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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.003922/2020-50 

Reg. Col. 2096/21 

Acusados: Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro 

José Carlos da Costa Gomes 

Assunto: Apurar a responsabilidade dos acionistas controladores e diretores da Corrêa 

Ribeiro S.A. Comércio e Indústria por alegado abuso na votação e aprovação, 

em assembleia geral, de suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1º, e 

ao art. 134, §1º, ambos da Lei nº 6.404/1976, e de remuneração abusiva, em 

infração ao art. 116, § único, e art. 152 da Lei nº 6.404/1976. 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

RELATÓRIO 

I. OBJETO  

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 

Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), em face de Armando de 

Carvalho Corrêa Ribeiro (“Armando Corrêa Ribeiro”) e José Carlos da Costa Gomes (“José Carlos 

Gomes”, em conjunto com Armando Corrêa Ribeiro, “Acusados”), por, na qualidade de acionistas 

controladores e, respectivamente, diretor presidente e diretor vice-presidente da Corrêa Ribeiro 

S.A. Comércio e Indústria (“Companhia” ou “CRCI”), terem votado e aprovado, em assembleia 

geral ordinária e extraordinária realizada no dia 25.04.2019 (“AGO/E”), (i) as suas próprias contas 

como administradores da Companhia referentes ao exercício de 2018, em alegada infração ao art. 

115, §1º1, e ao art. 134, §1º2, ambos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”); e (ii) remuneração 

                                                 
1 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido 

com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que 

não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. 

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com 

que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer 

outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. 
2 Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos 

referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e 

votação. § 1° Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão 

estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não 

poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo. 
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abusiva, em benefício próprio, em alegada infração ao art. 116, § único3, e art. 1524 da LSA.  

II. FATOS 

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM SEI nº 

19957.003045/2019-83, que  teve por objeto a análise de denúncia apresentada por investidor a 

respeito da contratação da AJC Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (“AJC”), conforme 

divulgada em comunicado ao mercado – transação entre partes relacionadas, de 01.02.2019.5    

3. Segundo informado pela administração da CRCI no referido comunicado, no dia 

01.02.2019, a Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de consultoria financeira e 

gestão imobiliária com a AJC, sociedade da qual os Acusados eram os únicos sócios e, ainda, tal 

contratação era vantajosa, pois “com a saída dos [Acusados] da administração irá ocorrer uma 

redução (projetada para o exercício de 2019) de R$2.500.000,00 nos custos diretos e indiretos, 

especialmente tributários, com remuneração dos órgãos da administração, enquanto que a 

contratação da AJC [irá] trazer um gasto anual de R$1.920.000,00”. 

4. Na denúncia apresentada à CVM foi apontado que o “faturamento [da Companhia no] 

último ano [foi] de R$1.520.000 com prejuízo apurado de R$2.200.000 (...), ou seja, [a] 

remuneração de uma empresa contratada para assessoria [...] é maior que a própria receita da 

empresa”, o que seria um indício de “desvio de recursos da empresa”6. 

5. Instada a se manifestar sobre a denúncia, a administração da Companhia se pronunciou, 

em 18.02.2019, reforçando o entendimento apresentado no comunicado de que a contratação da 

AJC “pressupunha a saída dos controladores da administração da CRCI, circunstância esta que, 

a um só tempo, viabilizaria relevante economia anual sem perder a assistência de profissionais 

com amplo e irrefutável conhecimento de mercado, com vasto domínio da atividade empresarial”. 

Apesar de entender não haver prejuízo para a Companhia e seus acionistas, “por excessiva cautela 

                                                 
3 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio 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 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 

cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 

trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 
4 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive 

benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado 

às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. 
5 Doc. SEI 1031841, p. 9. 
6 Doc. SEI 1031841, p. 7 e 8. 
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e zelo”, a administração da CRCI informou, naquela oportunidade, que optou por rescindir o 

negócio jurídico com a AJC antes que esse produzisse quaisquer efeitos7. 

6. Pouco depois, em 25.04.2019, os acionistas da Companhia se reuniram em AGO/E. 

Estavam presentes, na ocasião, o acusado Armando Corrêa Ribeiro, que atuou como presidente da 

mesa, e R.B.B., que ocupou o cargo de secretário. Além dos integrantes da mesa, os acionistas 

Corrêa Ribeiro Empreendimentos S/C Ltda. (“CRE”), Corrêa Ribeiro Investimentos S/A (“CRI”) 

e Fundação Carlos Corrêa Ribeiro (“Fundação”) se fizeram presentes, sendo a CRI e a CRE 

representadas por R.B.B. e a Fundação pelo acusado José Carlos Gomes. Os acionistas presentes 

decidiram, por unanimidade, todas as matérias constantes da ordem do dia, entre as quais destaca-

se: (i) a aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da administração relativos ao 

exercício social findo em 31.12.2018; (ii) a fixação da remuneração global dos administradores, 

para o exercício de 2019, em R$2.400.000,00, sendo até R$100.000,00 para os membros do 

conselho de administração da Companhia e até R$2.300.000,00 para os seus diretores; e (iii) a 

autorização de contratação futura de empresa de consultoria e gestão empresarial. 

7. Em 23.07.2019, após a análise dos esclarecimentos apresentados pela Companhia, a SEP 

encaminhou ofício à Companhia informando que “não identifi[cou] o documento divulgado ao 

mercado que contém a informação referente ao cancelamento do contrato” celebrado com AJC. 

Por isso, a SEP solicitou esclarecimentos da Companhia a este respeito, além de informações sobre 

“as medidas que foram ou serão adotadas para dar publicidade ao mercado dessa decisão”.  

8.  Além disso, diante da divulgação, pela Companhia, da ata da AGO/E realizada em 

25.04.2019, e das referidas demonstrações financeiras da CRCI, a SEP solicitou os seguintes 

esclarecimentos adicionais: 

“[T]endo em vista que os Srs. Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro e José Carlos Costa 

Gomes, acionistas controladores diretos e indiretos da Companhia, por intermédio da 

Corrêa Ribeiro Empreendimentos SC Ltda e da Corrêa Ribeiro Investimentos S.A., são, 

respectivamente, diretor presidente e diretor vice presidente da Corrêa Ribeiro, solicitamos 

que V.S.ª obtenha e encaminhe à CVM manifestação pessoal de ambos os administradores 

em relação aos seguintes pontos: (i) razões pelas quais entendem terem sido observados os 

artigos 115, §1º e 134,§ 1º, da Lei nº 6.404/76, considerando que ambos teriam votado e 

aprovado suas próprias contas referentes ao exercício de 2018 e (ii) razões pelas quais 

entendem terem sido observados os artigos 116, § único, e 152 da Lei nº 6.404/76, 

considerando que ambos aprovaram o referido montante de remuneração aos 

administradores e levando em consideração, além dos critérios indicados no mencionado 

art. 152, a condição financeira da companhia. Solicitamos, ainda, informar se já ocorreu a 

referida contratação da empresa de consultoria (...).” 

                                                 
7 Doc. SEI 1031841, p. 4 a 6. 
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9. Em resposta ao ofício, a Companhia informou que “não emitiu novo comunicado ao 

mercado por entender não ter praticado novo ato relevante a justificar tal feito, até mesmo pela 

AGOE, em 25 de abril de 2019, ter autorizado a possível contratação da AJC, o que não foi 

concretizado desde então”.8 

10. Quanto ao pedido de esclarecimentos a respeito da aprovação das contas e da 

remuneração dos administradores na AGO/E de 25.04.2019, os Acusados, em atendimento ao 

solicitado pela CVM, apresentaram manifestação conjunta9, na qual aduziram, em síntese, que: 

(a) “(...) as contas e as demonstrações financeiras não foram aprovadas pelos seus 

administradores, sendo certo que, em verdade, i.i foram aprovadas pelos acionistas presentes 

não impedidos legalmente; e, i.ii foram aprovadas pela não oposição dos demais acionistas – 

que, devidamente convocados, não se fizeram presentes, tampouco se valeram do boletim de voto 

à distância, sendo certo que os ausentes e aqueles que optam por se abster do direito de votar se 

submetem à vontade da Assembleia Geral; e,”  

(b) “(...) no que se refere à fixação da remuneração dos administradores, ii.i trata-se da 

anual global máxima para o exercício social de 2019, de modo que não significa dizer que tais 

valores serão efetivamente pagos, mas apenas que não serão ultrapassados; e, ii.ii esta levou em 

consideração a responsabilidade, o tempo dedicado às funções, a competência, a reputação 

profissional dos administradores, o quanto usualmente praticado no âmbito da CRCI, além de 

ser inferior à média de mercado.” 

11. Diante disso, a SEP apurou10 que “como a Companhia desistiu de dar prosseguimento a 

[contratação da AJC], tendo nunca produzido efeitos nem desembolsos por parte da CRCI, (...) a 

reclamação formalizada perdeu seu objeto”. Contudo, entendeu ter “identificado indícios de 

irregularidades em questões envolvendo a divulgação de informações sobre o contrato com a AJC 

Consultoria, a aprovação de contas dos administradores e a remuneração aprovada para a 

diretoria da Companhia”, razão pela qual instaurou este PAS contra os Acusados “(...) por ambos 

terem votado e aprovado (i) suas próprias contas referentes ao exercício de 2018, em infração 

aos artigos 115, §1º e 134, §1º, da Lei nº 6.404/76; e (ii) a sua remuneração como administradores 

da Companhia, sem ter levado em consideração as condição financeira da CRCI, em infração aos 

artigos 116, § único, e 152 da Lei nº 6.404/76”, além do “envio de ofício de alerta de desvio de 

conduta para o diretor de relações com investidores da Companhia, o Sr. [RPCG], pelo fato de 

não ter encaminhado comunicado a mercado, tempestivamente, para informar aos acionistas da 

Companha acerca do cancelamento ou da suspensão do negócio jurídico entre [AJC] e a CRCI”.  

                                                 
8 Doc. SEI 1031841, p. 40. 
9 Doc. SEI 1031841, p. 43. 
10 Relatório nº 46/2020 (Doc. SEI 1031841, p. 50). 
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III. ACUSAÇÃO 

12. A SEP elaborou peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”)11, na qual concluiu, 

em resumo, pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade para 

responsabilizar os Acusados, na qualidade de acionistas controladores, por infração aos artigos (i) 

“115, §1º e 134, §1º, da Lei nº 6.404/76, por ter[em] votado e aprovado suas próprias contas 

referentes ao exercício de 2018”; e (ii) “116, § único, e 152 da Lei nº 6.404/76, por ter[em] votado 

e aprovado a sua remuneração como administrador[es], para o exercício de 2019, sem levar em 

consideração as condições financeiras da Companhia”. 

13.  Quanto à primeira alegada irregularidade, a Acusação aduziu que os Acusados, enquanto 

ocupavam os cargos de presidente e vice-presidente da CRCI, votaram, na AGO/E de 25.04.2019, 

favoravelmente à aprovação de suas próprias contas, de forma indireta, por intermédio da CRE, 

da CRI e da Fundação. Para a Acusação, o argumento apresentado pelos Acusados de que tal 

aprovação teria se dado sem “a oposição dos demais acionistas” não poderia prosperar, uma vez 

que “a Companhia poderia ter realizado uma segunda convocação (...) para novamente colocar 

a referida matéria em votação”. 

14. Já em relação a segunda alegada irregularidade, a SEP chamou atenção para o fato de a 

“remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 [ter] 

atingido R$ 2.400.000.00, sendo R$ 100.000,00 ao membros do conselho de administração e R$ 

2.300.000,00 aos três membros da diretora”, ao passo em que “o faturamento anual apresentado 

pela CRCI em 2018 [foi] de R$ 1.592.000,00, e o prejuízo líquido de R$ 5.580.000,00 e o 

patrimônio líquido negativo de R$ 2.863.000,00 ao final do exercício de 2018”. O fato de a 

remuneração aprovada para os diretores da Companhia representar, respectivamente, 144% e 

111% do faturamento da CRCI nos exercícios de 2018 e 2019, no entendimento da Acusação, seria 

indicativo de que o valor da remuneração seria abusivo.  

15. A SEP destacou que a CVM tem precedentes de condenação de administradores e 

acionistas que aprovaram remunerações consideradas abusivas. Neste sentido, foram citados como 

exemplos os Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2011/5211 e RJ2014/5099. 

16. A área técnica pontuou, ainda, serem improcedentes (i) os argumentos apresentados pelos 

Acusados de que “que o montante aprovado (...) fazia menção ao montante máximo de 

remuneração que poderia ser pago em 2019”, uma vez que 92,55% do montante aprovado foi, de 

fato, pago aos três diretores da Companhia12; e (ii) as alegações de que a remuneração aprovada 

                                                 
11 Doc. SEI 0791830. 
12 A SEP destaca, ainda, que “a remuneração anual do DRI da Companhia no exercício de 2019, no valor de R$ 
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teria levado em consideração a responsabilidade, o tempo dedicado às funções, a competência e a 

reputação profissional dos Acusados, já que não foi identificado “qualquer estudo adicional nem 

uma formalização em ata da decisão de individualização do montante total entre os diversos 

administradores”. 

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE 

17. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio 

do Parecer nº 00240/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU13, entendeu que restaram atendidos os 

requisitos previstos nos arts. 5º, 6º e 13 da Instrução CVM nº 607/2019, vigente à época14.  

V. RAZÕES DE DEFESA  

18. Regularmente intimados, os Acusados apresentaram defesa conjunta15, na qual refutaram 

a responsabilização proposta pela SEP. 

19. Em relação à acusação de terem aprovado as próprias contas, em alegada infração aos 

arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, os Acusados sustentaram, em síntese, que: 

(a) em se tratando de dispositivos que impõem restrições ao direito dos acionistas, cabe ao 

intérprete aplicá-los de forma restritiva (e não ampliativa). Sendo assim, os Acusados 

argumentam que os arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, estabelecem uma vedação que atinge “o 

acionista administrador; ou seja, a proibição atinge a pessoa natural que venha a cumular as 

funções de administrador e também de acionista ao mesmo tempo”, não sendo correto ampliar o 

alcance desta restrição para proibir o cômputo do voto de pessoa jurídica da qual o administrador 

integra o quadro de sócios; 

(b) deve ser “preservada a análise individualizada dos atos praticados pelas pessoas 

jurídicas, que gozam de autonomia e personalidade própria, não se confundindo com a 

autonomia e personalidade das pessoas naturais que eventualmente integrem o seu quadro 

societário”. Portanto, para os Acusados, seria incorreta a “presunção de que a participação [dos 

Acusados] no quadro societário de uma ou mais acionistas que votaram pela aprovação das 

contas da Companhia seria o mesmo que ambos estivessem votando suas contas”; 

(c) a “reprovação de conduta mencionada no §1º do art. 115 fica condicionada à 

verificação” de que o voto foi exercido com a intenção de causar dano à Companhia. Contudo, a 

SEP não teria apresentado quaisquer provas de que a CRCI teria sido lesada em razão dos votos 

proferidos na assembleia de 25.04.2019; 

(d) não há qualquer previsão legal ou estatutária que exija a reconvocação dos acionistas 

                                                 
160.800,00 foi bem inferior as remunerações pagas tanto ao Sr. [Armando Corrêa Ribeiro] quanto o Sr. [José Carlos 

Gomes], no valor de R$ 984.000,00 cada um”. 
13 Doc. SEI 1079068. 
14 A ICVM nº 607, de 17.06.2019, foi revogada e substituída pela Resolução CVM n° 45, de 31.08.2021.  
15 Doc. SEI 1122071. 
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para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia quando o quórum de instalação para 

a realização da assembleia, em primeira convocação, estiver sido atingido, nos termos do art. 124 

da LSA, o que teria ocorrido, segundo os Acusados; e 

(e) não havia qualquer irregularidade nas contas aprovadas na AGO/E de 25.04.2019, que, 

inclusive, foram analisadas pelos auditores independentes. Dessa forma, ainda que os acionistas 

minoritários tivessem participado da deliberação, as contas dos Acusados seriam aprovadas, do 

contrário, os acionistas minoritários é que estariam exercendo o direito de voto de forma abusiva 

e ilegal, o que torna inócua as violações imputadas pela área técnica. 

20. Quanto à acusação de violação aos arts. 116, § único, e 152 da LSA, os Acusados 

argumentaram que: 

(a) os montantes pagos aos Acusados a título de remuneração seriam compatíveis com as 

suas responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência e reputação profissional. Além 

disso, tais valores seriam inferiores à média da remuneração paga por companhias de porte 

semelhante. Para tanto, os Acusados citaram estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (“IBGC”) em 202016, o qual aponta uma remuneração média para 

diretores estatutários de companhias abertas superior àquela paga pela CRCI aos Acusados;  

(b) como indicativo da boa-fé dos Acusados e do seu compromisso em atender ao interesse 

social da Companhia, a remuneração dos Acusados teria sido reduzida, antes mesmo da 

instauração do presente PAS, em 50% para o exercício de 2020, em razão do cenário econômico 

e político nacional; 

(c) “(...) havendo a regular convocação para deliberação assemblear, e sendo 

oportunizado a todos os acionistas o exercício do seu respectivo direito de voz e voto, cabe à 

CVM, então, verificar tão somente se no caso concreto foi atendido o quanto disposto nos arts. 

152 e 154 da Lei nº 6.404/767, inexistindo permissivo legal que lhe autorize a ditar a 

remuneração ‘justa’ para a diretoria da Companhia”; 

(d) a decisão do Colegiado no âmbito do PAS CVM nº RJ2011/5211 não poderia ser 

replicada a este PAS, uma vez que, naquela ocasião, a CVM estava diante de “uma situação em 

que o ocupante do cargo não teria competência e reputação profissional para a posição”, o que 

não seria o caso, tendo em vista a “larga e reconhecida experiência empresarial” dos Acusados; 

e 

(e) a decisão no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/5099 também não se aplicaria a este 

PAS, pois a questão discutida naquele precedente se resumiria, ao “cerceamento de atuação do 

conselho fiscal de determinada companhia e, em paralelo, [a fixação de] remuneração da 

administração ‘totalmente desconectada aos valores praticados no mercado’, equivalente a 

quase o sêxtuplo da que se discute no presente caso”. 

21. Por fim, os Acusados requereram que, na hipótese de o Colegiado da CVM concluir pela 

condenação, considerando a reputação ilibada dos Acusados e a alegada ausência de prejuízo à 

                                                 
16 Doc. SEI 1122073. 
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Companhia e, ainda, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena aplicada 

fique limitada “(a) a penalidade de advertência; ou, (b) em última hipótese, a cumulação da 

advertência com multa não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. 

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

22. Os Acusados apresentaram, em conjunto com a Defesa, proposta de Termo de 

Compromisso (“TC”), por meio da qual, em síntese, se comprometeriam a fiscalizar e a assegurar 

que a Companhia mantenha a remuneração da administração até a média dos parâmetros apurados 

anualmente pelo IBGC para companhias abertas. 

23. Ao analisar a proposta, a PFE17 concluiu pela existência de “óbice jurídico à celebração 

de termo de compromisso, uma vez que a remuneração abusiva dos administradores foi 

responsável em parte pelos prejuízos sofridos pela companhia, sem que haja nas propostas o 

compromisso de indenização desses danos, em afronta ao art. 11, §5, da Lei ° 6.385/76.” 

24. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)18, por sua vez, manifestou-se pela 

rejeição das propostas, considerando “(i) o óbice apontado pela PFE-CVM em virtude da ausência 

de proposta para indenização dos prejuízos à companhia; (ii) a manifestação da SEP de que não 

houve correção da prática considerada irregular na acusação; (iii) a importância do tema para 

o mercado de capitais e entendimento de que este é, portanto, um caso para o qual o melhor 

desfecho seria um julgamento; e (iv) a distância entre o que foi proposto e o que foi considerado 

aceitável para produtiva negociação de uma solução consensual no caso”. 

25. Em 09.03.2021, o Colegiado decidiu19 pela rejeição da proposta de TC apresentada, 

acompanhando as conclusões do CTC. 

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO 

26. Na reunião do Colegiado de 09.03.2021, fui sorteada relatora deste PAS. Em 01.04.2022, 

foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM20, em cumprimento ao disposto no 

art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022. 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

                                                 
17 Doc. SEI 1161410. 
18 Doc. SEI 1206047. 
19 Doc. SEI 1234836. 
20 Doc. SEI 1473783. 
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