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ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS: PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS) DA CVM

Resumo

Neste trabalho é analisada a estrutura de monitoramento voluntária adotada pelas empresas
listadas no Brasil entre 2012 e 2017. Em suma, essas empresas podem adotar, além do
conselho de administração, os seguintes órgãos:  conselho fiscal,  comitê de auditoria,  os
dois  concomitantemente,  ou  nenhum  dos  dois.  Adicionalmente,  testou-se  a  eficácia  do
monitoramento  medindo  a  incidência  de  sanções  regulatórios  pelo  órgão  fiscalizador.
Apesar de crescer a adoção aos órgãos, cerca de 36% das empresas estudadas não adota
nenhum monitoramento voluntário.  A relação com as sanções indica confirmação de que
ambos são eficientes para proteção aos acionistas contra inconformidades cometidas pelos
gestores.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento do mercado de ações brasileiro foi notório desde o início do século

XXI. Em 2004, o volume negociado no mercado à vista foi de 273 bilhões de reais, o dobro
dos 135 bilhões de 2001. Em 2007 o montante negociado no mercado à vista rompeu a
barreira do trilhão, alcançando 1,1 trilhão de reais, mais que o dobro do que o ano anterior
(2006). Desde então, o crescimento desacelerou um pouco, mas ainda assim atingiu 1,8
trilhão de reais movimentados em 2016. (BM&FBOVESPA, 2017). A movimentação total do
mercado de ações brasileiro representava 11,42% do PIB em 2001, chegou ao pico dos
44,09%  em  2007,  fechou  2010  em  41,24%  e  reduziu  para  29,47%  em  2016.
(BM&FBOVESPA,  2017;  IBGE,  2017).  Isso demonstra  que a  relevância  do mercado de
ações na economia brasileira cresceu desde o início do século.

Esse desenvolvimento ocorreu simultaneamente a um movimento de preocupação
com práticas de governança corporativa. Isso porque, em um mercado emergente como o
Brasil,  caracterizado  pela  fraca  proteção  ao  acionista  minoritário,  concentração  de
propriedade e controle familiar, o risco de ocorrer expropriação dos acionistas minoritários é
iminente.  Assim,  a legislação  brasileira  prevê a possibilidade de instalação do conselho
fiscal  e  do  comitê  de  auditoria  que  são  dois  órgãos  monitoramento  sobre  a  gestão da
empresa.  Atualmente,  a  instalação  desses  dois  órgãos  não  é  obrigatória,  salvas  as
seguintes exceções: instituições financeiras e companhias de seguro (obrigadas a ter comitê
de auditoria); e empresas brasileiras com emissão de American Depositary Receipts (ADR).
Neste último caso, a obrigatoriedade vem por conta da lei Sarbanes-Oxley (SOX), que exige
a implantação do comitê ou a adaptação do conselho fiscal para atender seus requisitos. 

O fato de não ser obrigatório para grande parte do mercado faz com que a adoção
desses órgãos varie de uma empresa para outra. Muitas delas não adotam nenhum deles
(Procianoy & Decourt, 2012; KPMG, 2017). Entre 2004 e 2009 houve um aumento de 30%
para 50% na adoção ao conselho fiscal entre as empresas (Procianoy & Decourt, 2012). Já
nos últimos anos (2014 a 2016) notou-se um pequeno crescimento na instalação do comitê
de auditoria (KPMG, 2017). As diferentes possibilidades de instalação desses órgãos e as
possíveis combinações entre eles dá origem ao que é chamado neste trabalho de “estrutura
de monitoramento”. Essa nomenclatura foi utilizada porque suas atribuições de fiscalização
e controle remetem à função de monitoramento sobre os gestores fundamentada na teoria
de agência  e na literatura de governança corporativa.  A saber,  as empresas brasileiras
podem optar por: (a) conselho fiscal temporário; (b) conselho fiscal permanente; (c) comitê
de  auditoria;  (d)  conselho  fiscal  temporário  e  comitê  de  auditoria;  (e)  conselho  fiscal
permanente e comitê de auditoria; (f) conselho fiscal adaptado; ou (g) nenhum.

Baioco e Almeida (2017) testaram a influência desses diferentes arranjos sobre a
qualidade dos lucros das empresas e encontraram diferenças entre eles. Outros trabalhos já
demonstraram que o conselho fiscal impacta positivamente sobre desempenho financeiro,
redução  de  custo  de  dívida,  e  redução  do  gerenciamento  de  resultados  (Trapp,  2009;
Procianoy & Decourt, 2012). Considerando isso e as atribuições desses órgãos, presume-se
que empresas com estrutura de monitoramento instalada incorram em menos infrações e,
portanto, menos incidência de sanções administrativas dos órgãos reguladores. No Brasil, a
Comissão de Valores Mobiliário (CVM) é o ente fiscalizador, responsável por impor punições
e restrições aos agentes que violarem as leis e normas que regulam o mercado brasileiro.
Para isso, a CVM possui o poder de instalar processos administrativos sancionadores (PAS)
com a finalidade de investigar e punir violações das regras de mercado. Considerando o
exposto,  formula-se  a  seguinte  questão-problema  de  pesquisa:  qual  a  estrutura  de
monitoramento das empresas brasileiras e qual sua relação com os PAS? Assim, os
objetivos desta pesquisa são: fornecer um panorama geral da estrutura de monitoramento
adotado pelas empresas brasileiras e identificar se há relação com a redução da incidência
de PAS.

O estado da arte das pesquisas  sobre o conselho fiscal  brasileiro e o comitê de
auditoria  revela que esse é um tema ainda pouco explorado por  pesquisadores.  Alguns
estudos detiveram-se em analisar as atribuições desses órgãos por meio de análise de seus
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estatutos, bem como verificar o grau de aderência destes às boas práticas de governança e
legislação, quando aplicável (Escuder & Miashiro, 2006; Almeida, 2008; Furuta & Santos,
2010;  e Tinoco,  Escuder & Yoshitake,  2011).  Os estudos mais próximos deste presente
artigo são os seguintes:  Trapp (2009);  Procianoy e Decourt  (2012);  e Baioco e Almeida
(2012). A tese doutoral de Trapp (2009) explorou o impacto do conselho fiscal e diferentes
características internas desse órgão sobre a prática de gerenciamento de resultados nos
reportes contábeis. O artigo de Procianoy e Decourt (2012) explorou o impacto da adoção
do conselho fiscal sobre aspectos de desempenho financeiro, gerenciamento de resultados,
custo de dívida, risco de capital e outros. E, por fim, Baioco e Almeida (2017) exploraram o
impacto das possíveis combinações entre conselho fiscal e/ou comitê de auditoria sobre a
qualidade do lucro contábil das empresas brasileiras.

O presente estudo se diferencia dos demais por fornecer um panorama geral  da
evolução da estrutura de monitoramento das empresas ao longo do tempo e também por
abordar a relação com os PAS. Investidores poderão compreender melhor os impactos da
presença  do  conselho  fiscal  e  do  comitê  de  auditoria  nas  empresas  e  exercer  sua
preferência ou influência sobre elas. Adicionalmente,  este estudo ajuda as empresas, na
figura de seus controladores, a refletir sobre as melhores estruturas de governança para
proporcionar mais segurança aos acionistas e atrair mais investimentos.

Este artigo está organizado da seguinte forma:  revisão da literatura, metodologia de
pesquisa, apresentação dos resultados, limitações de pesquisa e conclusões.

2. REVISÃO DE LITERATURA
Buscou-se neste tópico o arcabouço teórico sobre os itens que serão relacionados

na  pesquisa,  quais  sejam:  conselho  fiscal,  comitê  de  auditoria,  CVM  e  processos
administrativos sancionadores. 

2.1 Conselho Fiscal
O conselho fiscal, apesar de ser um órgão obrigatório para as Sociedades Anônimas

(SA), não precisa, necessariamente, estar em funcionamento (instalado). Isso porque o que
fica estabelecido na Lei é que seu funcionamento será disposto no estatuto da empresa,
podendo  ser  permanente  ou  temporário.  (LEI  6.404/1976,  art.  161).  Assim,  na  prática,
mesmo que a legislação o chame de obrigatório,  o que se tem é um órgão de adesão
voluntária.  Quando  não  for  permanente,  só  será  instalado  se  houver  solicitação  dos
acionistas na Assembleia Geral Ordinária (AGO). Nesses casos, seu funcionamento será de
1  (um)  ano,  até  a  próxima  AGO  e  caso  não  seja  instalado  novamente,  cessa  o  seu
funcionamento naquele período.

Para instalação do conselho fiscal temporário é preciso que os acionistas solicitantes
representem no mínimo 10% das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a
voto.  (LEI  6.404/1976,  art.  161,  §2º).  Isso  faz  do  conselho  fiscal  uma alternativa  como
proteção ao acionista minoritário contra ações dos acionistas controladores. Aliado a isso
está o fato de que na descrição das competências do conselho fiscal, a Lei estabelece que a
fiscalização  dos  atos  dos  administradores,  a  denúncia  (quando  couber)  e  quaisquer
solicitações de esclarecimentos ou informações relativas às suas atribuições deverão ser
realizadas  “por  qualquer  de  seus  membros”.  (LEI  6.404/1976,  art.  163,  I,  IV  e  §2º).  O
impacto dessas declarações é que o conselho fiscal não é apenas um órgão colegiado,
onde bastaria aos que detém o controle da companhia eleger a maioria para sempre vencer
nas decisões.  Pelo contrário,  os membros do conselho fiscal  gozam de autoridade para
solicitar  esclarecimentos,  fiscalizar  ações e reportar  irregularidades por eles constatadas
individualmente.

Some-se a  isso a  regra  de eleição  de membros  do conselho  fiscal  que  diz  que
“titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de
eleger,  em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente”;  e ainda: “igual
direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por
cento) ou mais das ações com direito a voto”. (LEI 6.404/1976, art. 161, §4º, alínea a). Esse
dispositivo, primeiro, é uma forma de mitigar o efeito do desalinhamento entre direito de
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fluxo de caixa e poder, que ocorre em função das ações preferenciais. Segundo, fornece
aos  minoritários  uma  poderosa  ferramenta  de  monitoramento  contra  expropriação  dos
controladores. Algo relevante para o contexto brasileiro em função da possibilidade de ação
individualizada, mesmo que os demais membros elejam a maioria.

O artigo  161 ainda estabelece outras regras de composição e funcionamento  do
conselho fiscal, quais sejam: 

 Mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) membros, acionistas ou não, eleitos
pela AGO e com igual número de suplentes (§1º);

 O  pedido  de  funcionamento  (quando  não  for  permanente)  poderá  ser
formulado  em  qualquer  AGO,  mesmo  que  a  matéria  não  conste  na
convocação (§3º); 

 O mandato dos membros do conselho fiscal (e dos suplentes) vai da data da
assembleia  de  sua  eleição  até  a  assembleia-geral  seguinte,  com
possibilidade de reeleição (§6º); e

 A função de membro do conselho fiscal é indelegável (§7º).
A despeito desse potencial para o bom monitoramento, existem críticas tecidas com

relação ao conselho fiscal. O poeta português, Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e
1935, fez uma crítica à forma como os conselhos fiscais eram investidos em sua época
(Peleias & Santos, 2010). O seguinte trecho foi retirado de uma reedição e organização do
seu  texto  original:  “Em  resumo:  o  melhor  fiscal  dos  atos  de  alguém  é  um  amigo
incompetente”. (Pessoa, 2007). O poeta se referiu à prática de indicar para o exercício de
conselheiro fiscal pessoas não capacitadas para exercer o cargo e sem independência ao
gestor  como  sendo  uma  “comédia  sem  graça”.  Outros  autores  fazem  coro  à  Pessoa
indicando  que  esse  é  um mau  costume ainda  presente  em  nossos  tempos  (Peleias  &
Santos, 2010).

Com relação a isso a Lei 6.404/1976 estabeleceu requisitos a serem preenchidos
para ocupação do cargo de conselheiro fiscal, conforme consta no caput do artigo 162:

 Ser natural e residente no Brasil;
 Possuir diploma em curso universitário (qualquer área) ou ter exercido pelo

menos por 3 (três) anos cargo de administrador de empresa ou conselheiro
fiscal.

Adicionalmente, é proibida a participação no conselho fiscal de membros de órgãos
de administração e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo
grupo, bem como cônjuge ou parente até terceiro grau do administrador da companhia, além
das proibições gerais do artigo 147. (LEI 6.404/1976, art. 162, §2º). 

Além das atribuições de fiscalizar os atos dos administradores e denunciar  erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, os conselheiros fiscais também deverão opinar sobre
propostas da administração de modificação do capital  social,  emissão de debêntures ou
bônus  de  subscrição,  planos  de  investimento  ou  orçamentos  de  capital,  distribuição  de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. (LEI 6.4.04, art. 163, III). Ressalta-
se aqui que a condição dos conselheiros é apenas de opinar e não de interferir nos atos da
gestão. Os efeitos disso aparecem na pesquisa de Procianoy e Decourt (2012), onde não
houve diferença significativa entre as empresas com e sem conselho fiscal na distribuição
de dividendos, por exemplo.

Outras atribuições do conselho fiscal trazidas no artigo 163, além das já citadas, são:
 Opinar  sobre  o  relatório  anual  da  administração,  fazendo  constar  do  seu

parecer as informações complementares que julgar  necessárias ou úteis à
deliberação da assembleia-geral (inciso II);

 Convocar  a  assembleia-geral  ordinária,  se  os  órgãos  da  administração
retardarem por  mais de 1 (um) mês essa convocação,  e a extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das
assembleias as matérias que considerarem necessárias (inciso V);

 Analisar,  ao  menos trimestralmente,  o balancete  e  demais  demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela companhia (inciso VI);
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 Examinar  as  demonstrações  financeiras  do  exercício  social  e  sobre  elas
opinar (inciso VII); e

 Solicitar  esclarecimentos  e  apuração  de  fatos  específicos  aos  auditores
externos (§4º).

 Em resumo, o conselho fiscal é um órgão independente aos administradores, sujeito
diretamente aos acionistas e responsável  por fiscalizar seus atos, auxiliando para que a
empresa não saia da legalidade e não se desvie dos interesses de seus proprietários. Em
seguida aborda-se o comitê de auditoria em comparação ao conselho fiscal.

2.2 Comitê de Auditoria versus Conselho Fiscal
Diferente do conselho fiscal, o comitê de auditoria pode ser instalado e composto por

membros do conselho de administração e a ele se reporta. A instrução normativa ICVM nº
480  de  dezembro  de  2009  possibilita  que  empresas  que  adotam  comitê  de  auditoria
estatutário (CAE) seguindo seus critérios podem aumentar o prazo de rodízio de auditoria de
5 par a 10 anos. As competências essenciais do comitê de auditoria são auxiliar o conselho
de  administração  “no  monitoramento  e  controle  da  qualidade  das  demonstrações
financeiras, nos controles internos, no gerenciamento de riscos e compliance...” (Grupo de
trabalho  interagentes,  2016,  p.49).  Quanto  a  isso,  comitê  de auditoria  e  conselho  fiscal
possuem funções distintas em sua forma, porém almejam a mesma meta sobre a qualidade
das informações contábeis. (Costa, 2006)

O código brasileiro de governança corporativa (CBGC), recentemente adotado pela
CVM, recomenda que o órgão seja formado em sua maioria por membros independentes e
que haja na coordenação um conselheiro independente (Grupo de trabalho interagentes,
2016).  Além  disso,  é  preciso  que  ao  menos  um  dos  membros  independentes  possua
experiência comprovada na área contábil-societária, de controles internos, financeira e de
auditoria, de forma cumulativa (Grupo de trabalho interagentes, 2016).  Nesse aspecto, os
requisitos técnicos para preenchimento da vaga no comitê de auditoria são mais rigorosos
do que os do conselho fiscal, contudo, isso não é obrigatório. As atribuições do comitê de
auditoria são mais voltadas às demonstrações financeiras, enquanto que o conselho fiscal
possui atribuições mais abrangentes (Peleias & Santos, 2010). Outra diferença importante é
que o comitê de auditoria não se restringe à emitir opiniões, mas contrata auditores externos
e delibera sobre sua remuneração, supervisiona seus trabalhos e intermedia situações entre
auditoria e conselho de administração. (Peleias & Santos, 2010). Enquanto que o conselho
fiscal só pode opinar, mas sem interferir na decisão do conselho de administração.

Assim,  acredita-se  que  o  comitê  de  auditoria  é  um  importante  órgão  de
monitoramento,  visto  que  permeia  áreas  como  controles  internos  e  compliance.  Outra
atribuição interessante desse órgão é a gestão de ferramentas para receber denúncias com
relação à contabilidade,  controles internos e auditoria.  (Peleias & Santos, 2010). Função
semelhante  à  encontrada  nas  atribuições  do  conselho  fiscal,  já  que  a  Lei  6.404/1976
determina que este deve denunciar erros, fraudes ou crimes. (Peleias & Santos, 2010). 

Além  das  empresas  reguladas  pelo  BACEN,  outro  caso  de  obrigatoriedade  na
adoção do comitê de auditoria é o das empresas com emissão de ADR. Entretanto, o órgão
regulador americano permitiu que o conselho fiscal das empresas brasileiras exercesse as
funções de comitê de auditoria. A condição para isso é que o conselho fiscal seja adaptado
para  atender  às  exigências  da  SOX.  Desde  então  surgiu  o  que  tem sido  chamado  de
Conselho Fiscal Adaptado.

Esse  órgão  híbrido  consiste  em  um  conselho  fiscal  conforme os  parâmetros  da
legislação brasileira com acréscimo de atribuições e requisitos específicos da Lei SOX para
os comitês de auditoria. Como várias empresas brasileiras listadas nos EUA já possuíam o
conselho  fiscal  permanente,  constituir  mais  um  comitê  de  auditoria  implicaria  em  um
considerável  aumento  de custos.  O quadro abaixo  estabelece  uma síntese comparativa
entre comitê de auditoria e conselho fiscal:

Aspecto/
Órgão

Comitê de Auditoria 
SOX

Conselho Fiscal
Lei das S.A.

COMPOSIÇÃO E REQUISITOS PESSOAIS
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Natureza Comitê  estabelecido  e  composto  por
membros  do  Conselho  de
Administração

Órgão  técnico/consultivo  e  de
fiscalização da própria empresa.

Composição No  mínimo  três  membros
independentes,  necessariamente
integrantes  do  Conselho  de
Administração.

Mínimo de três e máximo de cinco
membros,  acionistas  ou  não,
eleitos pela Assembleia Geral.

Qualificação Pelo  menos  um  dos  membros  deve
ser  identificado  como  especialista
contábil-financeiro.

Exige-se  que  o  membro  tenha
formação  universitária,  ou  que
tenha exercido, no mínimo por três
anos, o cargo de administrador de
empresa ou conselheiro fiscal.

Constituição Membros  do  Conselho  de
Administração,  desde  que  atendam
aos quesitos de independência.

Os titulares de ações preferenciais
sem direito de voto ou com direito
restrito podem eleger ao menos um
membro do conselho.  Igual  direito
cabe  aos  minoritários  que
representam  ao  menos  10%  das
ações com direito a voto.

FUNCIONAMENTO
Funcionam. Por tempo indeterminado. Eleitos pela Assembleia Geral com

mandato  até  a  próxima AGO que
se realizar  após sua eleição,  com
possibilidade de reeleição.

COMPETÊNCIAS
Competência
s

- Assistir o Board of directors em suas
responsabilidades de fiscalização dos
atos  da  diretoria  relacionados  com
elaboração  e  a  qualidade  das
demonstrações financeiras.
-  Contratar,  definir  a  remuneração,
discutir  e  supervisionar  os  trabalhos
dos  auditores  independentes,  bem
como a análise de qualquer desacordo
entre  a  administração e os  auditores
independentes.
-  Criar  procedimentos  para  receber,
processar e lidar com reclamações ou
denúncias,  anônimas  ou  não,
relacionadas  com  os  trabalhos  de
auditoria.
- Contratar consultores independentes.
- Determinar os recursos necessários
que  devem  ser  aprovados  pela
companhia  para  arcar  com  as
despesas  com  os  auditores  e
consultores independentes.

-  Fiscalizar  os  atos  dos
administradores;  opinar  sobre  o
relatório anual da administração.
-  Opinar  sobre  as  propostas  dos
órgãos  da  administração  a  serem
submetidas  à  Assembleia  Geral,
relativas a determinadas matérias.
-  Denunciar  os  erros,  fraudes  ou
crimes  que  descobrirem e  sugerir
providências úteis à companhia.
-  Examinar  as  demonstrações
financeiras e sobre elas opinar.
-  Solicitar  informações  aos
auditores independentes.
-  Convocar  AGO  em  casos  de
omissão dos órgãos competentes e
a  AGE  em  casos  graves  ou
urgentes.

Quadro 1: Comparativo entre comitê de auditoria e conselho fiscal
Fonte:  Adaptado por  Costa (2006)  da publicação da Price Waterhouse Coopers –  Comitê  de
Auditoria no   Brasil. Melhores Práticas de Governança Corporativa – 2005.

2.3 A CVM e os Processos Administrativos Sancionadores (PAS)
Antes de tratar dos processos administrativos sancionadores convém tratar do órgão

que  aplica  as  sanções,  a  CVM.  Esse  órgão  é  uma  autarquia  do  governo  federal,
independente, com orçamento próprio, criada pela Lei 6.385/1976 com o objetivo de ser o
órgão regulador do mercado mobiliário brasileiro. O § 3º do artigo 1º dessa Lei atribui à CVM
a responsabilidade  de elaboração  de normas para a  regulação  do mercado.  Em suma,
pode-se  dizer  que  a  referida  lei  instituiu  a  CVM  para  cumprir  suas  atribuições  com  a
finalidade de: 
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 Desenvolvimento do mercado. (Lei 6.385/76, art. 4º, incisos I e II); 
 Eficiência e funcionamento do mercado (Lei 6.385/76, art. 4º, incisos III, VII e

VIII); 
 Proteção dos investidores (Lei 6.385/76, art. 4º, incisos IV e V);
 Acesso à informação adequada  (Lei  6.385/76,  art.  4º,  inciso  VI,  e  art.  8º,

incisos I e II); e 
 Fiscalização e punição (Lei 6.385/76, art. 8º, incisos III e V, e art. 11).

Dentre as ameaças das quais a CVM deve proteger o investidor, destaca-se a alínea
‘b’, do inciso IV, do artigo 4º, da referida Lei: “atos ilegais de administradores e acionistas
controladores  das  companhias  abertas”.  Isso  demonstra  que  o  conflito  de  interesses
principal-principal (PP) é tão latente no país que a Lei que origina o órgão regulador, datada
dos anos 70, já trazia a preocupação sobre a expropriação do acionista minoritário. Isso
corrobora com Young et  al.  (2008) a respeito da relação entre estrutura de propriedade
concentrada e conflitos de interesse PP em países emergentes.

A competência da CVM que mais interessa para este trabalho é a de fiscalização e
punição. O artigo 8º, incisos III e V da Lei 6.385/1976 atribuem-na à responsabilidade por
fiscalizar permanentemente as atividades e serviços no mercado mobiliário,  bem como a
veiculação de informações relativas ao mercado e fiscalizar e inspecionar as companhias
abertas. A Lei ainda determina que se dê prioridade na fiscalização das companhias que
não apresentam lucros no balanço ou que não estejam pagando os dividendos obrigatórios.
Quanto à punição, o artigo 11 traz em seus incisos as penalidades que a CVM pode impor
aos infratores. Dentre elas estão: advertência, multa, inabilitações temporárias, suspensão
da autorização ou registro, etc. O referido artigo também define o escopo da fiscalização da
CVM ao dispor que esta poderá impor penalidades aos infratores da Lei 6.385/1976, da Lei
6.404/1976, de suas resoluções e de outras normas legais alinhadas à sua competência
fiscalizatória. Destaca-se do artigo 11 a possibilidade de punir com inabilitação temporária
administrador ou conselheiro fiscal  de companhias abertas (LEI 6.385/1976,  art.  11,  IV).
Esse  é  o  ensejo  desta  pesquisa,  pois  parte-se  do  pressuposto  que  punições  a
administradores demonstram que os arranjos  de monitoramento da empresa não deram
conta de mantê-los alinhados aos acionistas e dentro da legalidade.

A Lei  ainda estabelece uma interação entre o artigo 11 e o artigo 9º,  em que é
previsto  que  a  CVM  poderá  “apurar,  mediante  processo  administrativo,  atos  ilegais  e
práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas...”. (LEI 6.385/1976, art. 9º, V). Esse processo poderá ser precedido de
investigação, sendo assegurado o sigilo necessário ao esclarecimento dos ocorridos. (LEI
6.385/1976, art. 9º, §2º). Entretanto, o processo administrativo poderá ser interrompido em
qualquer fase que anteceda a decisão de primeira instância, por decisão da CVM, quando,
visando o interesse público, o investigado assinar termo de compromisso. (LEI 6.385/1976,
art. 11, §5º). Esse termo visa que o investigado cesse a prática considerada ilícita pela CVM
e corrija irregularidades apontadas, incluindo indenização de prejuízos (LEI 6.385/1976, art.
11, §5º, I e II).

O  rito  dos  processos  administrativos  sancionadores  previstos  no  artigo  9º  é
determinado  pela  Deliberação  CVM  538/2008  e,  de  forma  geral  e  resumida  segue  as
seguintes  etapas:  o  inquérito  administrativo  tem  90  dias  para  ser  concluído  após  ser
instaurado  pela  superintendência  geral  (com possibilidade  de  prorrogação)  e  resulta  no
termo  de  acusação  ou  no  arquivamento  do  processo  (no  caso  de  ausência  de  provas
suficientes). Após a conclusão do inquérito é instaurado o processo administrativo, dando ao
acusado  30  dias  após  a  intimação  para  apresentar  sua  defesa.  O  processo  pode  ser
suspenso  caso  a  defesa  apresente  termo  de  compromisso  e  a  CVM  o  aceite.  Caso
contrário, o processo termina com julgamento pelo Colegiado em sessão pública.

Diante  desse  aparato  regulatório,  entende-se  que  condenações  em  processos
sancionadores são um indício de que os arranjos de governança adotados na empresa não
são suficientes para o monitoramento dos administradores. Pressupõe-se que uma empresa
menos provida de monitoramento possui maiores probabilidades de manifestar conflitos de
interesse em forma de PAS, por exemplo.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 Critérios de Seleção das Empresas
Foram  analisadas  as  estruturas  de  monitoramento  das  S.As  listadas  na

BM&FBOVESPA na data base de dezembro de 2017. A análise compreendeu a evolução
histórica dessas empresas do ano de 2012 até 2017 tendo sido suas informações extraídas
dos formulários de referência (FR) disponibilizados no site da BM&FBOVESPA. Na referida
data base, 444 empresas encontravam-se relacionadas no site da instituição. Dessas, foram
excluídas da amostra: 8 de listagem BDR; 71 que não possuíam ativos no mercado à vista;
e  4  cujas  informações  dos  FR  não  estavam  disponíveis.  Assim,  a  amostra  final
compreendeu  361  empresas.  A  tabela  abaixo  resumo  o  processo  de  amostragem  das
empresas:

DESCRIÇÃO/CRITÉRIO EMPRESAS

Empresas listadas (dezembro/2017) 444

BDR's -8

Nenhum ativos listado no mercado à vista -71

Sem informação disponível na BM&BOVESPA -4

TOTAL GERAL 361  
Tabela 1: Seleção da amostra de empresas

Fonte: elaborado pelo autor

3.2 Critérios da Amostra de Processos Administrativos Sancionadores (PAS)
Para chegar até a amostra final do estudo partiu-se dos PAS julgados nos períodos

de 2014 a 2017, divulgados no site da CVM. Este período abrangeu a população de 180
processos  julgados.  Depois  da  análise  de  cada  processo,  62  foram  excluídos  por  não
apresentarem vínculo direto com S.A de capital aberto; 12 foram excluídos por que sua data
de início era anterior a 2012; outros 17 foram excluídos porque mesmo após o filtro dos
primeiros critérios,  não foi  possível  identificar  a respectiva empresa acusada;  e 8 foram
excluídos porque não havia informações disponíveis sobre a respectiva empresa. Assim, a
amostra final foi de 81 processos, conforme tabela abaixo:

Processos julgados 180

Sem vínculo direto -62

Início antes de 2012 -12

Não encontrados -17

Sem info empresa -8

Amostra final 81

Seleção de amostra de PAS

Tabela 2: Seleção de amostra de PAS
Fonte: elaborado pelo autor

Os 81 processos da amostra final foram atribuídos a cada empresa relacionada por
data de início do processo e não pela data de julgamento. Esse critério foi adotado sob a
justificativa de conferir maior precisão na análise. O argumento é que por vezes o PAS leva
um longo  período  até  ser  julgado.  Utilizar  a  data  de  início  do PAS permite  analisar  as
variáveis da empresa em período mais próximo ao cometimento das infrações. Conforme
mencionado, 12 processos que iniciaram antes de 2012 foram excluídos. Dessa forma, os
períodos dos processos ficaram assim distribuídos:
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Ano de início Processos Situação

2007 1 Fora de escopo

2009 4 Fora de escopo

2010 2 Fora de escopo

2011 5 Fora de escopo

2012 21 Amostra

2013 35 Amostra

2014 24 Amostra

2015 22 Amostra

2016 4 Amostra

Total Geral 118 -

Total Amostra 106 -

Não encontrados 17 -

Sem info empresa 8

Amostra final 81 -

Tabela 3: PAS por data inicial
Fonte: elaborado pelo autor

Para tornar mais claro o critério de vinculação do PAS às empresas que excluiu 62
processos da amostra detalhou-se a metodologia aplicada. Primeiramente, analisaram-se as
informações de “capa” dos PAS julgados dentro do período de busca mencionado (2014 à
2017). Essas informações são: número/código do processo; nome do processo (geralmente
o nome da principal  pessoa ou empresa envolvida);  data de julgamento;  e ementa (que
continha um pequeno resumo do assunto tratado e das decisões da CVM sobre o processo).

O propósito dessa primeira análise foi o de realizar uma triagem nos processos para
classifica-los. Logo nessa etapa já era possível identificar processos que não diziam respeito
à  S.As  de  capital  aberto  listadas  na  BM&FBOVESPA.  Por  exemplo:  o  processo
RJ2015/10699,  julgado em 07/03/2017,  tendo como ementa:  “Não submissão do auditor
independente ao Programa de Revisão Externa de Qualidade”. Neste caso, o processo foi
classificado como vinculado a “Outros”  e não vai  fazer  vínculo  com nenhuma das S.As
listadas, pois a sanção não era relacionada a nenhum dos clientes da firma em específico.
Porém,  nos  casos  em  que  a  firma  de  auditoria  recebeu  a  sanção,  mas  era  possível
identificar o trabalho e a empresa-cliente que originou tal sanção, o processo foi vinculado a
S.A  correspondente.  A  justificativa  para  isso  é  o  entendimento  de  que  o  órgão  de
monitoramento adotado pela empresa (Comitê de Auditoria ou Conselho Fiscal) poderia ter
prevenido tal  situação que eventualmente reflete negativamente para a empresa e seus
acionistas. Como exemplos, o processo RJ2014/12058, onde os auditores foram punidos
por terem emitido relatório sem ressalvas para a companhia Terminal Garagem Menezes
Côrtes SA, em que a CVM encontrou motivos para ressalvas; e o processo RJ2010/3695
que  puniu  os  auditores  pela  “inobservância  da  regra  da  rotatividade  dos  auditores
independente”.  Ora,  conselhos  fiscais  ou  comitês  de  auditoria  devidamente  capacitados
seriam capazes de prevenir  tal  situação e evitar tal  constrangimento.  Essa é a base da
argumentação  para  manter  processos  como  esses  vinculados  ao  cliente  da  firma  de
auditoria especificamente citado no corpo da sanção.

Outros casos foram prontamente classificados como vinculado a outros, quais sejam:
aqueles  em que a ementa e  o nome já deixavam claro  tratar-se de uma sanção a um
administrador  de  fundos  autônomo,  administradora  de  carteiras  ou  outros  tipos  de
intermediários  financeiros.  Como  exemplos  têm-se:  processo  RJ2015/7239  –  Lauten
Assessoria, onde a ementa deixa claro que o acusado pratica administração irregular de
carteiras de valores mobiliários.  Entretanto,  nem todos desse tipo foram classificados só
pela triagem. Alguns foram abertos para uma leitura mais cuidadosa para confirmar a não
ligação com alguma S.A. Esse procedimento foi feito para todos em que a ementa não foi
considerada suficiente.



11

A segunda etapa de análise foi uma leitura mais cuidadosa do extrato da sessão de
julgamento  do PAS e depois,  se  necessário,  da parte  inicial  do relatório.  Geralmente o
Objeto  e  os  Fatos.  Se  até  este  ponto  não  tiver  sido  possível  identificar  o  vínculo  dos
acusados com uma S.A, o processo era classificado como vinculado à “Outros”. O motivo
para adoção deste critério foi a prática percebida dos relatores em evidenciar qual o cargo
os  acusados  ocupavam  na  empresa  já  nesses  primeiros  tópicos  dos  processos.  Por
exemplo: o processo RJ2014/591 - GPC PARTICIPACOES S.A, traz no extrato da sessão
de julgamento,  no tópico onde é proferida a decisão sobre cada infração investigada,  a
qualificação de cada acusado, conforme os trechos: “1. Aplicar aos acusados Antônio [...],
na qualidade de acionistas da GPC...”; “2. Aplicar ao acusado Paulo [...] na qualidade de
membro  do  conselho  de  administração...”;  “4.  Aplicar  ao  acusado  Emílio  [...]  na
qualidade de diretor de relação com investidores...”. Grifo do autor.

Outro  exemplo  é  o  processo  RJ2014/10556  -  FORJAS  TAURUS  SA,  cuja
identificação não estava no extrato da sessão de julgamento, mas sim no tópico “Do Objeto
e da Origem” do relatório do processo administrativo, conforme trecho destacado: “Trata-se
de processo administrativo sancionador [...] para apurar a responsabilidade de Luis [...] e
Fernando [...],  na qualidade de acionistas e administradores da Forjas Taurus S.A...”.
Grifos do autor.

Por outro lado, aqueles processos em nome de pessoas físicas cuja leitura do extrato
da sessão de julgamento e do início do relatório do processo administrativo (geralmente
objeto, origem e fatos) não foram suficientes para vínculo a uma S.A, foram classificados
como “Outros”. Exemplo dessa situação é o processo 25/2010, julgado em 04/07/2017 sobre
uso de informação privilegiada na negociação de ações ordinárias de emissão da Aracruz
Celulose S.A., em que os acusados eram 6 (seis) pessoas físicas e uma empresa limitada
(LTDA) de administração de recursos. Nesse caso, não foi possível estabelecer o vínculo
pelos seguintes motivos: primeiro, no extrato da sessão de julgamento, no tópico onde a
decisão é exposta,  a pena de cada um dos acusados é dada sem mencionar  qual  sua
função ou ligação com a empresa. Depois, buscou-se a informação no corpo do relatório
administrativo, onde no primeiro tópico também é praxe relacionar as partes envolvidas e
suas relações.  O referido processo também não estabeleceu vínculo entre os acusados
nesse  trecho.  Assim,  foi  assumido  que  todos  os  acusados  são  “outros”  para  fins  de
classificação neste trabalho.

3.3 Análises e Métodos Empregados
Esta  pesquisa  tem  caráter  descritivo  e  exploratório,  visto  que  não  emprega

metodologias  econométricas  com  a  finalidade  de  estabelecer  relações  causais.  Foram
analisados  os  extratos  das  sessões  de  julgamento,  nos  tópicos  objeto  e  fatos  dos
processos,  de pelo  menos 118 PAS com as finalidades  de estabelecer  vínculo  com as
empresas. Também foram coletadas e analisadas as informações com respeito a existência
ou não de comitê de auditoria e conselho fiscal nas 361 empresas da amostra nos períodos
de 2012 a 2017. Formando um panorama e evolução das estruturas de monitoramento das
empresas neste período. As informações foram coletadas dos formulários de referência (FR)
disponíveis no sita da BM&FBOVESPA e CVM. A próxima seção traz os resultados, análises
e discussões.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Estrutura de Monitoramento das Empresas Brasileiras
Após a coleta das informações nos FRs, os dados foram compilados e tabulados

para uma melhor análise. Naturalmente, no ano de 2017 ocorreram 361 observações, pois
foi o ano de partida para seleção das empresas. Entretanto, nos anos anteriores o número
de observações é menor em função das datas de listagem das empresas. Ao todo, 2057
observações foram feitas de 2012 a 2017. Uma média de 343 observações por ano e com o
mínimo de 327 observações em 2012. 
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4.1.1 Monitoradas versus Não Monitoradas
Partindo-se do resultado mais abrangente, das 2057 observações, identificou-se que

em 64% (1309) dos casos algum órgão de monitoramento foi adotado, contra 36% (748) de
casos em que nenhum dos órgãos analisados neste trabalho foi identificado. Se considerada
a evolução histórica de 2012 a 2017,  não se encontra grandes variações. O número de
empresas monitoradas cresceu de 205 em 2012 para 232 em 2017,  mas o número de
empresas não monitoradas também cresceu de 122 em 2012 para 129 em 2017. Na análise
percentual, o monitoramento que era de 63% em 2012, teve seu ápice em 65% em 2014 e
chegou  em  2017  com  64%,  conforme  já  exposto.  A  tabela  abaixo  resume  essas
informações:
SITUAÇÃO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Total %
Monitoradas 205 63% 211 63% 222 65% 219 63% 220 63% 232 64% 1309 64%
Nenhum monitoramento 122 37% 124 37% 117 35% 126 37% 130 37% 129 36% 748 36%
TOTAIS 327 100% 335 100% 339 100% 345 100% 350 100% 361 100% 2057 100%

Tabela 4: Evolução de empresas monitoradas versus não monitoradas
Fonte: elaborado pelo autor

Apesar da maioria das empresas contarem com algum dos órgãos de monitoramento
analisados  neste  trabalho,  é  relevante  o  número  de  empresas  sem  nenhuma  dessas
estruturas. Em 2017 foram 129, contra 122 de 2012.

4.1.2 Análise Individual dos Organismos
A segunda análise  realizada diz  respeito a um panorama geral  da frequência  de

adoção de cada órgão individualmente,  sem considerar  o arranjo  entre eles.  Quanto ao
comitê  de  auditoria  é  confirmada  a  crescente  prevista  no  trabalho  da  KPMG  (2017).
Enquanto em 2012 esse órgão foi adotado por 87 (27%) empresas, em 2017 foi adotado por
125 (35%), apresentando um crescimento gradativo. Uma das justificativas pode estar no
aumento do ingresso de capital estrangeiro que, em 2016, representou cerca de 50% dos
volumes financeiros  no  mercado  à  vista.  Outra  explicação  pode  ser  a  homologação  da
instrução normativa da CVM adotando o código brasileiro de governança corporativa nos
moldes aplique ou explique, em que o comitê de auditoria é exigido. Já o conselho fiscal,
encontrado em 165 (50%) empresas em 2012, ficou entre 173 e 175 (49% e 52%) de 2013 a
2016  e  em  2017  saltou  para  181  (50%)  empresas.  Apesar  do  aumento  em  números
absolutos,  o  percentual  relativo  em 2017  é  os  mesmos 50% de 2012.  Esse percentual
coincide com o achado de Procianoy e Decourt (2012) para o ano de 2009, entretanto, não
dá continuidade a tendência de aumento identificada por esses autores. Um olhar sobre o
tipo de conselho fiscal instalado permitiu identificar o crescimento em números absolutos na
sua versão permanente, de 64 em 2012 para 77 em 2017. Já sua versão temporária ficou
estável no período. A tabela abaixo resume essa análise:
ÓRGÃO/DATA 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Total %
Comitê de Auditoria 87 27% 88 26% 99 29% 106 31% 111 32% 125 35% 616 30%
Conselho Fiscal 165 50% 174 52% 175 52% 173 50% 173 49% 181 50% 1041 51%
CF Permanente 64 20% 69 21% 72 21% 73 21% 75 21% 77 21% 430 21%
CF Temporário 93 28% 96 29% 96 28% 93 27% 91 26% 97 27% 566 28%
CF Adaptado 8 2% 9 3% 7 2% 7 2% 7 2% 7 2% 45 2%
EMPRESAS 327 100% 335 100% 339 100% 345 100% 350 100% 361 100% 2057 100%

Tabela 5: Evolução individual dos órgãos de monitoramento
Fonte: elaborado pelo autor

4.1.3 Análise das Estruturas de Monitoramento Adotadas
A  terceira  análise  considera  as  possíveis  estruturas  de  monitoramento  para  as

empresas brasileiras. As opções foram adaptadas do trabalho de Baioco e Almeida (2017).
Foram consideradas  7  possibilidades  de  estrutura  de monitoramento  nas empresas:  (a)
conselho  fiscal  temporário;  (b)  conselho  fiscal  permanente;  (c)  comitê  de  auditoria;  (d)
conselho fiscal temporário e comitê de auditoria; (e) conselho fiscal permanente e comitê de
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auditoria; (f) conselho fiscal adaptado; ou (g) nenhum. Neste caso, apresenta-se a tabela
com o resumo dos resultados para depois discorrer sobre as análises:
ÓRGÃO DE MONITORAMENTO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % TOTAL %

% 2017/ 
2012

Comitê de Auditoria 40 12% 37 11% 47 14% 46 13% 47 13% 51 14% 268 13% 28%
Conselho Fiscal 110 34% 114 34% 116 34% 106 31% 102 29% 100 28% 648 32% -9%
       Conselho Fiscal Permanente 34 10% 39 12% 40 12% 39 11% 40 11% 38 11% 230 11% 12%
       Conselho Fiscal Temporário 76 23% 75 22% 76 22% 67 19% 62 18% 62 17% 418 20% -18%
Conselho fiscal Adaptado/Turbinado 8 2% 9 3% 7 2% 7 2% 7 2% 7 2% 45 2% -13%
Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria 47 14% 51 15% 52 15% 60 17% 64 18% 74 20% 348 17% 57%
       Conselho fiscal permanente e comitê de auditoria 30 9% 30 9% 32 9% 34 10% 35 10% 39 11% 200 10% 30%
       Conselho fiscal temporário e comitê de auditoria 17 5% 21 6% 20 6% 26 8% 29 8% 35 10% 148 7% 106%
Nenhum 122 37% 124 37% 117 35% 126 37% 130 37% 129 36% 748 36% 6%
TOTAL 327 100% 335 100% 339 100% 345 100% 350 100% 361 100% 2057 100% 10%

Tabela 6: Evolução da estrutura de monitoramento das empresas
Fonte: elaborado pelo autor

O comitê de auditoria sozinho foi adotado em 13% das observações, enquanto que o
conselho  fiscal  sozinho  em  32%.  Desses  32%,  apenas  11%  são  do  conselho  fiscal
permanente e 20% do temporário. O conselho fiscal e o comitê de auditoria foram adotados
em conjunto em apenas 17% dos casos. O destaque vai para a adoção do conselho fiscal
temporário com o comitê de auditoria que cresceu 106% de 2017 com relação a 2012. Isso
demonstra  um  grande  número  de  empresas  passando  a  adotar  os  dois  órgãos  como
estrutura de monitoramento. Mais especificamente, de 17 casos em 2012 para 35 em 2017.
A utilização de apenas o comitê de auditoria também cresceu. Em 2017, foram 51 empresas
contra 40 de 2012. As reduções que a tabela apresenta na utilização do conselho fiscal não
são reduções, de fato, da utilização desse órgão. Conforme demonstrado, o que aconteceu
foi que empresas que utilizavam o conselho fiscal passaram a adotar também o comitê de
auditoria. Por isso, ao passo que o uso de apenas conselho fiscal diminuiu, o uso deste com
o comitê de auditoria aumentou.

Em linhas gerais,  há um indicativo  de aumento no monitoramento das empresas
brasileiras:  cada  vez  mais  empresas  estão  adotando  os  dois  órgãos  abordados  neste
estudo. Isso levanta questionamos sobre o que influenciaria as empresas na sua escolha de
monitoramento, oportunizando futuros estudos. O próximo tópico aborda as evidências das
análises  dos  processos  administrativos  sancionadores  e  a  relação  com  a  estrutura  de
monitoramento das empresas.

4.2 Incidência de PAS e Estrutura de Monitoramento das Empresas
Este  tópico  contém  a  análise  descritiva  dos  PAS  julgados  entre  2014  e  2017

(incluindo essas datas), removidos da amostra aqueles processos que não se encaixavam
nos  critérios  especificados  na  metodologia.  Inicialmente,  é  analisada  a  estrutura  de
monitoramento das empresas que sofreram PAS neste período. Em seguida, o segmento de
governança também é verificado em relação a incidência de PAS. Por fim, evidência de
conflitos de interesse extraídas dos PAS analisados são expostas. Após a eliminação dos
PAS pelos critérios demonstrados na metodologia, restaram 81 processos na amostra para
relacionar  às empresas.  Só foi  possível  alcançar  este número adicionando empresas já
inativas em 2017 e que, portanto, não compunham as 361 empresas da amostra de análise
da estrutura de monitoramento. A estatística descritiva mostrou que 63 empresas sofreram
os 81 processos. O máximo de processos sofridos por uma empresa foi 5 e apenas uma
empresa atingiu este número. A segunda maior incidência foi 3 e ocorreu para apenas 3
empresas. Depois disso, 8 empresas sofreram 2 PAS e 51 sofreram apenas 1.

4.2.1 PAS versus Estrutura de Monitoramento
Primeiramente,  foi  analisada  a  incidência  de  PAS  com  relação  a  empresas

monitoradas  e  não  monitoradas.  Para  isso,  o  número  de  PAS  sofridos  por  empresas
monitoradas e não monitoradas foi dividido pelo número de empresas monitoradas e não
monitoradas, obtendo-se um percentual relativo de incidência de processos sobre número
de empresas por ano. Essa análise demonstrou que,  no geral,  empresas sem nenhuma
estrutura de monitoramento sofreram relativamente mais com processos sancionadores do
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que empresas que adotaram algum dos órgãos de monitoramento abordados neste estudo.
Dos 81 PAS analisados, 45 incidiram sobre empresas sem monitoramento (5,18%) contra
34  que  incidiram  sobre  empresas  monitoradas  (2,55%).  Esse  resultado  corrobora  com
estudos que têm demonstrado a eficiência do conselho fiscal e do comitê de auditoria como
órgãos de  proteção  aos acionistas  (Traap,  2009;  Procianoy  & Decourt,  2012;  Baioco  &
Almeida, 2017). No ano de 2015, em que os números são maiores e por isso facilitam a
análise,  a  diferença  entre  empresas  monitoradas  e  não  monitoradas  atingiu  seu  ápice.
Enquanto  as  infrações  representaram  10%  das  empresas  não  monitoradas,  nas  não
monitoradas ocorreram apenas para 1,81% das observações. A tabela abaixo resume os
resultados:
SITUAÇÃOxPAS 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % TOTAL %
Monitoradas 8 3,77% 12 5,53% 9 3,95% 4 1,81% 1 0,45% 0 0,00% 34 2,55%
Nenhum monitoramento 6 4,29% 12 8,11% 10 7,09% 15 10,00% 2 1,32% 0 0,00% 45 5,18%
NA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,27%
TOTAIS 14 3,56% 24 6,11% 19 4,83% 21 5,34% 3 0,76% 0 0,00% 81 3,44%

Tabela 7: Relação PAS versus Monitoramento ou Não Monitoramento
Fonte: elaborado pelo autor

Desde já  ficam evidentes  algumas  limitações desse estudo.  Além de não utilizar
técnicas econométricas e não criar um modelo com variáveis explicativas, a natureza dos
PAS demonstraram ser um grande empecilho para as análises. O fato de serem números
pequenos dificulta análises estatísticas e há grande dificuldade para se determinar a data da
infração. A data de início do processo foi escolhida para tentar amenizar este problema, já
que a data de julgamento é mais distante. Porém, como já mencionado, a data de seleção
dos processos foi pela data de julgamento (2014 a 2017), pois não há outra forma de fazer o
filtro  no  site  da  CVM.  Isso  explica  porque  no  ano  de  2017  não  há  nenhum  processo
atribuído, já que os processos iniciados em 2017 ainda não foram julgados e por isso não
foram selecionados na amostra. Esse ponto serve de reflexão para futuras pesquisas no
tema.

Analisar a incidência de PAS em relação ao conselho fiscal e ao comitê de auditoria
individualmente não se mostrou eficaz,  pois  conforme já demonstrado,  muitas empresas
possuem  os  dois  órgãos  simultaneamente.  Então,  procedeu-se  análise  sobre  os  PAS
apenas  daquelas  empresas  com os  órgãos  de  monitoramento  abordados  neste  estudo,
comparando-as entre si. Os resultados demonstram melhor desempenho nas empresas que
possuem os dois órgãos (conselho fiscal e comitê de auditoria) sobre aquelas que possuem
apenas  um ou  outro.  Adicionalmente,  constatou-se  ligeira  vantagem das  empresas  que
possuem  apenas  o  conselho  fiscal  sobre  aquelas  que  possuem  apenas  o  comitê  de
auditoria. O conselho fiscal adaptado também foi tabelado, mas desconsiderado na análise
em função de existir em pequena quantidade. A tabela abaixo resume os resultados:
MONITORAMENTO/DATA 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % TOTAL %
Comitê de Auditoria 0 0,00% 4 10,53% 4 8,33% 2 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,68%
Conselho Fiscal 5 4,35% 6 5,04% 5 4,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,40%
CF e C.Auditoria 3 6,38% 1 1,96% 0 0,00% 2 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,72%
Conselho Fisca Adaptado 0 0,00% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 2 4,44%
TOTAIS 8 3,77% 12 5,53% 9 3,95% 4 1,81% 1 0,45% 0 0,00% 34 2,55%

Tabela 8: Relação PAS versus estrutura de monitoramento
Fonte: elaborado pelo autor

4.2.2 PAS Frente ao Segmento de Listagem das Empresas (Governança)
Ao analisar-se o segmento de listagem das empresas da amostra em relação aos

PAS sofridos não foi possível analisar as empresas inativas, pois a informação sobre o nível
de governança adotado não foi encontrada. Com isso, a amostra de PAS nesta análise ficou
reduzida para 43. Os resultados encontrados neste trabalho indicam não haver influência do
segmento  de  governança  sobre  a  incidência  de  PAS,  já  que  22  (51%)  incidiram  sobre
empresas  do  segmento  básico  e  21  (49%)  sobre  empresas  de  níveis  especiais.  Isso
contraria  os  resultados  do  trabalho  de  Smetana  (2015),  em  que  96%  dos  PAS  eram
atrelados a empresas do segmento básico (tradicional). Cabe ressaltar que tanto o trabalho
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dessa autora como este não utilizaram técnicas econométricas para fornecer  evidências
robustas  de  que  o  nível  de governança  realmente  seja  um fator  determinante  de  PAS.
Quando analisado o percentual relativo do número de PAS sobre o número de empresas
listadas,  os  percentuais  também  não  indicam  significativa  diferença,  sendo  11%  para
empresas de níveis especiais e 13% para nível básico, conforme tabela abaixo:

SEGMENTO DE LISTAGEM 

(GOVERNANÇA)
EMPRESAS PAS

% 

PAS

% PAS/ 

EPRESAS

ESPECIAL 198 21 49% 11%

BÁSICO 163 22 51% 13%

TOTAIS 361 43 100% 12%

Tabela 9: Relação PAS versus segmento de listagem (governança)
Fonte: elaborado pelo autor

Analisando os segmentos de governança da BM&FBOVESPA individualmente,  os
resultados apontaram maior incidência sobre o nível básico, Nível 2 e Novo Mercado. Os
resultados indicam que o segmento de governança da BM&BOVESPA a que pertence a
empresa  não  exerce  influência  sobre  a  incidência  ou  não  de  PAS,  diferente  do  que
encontrou Smetana (2015).  Ainda assim,  essa pode ser  uma variável  de controle a ser
considerada em futuros trabalhos no tema.

5. LIMITAÇÕES DE PESQUISA
Uma das grandes limitações encontradas neste trabalho foi a dificuldade percebida

para  estabelecer  um  critério  de  análise  que  não  distorcesse  os  fatos  em  relação  aos
determinantes dos processos sancionadores. Isso ocorre porque a busca de processos no
site da CVM se dá por data de julgamento. Por exemplo, neste trabalho buscaram-se todos
os processos julgados entre 2014 e 2017. O problema é que a data de julgamento não
significa a data em que a infração foi cometida. Para analisar os determinantes da infração,
seria necessário estabelecer com precisão as datas em que foram cometidas. No intuito de
amenizar este problema buscou-se utilizar o critério da data de início do PAS. Com isso,
alguns processos julgados entre 2014 e 2017 tiveram de ser eliminados da amostra, pois
iniciavam antes de 2012, período de início da coleta dos dados das empresas. Os processos
ficaram então atrelados a datas entre 2012 e 2017. Contudo, aqui outra dificuldade aparece.
A concentração maior de processos pela data de início ficou em 2013 e 2014. Obviamente
em função da data de julgamento selecionada na busca (2014 à 2017). O problema é que,
por exemplo, 2016 ficou com apenas 3 processos e 2017 com zero. Contudo, certamente
em 2016 e 2017 muitos mais processos foram iniciados contra as empresas, tendo ficado de
fora da análise porque ainda não foram julgados. Assim, não se teria acesso a informação
completa da variável infrações cometidas. Essa é uma dificuldade a ser superada para o
avanço da pesquisa nesta área. 

Outra limitação encontrada foi com relação aos dados da estrutura de monitoramento
da empresa. Como a partida para seleção da amostra se deu pelas empresas relacionadas
como ativas em 2017, empresas que tenham se retirado do mercado antes disso ficaram de
fora da seleção. Dessa forma, quanto mais longe do ano de 2017, mais distorcida pode ter
ficado a análise geral das estruturas de monitoramento adotada pelas empresas.

6. CONCLUSÕES
Esta  pesquisa  de  caráter  descritivo  exploratório  abordou  a  estrutura  de

monitoramento  das  empresas  brasileiras  na  figura  do  conselho  fiscal  e  do  comitê  de
auditoria e sua relação com os PAS da CVM. Os resultados demonstraram que a maioria
das  empresas  brasileiras  possui  algum  dos  órgãos  de  monitoramento  abordados  nesta
pesquisa, mas ainda assim, cerca de 36% empresas não possuíam nenhum monitoramento
em  2017.  Apesar  do  crescimento  em  números  absolutos  no  número  de  empresas
monitoradas, o percentual relativo foi praticamente o mesmo de 2012 a 2017 (entre 63% e
65%). Essa diferença entre as empresas lança bases para futuras pesquisas sobre a causa
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dessas escolhas.  A análise  individualizada  dos organismos  confirmou o  crescimento  da
adoção aos comitês de auditoria, enquanto que o conselho fiscal não apresentou oscilações
expressivas.  Por  fim,  a  análise  das  estruturas  de  monitoramento  adotadas  evidenciou
aumento  expressivos  no  número  de  empresas  que  possui  conselho  fiscal  temporário  e
comitê de auditoria. De 2017 para 2012 foram cerca de 106% de aumento. Isso mostra que
empresas que já possuem conselho fiscal estão também adotando o comitê de auditoria,
indicando  que  não  são  vistos  como  órgãos  sobrepostos  ou  excludentes.  O  comitê  de
auditoria também aumentou o seu uso individualmente.

A  segunda  etapa  do  estudo  consistiu  em  testar  a  eficiência  das  estruturas  de
monitoramento  relacionando-as  com  a  incidência  de  PAS  da  CVM  nas  empresas.  Os
resultados  indicaram  que  comitê  de  auditoria  e  conselho  fiscal  possuem  eficiência  na
proteção  aos  acionistas,  corroborando  com  os  estudos  de  Trapp  (2009),  Procianoy  e
Decourt (2012) e Baioco e Almeida (2017). Adicionalmente, empresas com os dois órgãos
(conselho fiscal e comitê de auditoria) parecem estar mais protegidas contra o cometimento
de infrações de seus gestores do que aquelas que possuem apenas um deles. E, por fim, o
conselho fiscal se mostrou ligeiramente mais eficaz que o comitê de auditoria nesse quesito,
enquanto que o segmento de listagem de governança não indicou influenciar na incidência
de infrações. 
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