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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/7872 

(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010505/2018-49) 

Reg. Col. 1455/19 

Acusados: Alexandre Silveira Dias 

 Arnaldo Curiati 

Cláudio Chonchol Bahbout 

José Seripieri Filho 

Nilton Molina 

Raul Rosenthal Ladeira de Matos 

Wilson Olivieri 

Assunto: Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp 

Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152, 

caput, 154, caput, e 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.  

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO 

1. Acompanho as conclusões e fundamentos do voto da Diretora Relatora. Entretanto, 

gostaria de destacar um aspecto do caso que pode oferecer importante orientação sobre a conduta 

esperada dos administradores à luz do art. 153 da Lei das S.A..  

2. Ao tratar da suposta violação ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976, um ponto ressaltado pela 

acusação e que me parece relevante diz respeito ao início da vigência do contrato celebrado com 

o acusado José Seripieri. Diferentemente do que usualmente ocorre em contratos de não 

concorrência que em geral passam a valer após o desligamento do executivo, o contrato em questão 

passou a produzir efeitos enquanto este ainda ocupava cargo na administração da Companhia e, 

portanto, ainda estava sujeito ao cumprimento dos deveres fiduciários a ele inerentes. 

3. Para fins da imputação objeto da presente acusação, concordo com a conclusão da Diretora 

Relatora de que tal sobreposição parcial e temporal entre as obrigações previstas no Contrato e os 

deveres fiduciários exigidos dos administradores não seria suficiente para configurar, no caso, uma 

violação ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976, pelas razões expostas em seu voto, particularmente, o 

fato de que “o conjunto fático-probatório [...] evidencia que preponderava a avaliação e 

negociação de contrapartida necessária para assegurar a ‘saída ordenada’, caso essa viesse a se 

materializar”.  

4. Ademais, os elementos trazidos aos autos pela acusação não me convencem de que o 
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Contrato não tenha sido celebrado em condições não equitativas, especialmente porque, como 

também apontado pela Relatora, as obrigações assumidas por José Seripieri e o valor 

correspondente foram estabelecidos de uma forma global e conjunta, sem especificação de valor 

para cada contrapartida.  

5. Porém, e ainda que o presente caso não envolva imputação de infração ao dever de 

diligência, considero relevante a ausência, seja pela acusação, seja pelas defesas, de considerações 

sobre o impacto que teria, para fins do valor devido pela Companhia ao acusado, o período em que 

este permanecesse no exercício de suas funções estatutárias. Trata-se de variável relevante. 

6. Com efeito, e como alegado pela defesa, as negociações para um acordo de não-competição 

foram inicialmente concebidas na premissa de desvinculação de José Seripieri do cargo de 

administrador, premissa esta que foi posteriormente alterada a partir da decisão do próprio acusado 

de reconsiderar sua saída da Companhia. Reconheço que esta mudança, por si só, não interfere na 

necessidade de celebração de um compromisso de não-concorrência, e que, como pontuou a 

Diretora Relatora, as obrigações pactuadas eram mais amplas.  

7. Por outro lado, me parece que, à luz do dever de diligência dos administradores, o potencial 

impacto da sobreposição entre a vigência do Contrato e o exercício do mandato de administrador 

sobre o valor da contrapartida financeira fixada era um ponto relevante que deveria ser discutido 

no processo de aprovação do Contrato, porque certamente afetaria a importância econômica do 

compromisso assumido. Nesse sentido, causa certa surpresa constatar que não se exigiu, por 

exemplo, que os assessores da Companhia analisassem se, e em que medida, tal interseção poderia 

impactar o valor da contrapartida financeira. 

8. De todo modo, tendo em vista que não houve, neste processo, acusação de descumprimento 

do dever de diligência, reitero que este registro não tem por objetivo discutir qualquer 

irregularidade em relação ao processo decisório de aprovação do Contrato sob a ótica de tal dever. 

Isso demandaria, primeiro, a formulação de imputação nesse sentido e, segundo, a apreciação dos 

elementos de prova pertinentes.  

É como voto. 

 

 

Marcelo Barbosa 

Presidente 


