidos públicos de procuração, participação e 

votação a distância em assembleias de acionistas. 

Exemplificativamente, extraímos da referida norma o artigo 21-Q, §2° 

que estabelece: 

Art. 21-Q.  Os custodiantes e escrituradores podem:   

I – receber as instruções de preenchimento do boletim de voto a distância por 

quaisquer meios que utilizem para se comunicar com os acionistas; e  

II – recusar-se a aceitar instruções de voto de acionistas com cadastro desatualizado.  

§ 1º  Os custodiantes e escrituradores são responsáveis por verificar que a instrução 

de voto foi dada pelo acionista.  

§ 2º  Na verificação de que trata o § 1º, os custodiantes e escrituradores não 

devem levar em conta eventuais requisitos de elegibilidade do acionista para o 

exercício do direito de voto, função que caberá à mesa da respectiva 

assembleia geral. 

Esse foi apenas um exemplo de que a atividade da CVM ao regulamentar 

as assembleias de acionistas vai além da mera “sugestão”. 

No exemplo acima, se a função de verificar requisitos de elegibilidade do 

acionista cabe à mesa da respectiva assembleia, qualquer ilegalidade ou abuso no exercício 

desse poder/dever expressamente reconhecido pela própria CVM deve receber a devida 

punição. 

Abrir mão da supervisão e da punição de eventuais abusos ocorridos 

pelo presidente da assembleia, delegando tais poderes exclusivamente ao Poder Judiciário 

equivale a dizer que não há proteção eficaz na esfera administrativa, relegando os acionistas à 

sua própria sorte por ocasião da assembleia, haja vista que toda sorte de abuso poderá ocorrer 

desde que o presidente da mesa não seja um jurisdicionado nos expressos termos do artigo 9º, 

inciso V da Lei 6385/1976. 

Ainda que se diga que o voto do I. Relator tenha ponderado sobre a 

ausência de dúvidas sobre “a competência desta CVM para avaliar o   mérito   das   decisões   do   



 

presidente   de   uma   assembleia   ou   ainda   sobre   a responsabilidade civil e a anulabilidade  

dos  atos desse  agente no  exercício  das  suas atribuições”, o desestímulo à práticas abusivas e 

ilegais foi, equivocadamente, retirado.  

A Amec confia na ampla capacidade que essa CVM tem de orientar o 

comportamento dos agentes de mercado através de sinalizações – que não se restringem a 

decisões ou punições. Neste sentido, fazemos votos que oportunidades futuras sejam utilizadas 

para sinalizar que essa Autarquia não tolerará eventuais abusos que venham a ser cometidos 

por presidentes de mesas de assembleias gerais de acionistas.  

Em suma, esperamos que a opinião ora externada auxilie nas reflexões 

desse Colegiado, e auxiliem a revisão das premissas adotadas no caso em comento, de modo a 

prestigiar a proteção aos investidores, elo mais fraco do mercado de capitais. 

Cordialmente, 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS – AMEC 

Mauro Rodrigues da Cunha 
Presidente Executivo 


