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1. RESUMO: Pautado nas responsabilidades civis básicas dos controladores e 

administradores nas Sociedades Anônimas, o presente artigo debruça-se nas 

responsabilidades explícitas, contidas na Lei nº 6.404/1976, e as suas 

correlações aos princípios da Governança Corporativa, instrumento este crucial 

para qualquer grande empresa. Esta pesquisa pretende evidenciar a 

possibilidade de reparação nos casos em que os princípios da Governança 

Corporativa são desrespeitados por estes agentes, especialmente quando o 

dano impacta negativamente a própria Sociedade Anônima. Para corroborar tais 

perspectivas, empregou-se a metodologia dedutiva, partindo-se das 

responsabilidades civis restritas e amplas previstas na Lei das S/A, conectando-

as, por analogia, aos princípios e objetivos da governança corporativa. Como 

resultado, o presente trabalho demonstra que o desrespeito aos princípios da 

governança corporativa, como a transparência, a equidade, a prestação de 

contas (accountability) e a responsabilidade corporativa, deterioram gravemente 

os interesses e o futuro da empresa, e consequentemente, sua função social. A 

relevância desse estudo está em, principalmente, demonstrar que as atitudes 

não tipificadas em legislação também geram danos irreversíveis para 

sociedades anônimas, especialmente quando o descumprimento está 

direcionado a um instrumento preventivo/fiscalizador. Almeja-se também, 

através deste estudo baseado em um relato de caso, sensibilizar a classe 

empresarial a ponderar suas atitudes e omissões, como também pautar o debate 

quanto a amplitude gerada por estes atos no futuro das corporações. 

 

2. INTRODUÇÃO: Ao longo da história, a separação entre 

empreendedor/administrador (pessoa física) e o negócio administrado (pessoa 

jurídica) foi conquistada lentamente em diversos países, de diferentes maneiras. 

Havia, entretanto, um sentimento comum que ansiava por responsabilidades 

limitadas em empreendimentos de grande proporção econômica e elevados 

riscos.  

Apesar de muita burocracia imposta naquela época, decorrente da 

desconfiança do Estado, a França conseguiu, através do Código Comercial de 

1807, reconhecer tais empresas oficialmente, denominando-as de sociedades 

anônimas (S.A.). (FRAZÃO, 2011). 



Posterior a este momento de legitimação, as discussões se voltaram para 

delimitar as responsabilidades dos proprietários e dos administradores, e até 

hoje são motivo de intensos debates jurídicos. Infortúnios escândalos 

envolvendo as S.A. reverberam, de tempos em tempos, o retorno dessa 

discussão. 

Baseado nestes debates, o presente estudo abordará, entre outros 

aspectos, a amplitude da responsabilidade civil de controladores e 

administradores de sociedade anônimas no Brasil, e as possíveis implicações no 

descumprimento de mecanismos de transparência, como a governança 

corporativa, baseando-se no emblemática caso do Grupo Oi.  

 

3. OBJETIVOS: Objetiva-se comprovar que, além das responsabilidades 

elencadas legalmente, através da Lei das Sociedades por Ações, os artigos que 

abordam a temática da responsabilidade possuam, por analogia, outras 

implicações, possibilitando reparação para o descumprimento dos princípios da 

Governança Corporativa.  

  

4. METODOLOGIA: Este trabalho foi desenvolvido por meio de método 

bibliográfico, utilizando-se de revisão de literatura. Foram selecionados como 

fontes de consulta: livros, sites, manuais oficias e periódicos de referência para 

o estudo da temática. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 Um breve escorço histórico do Grupo Oi e do sistema de 

telecomunicações brasileiro 

A fundação da Oi S.A., denominada inicialmente de Tele Norte Leste S.A. 

(TELEMAR), se deu em 26 de setembro de 1966, período esse conturbado para 

o setor de telecomunicações brasileiro, devido: ao modelo de distribuição 

adotado ser em concessões, de modo desordenado; a existência de 

aproximadamente 1.200 empresas, espalhadas desproporcionalmente pelo 

Brasil, ofertando um serviço de qualidade ruim; alguns Estados nas regiões Norte 

e Centro-Oeste praticamente não possuírem os serviços telefônicos. (TATSCH, 

2003). 



Com a criação da empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. 

(TELEBRAS), através da Lei nº. 5.792, de 11 de julho de 1972, o governo Médici 

trouxe efetividade ao já existente Código Brasileiro de Telecomunicações, 

instituído pela Lei nº. 4.117, de 27 de agosto de 1962. Com a existência da 

TELEBRAS foi possível aumentar a eficiência dos serviços locais, já que, neste 

novo cenário, todas as concessionárias estariam submissas à TELEBRAS, 

intitulada concessionária geral, sendo a grande responsável pelos serviços de 

telecomunicações no território brasileiro.  

Em julho de 1998, seria concretizado o Plano de Privatização da holding 

TELEBRAS, que organizaria o setor de telecomunicações em quatro regiões e 

transformaria a TELEMAR na maior empresa em amplitude territorial, 

abrangendo as regiões Nordeste e Sudeste (exceto São Paulo), além dos 

Estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. (ANATEL, 1997; TATSCH, 

2003). 

A TELEMAR avançou unificando suas empresas em uma só marca, 

criando uma nova identidade: a “Oi”. O expressivo marketing voltado ao público 

jovem, e as inovações no âmbito dos pacotes de serviços, levavam à Oi a um 

novo patamar no setor de telecomunicações, ganhando notoriedade e 

vanguarda no cenário nacional. 

A falta de recursos privados do consórcio nunca foi um grande 

impedimento, já que os protagonistas dessa empresa desfrutavam de trânsito 

facilitado no âmbito público. A intervenção do Estado na TELEMAR ocorreria 

mais uma vez, mesmo após a privatização, através dos recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fato este gerador 

de um posterior escândalo, devido a forma com que foi negociado. 

Constantemente os acionistas minoritários acusavam os controladores de 

que estavam sendo prejudicados em aquisições, que resultavam em vultuosas 

dívidas. Como grande exemplo temos “[...] a operação de telefonia celular 

montada do zero pelos próprios controladores, a Oi Móvel, que transferiu à 

Telemar 4,7 bilhões de reais em dívidas em 2003.” (RAGAZZI, 2016, p.33). 

 Resultante de mais uma grande demonstração de intervenção do Estado, 

promulgado em 20 de novembro de 2008, o Decreto nº. 6.654 (BRASIL, 2008) 

viabilizou as mudanças negociadas nos bastidores, que somente seriam 

possíveis com a intervenção do Estado nas regras concorrenciais, em prol de 



um “sonho”. Esse projeto se resumia em realizar a fusão da Oi com a Brasil 

Telecom (BRT), dando origem à supertele brasileira (nomenclatura criada pelo 

Governo Lula). 

Esse novo capítulo na história da Oi demonstrou claramente que os 

interesses da empresa estavam em segundo plano, principalmente pelo fato de 

que, após descobertas as irregularidades, nada foi feito para reaver os danos 

causados pela omissão da BRT. 

Após sucessivas trocas na Presidência da Oi, e consecutivas afirmações 

públicas de que outra fusão não ocorreria, a Portugal Telecom (PTT) entrou pela 

porta dos fundos ao adquirir a relevante parte da participação da Andrade 

Gutierrez e da La Fonte, por R$ 8 bilhões. A ANATEL, tentando legitimar a tímida 

entrada da PTT, afirmou na época que a aliança entre as empresas seria 

benéfica, principalmente pelo fortalecimento da governança corporativa do 

Grupo Oi. (MADUREIRA, 2013). 

As previsões, todavia, estavam erradas. Durante o processo de fusão, a 

empresa portuguesa aplicou 900 milhões de euros em títulos de dívida de uma 

empresa brasileira, sendo que esta passava por sérios problemas financeiros, e 

este investimento foi perdido. Com o insucesso da fusão, a Oi realizou acordo 

com a PTT, adquirindo a dívida em troca da diminuição nas ações. A negociação, 

para os acionistas minoritários, endividou ainda mais a companhia, beneficiando 

a PTT com a troca, sendo que as ações estavam em queda vertiginosa. 

(BORTOLOZI e SANTANA, 2014; RAGAZZI, 2016). 

Novamente as previsões estavam erradas, apontando os fatos para uma 

empresa com sérios problemas de transparência, derrubando totalmente o 

argumento de que a PTT possuía um nível de governança elevado. Como 

resultado, este projeto de fusão serviu apenas para acabar com as dívidas dos 

ex-controladores, Andrade Gutierrez e La Fonte, novamente, favorecendo 

acionistas majoritários em detrimento dos minoritários e da própria empresa. 

  Após diversas tratativas fracassadas, no dia 20 de junho de 2016, o 

Grupo Oi finalmente realiza o inevitável pedido de recuperação judicial no valor 

de R$ 65,4 bilhões, o maior valor já registrado no Brasil. Dezenove meses após 

o pedido de recuperação da Oi, resolvendo a parcela majoritária da Assembleia 

Geral de Credores em converter as dívidas da empresa em troca de 75% de seu 



capital, a Justiça homologava o plano de recuperação acordado. (VALENTI e 

BAETA, 2016; CARRO, 2018). 

 

5.2 A responsabilidade civil (implícita ou explícita) de controladores e 

administradores nas sociedades anônimas 

Criadas com o intuito de fomentar grandes empreendimentos 

econômicos, limitando a responsabilidade de seus proprietários 

(sócios/acionistas), as sociedades anônimas (S.A.) foram se disseminando pelo 

mundo, gerando grandes discussões quanto às suas amplitudes e limitações. 

Dentre esses debates, a definição da responsabilidade dos controladores e 

administradores, constantemente, provoca divergência entre juristas. 

Definições são necessárias, principalmente para pautarem a distinção 

entre esses dois importantes sujeitos das S.A.. O doutrinador Fábio Ulhoa 

Coelho (2016) ensina que o controlador, termo derivado de acionista controlador, 

é o sócio (ou um conjunto deles) que não necessariamente detém uma grande 

participação no capital social, e sim aquele que possui grande influência nas 

decisões do determinado negócio. Em lado oposto, o administrador é aquele 

administra diariamente a S.A., executando as diretrizes impostas a fim de que a 

empresa cumpra suas finalidades sociais, agindo sempre em lealdade e 

transparência. 

Conforme foi explicado, a diferenciação está no fato de que o controlador 

é movido pelo interesse subjetivo, possuindo o direito de buscar seus interesses 

particulares, desde que não sejam conflitantes com a função social ou aos 

interesses da empresa. Os administradores, por sua vez, possuem um caráter 

funcional dentro das S.A., devendo agir sempre em defesa dos interesses da 

companhia. 

No âmbito legal, a Lei das S/A (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) 

(BRASIL, 1976) trouxe responsabilidades individuais aos controladores e aos 

administradores, aproximando, entretanto, o teor destas obrigações. 

Ao controlador, a referida Lei prevê um rol, nos artigos 116 e 117, com os 

deveres e com a responsabilização pelos danos causados decorrentes do abuso 

de poder, respectivamente. Esses artigos apontam, após uma simples 

interpretação ostensiva, que as alíneas do §1º, do art. 117 da LSA, revelam 

apenas a existência de casos específicos em que o acionista controlador será 



responsável. A incumbência definida no artigo pode ser, portanto, chamada de 

responsabilidade explícita, devido a sua notória exposição. Todavia, ao realizar 

atentamente uma interpretação extensiva, o leitor irá identificar também a 

responsabilidade implícita contida nos referidos artigos. 

Ao administrador, nota-se o mesmo padrão de responsabilidade dualista, 

diferenciando apenas na maior proporção que a sua função preconiza. No artigo 

153, da LSA, estabeleceu-se, de maneira plausível, que o administrador da 

companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência 

que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios. (BRASIL, 1976). 

No artigo 153, da referida lei, enxerga-se claramente que o legislador, 

imbuído em profundidade, redigiu esse texto legal trazendo fortemente a 

responsabilidade implícita ao administrador, deixando que o mesmo aplique na 

sociedade anônima a métrica ativa e proba de seus próprios negócios. O ato de 

não elencar responsabilidades, a primeiro instante, revela que a lei deixa, em 

sua essência, as decisões do administrador à cargo de seu bom senso, ética e 

probidade pessoal, mostrando que o legislador compreendeu, nessa lei, que 

nem sempre a lei conseguirá pautar os atos do dia-a-dia. 

De maneira brilhante, a doutrinadora Ana Frazão, ex-conselheira do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, esclarece as especificidades da 

responsabilidade desses agentes, dizendo que: 

A peculiaridade da responsabilidade civil de administradores e 
controladores, especialmente em relação a terceiros, é que os 
danos normalmente decorrem não da violação a direitos 
absolutos, mas sim da violação a cláusulas gerais e a normas 
de proteção consubstanciadas nos deveres a eles impostos. 
(FRAZÃO, 2011, p. 258). 

Nessa fala, Ana Frazão esclarece que os problemas, geralmente, não são 

gerados nas normas de responsabilidade explícita. As amplitudes das normas 

implícitas, ou dualistas, instigam os controladores e administradores a pensarem 

com inteligência, constantemente, ponderando se a órbita dos interesses da 

empresa está sendo lesado, e consequentemente, se a busca desenfreada por 

esses ideais não estaria infringindo a legalidade ou gerando prejuízos aos 

stakeholders (partes interessadas).  

Doravante, esclarecidos os questionamentos quanto a amplitude da 

responsabilidade dos controladores e dos administradores, restou evidente que, 



seja pela responsabilidade explícita ou implícita, a trajetória da maioria dos 

gestores do Grupo Oi é tristemente marcada pelo desrespeito às duas 

modalidades de responsabilidade aqui retratadas. 

 

5.3 Governança corporativa nas sociedades anônimas e as implicações em 

seu desrespeito 

Com presença praticamente obrigatória em grandes empresas 

atualmente, a Governança Corporativa (GC) pode ser empiricamente definida 

como um instrumento de fiscalização nas empresas, destinado a proteger os 

valores e interesses da corporação.  

Em definição doutrinária, segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), a GC “é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas.” (IBGC, 1995, não 

paginado). 

Em síntese, a GC defende os princípios da: transparência, 

disponibilizando informações que envolvam a ação gerencial; equidade, tratando 

com justiça qualquer stakeholder; prestação de contas, objetivando 

transparência em sua atuação; e responsabilidade corporativa, zelando pela 

efetividade econômico-financeira da organização. (IBGC, 2015). 

O surgimento da GC no Brasil ocorreu no final do século XX e, apesar do 

vertiginoso crescimento deste instrumento no Brasil, Sandra Guerra afirma que 

uma de suas convicções mais fortes, adquiridas ao longo de duas décadas em 

GC, é de que “[...] a GC do parecer ser, aquela adotada por obrigações como 

mero cumprimento de regras ou até mesmo de forma oportunista, é incapaz de 

gerar valor sustentável, mas é capaz até mesmo de destruir o valor.” (GUERRA, 

2017, p. 21). 

Comparando os relatos da especialista, com os fatos consubstanciados à 

gestão do Grupo Oi, verifica-se que essa empresa de telecomunicações fazia 

parte do grupo “parecer ser” da GC brasileira. Apesar da Oi ser pioneira em 

aderir ao Novo Mercado, da antiga Bovespa (hoje B3), sua Governança era 

constantemente posta em prova pelos economistas, e atacada por grande 

parcela dos acionistas. 



Com efeitos práticos, em casos de violação, a LSA prevê que a companhia 

possui a legitimidade em propor Ação de Responsabilidade contra o 

administrador, conforme a previsão do artigo 159. Quanto ao controlador, apesar 

de não prevista taxativamente nessa Lei, a responsabilização “[...] é 

perfeitamente possível, por meio da interpretação principiológica e da analogia, 

suprir as lacunas legais, a fim de operacionalizar o referido regime.” (FRAZÃO, 

2011, p.405). 

Grande parte das decisões tomadas, sem minuciar o mérito de cada 

atitude equivocada, exala dolo e culpa dos agentes administradores e 

controladores. Ainda que não haja uma clausula expressa punindo o 

descumprimento aos princípios da GC, elencadas no item 1 do presente artigo, 

as violações saltam aos olhos. A dimensão é tamanha, que qualquer 

especialista, em administração ou economia, concordaria com a assertiva, de 

que os abusos cometidos nas diferentes gestões da Oi foram constantes (salvo 

algumas exceções). 

 

6. RESULTADOS: Conforme demonstrado neste estudo, a responsabilidade 

implícita contida na Lei das S.A. abarca os princípios da Governança 

Corporativa, devendo ser respeitada como qualquer outro artigo do 

Ordenamento Jurídico Brasileiro que aborde obrigações. 

Notoriamente, exemplificando os efeitos práticos da responsabilidade 

implícita em um caso concreto, os controladores e administradores dos períodos 

de fusão com a Brasil Telecom, e posteriormente com a Portugal Telecom, 

poderiam ser responsabilizados pelos danos gerados à empresa e aos 

acionistas, fundamentando este argumento na falta de transparência, equidade 

e prestação de contas que suas assinaturas geraram.  

Em efeito prático, os prejuízos gerados pelas aquisições irresponsáveis, 

decorrentes do descumprimento aos princípios da Governança Corporativa, são 

passíveis de reparação. 

As reflexões geradas a partir deste relato de caso nos apresentam 

também que, sobretudo no Brasil, a intervenção individual de governantes do 

Estado em determinada empresa deve despertar um estado de atenção nos 

controladores e administradores, dado o triste histórico que essas intervenções 

provocaram em outras empresas. 



É compreensível que o Estado, sobretudo nas Sociedades Anônimas, 

empregue redobrados esforços na fiscalização e punição, porque qualquer 

movimento malsucedido implicará em um desencadear de sérias consequências 

a economia de um Estado, devendo esse participar das discussões suscitadas. 

Essa participação, entretanto, não significa intervir na livre concorrência, 

fortalecendo sujeitos nacionais, em detrimento dos outros, estrangeiros ou de 

capital misto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Cabe destacar que estes fatos não estão 

limitados somente com a presença de grandes interferências, como as do Estado 

ou de grandes empresas, como exposto no caso Oi. A Oi foi propositalmente 

escolhida como exemplificação no presente estudo porque, nitidamente, 

comprova que os desastres gerados pelo descumprimento à Governança 

Corporativa podem acarretar os mesmos resultados em qualquer empresa, pois 

estão relacionados a condutas genéricas dos administradores e controladores, 

e não ao ambiente, em si.  

O emblemático caso da supertele nacional servirá como marco histórico, 

digno de ser lembrado nos livros como o modelo a não ser seguido, para que 

gestores e empresas, de qualquer porte ou setor, se lembrem que não importam 

somente os resultados excelentes ou as circunstâncias favoráveis; o que 

realmente importa é se o tão sonhado sucesso não sacrificou princípios ou o 

cumprimento da lei durante o seu percurso. 

O legado das falhas no Grupo Oi esclarece que a responsabilidade civil 

dos controladores e administradores no século XXI, marcado por uma sociedade 

totalmente conectada e volátil, não pode estar engessada somente ao 

ordenamento jurídico, fechando sua visão para as novas circunstâncias que o 

rodeia.  
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