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Da punibilidade do 
agente responsável 
no mercado de 
seguros privados
Segundo o decreto-Lei 73/66,  
regulamentado pela resolução cnSP nº 243/11 
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A Lei Complementar nº 
126, de 15 de janeiro 
de 2007 (“LC 126/07”), 

promoveu importante altera-
ção no texto do Decreto-Lei nº 
73/66 (“DL 73/66”), ao imputar, 
no § 1º do artigo 1081, a respon-
sabilidade pelo pagamento das 
multas aplicadas em função da 
prática de infrações à pessoa 
física do agente responsável, 
erigindo em sequência a respon-
sabilidade solidária das compa-
nhias reguladas, antes colocadas 
no primeiro plano de tal espécie 
de penalidade.

A alteração legislativa teve o pro-
pósito de incutir no regime re-
pressivo do mercado de seguros 
privados nova metodologia de 
penalização montada a partir da 
ideia de se punir o fomentador da 
prática irregular, a pessoa física, 
e não mais a pessoa jurídica, sob 
a crítica de que o antigo modelo 
deixava de produzir os efeitos de-
sejados, no tocante à prevenção e 
reeducação delitiva, dado o fato 

1 In verbis:

 Art. 108. A infração às normas referen-
tes às atividades de seguro, cosseguro e 
capitalização sujeita, na forma defini-
da pelo órgão regulador de seguros, a 
pessoa natural ou jurídica responsável 
às seguintes penalidades administrati-
vas, aplicadas pelo órgão fiscalizador 
de seguros: 

 (...) IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais); e 

 (...) § 1o. A penalidade prevista no inciso 
IV do caput deste artigo será imputada 
ao agente responsável, respondendo 
solidariamente o ressegurador ou a so-
ciedade seguradora ou de capitalização, 
assegurado o direito de regresso, e pode-
rá ser aplicada cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II, 
III ou V do caput deste artigo. [ng]

de que a penalidade de multa era 
paga pela companhia regulada, 
sem proporcionar ao apenado a 
necessária reflexão socioeducativa 
e como típico custo operacional.

Uma responsabilização pessoal da-
quele que praticou ou provocou o 
cometimento de infração é como 
se entendeu, ao tempo do seu nas-
cimento, a nova estrutura encam-
pada pela LC 126/07, no DL 73/66.

A primeira manifestação formal 
da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão da ad-
ministração pública indireta fis-
calizador do mercado de seguros 
privados, conforme o previsto no 
DL 73/66, veio por meio da sua 
culta procuradoria, no Parecer de 
Orientação nº 11/2007, que inter-
pretou o pré-falado dispositivo 
da seguinte maneira: 

(...) 20. Assim, diz a Lei comple-
mentar no 126, em seu artigo 27, 
modificando o Decreto-Lei nº 
73/66, que a penalidade de mul-
ta será implicada ao agente, este 
será, necessariamente, o órgão 
da empresa (diretor ou membro 
de conselho de administração) 
cujo estatuto prevê gestão sobre 
a área administrativa de ocorrên-
cia de infração. Caso o estatuto 
seja omisso, toda a diretoria é 
responsável. 21. Nada mais é do 
que efetivar a responsabilidade 
administrativa do diretor, antes 
raramente apenado e muito pou-
co reprimido em sua propensão 
à ilicitude, já que a pena era vis-
ta como um custo da empresa: o 
preço para delinquir. 22. Tal pu-
nição está em consonância com os 
princípios de Direito Securitário 
que informa a Lei das S.A., Lei nº 
6.404/76 (vide seu artigo 159). 
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A alteração 
legislativa 
teve o propósito 

de incutir no 

regime repressivo 

do mercado de 

seguros privados 

nova metodologia 

de penalização 

montada a 

partir da ideia 

de se punir o 

fomentador da 

prática irregular, 

a pessoa física, e 

não mais a pessoa 

jurídica (...).



Extravagante em sua leitura 
quanto à função de um diretor 
na estrutura corporativa de uma 
companhia, referido parecer não 
inspirou, de imediato, outras 
manifestações dos órgãos regula-
dores do mercado de seguros pri-
vados, servindo, no tocante à res-
ponsabilidade pessoal do agente 
responsável e à responsabilidade 
solidária da pessoa jurídica, ape-
nas como um vetor de entendi-
mento para a futura e necessária 
regulamentação do artigo 108 do 
DL 66, já então com a redação 
inaugurada pela LC 126/07.

Passados quase quatro anos, só 
então veio a lume a Resolução de 
nº 243/11, editada pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), órgão da administração 
pública indireta normatizador 
do mercado de seguros priva-
dos, conforme o previsto no DL 

73/66, cujo objetivo foi mesmo 
regular ou regulamentar, na par-
te que lhe estava disponível, o 
referido DL 73/66, alterado pela 
LC 126/07. 

Além de tipificar determinadas 
condutas delituosas que não foram 
definidas na Lei2, a norma estrutu-
rou o regime repressivo no mer-
cado de seguros privados, compi-
lando em seus termos, e depois da 
vacatio revogando-as, duas outras 
normas infralegais, que tratavam 
da materialidade das condutas e do 
processo administrativo sanciona-
dor, quais sejam, as Resoluções 
CNSP nº 60/01 e 186/08.

2 O que poderia ser entendido como um 
significativo déficit e motivo de crítica, 
pois o princípio da legalidade não per-
mite fenômenos dessa natureza, de capi-
tulação penal por meio de normas regu-
latórias sem anteparo em legislação afim. 

Na parte referente às sanções, a 
despeito da ausência de orienta-
ção ou permissão neste sentido3, 
preferiu o legislador infralegal es-
tabelecer, para cada tipo, limites 
mínimo e máximo de valor de mul- 
tas, remediando a sua precificação 
de acordo com a análise, exclusi-
va e evidentemente discricioná- 
ria do órgão estatal fiscalizador4, 

3 Aspecto que também poderia ser alvo 
de crítica, mas que foge aos limites des-
ta opinião.

4 A norma está impregnada por expres-
sões de elevado subjetivismo, que justi-
ficam esta alegação, tais como: “... consi-
derando a gravidade da infração... a seu 
juízo... seja suficiente... ciência e poder 
de decisão ... a juízo da Susep de menor 
gravidade... objetivos de repressão... in-
frações graves... considerando a gravida-
de da infração e seus efeitos... capacida-
de econômica do infrator... necessário e 
suficiente... atender a recomendação da 
Susep... não zelar pela qualidade... em 
desacordo com a legislação... elementos 
conclusivos... se possível...”
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de um microssistema denominado 
de circunstâncias administrati-
vas5. Já o processo administrativo 
sancionador, fundamentalmente, 
não sofreu alterações, seguindo o 
mesmo rumo antes definido pela 
Resolução CNSP nº 186/08.

5 In verbis:

 Seção I

 Das Circunstâncias Administrativas

 Art. 10. A autoridade julgadora, conside-
rando a gravidade da infração e seus efei-
tos, a capacidade econômica do infrator 
e antecedentes, bem como ganho obtido 
com o ato ilícito, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para a repro-
vação e a prevenção do ilícito adminis-
trativo, dentro dos limites previstos, a 
sanção administrativa aplicável. 

 § 1o. Na aplicação de sanção à pessoa 
natural, além de observar os parâme-
tros expostos no caput deste artigo, a 
autoridade julgadora atentará para a sua 
culpabilidade, considerando para tanto, 
quando for o caso, as suas funções e res-
ponsabilidades no âmbito ou em relação 
à pessoa jurídica à qual esteja vinculada. 

 § 2o. A incidência das circunstâncias ad-
ministrativas dispostas neste artigo não 
poderá conduzir a aumento do valor de 
multa ou prazo de suspensão ou de ina-
bilitação superior a cinquenta por cento 
da diferença entre o valor mínimo e má-
ximo previstos para a respectiva infração.

E no target deste artigo, pertinen-
te à responsabilidade do agente 
responsável, a Resolução CNSP nº 
243/11 dispôs da seguinte maneira:

Art. 2º. A prática das infrações 
previstas nesta Resolução sujei-
tará a pessoa natural ou jurídica 
responsável às seguintes sanções 
administrativas:

(...) II – multa de R$ 5.000,00 (cin-
co mil reais) a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais);

(...) § 5º. Para efeito do disposto 
neste artigo, a Susep poderá con-
siderar como responsável o titular 
de cargo ou função de presidente, 
diretor, administrador, conselhei-
ro de administração ou fiscal, con-
tador, atuário, analista, gerente ou 
assemelhado, corretor responsável, 
bem como qualquer outro que de-
tenha ciência e poder de decisão 
em relação à infração verificada.

(...) Art. 4º. A multa administrati-
va será aplicada, de acordo com os 
limites e critérios indicados nesta 
Resolução, sempre que, a juízo da 
Susep, a aplicação exclusiva da 

pena de advertência for inadequa-
da ou insuficiente para cumprir 
com os objetivos da repressão e da 
prevenção da pena. 

§ 1º. Quando a infração ocorrer no 
âmbito de atividade regularmente 
autorizada de seguro, cosseguro, 
resseguro, retrocessão, previdência 
complementar aberta e capitaliza-
ção, a multa de que trata o inciso 
II do art. 2o será imputada somente 
ao agente responsável, responden-
do solidariamente a sociedade de 
seguro, de resseguro, de previdên-
cia complementar aberta ou de ca-
pitalização, assegurado o direito de 
regresso. [ng]

Pois então, além de ratificar a res-
ponsabilidade pessoal do agente 
e solidária da pessoa jurídica, a 
norma ilustrou a identidade do 
agente responsável, iniciando 
com um rol exemplificativo de 
cargos dentro das estruturas em-
presariais das sociedades e termi-
nando, como se viu acima, com 
um desinencial “[...] bem como 
qualquer outro que detenha ciên-
cia e poder de decisão em relação 

Na parte referente às sanções, a despeito da 

ausência de orientação ou permissão neste sentido, preferiu 

o legislador infralegal estabelecer, para cada tipo, limites 

mínimo e máximo de valor de multas.
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à infração verificada”6 [ng], para 
cotar aqueles que poderiam ser 
considerados como responsáveis 
por irregularidades e, então, su-
jeito passivo da aplicação da pe-
nalidade de multa. 

Mais do que isso a norma não 
fez, deixando de definir o concei-
to e tecer qualquer consideração 
quanto aos requisitos necessários 
para a responsabilização de um 
determinado agente, bem como 
quanto à forma de apreensão, por 
parte do regulador, dessas infor-
mações junto às sociedades regu-
ladas, o que fez passar a impressão 
de que tudo se daria dentro dos 
padrões de criminalização conhe-
cidos de outros expedientes e am-
bientes de repressão. 

Mas não é bem isso o que vem 
acontecendo, pelo menos até o 
tempo de subscrição do presente 
artigo (janeiro de 2013).

Da ausência De 
nexo De causaliDaDe

Há notícias de que vários e somen-
te os diretores das cias. reguladas 
vêm sendo apenados, sem a de-
monstração de qualquer requisito 
de punibilidade, bastando aos libe-
los acusatórios até então lavrados a 
argumentação de que eles ocupam 
funções, dentro dos universos em-
presariais, que implicam a assun-
ção de responsabilidade perante a 
autarquia, de modo que então de-
vem digerir a aplicação da penali-
dade de multa em primeiro plano, 
conforme acima expendido. 

6 Expressão, que de tão indefinida, mere-
ceria outro estudo para o seu adequado 
entendimento.

Essas funções atribuídas aos di-
retores decorrem da imposição 
objetiva feita pelo próprio regu-
lador em algumas de suas nor-
mas7, quando demanda que a so-
ciedade indique um responsável 
por determinada área do seu am-
biente corporativo, como forma 
de facilitar ou mesmo permitir 
que se consiga manter contato 
com específica pessoa, para que 
responda pelo(s) assunto(s). Co-
mo se vê, essa indicação guarda 
relação direta com uma obriga-
ção previamente regrada, que 
não contempla qualquer análise 
valorativa quanto aos aconte-
cimentos que serão pauta das 
tratativas mantidas doravante 
a indicação. 

Sendo assim, em que pese não se 
poder dizer que falta motivo ao 
ato administrativo que decide apli-
car a multa ao diretor, na medida 
em que existe previsão legal para 
a responsabilização do agente res-

7 Veja-se:

 Diretor responsável pelas relações com 
a Susep (Circular Susep nº 234/03);

 Diretor responsável administrativo-
-financeiro (Circular Susep nº 234/03);

 Diretor responsável técnico (Circular 
Susep nº 234/03);

 Diretor responsável pela contabilidade 
e pela auditoria independente (Resolu-
ção CNSP nº 118/04);

 Diretor responsável pelos controles in-
ternos (Circular Susep nº 249/04);

 Diretor responsável pelo registro de 
apólices e endossos (Circular CNSP nº 
143/05);

 Diretor responsável pela prevenção con-
tra fraudes (Circular Susep nº 344/07); e, 

 Diretor responsável pelo cumprimento 
da Lei nº 9613, de 3 de março de 1998 
(Circular Susep nº 380/08).

Seria muito 
incoerente 
que um 
ato de 
indicação da 
companhia, 
anterior à suposta 

infração, servisse 

para prejulgar um 

dos seus diretores, 

permitindo a 

sua irrestrita 

condenação em 

qualquer caso 

futuro de suposta 

irregularidade. 
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ponsável pela infração8, com cer-
teza pode-se afirmar que lhe falta 
motivação, requisito que, segundo 
José dos Santos Carvalho Filho, 
“[...] exprime de modo expresso e 
textual todas as situações de fato 
que levaram o agente à manifesta-
ção da vontade”.9

Quando, nos casos disparados 
pelo regulador (representação ou 

8 Que se diga mais uma vez, está no artigo 
108, parágrafo 1o, do DL 73/66, com a 
redação dada pela LC 126/07.

9 Segundo José dos Santos Carvalho Filho: 
“[...] Motivo, como vimos, é a situação 
de fato (alguns denominam de ‘circuns-
tâncias de fato’) por meio da qual é de-
flagrada a manifestação de vontade da 
Administração. Já a motivação, como 
bem sintetiza CRETELLA JR., ‘é a jus-
tificativa do pronunciamento tomado’, 
o que ocorre mais usualmente em atos 
cuja resolução ou decisão é precedida, no 
texto, dos fundamentos que conduziram 
à prática do ato. Em outras palavras: a 
motivação exprime de modo expresso e 
textual todas as situações de fato que le-
varam o agente à manifestação da vonta-
de” (CARVALHO FILHO, J.S. Manual 
de Direito Administrativo. Rio de Janei-
ro: Lúmen Júris, 2007. p. 104). [ng] 

auto de infração), a peça inaugu-
ral do Processo Administrativo 
Sancionador (PAS) não traz, para 
além da simples nominação do 
diretor indicado pela sociedade 
como responsável por determi-
nada área, qualquer outra con-
sideração, mesmo que mínima, 
para a proposta de sua responsa-
bilização, não se poderia aceitar 
uma condenação com base no 
que está definido no DL 73/66 e 
na Resolução CNSP nº 243/11.

Isso porque tal condição, por si só, 
não é capaz de justificar a sua ape-
nação, pois, como se viu antes, esta 
é resultado de uma indicação feita 
pela própria sociedade em atendi-
mento à norma regulatória edita-
da, da mesma forma, pela própria 
autarquia, sem qualquer juízo de 
valor qualitativo para fins de res-
ponsabilização sancionatória. 

A sobredita indicação, a toda a evi-
dência, não quis presumir uma res-
ponsabilização penal, mas apenas 
compor mais uma cautela de estilo, 
para fins de governança corporati-

va da sociedade regulada, estabele-
cendo um ponto focal de contato 
facilitador das relações travadas 
entre as companhias e a autarquia. 

Aliás, seria muito incoerente que 
um ato de indicação da compa-
nhia, anterior à suposta infração, 
servisse para prejulgar um dos seus 
diretores, permitindo a sua irres-
trita condenação em qualquer caso 
futuro de suposta irregularidade. 

Parece clara a necessidade de se 
demonstrar o nexo de causalida-
de entre não apenas a conduta do 
repreendido e a infração aponta-
da na peça de acusação, mas entre 
a sua conduta e a posição adota-
da pela sociedade da qual é inte-
grante, como entidade regulada.

Sim, exatamente isso, pois me-
rece ser levado em consideração 
o fato de que os cargos de alto 
escalão das companhias são in-
variavelmente impregnados de 
atribuições negociais/estratégi-
cas, e os executivos investidos 
desse múnus de liderança não 
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“descem” ao nível dos detalhes 
cotidianos da operação, focando-
-se na condução macroscópica 
da empresa. Essa necessidade de 
reservar aos cargos executivos as 
decisões estratégicas e de maior 
porte evoluiu e resultou no es-
calonamento de funções e cargos 
habitualmente encontrados em 
qualquer mínima organização 
empresarial, restando aos outros 
colaboradores a prática dos atos 
empresariais correlatos ao objeto 
social de uma companhia, pode-
-se dizer, do dia a dia, sem que 
isso permita se alegar ausência de 
tirocínio administrativo.

Desse quadro corporativo coti-
diano denota-se que os diretores 
de uma companhia não podem 
ser responsabilizados por todo e 
qualquer ato praticado pela pes-
soa jurídica a qual estão vincula-
dos. É imperativa a apuração de 
sua real participação no ato infra-
cional, que não pode se dar pela 
peculiar orientação empresarial 
em função do cargo ocupado, da-
da a sua desinência operacional, 
mas sim e apenas pelo pessoal 

envolvimento daquele gestor no 
cenário fático analisado.

Negar essas premissas é de fato 
conceber situações, data venia, 
anômalas, como por exemplo a 
que responsabilizaria um diretor 
financeiro de uma companhia pelo 
fato de ela, aparentemente, não ter 
guardado suficiência em suas pro-
visões técnicas, bastando à acusa-
ção a vaga alegação de que ele seria 
responsável “[...] pela supervisão 
das atividades econômico-financei-
ras” (segunda indicação listada na 
nota de rodapé nº 6, retro), o que 
se trata de axioma evidentemente 
impreciso, fala-se aberto, e de inde-
cifrável causalidade adequada10. 

E nem se argumente em contrá-
rio com base na decantada teoria 
do domínio do fato, hoje realçada 

10 Teoria tratada, a propósito, no Direito 
Privado Brasileiro, no artigo 403 do Có-
digo Civil: “Art. 403. Ainda que a ine-
xecução resulte de dolo do devedor, as 
perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito 
dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual.” [ng]

pelo recente julgamento da Ação 
Penal nº 470 pelo Supremo Tri-
bunal Federal, no sentido de que 
os diretores de companhias teriam 
controle hierárquico sobre as ati-
vidades de todos os seus subordi-
nados, exercendo o seu poder nas 
decisões empreendidas por eles e, 
portanto, ocupando posição de 
protagonista, mesmo que indi-
reto, da irregularidade, pois até 
nesse cenário seria irremediável a 
demonstração da culpabilidade do 
putativo gestor da irregularidade11. 

11 Neste sentido, sublinhe-se o que disse 
sobre o tema o jurista alemão Claus Ro-
xin, que desenvolveu a teoria proposta 
por Hans Welzel, em entrevista ao jor-
nal Folha de São Paulo: “[...] A posição 
hierárquica não fundamenta, sob nenhu-
ma circunstância, o domínio do fato. O 
mero ter que saber não basta.” [ng]

Os diretores de uma 
companhia não podem ser 
responsabilizados por todo e 

qualquer ato praticado pela pessoa 

jurídica a qual estão vinculados.
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Enfim, como anota Fernando 
Galvão12: “Só se pode aplicar pe-
na à pessoa física quando e na 
medida em que se possa repro- 
vá-la e, assim, toda a pena crimi-
nal pressupõe a culpabilidade do 
seu destinatário.”

Admitindo-se o absurdo de se 
tentar prescindir de tal demons-
tração, é certo que isso nem pode-
ria ser feito, pois o regime repres-
sivo não se conforma a modelos 
de responsabilidade objetiva, nos 
quais se criam vínculos a despeito 
de culpa direta do agente. Tem-se, 
em se tratando de responsabiliza-
ção penal, a necessidade subjetiva 

12 GALVÃO, Fernando. Direito Penal: 
Parte Geral. Rio de Janeiro: Lúmen Ju-
ris, 2011. p. 118.

da demonstração de responsabili-
dade, customizada ao agente acu-
sado do cometimento da ilicitude, 
tudo em sintonia com o princípio 
da pessoalidade da pena, que im-
pede a punição por fato alheio, 
cuja inteligência é da Consti-
tuição da República Federativa 
do Brasil (CRFB)13.

13 In verbis:

 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

 (...) XLV – nenhuma pena passará da 
pessoa do condenado, podendo a obri-
gação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos 
da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; [ng]

Sobre isso, novamente, Fernando 
Galvão14: 

A individualização da pena é di-
reito constitucionalmente reco-
nhecido (art. 5o, XLVI) em favor 
do condenado. Por individuali-
zação da pena deve-se entender o 
processo que estabelece a corre-
lação adequada entre o concreto 
fato punível e a pena que é aplica-
da como resposta estatal.

E neste exato sentido, mas sub-
linhando a perfeita aplicação de 
tal princípio ao processo admi-
nistrativo sancionador, veja-se 
Fábio Medina Osorio15: 

A pena somente pode ser impos-
ta ao autor da infração penal. A 
norma deve acompanhar o fato. 
Igual exigência acompanha o Di-
reito Administrativo Sancionató-
rio. Incabível responsabilização 
objetiva, eis que uma das conse-

14 Ibidem. p. 653.

15 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Ad-
ministrativo Sancionador. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 382.
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quências do princípio da pessoa-
lidade da sanção administrativa. 
Repele-se, fundamentalmente, 
a responsabilidade pelo fato de 
outrem e a responsabilidade ob-
jetiva. O delito é obra do homem, 
como o é a infração administra-
tiva praticada por pessoa física, 
sendo inconstitucional qualquer 
lei que despreze o princípio da 
responsabilidade subjetiva. [ng]

Da mesma forma, a jurisprudên-
cia uníssona do Superior Tribu-
nal de Justiça:

A mera invocação da condição de 
diretor em instituição financeira, 
sem a correspondente e objetiva 
descrição de determinado com-
portamento típico que o vincule 
ao resultado criminoso, não cons-
titui fator suficiente apto a legiti-
mar a formulação da acusação es-
tatal ou a autorizar a prolação de 
decreto judicial condenatório. A 

circunstância objetiva de alguém 
meramente exercer cargo de dire-
ção em instituição financeira não 
se revela suficiente, só por si, para 
autorizar qualquer presunção de 
culpa (inexistente em nosso siste-
ma jurídico-penal). (HC 83947 – 

Rel. Ministro Celso de Mello – 2ª 

Turma – J. em 07.08.07) [ng] 

O simples fato de ser sócio, di-
retor ou administrador de em-
presa não autoriza a instauração 
de processo criminal por crimes 
praticados no âmbito da socie-
dade, se não restar comprovado, 
ainda que com elementos a serem 
aprofundados no decorrer da 
ação penal, a mínima relação de 
causa e efeito entre as imputações 
e a sua função na empresa, sob 
pena de se reconhecer a respon-
sabilidade penal objetiva (RHC 
19.764/PR – Rel. Min. Gilson 
Dipp – 5ª TURMA – J. 05.09.06, 
DJ 25.09.06) [ng] 

E também Wladimir Novaes Mar-
tinez16, quando comentou o artigo 
65 da Lei Complementar nº 109, de 
29 de maio de 200117 (LC 109/01), 
cuja redação é análoga ao DL 73/66 
e à própria norma regulatória em 
destaque, a Resolução CNSP nº 
243/11, na parte em que orienta a 
aplicação da penalidade ao agen-
te responsável: “2775. Decantada 
a teoria do ilícito administrativo, 
firmado o nexo causal entre a ação 
ou a omissão e o dano, é preciso se 
verificar se a pessoa pode ser res-
ponsabilizada.” [ng] 

Portanto, sob pena de ser consi-
derada nula, eis que eivada de ile-
galidade18, é indispensável a de-

16 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comen-
tários à Lei Básica da Previdência Com-
plementar. São Paulo: LTr, 2003. p. 662. 

17 Que dispõe sobre o Regime de Previ-
dência Complementar e dá outras pro-
vidências. In verbis:

 Art. 65. A infração de qualquer disposi-
ção desta Lei Complementar ou de seu 
regulamento, para a qual não haja pena-
lidade expressamente cominada, sujeita a 
pessoa física ou jurídica responsável, con-
forme o caso e a gravidade da infração, 
às seguintes penalidades administrativas, 
observado o disposto em regulamento: 

 (...) IV – multa de dois mil reais a um mi-
lhão de reais, devendo esses valores, a par-
tir da publicação desta Lei Complemen-
tar, ser reajustados de forma a preservar, 
em caráter permanente, seus valores reais.

 (...) § 1o. A penalidade prevista no inciso 
IV será imputada ao agente responsável, 
respondendo solidariamente a entidade 
de previdência complementar, assegurado 
o direito de regresso, e poderá ser aplicada 
cumulativamente com as constantes dos 
incisos I, II ou III deste artigo. [ng]

18 Conforme preconiza o artigo 53 da pré-
-falada Lei 9.784/99: “Art. 53. A Ad-
ministração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de legali-
dade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respei-
tados os direitos adquiridos.” 
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monstração da responsabilidade 
subjetiva do agente acusado pela 
suposta irregularidade cometida, 
preenchendo o ato administrati-
vo de necessária motivação19, o 
que, data maxima venia, não tem 
acontecido com todas as tenta-
tivas de punição que vêm sendo 
propugnadas pelo regulador con-
tra diretores de companhias, pelo 
simples e avulso fato de serem os 
indicados responsáveis por deter-
minadas áreas corporativas das 
empresas em que trabalham.

Aliás, para que o subscritor deste 
artigo não seja mal interpretado, 
é bom que se diga que a defesa 
intransigente da responsabilida-
de subjetiva do agente, inspirada 
no princípio da pessoalidade da 
pena, é medida coerente em qual-
quer situação acusatória, sendo 
o sujeito passivo um diretor da 
companhia ou mesmo outro co-
laborador, de qualquer nível den-
tro dos seus degraus corporativos, 
que merecerá, da mesmíssima for-

19 Que, anote-se, é inclusive prevista na 
Lei 9.784/99, que regula o processo ad-
ministrativo em âmbito da União Fede-
ral. In verbis: 

 Art. 2o. A Administração Pública obede-
cerá, dentre outros, aos princípios da le-
galidade, finalidade, motivação, razoabi-
lidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

 (...) Art. 50. Os atos administrativos deve-
rão ser motivados, com indicação dos fa-
tos e dos fundamentos jurídicos, quando:

 (...) II – imponham ou agravem deveres, 
encargos ou sanções;

 (...) § 1o. A motivação deve ser explícita, 
clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com funda-
mentos de anteriores pareceres, informa-
ções, decisões ou propostas, que, neste 
caso, serão parte integrante do ato. [ng]

ma, a observância aos requisitos 
inerentes à sua responsabilização 
por eventual irregularidade.

Não apenas idealmente, mas na 
prática, no mundo real, compe-
tirá ao regulador a identificação 
comprovada do agente responsá-
vel, de sua culpabilidade, talhan-
do as circunstâncias diretas e/ou 
indiretas que o levaram à referida 
conclusão, revelando a sua gêne-
se (motivação) – tudo de forma a 
circunscrever com perfeição a ma-
terialidade do delito e, no tocan-
te à sua autoria, a propiciar um 
PAS adequado, principalmente, 
aos princípios constitucionais da 
ampla defesa e contraditório e do 
devido processo legal. 

A lição de Celso Antônio Bandeira 
de Mello20 é muito bem-vinda para 
reforçar esse entendimento, qual 
seja, de que a acusação sem a de-
monstração do nexo padece de in-
curável vício de falta de motivação: 

20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p. 385-386.

[...] Não se confunde o moti-
vo do ato administrativo com a 
“motivação” feita pela autorida-
de administrativa. A motivação 
integra “formalização” do ato, 
sendo um requisito formalístico 
dele. É a exposição dos motivos, 
a fundamentação na qual são 
enunciados (a) a regra do Direito 
habilitante, (b) os fatos em que o 
agente se estribou para decidir e, 
muitas vezes, obrigatoriamente, 
(c) a enunciação da relação de 
pertinência lógica entre os fatos 
ocorridos e o ato praticado. Não 
basta, pois, em uma imensa varie-
dade de hipóteses, apenas aludir 
ao dispositivo legal que o agen-
te tomou como base para editar 
o ato. [...] Há de se entender que 
as razões expostas, em princípio, 
exigem mais do que a simples 
enunciação ulterior das razões 
que o estribaram, vez que para 
ciência a posteriori bastaria o su-
pedâneo fornecido pelos incisos 
XXXIII e XXXIV, “b”, do art. 
5º, segundo os quais, e respecti-
vamente, é garantido aos admi-
nistrados o direito de receber dos 
órgãos públicos “informações 

A defesa intransigente da 
responsabilidade subjetiva 
do agente, inspirada no princípio da 

pessoalidade da pena, é medida coerente 

em qualquer situação acusatória.
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de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral” e 
obter “certidões em repartições 
públicas, para a defesa de direitos 
e esclarecimentos de situações de 
interesse pessoal” [...].

Do eventual excesso  
não punível

Além do que se disse quanto à exi-
gência de demonstração do nexo 
de causalidade, importa deixar 
claro que, muito embora o DL 
73/66, com a redação que recebeu 
da LC 126/07, tenha permitido a 
imputação de responsabilidade ao 
agente responsável, a análise desse 
radical implica a necessária ob-
servância da benignidade de sua 
conduta, de forma a não se psico-
grafar para a pessoa física respon-
sabilidades oriundas de compor-
tamentos regulares ou irregulares 
adotados pela pessoa jurídica que, 
como há muito já dizia Pontes de 
Miranda em relação ao mandato, 
é presentada por ele21.

Quer se dizer com isso que, na 
condição de diretor da compa-
nhia ou mesmo em qualquer nível 
de colaboração, é indiscutível que 
o propósito maior do executivo/

21 Verbis: “Observe-se que na comparência 
da parte por um órgão não se trata de 
representação, mas de presentação. O 
órgão presenta a pessoa jurídica: os atos 
processuais do órgão são atos dela, e não 
do representante. De modo que há a 
presentação (de direito material) e a re-
presentação processual, necessariamente 
sem atuação em causa própria: o órgão 
presenta, materialmente; e, processual-
mente, também representa.” (Pontes de 
Miranda, Francisco Cavalcanti. Tratado 
das A ções. Atualizado por Vilson Ro-
drigues Alves. Tomo I. 1ª edição. São 
Paulo: Bookseller, 1998. p. 269). 

funcionário é a preservação dos 
interesses da empresa em que tra-
balha, o que é apreendido de acor-
do com os vetores institucionais e 
estratégicos colhidos em sua alta 
administração, de forma que não 
se pode puni-lo por condutas que, 
dentro da universalidade empre-
sarial, mostram-se compatíveis 
com o seu mister ou orientação 
profissional, mas apenas por 
aquelas que indiscutivelmente se 
apresentam de encontro aos obje-
tivos sociais da companhia.

Essa premissa faz toda a diferença 
quando se pretende identificar o 
responsável por suposta infração 
cometida, pois não será outro do 
que senão a própria pessoa jurí-
dica, em casos nos quais se possa 
inferir que o agente agiu no estri-
to e pleno exercício de suas atri-
buições, sem resvalar em qualquer 
ilícito corporativo.

Mutatis mutandi, seria isso uma 
espécie de exercício regular de 
direito, hipótese de antijuridi-
cidade prevista no artigo 188, 
inciso I, do Código Civil (CC)22, 
cuja explicação doutrinária per-
mite um maior entendimento da 
opinião que se dá nesta oportu-
nidade. Vejamos, por todos, Gus-
tavo Tepedino23: “O dano causa-
do sem violação ao direito é um 
dano justo, e como tal, não serve 
de elemento ao ato ilícito e não 

22 In verbis: “Art. 188. Não constituem 
atos ilícitos: I – os praticados em legíti-
ma defesa ou no exercício regular de um 
direito reconhecido.” (grifo nosso)

23 TEPEDINO, Gustavo. Código Civil 
Interpretado Conforme a Constituição 
da República, Volume I, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p. 344-345.

pode gerar o dever de indenizar. 
À noção de exercício regular do 
direito opõe-se o exercício abusi-
vo ou abuso do direito.” [ng] 

É válido ponderar que esse ar-
gumento se assemelha ao regi-
me punitivo preconizado na Lei 
9.605/9824, que imputa à compa-
nhia a responsabilização por atos 
considerados irregulares, prati-
cados por seus prepostos no inte-
resse ou benefício da sua entidade. 
In verbis:

24 Que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

Ponto de Vista
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Art. 3º. As pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativa, 
civil e penalmente conforme o dis-
posto nesta Lei, nos casos em que 
a infração seja cometida por deci-
são de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão cole-
giado, no interesse ou benefício da 
sua entidade.

Parágrafo único. A responsabili-
dade das pessoas jurídicas não ex-
clui a das pessoas físicas, autoras, 
coautoras ou partícipes do mes-
mo fato. [ng] 

Além do que, por se tratar de car-
go pertencente a órgão de admi-
nistração da sociedade anônima, 
portanto regido fundamental-

mente pela Lei 6.404/76, não se 
pode deixar de negritar a teleo-
logia desse diploma legal quanto 
à responsabilização dos seus ad-
ministradores, que eleva à requi-
sito de culpabilidade a necessária 
demonstração de que os atos não 
tenham sido praticados de boa-fé 
e visando ao interesse da compa-
nhia. Veja-se o artigo 15925, pará-
grafo 6o, in verbis:

Art. 159. Compete à companhia, 
mediante prévia deliberação da 
assembleia geral, a ação de res-

25 Citado, inclusive, no mencionado Pa-
recer de Orientação da PF-Susep de no 
11/07 (vide § 2o da segunda folha deste).

ponsabilidade civil contra o ad-
ministrador, pelos prejuízos cau-
sados ao seu patrimônio.

(...) § 6º O juiz poderá reconhe-
cer a exclusão da responsabilida-
de do administrador, se conven-
cido de que este agiu de boa-fé e 
visando ao interesse da compa-
nhia. [ng] 

Neste exato sentido, por todos, 
serve a opinião de Alfredo Sérgio 
Lazzareschi Neto26, que inclusive 
enquadra situação regulatória, 
em berço da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM), seme-
lhante ao caso aqui tratado do 
mercado de seguros privados: 

O § 6º cuida da hipótese de ex-
cludente de responsabilidade. Ou 
seja, o juiz reconhece que o ad-
ministrador agiu em violação dos 
seus deveres, mas exclui o dever 
de indenizar por estar convencido 
de que o administrador agiu de 
boa-fé e visando ao interesse da 
companhia. Para a aplicação do 
preceito é indispensável a presen-
ça de ambos os requisitos, isto é, o 
reconhecimento judicial de que o 
administrador agiu de boa-fé e vi-
sando ao interesse da companhia. 
A ausência de qualquer desses 
requisitos impede a exclusão do 
dever de indenizar. [...] Admite-se 
a aplicação por analogia do § 6º 
para eximir o administrador de 
responsabilidade disciplinar no 
âmbito da CVM (Colegiado da 
CVM, IA CVM 31/00, voto do 
Diretor Luiz Antonio de Sampaio 
Campos, J. 10.7.2003) [ng] 

26 Lei das Sociedades por A ções Anotada. 
São Paulo: Ed.Renovar. 3ª Edição. 2010. 
p. 412 e 413. 
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Essa ratio combina, até mesmo, 
com a própria Resolução CNSP 
nº 243/11, cuja orientação exige a 
comprovação do dolo, para fins 
de punição do acusado27, o que 
reforça ainda mais a necessidade 
de apuração da sua conduta nos 
quesitos de boa-fé e interesse da 
sociedade, sob pena de se desar-
rumar o próprio arquétipo nor-

27 In verbis:

 Art. 2º. A prática das infrações previstas 
nesta Resolução sujeitará a pessoa natu-
ral ou jurídica responsável às seguintes 
sanções administrativas:

 (...) § 4º. Não comprovado o dolo, o 
órgão encarregado pelo julgamento 
dos processos sancionadores no âmbito 
da Susep, considerando a gravidade da 
infração e os antecedentes do infrator, 
poderá deixar de aplicar sanção previs-
ta nesta Resolução quando, a seu juízo, 
concluir que uma recomendação ao 
agente supervisionado seja suficiente 
ao atendimento dos objetivos da re-
gulação setorial, hipótese na qual dará 
ciência ao órgão que instaurou o proce-
dimento apuratório. [ng]

mativo desenhado pela decanta-
da norma. 

Seria inadmissível deixar o execu-
tivo da companhia incompreen-
dido dentro da trama empresa-
rial da qual faz parte, que impõe 
comportamentos e orientações 
tangíveis sob o ponto de vista 
obrigacional, mas intangíveis sob 
o ponto de vista de materialidade, 
dado o fato de que compõem o 
carma estratégico e cultural da em-
presa que integram, revelando-se 
como vetores elevados à máxima 
potência de observância, que se 
espraiam nos vértices da atividade 
empresarial como intrínsecas su-
gestões de conduta.

[...] 

Pois então, nestas breves linhas, 
concluo que a acusação do agente 
responsável no mercado de segu-
ros privados, pesado o DL 73/66 
e notabilizada a sua regulamenta-
ção infralegal aviada pela Resolu-
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ção CNSP nº 243/11, não escapa da 
necessária demonstração do nexo 
de causalidade da sua conduta 
com a irregularidade identificada 
e da inafastável verificação de ex-
cesso punível, permeado de dolo, 
com atos de má-fé e/ou desinte-
ressados dos objetivos sociais da 
companhia regulada.

Com a inobservância dessas pre-
missas, salvo melhor juízo, a pu-
nição do agente responsável estará 
caminhando ao lado da ilegalidade 
e bem próximo da injustiça.

É como penso. 
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