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Definições

Conselho

Conselho de Administração de uma sociedade
anônima de capital aberto ou fechado

Lei das S/A

Lei 6.404/76, que regula as sociedades
anônimas de capital aberto ou fechado

Diretoria

Diretoria de uma sociedade anônima de capital
aberto ou fechado

Código IBGC

Quarta edição do Código de Melhores Práticas
de Governança Corporativa do IBGC

Conselheiro

Membro do Conselho de Administração

Diretor

Membro da Diretoria

Art. XX

Um artigo da Lei das S/A

Assembleia

Assembleia Geral de uma Companhia

Companhia

Uma sociedade anônima de capital aberto ou
fechado

Novo Mercado

Novo Mercado da BM&BOVESPA

Regulamento do Novo Mercado

Regulamento da Listagem do Novo Mercado

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal de uma sociedade anônima de
capital aberto ou fechado

Estatuto

Estatuto Social da Companhia

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Junta Comercial

Junta Comercial do Estado onde estiver
sediada a Companhia

As palavras citadas com iniciais maiúsculas no meio das frases têm o significado a elas atribuído no quadro “Definições”.
A numeração dos anexos corresponde às cláusulas em que os respectivos assuntos são tratados.
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1. Apresentação

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em comemoração aos 10 anos de sua
fundação, completados em 2005, lançou a série de publicações denominada Cadernos de Governança.
O objetivo desta iniciativa é trazer ao mercado informações práticas que contribuam para o processo
da governança e auxiliem conselheiros e administradores a desempenhar melhor as suas funções, contribuindo para
aprimorar o funcionamento do mercado, gerar maior confiança dos investidores e, consequentemente, propiciar
maior fluidez de recursos para as empresas.Os Cadernos de Governança do IBGC são editados, de acordo com seu
conteúdo, em três séries:Documentos Legais de Governança, Documentos sobre Estruturas e Processos de
Governança e Temas Especiais de Governança. São contribuições, sugestões e recomendações elaboradas pelos
associados do IBGC que integram seus diversos comitês de trabalho.
O presente Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores é um dos
Documentos Legais de Governança e serve o propósito de oferecer aos administradores das sociedades anônimas,
de capital aberto ou fechado, e, de forma supletiva, das sociedades limitadas¹, um guia de orientação prático sobre
os principais aspectos de n atureza jurídica relacionados ao cargo de administrador. Para a concepção deste Guia,
foram recolhidas reflexões resultantes da experiência de atuação de advogados e membros de conselhos de
administração em empresas.
Redigida em linguagem simples e acessível ao público a que se destina, a obra não tem a pretensão de
esgotar todos os assuntos relacionados à aceitação, eleição, posse, exercício e término do mandato de um
administrador, mas indicar, em linhas gerais, a forma como a legislação brasileira, em especial a Lei das S/A, que
rege as sociedades anônimas, trata a matéria.
O mercado editorial brasileiro é repleto de excelentes obras jurídicas, que tratam sobre os mais
variados temas afetos aos administradores. No entanto, em regra, tais obras são densas e complexas, tendo como
destinatários advogados, juízes e demais operadores do Direito. São de extrema importância para o desenvolvimento
do arcabouço jurídico que dá sustentação ao Direito Empresarial, mas nem sempre acessíveis àqueles sobre os
quais versam: os próprios administradores. A presente obra tem justamente a desafiadora missão de minimizar esta
lacuna.
Por fim, como toda obra que tem por objetivo servir de guia básico, sem pretensão de esgotar o tema
por ela abordado, o presente documento não deve ser utilizado para resposta a casos concretos, que demandam
sempre consultar um profissional qualificado.
1. Embora direcionado aos administradores das sociedades anônimas, este Caderno também tem utilidade para os administradores das
sociedades limitadas, na medida em que muitos dos temas por ele abordados se aplicam a elas, notadamente aquelas que preveem
em seus contratos sociais a regência supletiva da Lei das S/A.
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2. Introdução
A pergunta sobre quem são os administradores nos termos da lei brasileira não apresenta
resposta simples para aqueles que não são operadores do Direito. Não raro, diretores estatutários, isto é,
aqueles que foram eleitos como diretores na forma do Estatuto Social e que representam as companhias,
ativa e passivamente, convivem com “diretores não estatutários”, vice-presidentes, superintendentes-gerais, procuradores, dentre outros. Da mesma forma, conselheiros de administração por vezes exercem
atividades em companhias onde também atuam outros conselheiros, tais como membros de conselhos
fiscais e consultivos.
Assim, é importante compreender o significado e alcance do termo “administradores”, tal
como utilizado na Lei das S/A, como forma de delimitar o escopo da presente obra.

2.1 Quem são os administradores nos termos da lei
societária?
Nos termos da Lei das S/A, a administração da Companhia compete ao Conselho e à Diretoria
ou só à Diretoria, naquelas em que o Conselho não é obrigatório ² e/ou não tenha sido constituído (Art. 138).
Os conselheiros são eleitos pela Assembleia, cabendo ao Conselho, por sua vez, eleger os
diretores. Nas companhias onde o Conselho não foi constituído, os diretores são eleitos diretamente pela
Assembleia. Tanto os eleitos pela Assembleia como pelo Conselho, em observância das regras estatutárias,
são chamados diretores estatutários.
Portanto, quando a lei se refere aos administradores, está, em última análise, referindo-se aos
conselheiros e diretores eleitos na forma do Estatuto Social.

2.2 Consequências da condição de administrador
Ao ser eleito como administrador, o Conselheiro ou Diretor torna-se titular ou sujeito de uma
série de atribuições, prerrogativas, obrigações, deveres e responsabilidades, próprios da condição do cargo
e que abordaremos nos capítulos a seguir, que o diferenciam de outras pessoas que ocupam as demais
funções na Companhia.

2.3 Administradores e procuradores
Os administradores, mais especificamente os diretores, são responsáveis pela gestão e
representação ativa e passiva da Companhia (Art. 138 § 1º). São eles que têm o poder de assinar contratos,
cheques e outros documentos em nome da Companhia. Seu poder independe da outorga de procuração,
uma vez que emana da própria Lei das S/A.
O administrador corporifica a Companhia, sendo por intermédio dele que a sociedade expressa
sua vontade. Quando um Diretor assina, no exercício de suas funções, um contrato em nome da Companhia,
não é a pessoa física dele quem está praticando o ato e sim a própria Companhia. É o que se denomina
2. Ver Lei das S/A, arts. 138, § 2º, e 239. O Conselho de Administração somente é obrigatório nas sociedades anônimas de capital aberto, nas
de capital autorizado e nas de economia mista.
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caráter orgânico da sociedade – as sociedades atuam por intermédio de seus órgãos societários, dentre os
quais a Diretoria.
Por outro lado, o procurador, diferentemente do administrador, não tem poderes de gestão ou
de representação, advindos da lei ou do Estatuto. Somente pode atuar e representar a Companhia nos
estritos limites do instrumento de mandato (procuração) que lhe foi outorgado (§ Único do Art. 144). Não se
confundem, portanto, administrador e procurador.
Para uma melhor compreensão do significado do termo “procurador”, é preciso entender como
a legislação trata a outorga das procurações e os diferentes tipos de procurador previstos na Lei das S/A.

2.3.1 Outorga de procurações³
No âmbito da administração de uma Companhia, existem duas formas de outorga de
procuração: (i) a outorga de procuração pelo administrador, em nome da Companhia, e (ii) a outorga de
procuração pelo administrador, em nome próprio. No primeiro caso, embora a procuração seja assinada pelo
administrador (Diretor), é a própria Companhia que outorga poderes de representação a um terceiro, como
se ela mesma houvesse assinado o instrumento; no segundo, é o administrador (Diretor ou Conselheiro)
quem outorga poderes de representação, para que ele próprio (e não a Companhia) seja representado na
prática de atos inerentes ao seu cargo.
É fundamental que a Companhia exerça um controle das procurações outorgadas, que, para
tanto, devem ser numeradas e arquivadas em livro especialmente destinado para tal finalidade.
Os itens a seguir contêm os requisitos e limites que devem ser observados pelos
administradores das companhias para a outorga desses dois tipos de procuração.

2.3.1.1 Outorga de procuração em nome da Companhia
Como regra, as atribuições e poderes conferidos por lei à administração não podem ser
outorgados, nem delegados a outro órgão social (Art. 139). O exercício do cargo de administrador de uma
Companhia é revestido de caráter personalíssimo, porquanto as qualidades subjetivas dos diretores e
conselheiros são essenciais para que os acionistas e o Conselho, conforme o caso, os elejam. Neste
contexto, os diretores não podem delegar poderes a eles conferidos, por lei ou pelo Estatuto Social, a outros
órgãos sociais ou, mesmo, a terceiros. É, todavia, lícito que a Companhia se faça representar, em
determinados atos, por um procurador, desde que respeitados determinados limites impostos pela Lei das
S/A. (Art. 144, § Único).
Neste sentido, os diretores podem constituir procuradores (mandatários) da Companhia, desde
que:
i.

os poderes outorgados estejam dentro dos limites dos poderes do Diretor que os
outorga;

ii.

a procuração especifique os atos ou operações que o procurador da Companhia poderá
praticar; e

3. Ver Art. 653 do Código Civil Brasileiro. Nos termos deste Artigo, a procuração é o instrumento pelo qual se formaliza o mandato outorgado por
uma pessoa a outra. Por sua vez, o mandato é definido como o contrato em que uma das partes (mandante) outorga poderes de representação
a outra (mandatário), que se obriga a praticar determinados atos jurídicos, por conta e em nome do mandante.
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a procuração seja outorgada por prazo determinado, salvo na hipótese de procuração
para fins de representação judicial da Companhia, que poderá ser por prazo
indeterminado.

A constituição de procuradores em nome da Companhia também deve observar o que a
respeito dispuser o seu Estatuto Social e regulamentos internos (regimentos internos do Conselho e da
Diretoria), se existentes.
O administrador, portanto, não pode ser totalmente substituído no exercício de suas funções, o
que ocorreria se a ele fosse permitido outorgar poderes ilimitados a terceiros. Do ponto de vista prático, o
procurador passaria a agir como se fosse administrador, sem, todavia, ter sido eleito para tanto, em
autêntica e indevida delegação de competência. As consequências seriam indesejáveis, tanto para o Diretor
que outorgou a procuração sem atender aos limites da lei e/ou do Estatuto Social, como para o próprio
procurador. No caso do Diretor, estaria sujeito a responder civilmente perante a Companhia e seus acionistas
pelos prejuízos causados (arts. 158 e 159 da Lei das S/A), enquanto o procurador poderia ser considerado
como “administrador de fato” da Companhia (ver item 2.4).

2.3.1.2 Outorga de procuração em nome do próprio administrador
Não obstante o caráter personalíssimo do cargo de administrador, a legislação permite que,
dentro de certos parâmetros, seja ele representado, nas reuniões de Diretoria ou do Conselho, por outro
administrador, desde que, todavia, haja previsão estatutária e os seguintes requisitos sejam observados:
i. a ausência do administrador em reuniões do Conselho ou da Diretoria deve ser temporária
e justificada. Do contrário, o cargo poderá ser considerado como vago, com as
consequências previstas no Estatuto Social;
ii. o procurador deverá ser outro administrador da Companhia, Diretor ou Conselheiro,
conforme o caso;
iii. a procuração deve especificar em qual reunião o procurador irá representá-lo, bem como a
extensão de seus poderes;
iv. caso haja algum voto a ser proferido, a procuração deverá conter o exato conteúdo do voto
do administrador representado. Do contrário, o procurador deverá abster-se de votar. O
motivo da abstenção terá que constar da respectiva ata da Reunião do Conselho ou da
Diretoria, de acordo com a situação; e
v. a procuração deverá ficar arquivada na sede da Companhia, juntamente com os demais
documentos e a ata da reunião em que ocorreu a representação.
Portanto, no que se refere à outorga de procurações em nome da Companhia, o não
cumprimento da lei e do Estatuto Social poderá sujeitar o administrador que outorgou a procuração, assim
como o próprio administrador que a recebeu, a perdas e danos e ação de responsabilidade civil.
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2.3.1.3 Procurador de Conselheiro residente no Exterior
A Lei das S/A permite que os membros do Conselho sejam residentes fora do País,
diferentemente dos diretores, que devem, obrigatoriamente, viver no Brasil.
Contudo, a posse do Conselheiro residente no Exterior fica condicionada à constituição de
procurador no País, que deve atender aos seguintes requisitos da Lei das S/A (Art. 146, §2º):
i. o procurador residente no País deve ser investido de poderes para receber citação em
ações propostas contra o Conselheiro, pelo descumprimento de seus deveres no exercício
de seu cargo de administrador; e
ii. a procuração deverá ter prazo de validade que se estenda por, no mínimo, 3 (três) anos após
o término do prazo de seu mandato.
É importante observar que os poderes outorgados ao procurador do Conselheiro residente no
Exterior devem ser limitados ao recebimento de citações, o que o impossibilita de votar ou agir como se
fosse Conselheiro. Somente na hipótese de outorga de procuração a outro Conselheiro, nos termos descritos
no item 2.3.1.2, é que se admite, em caráter excepcional, que ele vote em nome do outorgante e ainda assim
proferindo o voto contido na procuração.

2.4 O administrador “de fato”
A expressão “administrador de fato”, por vezes utilizadas em decisões principalmente
administrativas, representa uma contradição em si. A eleição, pela Assembleia ou Conselho, é requisito
essencial para que uma pessoa se revista da condição de administrador, não se podendo conceber a ideia de
um administrador “de fato”, isto é, que adquira a condição de administrador sem ter sido eleito nos termos
acima.
Efetivamente, um “administrador de fato” não é um administrador. Ele pode até informalmente
ou mediante procuração agir em nome da Companhia, mas nem por isto se torna um administrador de
direito. Nada mais representa do que uma pessoa que, por indevida omissão ou irregular outorga de poderes
pelo efetivo administrador, acaba por gerir a Companhia no seu dia a dia, tomando todas as medidas que,
nos termos da lei, deveriam ser praticadas pelo administrador.
É importante meditar, no entanto, que, embora o “administrador de fato” não possa ser
considerado como um administrador, pode a ele ser equiparado, para efeitos de responsabilidade pelos atos
praticados. Por sua vez, o administrador que permitir o excesso de poder do “administrador de fato”
responderá pelos atos ilícitos por ele praticados e por omissão de seus deveres e responsabilidades.
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2.5 O “diretor” não estatutário
O “diretor” não estatutário não é um Diretor na acepção legal do termo. Ele tem apenas o título,
mas não as atribuições, prerrogativas, obrigações, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. Na
verdade, não se deveria admitir tal denominação, uma vez que pode induzir terceiros a erro. Correto,
portanto, o Banco Central do Brasil ao vedar a utilização do termo Diretor por quem não tenha sido eleito
como administrador na forma do Estatuto Social 4.
E exatamente por não ser Diretor, o “diretor” não estatutário não pode exercer funções
conferidas por lei à Diretoria, pois essas são indelegáveis. Além disto, o “diretor” não estatutário é
necessariamente subordinado à Diretoria, o que reforça a constatação de que não é Diretor. Pode ter poderes
conferidos, por intermédio de procuração ou, mesmo, em conformidade com o organograma da empresa,
mas evidentemente o poder de gestão da Companhia não lhe pode ser outorgado.

2.6 O Conselheiro independente
Embora seja recomendável que o Conselho seja composto, em sua maioria, por conselheiros
independentes 5 , tema de alta relevância no contexto das melhores práticas de Governança Corporativa, o
fato é que a Lei das S/A não exige das companhias brasileiras a presença de conselheiros independentes,
nem disciplina o seu significado. Para a Lei das S/A, não há diferença entre conselheiros internos, externos e
6
independentes . Todos têm as mesmas atribuições, prerrogativas, obrigações, deveres e responsabilidades
e devem pautar suas atuações no interesse da Companhia e com total independência em relação aos
acionistas que os indicaram/elegeram.
A presença de conselheiros independentes, todavia, embora não seja obrigatória, exceção
7
feita às companhias que espontaneamente aderiram ao Novo Mercado , já foi incorporada à estrutura de
Governança das companhias brasileiras, na medida em que lhes confere uma percepção de independência e
imparcialidade internamente.
Em linhas gerais, o Conselheiro independente é aquele que não possui vínculo presente ou
passado com a organização e/ou seu grupo de controle, não sofrendo, portanto, influência significativa de
grupos de interesses. O IBGC qualifica como Conselheiro independente8 aquele que:
i.

não tem qualquer vínculo com a organização, exceto participação não relevante no
capital;

ii.

não é sociocontrolador, membro do grupo de controle ou de outro grupo com
participação relevante, cônjuge ou parente até segundo grau destes ou ligado a
organizações relacionadas ao sociocontrolador;

iii.

não está vinculado por acordo de acionistas;

4. Ver Art. 1º da Circular 3.148/2002: “Estabelecer que, no âmbito das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, o termo Diretor, seja adjunto, executivo, técnico ou assemelhado, deve ser utilizado exclusivamente
por pessoas eleitas ou nomeadas, conforme o caso, pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral ou por instrumento de
alteração contratual da respectiva instituição para o exercício das funções de administração previstas na legislação em vigor.”
5. Ver Código IBGC, item 2.16
6. Ver Código IBGC, itens 2.15 e 2.16
7. Nos termos de Regulamento de Listagem de Novo Mercado, as companhias que aderirem a este segmento devem possuir ao menos 20%
(vinte porcento) de conselheiros independentes.
8. Ver Código IBGC , item 2.16.
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iv.

não é empregado ou Diretor da organização (ou de suas subsidiárias) há, pelo menos, 3
(três) anos;

v.

não é ou não foi, há menos de 3 (três) anos, Conselheiro de organização controlada;

vi.

não fornece, comprando ou oferecendo (negociando), direta ou indiretamente, serviços
e/ou produtos em escala relevante para o Conselheiro ou a organização;

vii.

não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum Diretor ou gerente da organização;

viii.

não recebe outra remuneração da organização, além dos honorários de Conselheiro
(dividendos oriundos de participação não relevante no capital estão excluídos desta
restrição);

ix.

não foi sócio, nos últimos 3 (três) anos, de firma de auditoria que audite ou tenha
auditado a organização neste mesmo período;

x.

não é membro de entidade sem-fins lucrativos que receba recursos financeiros
significativos da organização ou de suas partes relacionadas;

xi.

mantém-se independente em relação ao Diretor-presidente; e

xii.

não depende financeiramente da remuneração da organização.

2.7 Conselheiros indicados por controladores, minoritários,
preferencialistas e empregados – atuação no interesse da
Companhia
O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a Companhia, os
mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram,
faltar a esses deveres (Art. 154, §1º).
Neste sentido, os conselheiros indicados por controladores, minoritários, preferencialistas e
empregados também devem agir como os demais conselheiros, inclusive os independentes, ou seja, devem
atuar no interesse da Companhia.

2.8 Os administradores e membros do Conselho Fiscal
e de órgãos técnicos e consultivos criados pelo
Estatuto Social
Embora o Conselho e o Conselho Fiscal sejam mais conhecidos, a Lei das S/A prevê a
possibilidade de criação de órgãos com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores.
9
Dentre eles, os mais comuns são os comitês instituídos pelo Conselho para assessorá-lo na análise de
temas específicos, que, em regra, demandam mais tempo e conhecimento técnico de seus membros. Como
exemplos de comitês especializados, temos os comitês de auditoria, finanças, remuneração e governança.
Algumas companhias preveem ainda o Conselho Consultivo, com o específico propósito de aconselhar os
administradores.
9. Ver o item 6.1.1.2 deste Caderno sobre comitês.
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Nem os membros do Conselho Fiscal, nem os dos comitês, do Conselho Consultivo e de qualquer
outro órgão técnico e consultivo criado pelo Estatuto são - enquanto integrantes desses órgãos administradores. No entanto, os membros do Conselho Fiscal e os dos órgãos técnicos e consultivos criados
pelo Estatuto (e somente quando criados pelo Estatuto) têm, nos termos da Lei das S/A (arts. 160 e 165), os
mesmos deveres e responsabilidades dos administradores.

3
Aceitação do Cargo
de Administrador
3. Aceitação do Cargo de Administrador
3.1 Entender o convite - razões, contexto, expectativas e escopo de atuação
3.2 Realizar pesquisa prévia acerca da Companhia e seus agentes

19
19
19

3.3 Analisar todos os documentos disponíveis, principalmente aqueles
referentes às práticas de Governança Corporativa da Companhia

20

3.4 Verificar se o Estatuto Social exige a prestação de garantia
3.5 Analisar qualificações, disponibilidade e compatibilidade com o cargo e
exigências da Companhia

20

3.6 Verificar se estão presentes os requisitos exigidos em lei para o cargo

20

20
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3. Aceitação do Cargo de
Administrador
A aceitação de um cargo de administrador, em si mesmo considerada, não deveria implicar
nenhuma consequência de ordem jurídica, na medida em que a condição de administrador, como se verá
adiante, somente se adquire após a eleição e respectiva posse da pessoa eleita.
É importante ter-se em mente, todavia, que muitas vezes o posterior sucesso ou insucesso do
administrador no desempenho de suas atribuições decorre, direta ou indiretamente, da forma como o
convite foi por ele analisado, percebido e aceito.
Os itens a seguir refletem, de forma sugestiva, alguns dos cuidados a serem adotados pela
pessoa que receber um convite para ser administrador, sem prejuízo de outras medidas que se
apresentarem nas circunstâncias.

3.1 Entender o convite – razões, contexto,
expectativas e escopo de atuação
Ainda que o convite tenha decorrido de relação pessoal, o convidado deve avaliar
objetivamente todas as consequências e responsabilidades decorrentes de sua aceitação.
Ciente e de acordo com o papel desejado para desempenhar, deve-se verificar quais são as
incumbências e expectativas oferecidas pela posição, obtendo as informações necessárias ao exercício da
função, e entender quais os recursos materiais e de infraestrutura disponíveis, bem como limitações e
constrangimentos. Deve-se ainda analisar o mercado de atuação e seus principais agentes influenciadores,
ambiente regulatório, posicionamento estratégico, vantagens ou desvantagens competitivas, relações de
trabalho e de consumo e os impactos sociais decorrentes do exercício da atividade empresarial.

3.2 Realizar pesquisa prévia acerca da Companhia
e seus agentes
Deve-se levantar informações sobre a idoneidade econômico-financeira e reputação da
Companhia; acionistas controladores e minoritários, administradores e membros do Conselho Fiscal,
auditores e demais partes interessadas (stakeholders); participação ou não de conselheiros independentes;
situação dos registros e documentação disponibilizados na Junta Comercial, BM&FBovespa e CVM, no que
se relaciona à Companhia de capital aberto; e situação fiscal e cível, por intermédio de certidões emitidas
pelos órgãos públicos.
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3.3 Analisar todos os documentos disponíveis,
principalmente aqueles referentes às práticas de
Governança Corporativa da Companhia
Havendo ou não termo de confidencialidade, é recomendável que a pessoa que receber o
convite obtenha e examine, durante as tratativas e antes de aceitar a indicação para o cargo, os documentos
relacionados à Governança Corporativa da Companhia e à sua situação financeira e patrimonial, tais como:
Estatuto, acordo de acionistas, Regimento ou Regulamento Interno, políticas internas, código de ética e
conduta, balanços e relatórios da administração e demais demonstrações financeiras, pareceres de
auditoria independente, formulário de referência, entre outros.

3.4 Verificar se o Estatuto Social exige a prestação
de garantia
A Lei das S/A permite que a Companhia exija do futuro administrador a prestação de garantia
de gestão (Art. 148 da Lei das S/A). Neste contexto, é importante que se verifique quais as eventuais
condicionantes exigidas para o cargo pelo Estatuto, como, por exemplo, a prestação de fiança ou penhor de
ações.

3.5 Analisar qualificações, disponibilidade e
compatibilidade com o cargo e exigências da Companhia
Fazer uma análise criteriosa sobre suas próprias qualificações, disponibilidade de tempo,
compatibilidade com o cargo e as exigências da Companhia, ausência de conflitos de interesses e
alinhamento com os valores da organização.

3.6 Verificar se estão presentes os requisitos exigidos em
lei para o cargo
A aceitação de um cargo de administrador depende, nos termos da Lei das S/A (Art. 147, §§ 1º,
10
2º e 3º), da constatação de que a pessoa :
i. não esteja impedida por lei especial ou tenha sido condenada pela prática de crime que
11
impeça o exercício da administração ;
ii. para sociedade de capital aberto, não tenha sofrido punição da CVM que a torne inelegível
para cargos de administração;
iii. tenha reputação ilibada; e
10. Ver Art. 146 da Lei das S/A. Nos termos deste Artigo, somente pessoas naturais podem ser administradores.
11. São considerados crimes que impedem o exercício de cargo de administração, nos termos do Art. 147, § 1º da Lei das S/A: crime
falimentar, prevaricação, peita ou suborno (i.e. corrupção passiva ou ativa), concussão, peculato (crimes contra a Administração Pública),
crimes contra a fé pública ou a propriedade, bem como penas que vedem o acesso a cargos públicos, ainda que provisoriamente.
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iv. não possua interesses conflitantes com os da Companhia, como, por exemplo, ocupar
cargos em sociedades consideradas concorrentes (Art. 147, § 3º, I e II), salvo se a
Assembleia ou o Conselho, conforme o caso, dispensar o eleito de tal exigência12 .
Algumas companhias, por atuarem em setores da economia altamente regulados pelo poder
público, como instituições financeiras, seguradoras ou empresas do setor de Saúde, podem conter
restrições adicionais, que também devem ser observadas.
13

Adicionalmente, os diretores devem ter residência no País (Art. 146), enquanto os conselheiros
podem residir no Exterior – neste caso, devem constituir procuradores nos termos expostos no item 2.3.1.3.
Para certos cargos de Diretoria, pode haver exigência de registro em entidades profissionais. Além disto, no
máximo, 1/3 (um terço) dos conselheiros pode ocupar simultaneamente o cargo de Diretor (Art. 143, § 1º).

12. Os dois últimos requisitos estão previstos expressamente para os conselheiros de administração. Aplicam-se, no entanto, por extensão,
também aos diretores.
13. A condição de acionista, antes exigida para o cargo de Conselheiro, foi dispensada por força da Lei 12.431/11, cujo Art. 6º alterou os termos
do Art. 146 da Lei das S/A.
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4. Eleição do Administrador
4.1 A necessária Assembleia /Reunião do Conselho
Como visto anteriormente, a escolha dos administradores da Companhia dá-se por eleição. Já
os conselheiros são eleitos em Assembleia, cabendo aos acionistas controladores o direito de sempre eleger
14,15
a maioria deles e assegurado aos minoritários o direito de eleger um membro ou mais e seus suplentes
.
Os diretores, por sua vez, são eleitos pelo Conselho, em Reunião do Conselho ou pela
Assembleia, na hipótese de a Companhia não ter Conselho. A Assembleia Geral ou a Reunião do Conselho
que eleger administradores deve obedecer a determinados requisitos legais e estatutários quanto à sua
convocação, instalação e deliberação. É dever do administrador eleito certificar-se de que esses requisitos
legais foram observados 16 .

4.2 Declarações a serem dadas pelo administrador
No momento de sua posse, o administrador (Conselheiro/Diretor) deve entregar uma
declaração de desimpedimento, aceitando o cargo para o qual foi eleito e atestando que preenche os
requisitos referidos no item 3.6.

4.3 Verificar o prazo de gestão (mandato) aprovado
pelos acionistas
O prazo de gestão (mandato) dos administradores é fixado pelo Estatuto, não podendo, no
17
entanto, exceder a 3 (três) anos (arts. 140, III, e 143, III) .
Não há vedação legal quanto à reeleição, que é até desejável para construir um Conselho ou
Diretoria experiente e produtiva. Contudo, para efeitos de melhores práticas de Governança Corporativa, a
reeleição não deve ser automática, devendo ser precedida de avaliação anual, nos termos do item 12.
Recomenda-se que todos os conselheiros sejam eleitos na mesma Assembleia e com
18
idênticos prazos de mandato .

14. Na eleição de conselheiros, aos acionistas, que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito de voto, é facultado
requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho, e
reconhecido o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários (Art. 141). Nas companhias abertas, tem o direito de
eleger um membro e seu suplente, em votação em separado, a maioria dos acionistas titulares (i) de ações com direito de voto que
representem, pelo menos, 15% (quinze porcento) do total de ações com direito de voto (Art. 141, § 4º, inciso I) e (ii) de ações preferenciais
sem direito de voto ou com voto restrito, que representem, no mínimo, 10% (dez porcento) do capital social (Art. 141, § 4º, inciso II). Verifica-se que nenhum dos grupos de acionistas referidos nos itens (i) e (ii) pode a ele agregar suas ações para eleger em conjunto um membro e
seu suplente, a não ser que detenha, ao menos, 10% (dez porcento) do capital social (Art. 141, § 5º). A CVM pode reduzir o quorum mínimo
para o pedido do voto múltiplo (Art. 291).
15. Ver Código IBGC, item 2.13, o qual não recomenda a eleição de suplentes.
16. Ver arts. 123 a 129 e 142, inciso II, da Lei das S/A e, para as sociedades de capital aberto, as disposições da CVM.
17. Ver Código IBGC, item 2.7, que recomenda um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição mediante processo formal de avaliação.
18. Ver Código IBGC, item 2.7.
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4.4 Remuneração, incluindo os benefícios
diretos e indiretos
A Assembleia fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores,
inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta (Art. 152):
i.

responsabilidade e tempo exigidos pelo cargo;

ii.

competência e reputação pessoal do administrador; e

iii.

valor de seus serviços no mercado.

A Assembleia poderá estabelecer uma remuneração global, para o conjunto de
administradores ou para cada administrador individualmente considerado. Para remuneração global,
caberá ao Conselho ou à Diretoria, quando não houver Conselho, aprovar a distribuição individual.
A remuneração deve ser fixada segundo parâmetros objetivos, seguindo o Conselho de
Administração, se existente.
As companhias de capital aberto estão obrigadas, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, a divulgar informações periódicas completas e abrangentes sobre a remuneração dos
administradores no formulário de referência (formulário eletrônico enviado à CVM e mantido
permanentemente disponível nos sites da BM&FBovespa, da CVM e da Companhia). O objetivo é possibilitar
ao investidor compreender a forma de incentivo dado aos administradores por desempenho e qual o
impacto das políticas de remuneração na Companhia, o que está em linha com as recomendações do IBGC a
19
respeito deste tema .

4.5 Registro da ata na Junta Comercial e sua publicação
Para dar segurança, eficácia e publicidade à eleição do administrador, exige-se que a ata da
Assembleia ou da Reunião do Conselho que o elegeu seja levada a registro na Junta Comercial e,
posteriormente, publicada em jornal de grande circulação na localidade da sede da Companhia, nos termos
da Lei das S/A. A publicação deve igualmente ser levada a registro (Art. 289, §5º). Sem o registro e respectiva
publicação, os atos não produzem efeitos contra terceiros, embora vinculem a Companhia e o administrador
eleito.

4.6 Condições da contratação e o respectivo contrato
A Lei das S/A não exige a assinatura de um contrato formal entre o administrador e a
Companhia. A Assembleia e/ou a Reunião do Conselho, por si sós, já são suficientes, do ponto de vista legal,
para a eleição do administrador.
É, todavia, recomendável um instrumento contratual para regular os termos e condições da
contratação do administrador.

19. VVer Código IBGC, item 3.9.
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Comumente, esse contrato é utilizado para regular aspectos não estipulados em lei ou no
Estatuto da Companhia, tais como a concessão de benefícios, a fixação de atribuições específicas, a defesa
do administrador, em casos de ações contra ele ajuizadas em nome da Companhia, a liberação de garantias
após o término do mandato, baixa em cadastros, entre outras condições.
Torna-se importante registrar, no entanto, que, como visto no item 3.6, somente pessoas
naturais podem ser eleitas como membros dos órgãos da administração (Art. 146). Assim, não se pode
conceber a contratação de uma pessoa jurídica como administrador. Não sendo isto possível, também não o
é o pagamento da remuneração devida ao Conselheiro ou Diretor de organização que seja sócio ou acionista.
Nada impede que a Companhia contrate os serviços de uma pessoa jurídica, que tenha como um de seus
sócios ou acionistas, como um dos administradores, desde que: (i) sejam respeitadas as normas que
disciplinam o conflito de interesses (vide itens 7.1.5.5 e 8.5); (ii) os serviços a serem prestados não sejam os
do exercício da função de administrador; e (iii) a contratação se faça em condições razoáveis ou equitativas,
idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros 20.
Portanto, a contratação do Conselheiro ou Diretor, assim como o pagamento dos respectivos
serviços, somente pode ser feita tendo-se como referência sua pessoa física. A forma de sua contratação, no
entanto, varia, tratando-se de Conselheiro ou Diretor.
No caso do Conselheiro, por não preencher os elementos que caracterizam a relação de
emprego (habitualidade, subordinação, dependência econômica e pessoalidade), a contratação
normalmente é feita como prestador de serviços autônomo (contribuinte individual da previdência social). O
Diretor, por sua vez, pode ser contratado tanto na qualidade de empregado como na de prestador de serviços
autônomo. Isto por que a jurisprudência trabalhista e o próprio INSS 21 admitem a figura do Diretor não
empregado, cuja remuneração tem a natureza de pro labore e não de salário.
Importante notar que mesmo um Diretor pode ser considerado empregado, quando presentes
os elementos que caracterizam a relação de emprego, notadamente a subordinação. O contrato de trabalho
é, nos termos da legislação / jurisprudência brasileira, um contrato-realidade. Isto significa que, estando
presentes os requisitos que caracterizam a relação de emprego, a jurisprudência reconhecerá o vínculo
trabalhista independentemente da formalidade da contratação. Não se pode, todavia, confundir a
subordinação típica de uma relação de emprego com a obrigatoriedade de o Diretor observar as disposições
do Estatuto, quando exigir que determinados atos somente possam ser praticados com a expressa
autorização do Conselho ou da Assembleia ou, mesmo, as orientações do Conselho. Não se tem nestes
casos uma relação de subordinação, mas de atribuições previamente estabelecidas na Lei das S/A.
Por fim, o empregado eleito para ocupar cargo de Diretor tem o respectivo contrato de trabalho
suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação
jurídica inerente à relação de emprego 22.

20. Ver Lei das S/A, Art. 156, § 1º.
21. Ver Regulamento da Previdência Social, Art. 9º, v, f.
22. Ver Súmula nº 269 do Tribunal Superior do Trabalho.
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4.7 Contratação do seguro de responsabilidade
civil (“D&O”)
O seguro de responsabilidade civil para administradores, conhecido como D&O – Directors
and Officers Liability Insurance, é coletivo, cuja cobertura pode estender-se sobre os administradores que
atuam na Companhia e suas controladas, bem como os que vierem a ingressar durante a vigência e aqueles
que já tiverem ocupado esta função antes de a apólice vigorar.
Esse seguro é contratado e pago pela Companhia e, em regra, dele se aproveitam os
administradores (conselheiros e diretores), assim como superintendentes, gerentes, supervisores,
coordenadores e equivalentes que detenham poderes que impliquem exercício de tomada de decisões na
Companhia e que necessitam de garantias, além de seus cônjuges, herdeiros, representantes legais e
espólio, sendo a apólice do D&O aberta (não nominal).
O D&O tem sua cobertura relacionada aos atos de gestão praticados no exercício das
atribuições, a qual se divide em duas etapas: (i) custos de defesa com processos e honorários advocatícios e
(ii) condenações pecuniárias.
Em regra, estão incluídos na cobertura desse seguro:
i.

débitos tributários, trabalhistas e previdenciários da empresa onde atua;

ii.

reclamações de credores da empresa contra os segurados;

iii. reclamações da própria empresa contra os segurados;
iv. reclamações movidas por sócios ou acionistas da empresa contra os segurados;
v.

garantia expressa de cobertura de despesas de defesa para processos nos quais se
discuta um possível ato doloso do segurado;

vi. reclamações contra os segurados decorrentes da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa;
vii. limite especial de cobertura para processos de natureza ambiental movidos contra os
segurados;
viii. processos de natureza administrativa contra os segurados (inclusive órgãos
governamentais reguladores e fiscalizadores, Tribunais de Contas, inquéritos policiais,
etc.);
ix. reclamações contra os segurados em virtude de erros e omissões na prestação de
serviços profissionais da empresa;
x.

penalidade de multa administrativa ou contratual contra os segurados (incluindo
depósitos judiciais ou administrativos, reembolsáveis em caso de condenação); e

xi. cobertura para penhora on-line.
Tais seguros, por outro lado, costumam excluir previamente da cobertura uma série de
eventos, sendo os mais comuns:
i.

atos dolosos;

ii.

reclamações preexistentes no momento da contratação;
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iii.

reclamações oriundas de acionistas majoritários;

iv.

liquidação, falência, recuperação judicial ou similar;

v.

oferta pública de valores mobiliários;

vi.

reclamações sobre fatos não inerentes à posição de administrador; e

vii.

processos criminais.
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Embora importante na proteção dos administradores, é preciso muita cautela na análise do
seguro oferecido ou contratado, porque as apólices podem variar no prazo e cobertura e não raro limitam ou
excluem da sua proteção muitos dos atos mencionados. Trata-se, como se vê, de uma análise caso a caso,
sendo indispensável ao administrador ler com atenção a apólice e consultar um especialista.
O administrador, por fim, não deve perder de vista que o maior “seguro” decorre da própria
forma como ele atua no dia a dia da Companhia. Estará mais protegido aquele que trabalhar em estrita
observância à lei e ao Estatuto, dentro dos seus poderes e atribuições, com diligência e lealdade à
Companhia e sem conflito de interesses.

5
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5. Posse e Investidura
5.1 Termo de Posse
5.2 Assinatura do Termo de Posse no livro de atas do Conselho de
Administração/Diretoria nos 30 dias seguintes à nomeação
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5. Posse e Investidura
A posse é o ato a partir do qual o administrador é investido no cargo para o qual foi eleito,
habilitando-se para o exercício da função.

5.1 Termo de Posse
Após eleito, deve o administrador assinar o Termo de Posse, que constitui uma declaração
unilateral e formal de que aceita os encargos legais e estatutários impostos ao cargo, conforme itens 2.6 e
3.2.
O Termo de Posse deverá conter a indicação de, pelo menos, um domicilio do administrador, no
qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua
gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no local indicado, que somente poderá ser
alterado com o auxílio de comunicação por escrito à Companhia (Art. 149, §2º). Além disto, o administrador
deve informar por escrito a Companhia da mudança do seu domicílio.
A partir da assinatura do Termo de Posse, torna-se eficaz a eleição do administrador e este
passa a estar juridicamente investido no cargo.
O Anexo 5.1 contém um Termo de Posse, que, como todo modelo, deve ser utilizado apenas
como referência, devendo ser adaptado para cada caso concreto e, se necessário, mediante consulta prévia
a um profissional habilitado.

5.2 Assinatura do Termo de Posse no livro de atas do
Conselho de Administração/Diretoria nos 30 dias
seguintes à nomeação
O administrador deve assinar o Termo de Posse nos 30 (trinta) dias seguintes à sua eleição. Do
contrário, esta perderá seu efeito, devendo haver nova eleição, exceto se for apresentada justificativa para o
atraso e desde que acolhida pelo órgão da administração correspondente.
O Termo de Posse deve ser lavrado no livro de atas do Conselho ou da Diretoria, conforme o
caso. É possível sua assinatura em documento apartado, o qual deverá, no entanto, ser anexado pela
Companhia ao livro de atas correlato.
Considerando a necessidade de publicação dos atos societários de eleição dos
administradores, o ideal seria que a posse do administrador ocorresse após essa publicação. Entretanto,
como nem sempre isto acontece, o administrador eleito deve pautar-se pelo prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua eleição. Eventuais atos de gestão por ele praticados antes da publicação da referida ata de
eleição, ainda que em face de terceiros, terão validade em decorrência do princípio da aparência. Além do
mais, os efeitos do arquivamento na Junta Comercial retroagirão à data da assinatura do documento, por
23
expressa disposição legal, com o que se reconhece a legalidade desses atos de gestão .
23. Ver Cf. Art. 36 da Lei do Registro de Empresas (Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994).
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5.3 Declarações obrigatórias para administrador de
Companhia aberta
Ao firmar o termo de posse, o administrador de Companhia aberta tem o dever de informar sua
situação patrimonial com relação aos valores mobiliários emitidos pela organização. Tal dever consiste em
declarar o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis
em ações, de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que ele seja
titular (Art. 157).
Ainda no ato da assinatura do Termo de Posse, deve o administrador apresentar a declaração
de desimpedimento a que se refere o item 4.2.

5.4 Programa de “familiarização” – treinamento
introdutório
Embora não obrigatório, é recomendável que o administrador tome a iniciativa de solicitar à
Companhia participação em um programa de introdução, orientação e interação com os demais
administradores 24.
Em regra, tais programas têm como principais objetivos: i) familiarizar novos administradores
com a Companhia, demais administradores, conselheiros fiscais, membros de comitês, outros órgãos
técnicos e consultivos e empregados-chave; ii) aprofundar seu conhecimento sobre as responsabilidades
legais e estatutárias inerentes à função de administrador; e iii) criar um ambiente de relacionamento de
trabalho com todos os envolvidos para facilitar sua atuação.
Pelo menos um administrador deve ter a responsabilidade de introduzir e orientar novos
administradores, que devem sentir-se parte da equipe o mais rápido possível e atuar de forma responsável e
produtiva. Um programa de integração de novos administradores deve ter reuniões especificas e
disponibilização de informações, incluindo, entre outros, os seguintes assuntos:
i.

últimas demonstrações financeiras publicadas e respectivo parecer dos auditores
independentes;

ii.

relatórios trimestrais do exercício em curso;

iii.

planejamento estratégico e operacional;

iv.

orçamento e fluxo de caixa;

v.

missão, visão e valores da empresa;

vi.

objetivos do ano em curso;

vii.

calendário dos principais eventos societários e reuniões de sua área;

viii.

estatuto;

ix.

manuais de políticas e regimentos internos dos vários órgãos da empresa;

24. Ver Código do IBGC, item 2.21.
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x.

atas dos últimos 12 (doze) meses de reuniões da administração e das assembleias;

xi.

diretrizes de Governança e Código de Ética;

xii.

para companhias abertas, o último Formulário de Referência arquivado na CVM;

xiii.

gestão de risco; e

xiv.

controles internos.
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6. Atuação como Administrador
6.1 Principais atribuições do(s) administrador(es)
Como órgão deliberativo colegiado, o Conselho atua por meio de reunião devidamente
convocada, da qual resultam deliberações sobre as matérias constantes da pauta. Compete ao Conselho
(Art. 142):
i.

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

ii.

eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que
a respeito dispuser o Estatuto;

iii.

fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e
25
quaisquer outros atos ;

iv.

convocar a Assembleia anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social ou quando julgar conveniente;

v.

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

vi.

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir;

vii.

deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição;

viii. autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não
circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de
terceiros; e
ix.

escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

Por outro lado, a Diretoria, como órgão executivo e de gestão, representa ativa e passivamente
a Companhia perante terceiros, exteriorizando e executando a sua vontade social. O Estatuto deve
disciplinar os efetivos poderes do administrador, inclusive no que se refere à assinatura de atos de forma
isolada ou em conjunto com um ou mais diretores. No silêncio do Estatuto e inexistindo deliberação do
Conselho, competirá a qualquer Diretor a representação da Companhia e a prática dos atos necessários ao
seu funcionamento regular (Art. 144).
O Estatuto pode ainda estabelecer que determinadas decisões, de competência dos diretores,
sejam tomadas em Reunião da Diretoria (Art. 143, §2º) ou, mesmo, impor que determinados atos somente
possam ser praticados por esta, se previamente aprovados pelo Conselho ou Assembleia. As específicas
matérias que dependem de prévia autorização do Conselho ou da Assembleia para serem executadas pelos
diretores variam de Companhia para Companhia 26.

25. Independentemente da decisão do colegiado, pode e deve o Conselheiro, em caráter individual e no exercício de suas funções,
desempenhar as atribuições previstas no item III.
26. Ver exemplos do Manual Prático de Recomendações Estatutárias (IBGC, 2009).
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Para a correta compreensão de suas responsabilidades, é imprescindível que o administrador
tenha pleno conhecimento das atribuições que lhe são impostas tanto pela lei quanto pelo Estatuto.
As atribuições dos administradores podem, genericamente, ser classificadas em 3 (três)
grupos: (i) decisórias, (ii) fiscalizatórias e (iii) convocatórias.
Serão decisórias as deliberações proferidas em reuniões do Conselho ou da Diretoria, assim
como toda e qualquer decisão individual tomada pelos diretores, que tenha por objetivo deliberar alguma
matéria que seja da competência dos administradores, nos termos da lei ou do Estatuto.
As atribuições de caráter fiscalizatório são aquelas necessárias para que o Conselho e a
Diretoria exerçam de maneira eficaz seu dever de supervisionar a atuação da Diretoria, no caso do Conselho,
e de seus subordinados, no da Diretoria, diligenciando para que os interesses sociais se sobreponham aos
individuais dos próprios administradores, acionistas (controladores ou não) e colaboradores da Companhia.
Por fim, cumpre lembrar que a convocação da Assembleia cabe ao Conselho ou, na sua
ausência, aos diretores 27.

6.1.1 Tomada de decisões / voto informado, refletido
e desinteressado
Os administradores têm o dever de tomar decisões exclusivamente no interesse da
Companhia. Para tanto, é exigido que, ao manifestarem sua opinião, seja por intermédio do voto em reuniões
colegiadas ou individualmente, o façam de forma informada, refletida e desinteressada.
Um administrador não deve tomar qualquer decisão de forma açodada, sem uma maior
reflexão a respeito das consequências que poderão advir para a Companhia. É obrigação do administrador
cercar-se das informações necessárias para formar sua convicção, analisando-as criticamente e
promovendo as diligências necessárias, se entender que devem ser complementadas.
Obtidas as informações, deve refletir sobre elas, questionando, inquirindo, buscando novos
dados, de maneira a formar sua convicção com o maior grau de segurança e certeza possível dentro das
circunstâncias. Ao firmar seu convencimento, o administrador deve fazê-lo de modo absolutamente
desinteressado, isto é, respeitar o dever de agir sem conflito de interesses, como melhor abordado no item
8.5.

6.1.1.1 A necessidade de um adequado fluxo de informações e da
documentação de suporte às decisões
Para que o administrador possa decidir / votar, é fundamental que tenha acesso a todas as
informações necessárias para a formação de seu convencimento. Cabe à Companhia, por meio dos seus
colaboradores diretamente envolvidos no tema sob análise, dar suporte adequado ao administrador,
mediante a elaboração de estudos, apresentação de documentos e elementos que possam esclarecer o
tema sob debate.
O administrador não poderá escusar-se de sua responsabilidade alegando que, quando
decidiu ou votou numa determinada matéria ou se omitiu, o fez por não ter todas as informações
necessárias, salvo se, tendo diligenciado para obtê-las, a fim de formar seu juízo de valor, não as tenha
28
recebido .
27. Ver Lei das S/A, Art. 123.
28. O administrador não pode alegar falta de competência ou conhecimento técnico (Processo Administrativo Sancionador CVM n°
2005/1443), nem se alienar do processo decisório (Processo Administrativo Sancionador CVM n° 2005/8542).
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6.1.1.2 Prerrogativas e “ferramentas” à disposição dos conselheiros
e diretores para a tomada de decisão
Para o perfeito exercício de suas funções e a depender da complexidade do tema sobre o qual
irá decidir, o administrador deverá diligenciar para ter à sua disposição uma série de “ferramentas” que o
auxiliarão a obter as informações necessárias para formar o seu convencimento, tais como a contratação de
auditoria externa e especialistas e a formação de comitês.
A auditoria externa é um dos elementos fundamentais de apoio às decisões do Conselho e da
própria Diretoria. Por meio do relatório de auditoria, o administrador terá condições de avaliar se as
demonstrações financeiras da Companhia, efetivamente, refletem sua situação econômica e patrimonial.
Os trabalhos da auditoria incluem, ainda, a revisão e avaliação dos controles internos.
A formação de comitês decorre da constatação de que muitos dos temas discutidos pelo
Conselho são complexos e demandam dedicação e grande volume de trabalho. Neste contexto, é
fundamental a criação de grupos de trabalho, os chamados “comitês”, que têm suas atribuições delimitadas
pelo próprio Conselho e estão encarregados de aprofundar a análise de determinados temas, esclarecendo
os conselheiros e dotando-os de melhores condições para decidirem. Tratando-se de grupos de trabalho,
tais comitês destinam-se a apoiar o Conselho, fazendo as recomendações que entenderem necessárias,
mas sem substituí-lo, cabendo a ele a decisão final sobre as matérias-objeto das recomendações.
Podem ser formados comitês de auditoria, recursos humanos/remuneração, governança,
finanças, sustentabilidade, entre outros. Recomenda-se que tais comitês sejam compostos,
preferencialmente, por conselheiros 29 . Quando isto não for possível, deve-se buscar compô-los de forma
que sejam coordenados por um Conselheiro, de preferência, independente.
Uma possibilidade colocada à disposição dos administradores é a contratação de
especialistas para o desenvolvimento de estudos específicos que nortearão as decisões a serem tomadas
(advogados, auditores, especialistas em tributos, recursos humanos, entre outros).
Para que se tenha todas as condições para obter as informações necessárias para a tomada de
decisão, incluindo a contratação de especialistas e a constituição de comitês, é recomendável que a
30
Companhia aprove um orçamento específico para o Conselho .

6.1.2 Fiscalizar a gestão dos diretores ou, no caso da
Diretoria, dos prepostos e subordinados
Dentre as atribuições do Conselho e da Diretoria, previstas em lei, está o dever de fiscalizar, no
caso do Conselho, os atos da Diretoria e, no da Diretoria, seus subordinados.
Trata-se de um “poder-dever” bastante amplo que impõe aos administradores o controle da
legalidade e legitimidade de todos os negócios dos quais a Companhia faça parte, de modo a verificar se a
Diretoria ou seus subordinados estão agindo de acordo com a lei e o Estatuto e no melhor interesse da
Companhia.
29. Ver Código IBGC, item 2.29.
30. Ver Código IBGC, item 2.26.
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O poder de fiscalização detido pelo Conselho e Diretoria pode ser exercido sem justificação
prévia, por qualquer de seus membros, sem que haja necessariamente uma deliberação do órgão
solicitando determinada fiscalização. Isto deve ocorrer de maneira coordenada, com o compartilhamento
das informações solicitadas e obtidas.
Para cumprir com tal função, os membros do Conselho podem, a qualquer tempo, examinar
livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e
outros atos. A mesma regra aplica-se aos Diretores que podem, a qualquer momento, fiscalizar os atos
praticados por aqueles sob seu comando.
No cumprimento de seu dever, tanto o Conselho como a Diretoria podem convocar diretores e
demais funcionários para que compareçam às reuniões do respectivo órgão da administração e prestem
esclarecimentos. Embora a Lei das S/A não discipline de que forma essa convocação deva ser feita, é
recomendável que ela seja dirigida ao Presidente do Conselho, para que ele tome as providências
necessárias.
Obviamente, não há necessidade de o administrador acompanhar detalhada e pessoalmente
cada negócio da Companhia. Todavia, é importante que demonstre ter adotado todas as cautelas pertinentes
ao seu cargo e que, diante de situações de risco ou estranhas ao desenvolvimento regular dos negócios
sociais, tenha, efetivamente, agido para investigar e, se for o caso, empregado as medidas adequadas às
31
circunstâncias. O poder de fiscalizar implica obrigação legal de investigar do administrador .

6.1.2.1 Prerrogativas e “ferramentas” à disposição dos conselheiros
e diretores para o pleno exercício de sua função
fiscalizadora
Diante da crescente dinâmica do mundo empresarial, os administradores não têm como
acompanhar e executar pessoalmente todas as atividades desenvolvidas pelas companhias. Ao mesmo
tempo, espera-se e exige-se que estejam em sintonia com os negócios sociais, de modo que se faz
necessário desenvolver mecanismos e ferramentas de coordenação e acompanhamento dos negócios, tais
como a realização de reuniões regulares com a equipe, o desenvolvimento de sistemas para agilizar e
melhorar o fluxo de informações entre as áreas e os níveis hierárquicos diversos, a criação de canais de
denúncia e sistemas de controles internos (ex.: auditoria interna, códigos de conduta e ética para
funcionários e fornecedores, etc.) compatíveis com o porte da Companhia. A adoção de sistemas de controle
interno, que funcionem de forma independente da operação, assume, neste contexto, papel fundamental na
estrutura organizacional, permitindo que o Conselho possa acompanhar os atos da Diretoria.

31. Ver Processo Administrativo Sancionador CVM nº 07/02: “Se, por um lado, não acredito que o amplo e irrestrito conhecimento técnico
acerca das mais diversas e complexas matérias envolvendo as atividades operacionais de uma Companhia aberta seja pré-requisito para
alguém assumir o cargo de membro do Conselho de Administração, por outro, verifico, no caso em concreto, que não existem nos autos
evidências que esses conselheiros esgotaram tudo o que estava ao alcance de uma pessoa mediana para avaliar a legalidade dos fatos
registrados no processo em pauta, o que, na minha opinião, deixa claro que o dever de diligência não foi rigorosamente seguido.” (Voto
proferido pelo Diretor Relator Eli Loria)
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6.1.3 Relacionamento com a auditoria independente / auditoria
interna / Conselho Fiscal / comitês
Compete ao Conselho a escolha e destituição dos auditores independentes, quando houver. Da
mesma forma, cabe aos conselheiros aprovar os honorários desses profissionais, avaliar seu desempenho
e ratificar um plano de trabalho.
Essa competência é indelegável. Contudo, como boa prática de Governança Corporativa, é
recomendável que o Conselho constitua um comitê de auditoria 32, que ficará responsável por recomendar
os auditores independentes, submetendo a decisão à aprovação do Conselho.
É muito importante que os conselheiros de administração tenham em conta sua
responsabilidade no momento da escolha dos auditores independentes. Assim sendo, com base na
Instrução CVM nº 308/99, os administradores de companhias abertas poderão ser responsabilizados
quando for constatado que os auditores contratados não atendem às condições previstas naquela
Instrução, especialmente quanto à independência e registro na CVM.
Portanto, devem os administradores atuar com diligência na escolha e contratação de
auditores independentes, zelando para que a empresa ou os profissionais escolhidos preencham os
requisitos de qualificação e condições exigidas na regulamentação específica.
Como corolário do “poder-dever” de fiscalizar a gestão dos diretores, deve o Conselho
acompanhar a evolução dos trabalhos dos auditores independentes, solicitando esclarecimentos sobre os
atos e contas auditados. Neste passo, é fortemente recomendável que o sócio da empresa de auditoria
independente responsável pelos trabalhos realizados se faça presente na Reunião do Conselho, destinada a
apreciar as demonstrações contábeis do exercício e o relatório da administração, que serão submetidos à
Assembleia Geral Ordinária, sempre que convocado.
Sem prejuízo do constante acompanhamento do trabalho de auditoria, o Conselho ou, se
houver, o comitê de auditoria, deve discutir com os auditores independentes: (i) a mudança ou manutenção
de princípios e critérios contábeis, incluindo o grau de agressividade ou conservadorismo adotado; (ii) o uso
de reservas e provisões; (iii) as estimativas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das
demonstrações financeiras; (iv) os métodos de avaliação de risco e resultados dessa avaliação; (v) os
principais riscos; (vi) as mudanças do escopo da auditoria independente; (vii) as deficiências relevantes e
falhas significativas nos controles internos; (viii) o conhecimento de atos ilegais; e (ix) os efeitos de fatores
externos (econômicos, normativos, setoriais, sociais e ambientais) nos relatórios financeiros e no processo
de auditoria.
É comum que os auditores independentes emitam uma carta à administração contendo
recomendações de melhorias em determinadas práticas e controles internos. Embora a decisão quanto ao
mérito de tais recomendações caiba aos administradores, é importante que a Diretoria lhes dê o devido
tratamento e o Conselho acompanhe a sua execução, indagando os motivos que, eventualmente, levaram a

32. Embora o IBGC recomende a constituição do comitê de auditoria (Código IBGC, item 2.30), no Brasil, somente as instituições financeiras,
sociedades seguradoras, de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil estão obrigadas a constituir o comitê de auditoria, nos termos, respectivamente, da resolução 3198/04, do
Banco Central, e 118/04, da Superintendência de Seguros Privados - Susep. As sociedades anônimas de capital aberto, caso optem por
constituir o comitê de auditoria, podem contratar auditores independentes para a prestação de serviços de auditoria por até 10 (dez) anos
consecutivos, conforme Instrução CVM 509/11. As demais instituições não possuem a necessidade de constituir comitê de auditoria.
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Diretoria a não acatá-las, se for o caso.
A auditoria interna tem a responsabilidade de monitorar e avaliar a adequação do ambiente de
controles internos e das normas e procedimentos estabelecidos pela gestão.
Nas companhias brasileiras têm-se visto a subordinação hierárquica da auditoria interna às
mais variadas instâncias. No entanto, é pressuposto fundamental o bom funcionamento da auditoria interna
e sua independência em relação à gestão. Desta forma, a auditoria independente deve reportar-se ao
Conselho, preferencialmente com a interação do comitê de auditoria. Caso a Companhia não tenha
Conselho, recomenda-se a vinculação da auditoria interna diretamente aos acionistas ou sócios, de forma a
garantir a independência em relação à gestão.
Cabe ao Conselho, diretamente ou mediante recomendação do comitê de auditoria, se
existente, participar do planejamento anual dos trabalhos de auditoria interna, aprová-lo, analisar seus
resultados e monitorar a implementação das recomendações apresentadas.
Embora a auditoria interna deva reportar-se ao Conselho, há intenso relacionamento com a
Diretoria. Com efeito, a auditoria interna deve ouvir as demandas de melhoria do ambiente de controles
vindas dos diretores e do Conselho e fornecer-lhes seus relatórios a partir de informações entregues ao
comitê de auditoria e/ou Conselho.
O Conselho Fiscal tem o direito e o dever de assistir às reuniões do Conselho ou, inexistindo
este, da Diretoria em que forem deliberados assuntos que, por lei, seus membros devam opinar (Art. 163,
§3º).
Ressalte-se que compete ao órgão da administração, Diretoria ou Conselho, convocar, por
meio de carta ou outro modo eficaz, os membros do Conselho Fiscal para que compareçam à reunião. Tal
33
convocação deve ser feita de forma individual a cada Conselheiro e com prazo razoável , sob pena de o
administrador responder pela falta de aviso-prévio.
Além disto, os administradores devem reunir-se, de forma regular, com o Conselho Fiscal, para
discutir assuntos de interesse comum e desenvolver uma agenda de trabalhos produtiva.
Ademais, é obrigação dos administradores colocar à disposição dos conselheiros fiscais as
cópias das atas de suas reuniões, no prazo de 10 (dez) dias, e, dentro de 15 (quinze) dias do seu
recebimento, cópias dos balancetes de demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e,
se houver, dos relatórios de execução de orçamentos (Art. 163, §1º).
O Conselho Fiscal pode solicitar aos órgãos da administração esclarecimentos ou informações
relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis
especiais (Art. 163, §2º).
Caso a Companhia possua auditores independentes, poderá o Conselho Fiscal solicitar-lhes
esclarecimentos ou informações ou a apuração de fatos específicos (Art. 163, §4º). Se a Companhia não
tiver auditores independentes, é facultado ao Conselho Fiscal escolher contador ou firma de auditoria,
fixando-lhe os honorários, em níveis razoáveis e compatíveis com a situação econômica, para auxiliá-lo no
melhor desempenho de suas funções (Art. 163, §5º).
O Conselho pode, como visto no item 6.1.1.2., criar comitês destinados a assessorá-lo no
desempenho de suas atribuições, devendo reunir-se periodicamente com eles.
33. Ver Código IBGC, item 2.37, que recomenda uma antecedência de 7 (sete) dias para a distribuição da documentação aos conselheiros de
administração, prazo este que, por analogia, pode ser aplicado ao Conselho Fiscal
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6.1.4 Convocação da Assembleia
A convocação é uma notificação para que os acionistas tomem ciência da realização da
Assembleia. O comparecimento do acionista não é um dever, mas um direito individual, por isto a notificação
é imprescindível.
Em regra, compete ao Conselho e, na sua falta, aos diretores, em observância ao disposto no
Estatuto, convocar a Assembleia. Excepcionalmente, o Conselho Fiscal pode convocar a Assembleia Geral
Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, ou a
Assembleia Geral Extraordinária, se ocorrerem motivos graves ou urgentes.
Qualquer acionista pode convocar a Assembleia, se os administradores retardarem, por mais
de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no Estatuto.
Acionistas que representem 5% (cinco porcento), no mínimo, do capital social podem solicitar,
fundamentadamente, à administração a convocação de Assembleia, indicando as matérias a serem
34
tratadas . .Caso os administradores não atendam à essa solicitação, no prazo de 8 (oito) dias, podem os
referidos acionistas convocar a Assembleia (Lei das S/A, Art. 123, parágrafo Único, alínea “c”).
Da mesma forma, acionistas que representem 5% (cinco porcento) do capital votante ou 5%
(cinco porcento) do não votante podem convocar Assembleia para a instalação do Conselho Fiscal, caso os
administradores não atendam à essa solicitação no prazo de 8 (oito) dias (Lei das S/A, Art. 123, parágrafo
Único, alínea “d”).
A Assembleia Geral Ordinária deve ser convocada anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, com o fim de (i) requerer as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e
a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o
caso.
A Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada sempre que o Conselho ou a Diretoria,
quando não houver Conselho, julgar conveniente, para deliberar matérias de sua competência. A
convocação deve ser feita por anúncio publicado, no mínimo, 3 (três) vezes em órgão oficial e jornal de
grande circulação. Do anúncio devem constar data, hora, local da Assembleia, além da ordem do dia. No que
se relaciona à reforma do Estatuto, o anúncio também deve conter a indicação da matéria.
Por lei e como regra, nas companhias fechadas, a convocação da Assembleia Geral deve
observar o prazo de 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o espaço de tempo da publicação do
primeiro anúncio; não se realizando a Assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Nas companhias abertas, o prazo de antecedência da primeira
convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda, de 8 (oito) dias.
Contudo, a melhor recomendação é no sentido de que a convocação deve ocorrer com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, de modo a favorecer a presença do maior número de acionistas e
sua preparação para o ato 35.
35. Ver Código IBGC, item 1.4.2.
34. Ver Art. 291 da Lei das S/A. Conforme este Artigo, a CVM pode, nas companhias abertas, reduzir o porcentual acima.
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A pauta da Assembleia e a documentação pertinente, com o maior detalhamento possível,
devem estar disponíveis na data da primeira convocação36 de modo que os acionistas possam formar seu
convencimento e posicionar-se a respeito dos assuntos a serem tratados. Não devem incluir, como item da
pauta, “outros assuntos” 37, por limitar a capacidade dos acionistas de conhecerem com antecedência o que,
efetivamente, será discutido e deliberado na Assembleia.

6.1.5 Secretaria do Conselho de Administração
O órgão de Secretaria do Conselho de Administração está inscrito no item 2.35 do Código IBGC,
nos seguintes termos:
“O Conselho de Administração deve indicar um profissional (que não seja um dos conselheiros)
para exercer a função de secretário, com as seguintes atribuições:
i.

apoiar os processos de Governança Corporativa da organização e propor o seu constante
aprimoramento;

ii.

auxiliar o Presidente do Conselho na definição da agenda das reuniões do Conselho e na
convocação das assembleias gerais;

iii.

encaminhar a agenda e o material de apoio às reuniões do Conselho, interagindo com os
membros da Diretoria-executiva, a fim de atender às solicitações de esclarecimentos e
de informações apresentadas pelos conselheiros;

iv.

apoiar os conselheiros e os membros dos comitês de assessoramento do Conselho no
desempenho de suas atividades;

v.

elaborar, lavrar em livro próprio, registrar nos órgãos competentes e publicar as atas das
reuniões do Conselho e das assembleias gerais de sócios, na forma da legislação
aplicável;

vi.

administrar as informações disponibilizadas pelo Portal 19 de Governança, caso exista, e
assegurar que seja permanentemente atualizado.

As solicitações relativas à inclusão de itens na agenda ou à convocação de reuniões ordinárias
ou extraordinárias do Conselho, por parte dos conselheiros ou do Diretor-presidente, devem ser
encaminhadas, por escrito, à Secretaria do Conselho, que submeterá as propostas recebidas
ao Presidente do Conselho e informará os conselheiros e o Diretor-presidente da sua decisão.”

36. As companhias abertas devem observar as exigências contidas na Instrução CVM nº 481/2009.
37. Ver § Único do Art. 3º, da Instrução CVM nº 481/2009. Nas companhias abertas, é vedada a utilização da rubrica “assuntos gerais”
para matérias que dependam de deliberação assemblear.
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7. Reunião do Conselho de
Administração / Diretoria
A Lei das S/A não disciplina a forma de convocação e instalação das reuniões do Conselho ou
da Diretoria, sendo estas matérias reguladas nos estatutos ou regimentos das companhias. É, todavia,
recomendável que, além de um Estatuto claro e preciso em relação à forma de convocação, instalação e
funcionamento das reuniões do Conselho e da Diretoria, um ou outro adote um Regimento Interno que regule
38
essas matérias de forma detalhada .

7.1 Conselho
7.1.1 Calendário Anual e reuniões extraordinárias
Embora não obrigatória por lei, a adoção de um Calendário Anual de reuniões e temas a serem
tratados, além das vantagens abaixo elencadas, representa importante ferramenta para auxiliar o
Conselheiro a exercer com diligência suas atividades. Dentre as vantagens que esta prática propicia, pode-se citar, sem limitação, que:
i.

organiza os trabalhos do Conselho e permite um adequado planejamento tanto de suas
atividades como da própria agenda, compatibilizando-a com outras atividades que,
eventualmente, possa ter fora da Companhia;

ii. otimiza a capacidade da Companhia em disponibilizar o material de apoio necessário para
as deliberações, permitindo que os conselheiros se preparem e esclareçam eventuais
dúvidas preliminarmente à realização da reunião;
iii. mitiga os riscos de não instalação da reunião por falta de quorum em eventuais situações
de incompatibilidades de agendas, que teriam como consequência a postergação de
decisões importantes para a empresa; e
iv. garante a cobertura de todos os assuntos relevantes ao longo do ano 39.
É importante que os conselheiros definam também, preferencialmente por intermédio de um
Regimento Interno, qual o procedimento que será observado para a convocação de reuniões extraordinárias
do Conselho.

38. Ver Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração (IBGC, 2008).
39. Ver Código IBGC, item 2.36.
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7.1.2 Convocação / Documentação
A convocação das reuniões do Conselho deverá ser feita nos termos do seu Estatuto e
Regimento Interno. Em regra, é feita pelo Presidente do Conselho, por iniciativa própria ou solicitação dos
conselheiros. Para que a reunião seja a mais produtiva possível e, efetivamente, trate de todos os temas que
devem ser objeto de apreciação pelo Conselho, o Conselheiro deve atentar para a forma como a convocação
é feita. Tanto quanto possível, os conselheiros precisam ser informados previamente da pauta, com
antecedência suficiente para que possam sugerir eventuais alterações e: (i) possibilitar a preparação, pela
Diretoria, da documentação ou material de apoio que deverá ser disponibilizado, assim como (ii) identificar
(a) seu conhecimento técnico / aptidão para apreciar a matéria, (b) eventuais conflitos de interesses e (c)
necessidade de informações adicionais e/ou parecer de especialista.

7.1.3 Pauta
A pauta das reuniões do Conselho deve observar uma sequência que priorize os temas
relevantes, que podem assim ser divididos:
i.

matérias para deliberação – aquelas que demandam do Conselho uma deliberação
(votação) específica;

ii.

matérias para informação - este item, embora não requeira a tomada de decisão, é de
grande importância. Nesse momento é que o Conselho pode acompanhar o
desenvolvimento de temas críticos; e

iii.

pauta futura – ainda que o Conselho adote um Calendário Anual, é possível que outros
temas possam ser objeto de reuniões futuras. Neste contexto, a parte final da reunião pode
ser dedicada a um breve relato das matérias de natureza informativa ou deliberativa que
serão propostas para inclusão nas agendas das reuniões subsequentes, de forma que
eventuais necessidades de alinhamento entre os conselheiros e solicitações de
informações complementares possam ocorrer com antecedência.

Incluir na pauta o tempo que será dedicado a cada item favorece a otimização das discussões e a
condução da reunião pelo Presidente do Conselho.

7.1.4 Preparação
Os conselheiros devem diligenciar para que a Companhia disponibilize, juntamente com a pauta
40
da reunião, tempo hábil para que possam preparar-se e solicitar eventuais esclarecimentos que julgarem
necessários, informações claras e completas a respeito dos itens sobre os quais deverão deliberar e a
respectiva documentação.
É importante que os conselheiros atentem para a qualidade das informações, pois, muitas vezes,
o excesso de detalhes dificulta o entendimento da matéria em detrimento de dados relevantes, assim como a
falta deles impossibilita um voto informado e refletido.

40. Ver Código IBGC, item 2.37, que recomenda uma antecedência de 7 (sete) dias para a distribuição da documentação aos conselheiros.
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Da mesma forma, é importante que o Presidente do Conselho assegure que a Companhia
disponibilize as informações a todos os conselheiros no mesmo prazo, com observância aos princípios de
equidade e transparência.
Os conselheiros devem comparecer às reuniões devidamente preparados para deliberar
sobre as matérias que compõem a pauta.

7.1.5 Votação
7.1.5.1 Participação pessoal na reunião
A presença de todos os conselheiros nas reuniões é essencial para o bom desempenho do
órgão. Para tanto, é fundamental que o Conselho e os conselheiros em particular respeitem as formas de
participação estipuladas no Estatuto e/ou Regimento Interno do Conselho (presencial, via tele ou
videoconferência, voto por escrito, etc.).
Se um conselheiro não puder comparecer a alguma reunião, deverá comunicar sua
impossibilidade ao Presidente do Conselho com a maior antecedência possível e sempre de forma
justificada, inclusive para possibilitar a ele identificar eventual insuficiência de quorum de deliberação.
Os conselheiros, se previsto no Estatuto, poderão participar da reunião de forma não
presencial, o que, contudo, deve ser evitado e, sendo praticado, é importante que os conselheiros zelem para
que a Companhia adote as precauções necessárias à manutenção da confidencialidade das informações
veiculadas via conferência telefônica ou videoconferência ou meio similar e tenha condições de gravar e
manter arquivado todo o material para posterior consulta.

7.1.5.2 Voto por escrito
Embora seja recomendável evitar o voto antecipado por escrito, notadamente em relação às
matérias sobre as quais não tenha havido debate prévio, é possível, do ponto de vista legal, que o Estatuto
preveja esta possibilidade, além do voto por telefax, correio eletrônico ou qualquer outro meio de
comunicação. Nestas hipóteses, os conselheiros devem encaminhar seus votos, por escrito e com
antecedência, que ficarão arquivados na sede da Companhia e válidos para todos os efeitos legais.

7.1.5.3 Constituição de procurador
Em casos excepcionais, em que o Conselheiro necessite constituir outro membro do Conselho
como seu procurador, para que este profira seu voto na reunião, deverá firmar procuração com poderes
específicos e definir seu voto na forma prevista no item 2.3.1.2.

7.1.5.4 Quorum de deliberação
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, salvo se o
Estatuto estabelecer quorum qualificado para certas deliberações (Art. 140, IV).
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7.1.5.5 Voto divergente: como consigná-lo em ata
Caso o Conselheiro tenha se manifestado de forma contrária a uma matéria-objeto de
deliberação do Conselho, deverá solicitar que sua divergência seja consignada em ata. Na hipótese de a ata
ser redigida de forma sumária, esse Conselheiro deve (i) solicitar que seja registrada sua manifestação
contrária e/ou (ii) certificar-se de que a deliberação seja registrada em ata “por maioria” e não por
unanimidade, identificando o voto divergente.
O voto divergente, dependendo do teor da matéria, poderá ter consequências para a
Companhia ou o próprio Conselheiro. Recomenda-se, portanto, que este interaja com seus pares
previamente à data da deliberação, examinando a possibilidade de exclusão do item da agenda ou
adequação necessária.
O Anexo 7.1.5.5 contém um modelo de consignação de divergência em ata, que, como todo
modelo, deve ser utilizado apenas como referência, devendo ser adaptado para cada caso concreto e, se
necessário, mediante consulta prévia a um profissional habilitado.

7.1.5.5.1 O que fazer se não for possível o registro da sua
divergência em ata?
Se, por qualquer razão, o voto divergente não for explicitado na ata, como, por exemplo, na
hipótese de rejeição ou ausência de resposta a uma solicitação nesse sentido, ou se a Companhia adotar a
ata sumária e os procedimentos referidos no item 7.1.5.4 não forem observados, o Conselheiro deverá dar
ciência de sua divergência, por escrito, ao órgão de administração, ao Conselho Fiscal, se em
funcionamento, ou à Assembleia Geral ou, se for Companhia de capital aberto, tomar a iniciativa de enviar
sua manifestação para a CVM. Recomenda-se o aviso de recebimento e/ou outra forma de confirmação de
recebimento da comunicação emitida pelo Conselheiro.
O Anexo 7.1.5.5.1 contém um modelo de comunicação de divergência, que, como todo
modelo, deve ser utilizado apenas como referência, devendo ser adaptado para cada caso concreto e, se
necessário, mediante consulta prévia a um profissional habilitado.

7.1.5.6 Abster-se de votar em deliberações em que tenha
conflito de interesses
Conforme visto nos itens 2.6 e 2.7, todos os conselheiros têm os mesmos deveres e devem
exercer suas funções no interesse da Companhia, não podendo, ainda que para a defesa dos interesses de
quem os elegeu, faltar a esses deveres (Art. 154).
O administrador deverá, portanto, abster-se de votar nas matérias em que tiver interesse
particular (direto ou indireto) envolvido, fazendo constar da ata a razão de sua abstenção. Recomenda-se
que o Conselheiro afaste-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações, o que deverá ser
41
registrado em ata . Mesmo nos casos em que tenha havido um procedimento usual de mercado no negócio,
é aconselhável que o administrador não se manifeste.
41. Ver Código do IBGC, item 6.2.2.
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7.1.6 Ata
7.1.6.1 Conteúdo mínimo
Toda ata de reunião deve ser redigida de forma clara e precisa, fazendo constar as principais
informações relativas ao assunto tratado e às decisões tomadas 42 . É importante que sejam registrados os
votos, ainda que divergentes, abstenções de voto, ausências justificadas, manifestações (sugestões e
solicitações) dos administradores e recomendações/sugestões emitidas pelos comitês de assessoramento
do Conselho.
Nesta hipótese, (i) deverá ser emitido um extrato da ata para publicação e registro ou,
alternativamente, (ii) se todo seu teor for sigiloso, o Conselho fará registrar a fundamentação legal que
permite a manutenção das informações sob sigilo e as penalidades cabíveis em caso de divulgação.

7.1.6.2 Leitura e assinatura
É importante que os conselheiros leiam atentamente as atas de reuniões e verifiquem se os
registros condizem com o que foi efetivamente tratado, emitindo comentários, se necessário.
As atas devem ser redigidas, lidas, aprovadas e assinadas ao final das reuniões. Se isto não for
possível, é importante que circulem por todo o colegiado com a maior brevidade possível, ressalvando-se o
prazo legal para disponibilização ao Conselho Fiscal (Art. 163, §1º).
É imprescindível que os conselheiros se manifestem aprovando o teor da ata em questão,
para que a Companhia providencie sua publicação e registro.
Caso sejam transcritas declarações de diretores e/ou consultores, a ata deverá ser a eles
submetida, para que possam verificar a fidedignidade da redação e sugerir as modificações que
estenderem necessárias.

7.1.6.3 Arquivamento e publicação
As atas que contiverem informações que tenham efeito perante terceiros devem ser arquivadas na
Junta Comercial e, posteriormente, publicadas nos jornais em que são feitas as publicações legais da
empresa (Art. 142, §1º), além de, igualmente, serem levadas a registro (Art. 289, §5º).
Caso a empresa possua website, recomenda-se que as atas sejam disponibilizadas na Internet.
Com relação às empresas de capital aberto, as atas (ou extratos) devem ser disponibilizadas
também no Sistema IPE (Informações Periódicas Eventuais) da BM&FBOVESPA/CVM dentro do prazo previsto
pelo órgão, devendo-se ainda observar o que a respeito dispuser a Instrução CVM 480/2009.

42. O Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração (IBGC, 2008) contém cláusulas que tratam a elaboração, leitura e
assinatura das atas das reuniões do Conselho.
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7.2 Diretoria
Conforme visto no item 6.1, o Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de
competência dos diretores, sejam tomadas em Reunião de Diretoria. Neste caso, recomenda-se que a
convocação, instalação e funcionamento das reuniões sejam disciplinados no próprio Estatuto e em
Regimento Interno da Diretoria, obedecendo, com as devidas adaptações, ao disposto no item 7.1 e
respectivos subitens.
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8. Deveres e Responsabilidades
dos Administradores
8.1 Padrões de conduta (deveres) e a responsabilidade
dos administradores
Em que circunstâncias os administradores devem responder, com seus próprios bens, pelos
danos causados à Companhia ou pela Companhia a terceiros? Como se verá adiante, este é um tema que
está intrinsecamente ligado à forma como os administradores atuam no exercício de suas funções e não aos
resultados decorrentes de suas ações.
É, no entanto, impossível ao legislador antecipar toda e qualquer situação que possa ser
considerada de responsabilidade do administrador. Não é por outra razão que a legislação brasileira optou
pelo caminho de definir alguns padrões de conduta que devem ser adotados por todo e qualquer
administrador, padrões esses que representam a base a partir da qual o julgador poderá definir se houve ou
não conduta passível de penalização.
Assim é que a legislação impõe ao administrador os deveres de:
i.

atuar com respeito à finalidade de suas atribuições e sem desvio de poder, exercendo as
atribuições que a lei ou o Estatuto lhe conferir para lograr os fins e no interesse da
Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa;

ii.

atuar com diligência e lealdade;

iii.

abster-se de intervir nas situações em que se encontre em posição de conflito de
interesses, comunicando o fato ao órgão competente da Companhia; e

iv.

para companhias de capital aberto, atender ao dever de informar.

Ao desempenhar suas funções com observância aos padrões de conduta mencionados, o
administrador assegura a conformidade de suas ações com a legislação e o Estatuto, o desempenho de
suas atribuições no melhor interesse da Companhia e, por consequência, atua de forma preventiva em
relação à sua responsabilidade pelos prejuízos causados à Companhia ou pela Companhia a terceiros.
Dada a importância de uma atuação vinculada aos padrões de conduta, torna-se
extremamente relevante entender como cada um deles deve ser respeitado pelos administradores.

8.2 Finalidade das atribuições e desvio de poder
As atribuições do administrador são obrigações de meio, isto é, são atreladas ao desempenho
correto de suas funções e não aos resultados positivos que possam necessariamente resultar da sua
contribuição.
É, todavia, importante considerar que, não obstante o foco na forma como o administrador
atua, a legislação também impõe a ele o dever de exercer as atribuições que a lei e o Estatuto lhe conferem
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para lograr os fins e no interesse da Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e a função social
da empresa (Art. 154).
Ordem pública e função social não se encontram delimitadas de forma exaustiva na
legislação. A formulação adotada pela Lei das S/A reconhece o impacto da Companhia na comunidade e no
ambiente em que desenvolve suas atividades e, desta forma, orienta a administração para observar os
diversos interesses por ela impactados, tais como os dos empregados, consumidores, fornecedores,
comunidade e do próprio Estado.
Os administradores devem zelar pela sustentabilidade da Companhia, visando à sua
longevidade, e incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição de seus negócios e
43
operações . Neste sentido, por exemplo, podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício
dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades
sociais (Art. 154, § 4º).
Os administradores não podem, no entanto, pautar suas atuações por outros interesses que
não sejam os da Companhia. Neste contexto, o administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem,
para com a Companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres (Art. 154, §1º).
É ainda vedado ao administrador (Art. 154, § 2º):
i.

praticar ato de liberalidade à custa da Companhia;

ii.
sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, tomar
por empréstimo recursos ou bens da Companhia ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse ou de terceiros, seus bens, serviços ou créditos; e
iii.
receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício do seu cargo.
As importâncias recebidas com infração ao disposto no item (iii) pertencem à Companhia (Art.
154, § 3º).

8.3 Dever de diligência
8.3.1 Conceito
O dever de diligência do administrador está inscrito no artigo 153 da Lei das
S/A, nos seguintes termos:
“Art. 153: 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 de seus próprios negócios.”

43. Ver Código do IBGC, Conceito e Princípios de Governança Corporativa, página 19.
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Cuidado e diligência traduzem-se em um conjunto de elementos subjetivos na execução de
uma tarefa, tais como interesse, zelo e presteza.
Homem (ou mulher) ativo e probo remete-nos a uma pessoa de caráter íntegro, honesta, justa
e que seja atuante, exercendo ação intensa, ágil, dinâmica e participativa.
A expressão “...costuma empregar na administração de seus próprios negócios” indica o nível
de comprometimento com a coisa alheia.
Um administrador diligente é, neste contexto, íntegro, honesto e justo e, ao exercer suas
funções, faz isto no interesse da Companhia e de forma atuante, intensa, ágil, dinâmica e participativa, mas
que necessariamente adote o cuidado, a cautela, o zelo e a presteza esperados de um administrador em
posição e circunstâncias similares. O padrão a ser seguido é o de um profissional competente.

8.3.2 Como saber qual é a diligência esperada em cada caso
concreto
Não existe fórmula exata para a fixação do agir. A constatação sobre ter ou não um
administrador atuando com observância ao dever de diligência não é tarefa fácil, na medida em que, o que
pode ser considerada como uma atuação diligente em uma determinada circunstância, pode não ser em
outra. As companhias variam em tamanho, setor de atuação, complexidade, estrutura, forma de relacionar-se com o mercado, dentre inúmeros outros aspectos.
Há, contudo, atitudes que podem contribuir para uma atuação diligente, como as comentadas
a seguir, que, usualmente, são consideradas pela jurisprudência como parâmetro para a análise de
processos envolvendo a responsabilidade dos administradores. Trata-se, evidentemente, de lista
meramente exemplificativa, na medida em que a conduta esperada de um administrador diante de uma
situação concreta somente poderá ser aferida levando-se em consideração as especificidades do caso.

8.3.3 Tempo dedicado à função
O administrador deve destinar tempo suficiente ao exercício da função de administrar. Este
consiste no período necessário para que a decisão cujo juízo lhe seja demandado seja tomada de forma não
açodada e sem precipitação. O administrador deve manter-se continuamente sensível às demandas de
planejamento, execução e vigilância para os negócios contemplados pela Companhia.

8.3.4 Decisões informadas, refletidas e desinteressadas
Decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada, conforme já comentado
44
no item 6.1.1, respondem a relevante parte dos requisitos impostos pelo dever de diligência .

8.3.5 Participação ativa - agir, inquirir e avaliar
alternativas e consequências
O administrador deve avaliar, com profundidade, as alternativas possíveis e pertinentes
para as demandas da Companhia. A avaliação deve considerar desfechos positivos e negativos e
assegurar que ela somente assuma riscos alinhados com suas políticas e finalidade.
44. Ver Processos Administrativos CVM 1443/2005 e 0097/2005.
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8.3.6 Compartilhar conhecimento e discutir com os demais
administradores
As experiências e especialidades trazidas pelos administradores à organização possuem
particular importância. A diversidade de argumentos, nesses compreendidos riscos e méritos das
alternativas diante da Companhia, permite que as decisões dos administradores ganhem qualidade e
segurança. Os administradores devem fornecer aos seus pares as informações em seu poder que sejam
relevantes para a tomada de decisão.

8.3.7 Assessorar-se com especialistas
O administrador deve estar especialmente atento às decisões que dependam ou envolvam
especialidade, cujo conhecimento não detém e supervisão lhe caiba. Neste caso, o administrador deve
buscar fontes seguras para que possa direcionar seus atos e tomar decisões após assegurar-se de que
dispõe do nível de informação e especialização necessárias. Sempre que o administrador não dominar a
matéria a ser decidida, deve amparar-se em profissionais dotados da capacidade de reunir abordagens
relevantes, corretas e precisas, que sejam necessárias à tomada de decisão.
É importante considerar, no entanto, que mesmo a contratação de especialistas precisa ser
feita com a diligência esperada de um administrador, que deve assegurar que, de fato, tenham a qualificação
técnica necessária para as tarefas, além de acompanhar os trabalhos, fazendo as perguntas e
questionamentos que entender necessários para compreender os resultados obtidos.

8.3.8 Delegar tarefas com responsabilidade e supervisão
Não é esperado que um administrador tenha toda competência e conhecimentos necessários
para toda e qualquer demanda envolvendo a Companhia, justificando-se que, em determinadas
circunstâncias, sejam delegadas tarefas aos seus subordinados. O conceito de culpa, no entanto, também
pode ser aplicado à eleição dos profissionais a quem o administrador delega tarefas, assim como à
vigilância exercida sobre a execução dos trabalhos por eles executados (culpa “in elegendo” e culpa “in
vigilando”).
Neste contexto, assim como na contratação de especialistas, é esperado que o administrador,
antes de delegar tarefas, (i) certifique-se da capacidade técnica e da aptidão da pessoa a quem pretende
delegá-las e, (ii) uma vez delegadas as tarefas, mantenha-se atento ao enquadramento dos atos praticados
por meio da delegação aos limites estabelecidos.
O “manter-se atento”, por outro lado, também implica adoção da cautela e cuidados
necessários para o correto exercício da função de fiscalizar, o que demanda a adoção de controles internos
compatíveis com o porte da Companhia. Um administrador não é obrigado a saber tudo o que se passa, mas
deve ser capaz de provar que adotou todas as cautelas e os controles internos esperados para uma
Companhia de porte e circunstâncias similares, com o objetivo de ter o controle sobre os atos dos
subordinados.
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8.3.9 O “direito de confiar” nos outros – limitações
O direito de confiar nos subordinados e especialistas é uma decorrência lógica do
reconhecimento de que o administrador não é obrigado a deter todo conhecimento e competência
necessários para decidir sobre os mais diversos temas e demandas envolvendo a Companhia, assim como
de que é impossível a ele ter conhecimento de tudo o que nela se passa.
Este direito, no entanto, como visto acima, deve ser entendido dentro de certos parâmetros.
Não se admite, seja na contratação de especialistas, seja na delegação de tarefas a subordinados, uma
atitude negligente ou imprudente, o que ocorreria se verificado que o administrador não adotou a cautela e o
cuidado esperados para (i) a escolha dos subordinados ou a contratação de especialistas e (ii) o
acompanhamento dos trabalhos dos subordinados e especialistas.

8.3.10 O que é razoavelmente esperado de uma pessoa
em posição e situação similares?
Decisões tomadas em circunstâncias semelhantes por organizações pares fornecem subsídio
útil à caracterização de que o administrador atuou de maneira razoável. Como já decidiu a CVM, “a conduta
de um Conselheiro será comparada com aquela que seria razoavelmente esperada de uma pessoa
responsável ao desempenhar as mesmas funções”, de modo que, “se a conduta do Conselheiro ficar aquém
45
deste padrão objetivamente estabelecido, então, ele terá violado seu dever fiduciário” .

8.4 Dever de lealdade
O dever de lealdade regulado no Art. 155 da Lei das S/A consiste no dever de os
administradores preferirem os interesses da Companhia aos seus próprios e de quem os indicou, além de
manterem reservas sobre os negócios.
O administrador, portanto, deve servir com lealdade, sendo-lhe vedado:
i.

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu
cargo;

ii. omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse
da organização; e
iii. adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à Companhia ou que
esta tencione adquirir.

45. Ver Processo Administrativo CVM Nº 18/08.
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8.4.1 Dever de sigilo
Impõe-se a todos os administradores manter sigilo sobre os negócios da Companhia (Art. 155).
Em especial, o administrador de Companhia aberta deve manter sigilo, sendo vedado o uso de
informações ainda não divulgadas para conhecimento do mercado, obtidas em função do seu cargo e
capazes de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários (Art. 2º da Instrução CVM 358): (i)
na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia aberta ou a eles referenciados; (ii) na decisão
dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; e/ou (iii) na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados.
Sobre informações relevantes, ainda não divulgadas ao mercado, obtidas em razão do cargo e
capazes de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia, ou
seja, informações privilegiadas, de acordo com o Art. 8º da Instrução CVM nº 358, o dever em comento recai
sobre todos que, em função do seu cargo ou posição, tenham acesso a elas.
Assim, o dever de sigilo dos administradores tem como objetivo tutelar as informações
relevantes da Companhia, enquanto não divulgadas ao mercado. Trata-se de dever intrínseco ao de
lealdade, cabendo-lhes ainda zelar para que a violação do dever de sigilo não ocorra por meio de
subordinados ou terceiros de sua confiança (Art. 155, §§ 1º e 2º). Em referência às companhias abertas, a
quebra no sigilo de informação privilegiada é tida como infração grave e passível das penas do Art. 11 da Lei
46
6.385 de 1976 .
É ainda vedado aos administradores a prática do insider trading, assim considerada a
utilização de informações relevantes e privilegiadas sobre valores mobiliários, para negociar com eles antes
que tais informações sejam de conhecimento do mercado, obtendo injusta vantagem pecuniária para si ou
outrem. Os administradores das companhias envolvidos em insider trading estão sujeitos à pena de
inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício do cargo de administrador ou de
Conselheiro Fiscal de Companhia aberta. Além disto, a conduta constitui crime, punido com reclusão de 1
47
(um) a 5 (cinco) anos e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita assim obtida .
É importante ressaltar ainda que nas companhias abertas prevê-se, também, a vedação do
insider trading “aos administradores que se afastem da administração antes da divulgação pública de
negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão e que se estenderá pelo prazo de 6 (seis) meses após
48
o seu afastamento” . Pode-se entender por analogia ao §2º da Instrução CVM nº 358/02 e ao princípio da
boa-fé que o dever de sigilo deverá continuar a ser observado em relação a negócio ou fato iniciado durante
o período de gestão do administrador e ainda não divulgado ao mercado, apesar de a legislação societária
não prever expressamente o dever em comento ao administrador afastado da Companhia. Cumpre notar, a
propósito, que é comum o administrador firmar com a Companhia um “termo de confidencialidade”,
46. Ver Art. 60 da Instrução CVM 480, no qual, em relação às companhias de capital aberto, considera infração grave: “I – divulgação ao
mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro; II – a inobservância
reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas e eventuais previstas nesta instrução; e III – a inobservância
do prazo fixado no Art. 132 da Lei nº 6.404, de 1976, para a realização da Assembleia Geral Ordinária.”
47 Ver Lei n° 6.385/76, Art. 27-D.
48. Ver Instrução CVM nº 358/02, Art. 13, §2º.
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vinculando-o também após o seu desligamento ao dever de sigilo em relação ao negócio ou fato iniciado
durante seu período de gestão e ainda não divulgado.
O Código de Conduta e, no caso de companhias abertas, também a Política de Ato ou Fato
Relevante de cada Companhia deverá estabelecer os procedimentos a serem observados na prevenção
e punição do descumprimento do dever de sigilo.

8.5 Conflito de interesses
Nos termos do Artigo 156 da Lei das S/A, é vedado ao administrador intervir em qualquer operação
social que tiver interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito
tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar,
em ata de Reunião do Conselho ou da Diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. Em termos práticos,
isto significa que o administrador impedido deve abster-se de votar ou de qualquer forma influenciar os
49
demais administradores, inclusive afastando-se fisicamente das discussões e deliberações .
Ainda que observadas as regras acima, o administrador somente pode contratar com a Companhia
em condições razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou que a Companhia
contrataria com terceiros (Art. 156, § 1º). O negócio contratado com infração ao disposto acima é anulável e o
administrador interessado será obrigado a transferir para ela as vantagens que tiver auferido (Art. 156, § 2º).
Cabe acrescentar que conflito de interesses pode ocorrer também quando o Conselheiro, eleito por
determinados acionistas ou grupos de acionistas, age em função dos interesses da Companhia.

8.6 Dever de informar
50

Aplicável às companhias de capital aberto, o dever de informar , que está inserido no Artigo
157 da Lei das S/A, impõe aos administradores de Companhia aberta o compromisso de:
a)

declarar, ao firmarem o Termo de Posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções
de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de
51
sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que sejam titulares ; e

b)

revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco
porcento) ou mais do capital social:
i.

o número dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou de sociedades
controladas ou do mesmo grupo que tiverem adquirido ou alienado, diretamente
ou por meio de outras pessoas, no exercício anterior;

ii.

as opções de compra de ações que tiverem contratado ou exercido no ano
anterior;

49. Ver Código IBGC item 6.2.2.
50. O Dever de Informar é também disciplinado pela Instrução CVM nº 358/02.
51. Ver Instrução CVM nº 358/02, Art. 11.
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iii.

os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenham recebido
ou estejam recebendo da Companhia e de sociedades coligadas, controladas ou
do mesmo grupo;

iv.

as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela
Companhia com os diretores e empregados de alto nível; e

v.

quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da Companhia.

O dever alicerça-se na obrigação de o administrador prestar aos acionistas, de forma
transparente e completa, informações relevantes que lhes permitam exercitar juízo crítico sobre os riscos e
méritos de seu investimento. Ao mesmo tempo, busca-se mitigar a possibilidade de uso indevido de
informações relevantes para benefícios particulares.

8.7 A responsabilidade dos administradores
Em que circunstâncias deve o administrador responder com os próprios bens pelos prejuízos
causados à Companhia ou pela Companhia a terceiros?
Preceitua o Artigo 158 da Lei das S/A, em sua primeira parte, que “o administrador não é
pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular
de gestão”.
Quer isto dizer que, como regra, o administrador não é pessoalmente responsável pelos
prejuízos causados pela Companhia a terceiros ou que ela mesma sofra em decorrência de suas próprias
atividades, desde que, evidentemente, tais prejuízos decorram de atos regulares de gestão, assim
considerados aqueles praticados pelo administrador dentro de suas atribuições legais e estatutárias, com
observância do objeto social da Companhia.
Trata-se de uma decorrência de dois princípios consagrados no Direito brasileiro, quais sejam:
(i) o da autonomia jurídica e patrimonial das pessoas jurídicas e (ii) o do caráter orgânico das sociedades.
Ao reconhecer que a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta de seus sócios,
acionistas e administradores, o Direito assegura-lhe autonomia para ser titular de direitos e obrigações, isto
é, contratar em nome próprio bens, direitos e obrigações. Quando uma Companhia contrata ou presta
serviços, compra ou vende mercadorias, toma empréstimos ou realiza qualquer outro negócio jurídico, ela o
faz em nome próprio e, consequentemente, é ela que responde por seus atos.
Como a pessoa jurídica não existe enquanto ente físico, tangível, ela somente consegue
desenvolver suas atividades por intermédio de pessoas naturais, indivíduos que ocupam seus órgãos
sociais, dentre os quais os administradores. Este fato, no entanto, não retira da pessoa jurídica sua
autonomia, nem transforma os administradores em responsáveis pelos atos da própria Companhia. Como
visto no item 2.3, quando um Diretor assina, no exercício de suas funções, um contrato em nome da
Companhia, não é a pessoa física do administrador quem está praticando este ato, mas a própria
Companhia.
O administrador é órgão da Companhia, sendo por intermédio dele que a sociedade expressa
sua vontade. Daí, decorre o que se denomina caráter orgânico da sociedade. Isto não significa que ele está
livre da possibilidade de ser condenado a ressarcir prejuízos causados à própria Companhia ou a terceiros.
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Isto por que, independentemente das regras societárias, vige no Direito brasileiro a regra
segundo a qual “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, sendo que
comete ato ilícito: (i) “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral” e (ii) “o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
52
costumes” .
Neste sentido, caso um administrador, ao exercer suas funções, cometa ato ilícito, deverá
ressarcir os prejuízos dele decorrentes.
O próprio Artigo 158 da Lei das S/A não deixa dúvidas quanto a isto, ao dispor que o
administrador responde civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro de suas atribuições,
com culpa ou dolo 53 ou violação da lei ou do Estatuto.
Note que a Lei das S/A embasa a responsabilidade dos administradores, tanto em elementos
subjetivos, decorrentes da forma como atuam (ou seja, com culpa ou dolo), quanto objetivos, como acontece
nos casos de violação da lei ou do Estatuto. Não estando presentes nenhum destes elementos, ainda que a
Companhia tenha sofrido prejuízo ou causado prejuízo a terceiros, não há o que se falar na responsabilidade
54
dos administradores, como, aliás, vem reiteradamente decidindo a CVM (salvo, como se verá no item 8.7.3
adiante, nos casos de responsabilidade objetiva).
Por outro lado, estando presentes quaisquer destes elementos (culpa, dolo, violação de lei ou
do Estatuto), responderá o administrador com seus próprios bens pelos prejuízos que causar à Companhia
ou a terceiros.
Importante notar, no entanto, que a Lei das S/A, ao disciplinar as hipóteses de responsabilidade
dos administradores, o faz considerando dois cenários: (i) quando o administrador age com culpa ou dolo
dentro de suas atribuições ou (ii) quando age em violação ao Estatuto ou à lei. Cada uma destas hipóteses
tem características próprias, que devem ser consideradas por eles.

8.7.1 A responsabilidade decorrente da atuação dentro de suas
atribuições com culpa e dolo
Na hipótese de o administrador agir dentro dos limites de suas atribuições, a responsabilidade
será analisada de forma subjetiva, ou seja, será necessária a comprovação, por parte de quem alega ter
sofrido prejuízo, dos seguintes requisitos, de maneira cumulativa: (i) do dano por ele sofrido; (ii) de que o
dano ocorreu como decorrência da ação ou omissão do administrador (nexo causal); e (iii) que a ação ou
omissão do administrador tenha sido culposa ou dolosa. Ausente quaisquer destas condições, não haverá a
responsabilidade do administrador.

52. Ver Código Civil, arts. 186 e 187.
53. Conduta culposa é a ação ou omissão resultante da: (i) imprudência (deixar de adotar as cautelas necessárias), (ii) negligência
(deixar de agir de forma diligente) ou (iii) imperícia (inaptidão técnica). Já a conduta dolosa é a ação ou omissão com a intenção de
causar prejuízo ou dano a outra parte.
54. Ver Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ 2005/1443.
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8.7.2 A responsabilidade decorrente da atuação com infração da
lei ou do Estatuto Social
Nas hipóteses em que ficar comprovada a violação da lei ou do Estatuto, a lei presume que o
administrador agiu com culpa no desempenho de suas funções e, por consequência, deve responder pelos
prejuízos decorrentes.
Importante notar que, mesmo nesta hipótese de violação da lei ou do Estatuto, a existência,
ainda que presumida, da culpa e do dolo, continua sendo absolutamente essencial para a responsabilização
do administrador.
Uma diferença essencial entre as duas situações reside no chamado ônus da prova. Ao
contrário da primeira hipótese (“atuação dentro de suas atribuições com culpa e dolo”), em que compete à
parte prejudicada a comprovação do dolo ou da culpa do administrador, na segunda hipótese (“violação da
lei ou Estatuto”), a culpa do administrador é presumida. Cabe a ele, neste caso, o ônus de provar a ocorrência
de motivo que exclua a ilicitude do fato ou isente-o de responsabilização.

8.7.3 Casos de responsabilidade objetiva do administrador
Não obstante à regra segundo a qual a culpa ou o dolo são requisitos essenciais para a
responsabilização do administrador, o Direito prevê que, em determinadas situações, ele será
responsabilizado independentemente de conduta dolosa ou culposa. É o que se denomina de
responsabilidade objetiva, que, como regra, se aplica apenas em casos especificados em lei (em geral,
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem).
No Direito brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Ambiental preveem, de forma
expressa, a responsabilidade dos sócios e administradores sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao
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ressarcimento dos prejuízos aos consumidores ou ao meio ambiente . Em outras palavras, havendo dano
ao consumidor ou meio ambiente e não satisfeito o dano pela própria pessoa jurídica, respondem os sócios e
os administradores.
Embora não prevista em lei, a jurisprudência trabalhista tem aplicado a teoria da
responsabilidade objetiva para ressarcimento de danos ao trabalhador, o que tem aumentado o número de
casos de responsabilidade de administradores, mesmo sem a comprovação de culpa ou dolo.
Cumpre notar que, na área Tributária, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência
segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
56
responsabilidade solidária do socioadministrador . É possível, portanto, que também os Tribunais
Trabalhistas ou o Supremo Tribunal Federal venha a firmar este conceito no Direito do Trabalho, de modo que
sejam responsabilizados apenas os administradores que agirem com culpa ou dolo ou infração da lei ou do
Estatuto, não se justificando a penhora ou apreensão de seus bens fora das hipóteses legalmente previstas.

55. Ver Código de Defesa do Consumidor, Art. 28º , § 5º, e Lei (do Meio Ambiente) 9.605/98, Art. 4º.
56. Ver Súmula n° 430 do Superior Tribunal de Justiça.
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8.7.4 A responsabilidade do administrador decorrente da
desconsideração da personalidade jurídica da Companhia
Não obstante a autonomia jurídica e patrimonial da pessoa jurídica que, como regra, afasta
qualquer tentativa de responsabilização pessoal dos administradores por dívidas da Companhia, a não ser
excepcionalmente (como se viu), a legislação brasileira, na esteira de anteriores decisões de nossos
Tribunais, incorporou, por meio do Art. 50 do Código Civil, a teoria da “desconsideração da personalidade
jurídica da Companhia”, de modo a atingir os bens particulares de seus sócios e administradores, o que fez
nos seguintes termos:
Art. 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir,
a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.”
De maneira bastante pragmática, sempre que o sócio ou administrador (i) utilizar a Companhia
para fins estranhos ao seu objeto social e à sua finalidade ou (ii) gerir a Companhia de forma a fazer com que
o patrimônio desta se confunda com o dos sócios, administradores ou com o de outras sociedades do
mesmo grupo, por exemplo, o juiz poderá, em qualquer destas hipóteses, afastar a autonomia jurídica e
patrimonial da pessoa jurídica, para alcançar os bens particulares de seus administradores ou sócios.
O desvio de finalidade é, por si só, uma violação da lei e do Estatuto, o que, como visto acima, já
seria causa de responsabilização do administrador.
A confusão patrimonial ocorre quando o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o dos
sócios ou administradores ou de outras empresas do mesmo grupo. A título de exemplo, imagine um sócio
ou administrador que faz com que seus bens (imóveis, veículos, dentre outros), assim como suas despesas
pessoais (inclusive de lazer), sejam contratados e pagos pela pessoa jurídica. Neste caso, é óbvio que o
sócio ou administrador utiliza a pessoa jurídica como extensão de seu próprio patrimônio, confundindo-o
com o da pessoa jurídica. Deste modo, o princípio da autonomia jurídica e patrimonial da pessoa jurídica já
foi violado pelo próprio sócio ou administrador, não havendo razão para, com essa alegação, buscar-se a
limitação da responsabilidade.

8.7.5 A responsabilidade pelos atos de outros administradores
Um administrador pode responder com seus próprios bens pelos prejuízos causados à
Companhia ou a terceiros, como decorrência de atos praticados por outros administradores? Em outras
palavras, a responsabilidade dos administradores é individual ou solidária?
A resposta para esta questão nos é dada pela própria Lei das S/A, segundo a qual “o
administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente,
se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática”
(Art. 158, §1º).
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O texto é bastante claro em fixar a responsabilidade individual dos administradores, impondo a
solidariedade apenas nos casos citados, que reforçam a necessidade de uma atuação diligente, não apenas
em relação aos seus próprios atos, como também aos praticados por outros administradores.
O §2º do mesmo Art. 158 prevê ainda outra hipótese de responsabilidade solidária ao afirmar
que “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não
cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da Companhia, ainda
que, pelo Estatuto, tais deveres não caibam a todos eles”.
Tome-se como exemplo companhias que atuam sem as necessárias licenças ou específicas
autorizações dos órgãos públicos. Caso tenham suas atividades paralisadas, como decorrência da não
obtenção ou renovação de tais licenças e autorizações, os prejuízos daí resultantes serão de
responsabilidade de todos os administradores (conselheiros e diretores), ainda que, pelo Estatuto, essa
obrigação seja atribuída somente a um deles. Apenas para companhias abertas é que a responsabilidade
solidária ficará restrita aos administradores que, por disposição do Estatuto, tenham atribuição específica
de dar cumprimento àqueles deveres (Art. 158, §3º). No silêncio do Estatuto, a responsabilidade será
solidária também nas companhias abertas. Um administrador também poderá responder de forma solidária
pelos atos ilícitos praticados por seu predecessor ou pelo administrador competente na hipótese
anteriormente referida, sempre que, tendo conhecimento de que este não cumpriu com seus deveres,
deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral (Art. 158, §4º).
Por fim, não se pode perder de vista o específico caso dos membros do Conselho.
Tratando-se de um órgão de deliberação colegiada, a solidariedade entre seus membros será sempre
presumida.
Assim sendo, o Conselheiro que desejar eximir-se de responsabilidade por atos de
outros administradores deverá consignar sua divergência em ata de Reunião do Conselho. Não sendo isto
possível, deverá ele dar ciência imediata e por escrito ao próprio Conselho, ao Conselho Fiscal, se em
funcionamento, ou à Assembleia Geral. Esta mesma regra aplica-se aos diretores.

8.7.6 Responsabilidade dos administradores e as sociedades
controladoras
Os administradores não podem, em prejuízo da Companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo a eles zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,
observem condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, sob pena de
responderem perante a Companhia pelas perdas e danos resultantes da contratação feita sem atender às
condições acima (Art. 245).

8.7.7 Boa-fé e atuação no interesse da Companhia
Como vimos, a responsabilidade dos administradores está, em linhas gerais, atrelada ao
cumprimento de seus deveres, à forma de sua atuação e não aos resultados dos negócios praticados pela
Companhia. Exatamente por isto, o juiz, ao analisar se o administrador, ao exercer suas funções, atuou com
observância aos seus deveres legais e estatutários, levará em consideração também se ele atuou de boa-fé
e visando ao interesse da Companhia. Se convencido de que o fez dentro destes parâmetros, o juiz poderá
reconhecer a exclusão de sua responsabilidade.
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8.7.8 Ação de responsabilidade contra as administradores
Nos termos da Lei das S/A, a própria Companhia pode ajuizar ação de responsabilidade contra
o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. A propositura dessa ação, no entanto,
dependerá de prévia deliberação da Assembleia Geral (Art. 159).
O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos
de exercer suas funções e deverão ser substituídos na mesma Assembleia que aprovar a propositura da
ação de responsabilidade.
Uma vez aprovado o ajuizamento da ação, isto deverá ocorrer no menor prazo possível. Caso a
ação não seja proposta pela Companhia no prazo de 3 (três) meses da deliberação da Assembleia Geral,
qualquer acionista poderá promovê-la.
Se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá esta ser proposta por acionistas que
representem 5% (cinco porcento), pelo menos, do capital social da Companhia. Neste caso, os resultados da
ação promovida por acionistas deferem-se à Companhia, que, por sua vez, deverá indenizar os proponentes,
até o limite dos resultados obtidos, de todas as despesas incorridas, com juros e correção monetária.
Importante ressaltar que a ação ajuizada pela Companhia não exclui a que couber a
acionistas ou terceiros diretamente prejudicados por atos de administradores.
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9. Término do Mandato
Em geral, os mandatos dos administradores encerram-se com o término do prazo de gestão,
devendo, no entanto, permanecer no exercício de suas funções até que novos administradores sejam eleitos
e tomem posse nos respectivos cargos. Assim, evita-se que a Companhia fique sem administradores
durante a fase de transição, que dura do término dos mandatos até a posse dos sucessores, tratando-se de
uma prorrogação legal.
O mandato do administrador pode ainda ser encerrado em razão (i) de sua destituição pela
Assembleia ou Conselho; (ii) de seu falecimento; (iii) de sua incapacidade para o exercício de suas funções;
(iv) de sua ausência reiterada às reuniões da Diretoria e do Conselho; e, ainda, (v) de sua renúncia.
Tanto no caso do término do mandato como nos demais, o administrador deve estar atento para
a necessidade de fazer publicidade do término do seu mandato, para que terceiros tomem conhecimento do
rompimento do vínculo obrigacional existente entre ele e a Companhia.
A publicidade é garantida por meio de uma série de procedimentos que serão mais bem
examinados nos itens a seguir, devendo o administrador ser diligente no seu acompanhamento, atento para
o fato de que, sem essa publicidade, o encerramento do mandato não surtirá efeito perante terceiros. Neste
contexto, se a Companhia não adotar os procedimentos necessários à publicidade do término do mandato, a
Lei das S/A (Art. 151) faculta ao administrador fazê-lo por si, sendo recomendável que o faça.

9.1 Destituição
9.1.1 A destituição do Conselheiro e do Diretor pela Assembleia
e/ou Conselho
A destituição corresponde à revogação dos poderes outorgados ao administrador, ou seja, é o
término do mandato por decisão do órgão que o elegeu. Pode ser efetuada a qualquer tempo, basta que
sejam observados os procedimentos de convocação, instalação e deliberação da Assembleia ou da Reunião
do Conselho, conforme o caso, para aprovar a destituição do Conselheiro ou Diretor, de acordo com o
previsto no Estatuto e Lei das S/A.
A partir da deliberação da Assembleia ou do Conselho, a destituição do Conselheiro ou Diretor
surte efeito imediato perante a Companhia e o próprio profissional destituído. No entanto, perante terceiros
de boa-fé, a destituição somente terá efeito após publicação e registro na Junta Comercial competente, nos
termos dos itens 9.1.2 e 9.1.3.
Dessa forma, a deliberação deverá ser objeto de ata lavrada em livro próprio, assinada pelos
representantes da mesa (Presidente e Secretário), bem como por tantos quantos bastem para a aprovação
da destituição dos membros do Conselho ou da Diretoria, de acordo com os quoruns legais e/ou estatutários
57
da Companhia .
57. Para as companhias abertas, a ata deverá ser disponibilizada no sistema eletrônico da CVM e na rede mundial de computadores,
conforme previsto na Instrução CVM nº 480/09, Art. 30, V.
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9.1.2 O arquivamento da ata na Junta Comercial e a comunicação
da destituição à Junta Comercial para registro
De modo a garantir a publicidade da deliberação e seus efeitos perante terceiros, conforme
mencionado, a certidão ou a cópia autêntica da ata da Assembleia ou Reunião do Conselho que deliberou a
destituição deve ser arquivada na Junta Comercial. Importante destacar que o arquivamento da ata não
esgota as formalidades de publicidade da deliberação social, sendo, também, necessária sua publicação,
como veremos ainda neste Guia.
A ata do órgão societário que aprovar a destituição deve ser protocolizada na Junta Comercial
em até 30 (trinta) dias contados da deliberação, caso contrário a destituição somente surtirá efeito contra
terceiros a partir da data do efetivo despacho de seus arquivamentos na Junta Comercial.

9.1.3 A publicação da ata
Após o arquivamento, na Junta Comercial, da ata da Assembleia ou da Reunião do Conselho
que deliberou sobre a destituição do administrador, referido ato deverá ser publicado no Diário Oficial do
Estado em que está sediada a Companhia e ainda em jornal de grande circulação. A própria publicação
também deve ser objeto de registro na Junta Comercial.
Além dos procedimentos legais já referidos, a Companhia pode, ainda, divulgar a mudança
de sua administração por outros meios, de modo a atingir o maior público possível, tal como em seu site
na Internet e/ou mediante o envio de comunicação dirigida a seus clientes, fornecedores, instituições
financeiras, entre outros.

9.2 Renúncia
A renúncia é o ato unilateral de desligamento do administrador de suas funções e independe
da aceitação da Companhia. Para que ela se materialize, no entanto, ele deverá adotar algumas
providências.

9.2.1 Elaborar a carta de renúncia
A renúncia do administrador aperfeiçoa-se a partir do momento em que ele comunica sua
decisão à Companhia. Na ausência dessa comunicação, presumir-se-á que o mandato continua em vigor. A
Lei das S/A não impõe nenhum modelo ou conteúdo específico para a comunicação, apenas faz referência à
necessidade de sua formalização (comunicação escrita) e entrega à Companhia. Recomenda-se, no entanto,
que a carta contenha, no mínimo, a qualificação do administrador, os motivos que o levaram à renúncia e a
data de encerramento do mandato.
O Anexo 9.2.1 contém um modelo de carta de renúncia, que, como todo modelo, deve ser
utilizado apenas como referência, devendo ser adaptado para cada caso concreto e, se necessário,
mediante consulta prévia a um profissional.
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9.2.2 Entregar a carta de renúncia na sede da Companhia
Embora a lei não defina a pessoa que deva representar a Companhia no ato solene de
recebimento da carta, é recomendável que esta seja entregue, mediante protocolo, ao Presidente do órgão
da administração a que pertence o administrador ou ao órgão imediatamente superior, com cópia para todos
os administradores. Estes, tendo conhecimento imediato da renúncia, deverão tomar as medidas
necessárias para formalizar o desligamento do referido administrador e nomear eventual substituto.
Neste contexto, se for um Diretor, pode ele comunicar sua renúncia ao Diretor-presidente, com
cópia aos demais diretores e ao Presidente do Conselho, se este órgão existir ou, na hipótese de companhias
de capital fechado, aos acionistas controladores.
Sendo o próprio Diretor-presidente o renunciante, pode ele optar por informar o Presidente do
Conselho, se este órgão existir, ou, nas companhias de capital fechado, também os acionistas controladores,
com cópia para os demais conselheiros.
Tratando-se de um Conselheiro, pode ele comunicar sua renúncia ao Presidente do Conselho e,
no caso de companhias de capital fechado, também aos acionistas controladores, com cópia para os demais
conselheiros.
Por fim, sendo o Presidente do Conselho, pode ele comunicar sua renúncia aos acionistas
controladores, com cópia aos demais conselheiros.
Uma vez entregue a comunicação na sede da Companhia, a renúncia é irrevogável. Convém,
ainda, que o administrador obtenha comprovante de entrega da carta de renúncia para evitar eventuais
dúvidas acerca da data de desligamento.

9.2.3 Registrar a carta de renúncia na Junta Comercial
Perante terceiros, a publicidade da renúncia aperfeiçoa-se mediante o arquivamento pela
Junta Comercial da carta de renúncia e sua publicação. O material publicado também deve ser objeto de
registro na Junta Comercial. Tais procedimentos podem ser providenciados tanto pela Companhia como
pelo próprio renunciante. Enquanto isso não ocorrer, a renúncia somente será considerada eficaz perante a
Companhia.

9.3 Vacância
9.3.1 Como escolher o substituto e o seu prazo de gestão
Em caso de vacância de um ou mais cargos, os demais administradores devem,
primeiramente, verificar a existência de normas específicas no Estatuto e/ou em regimentos internos, para
nomeação do(s) substituto(s), tal como a existência de suplentes 58, a possibilidade, ou não, de acumulação
de funções e prazo para convocação do órgão que deve eleger o(s) substituto(s), etc.

58. Ver Código IBGC, item 2.13, segundo o qual a existência de conselheiros suplentes não é uma boa prática de Governança Corporativa e
deve ser evitada
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Omisso o Estatuto a respeito da matéria, devem, então, ser observados os procedimentos
previstos na Lei das S/A a respeito do tema, conforme a seguir exposto.

9.3.2 A convocação de nova Assembleia Geral Ordinária
Em relação à vacância de cargo do Conselho, o substituto pode ser nomeado pelos membros
remanescentes do próprio órgão e deverá permanecer no cargo até a próxima Assembleia. Se a vacância for
da maioria dos cargos, os conselheiros remanescentes convocarão Assembleia para proceder nova eleição.
Por outro lado, na hipótese de vacância de todos os cargos do Conselho, a Diretoria é que será responsável
pela convocação da Assembleia para deliberar sobre a nomeação dos novos membros do Conselho (Lei das
S/A - Art. 150, caput e §1º).
Na hipótese de vacância na Diretoria, a Assembleia ou a Reunião do Conselho, quando
existente, pode ser convocada para nomear novos diretores. Vale lembrar que, se permitido pelo Estatuto,
um dos diretores remanescentes poderá ocupar cargo vago e acumular funções.
Por outro lado, se vagos todos os cargos da Diretoria e não existindo o Conselho para nomear
substitutos, caberá ao Conselho Fiscal, se instalado, ou a qualquer acionista, convocar urgentemente uma
Assembleia para nomeação de novos diretores, devendo o representante do maior número de ações praticar,
até a realização da Assembleia, os atos urgentes de administração da Companhia.
É importante destacar que os substitutos são nomeados para completar o prazo de gestão
daqueles que foram substituídos e não para um novo prazo de mandato.
Não obstante, o caráter de urgência na nomeação de substitutos deve ser sempre respeitado,
sob pena de nulidade e/ou de ineficácia:
i.

os procedimentos de convocação, instalação e deliberação da Assembleia ou do
Conselho, conforme o caso;

ii.

os requisitos de elegibilidade aplicáveis aos administradores, não sendo admitidas
exceções em razão da urgência do tema;

iii.

prestação de garantia, quando assim for determinado pelo Estatuto da Companhia;

iv.

os procedimentos para a publicidade do ato de eleição; e

v.

os procedimentos de posse e investidura dos administradores eleitos.

9.4 Aprovação das contas - importância
A tomada de contas dos administradores ocorre anualmente, por ocasião da Assembleia Geral
Ordinária.
A aprovação, sem reserva das contas dos administradores e das demonstrações financeiras,
implica quitação quanto aos atos de gestão praticados no decorrer do exercício social em análise, ficando os
administradores exonerados de responsabilidade perante a Companhia (Art. 134, §3º), exceto em caso de
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erro, dolo, fraude ou simulação. Nestas hipóteses excepcionais, apenas a prévia anulação da deliberação
que aprovou as contas poderia ensejar a responsabilização.
Observe-se que a eventual anulação da aprovação das contas da administração, com vistas à
propositura de ação de responsabilidade contra um administrador, depende de ação judicial específica,
ajuizada no prazo de dois anos contados da deliberação que aprovou as contas desse administrador, com
59
base no que prevê a legislação em vigor .
Esse prazo de dois anos (Art. 286), no entanto, não pode ser considerado em termos
absolutos, uma vez que, por tratar-se de prescrição, estará sujeito à interrupção por meio de medida
judicial própria.

59. Ver Lei das S/A, Art. 286 - A ação para anular as deliberações tomadas em Assembleia Geral ou Especial, irregularmente convocada ou
instalada, violadoras da Lei ou do Estatuto ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da
deliberação.
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10 Pós-Mandato
10.1 Substituição de garantias pessoais prestadas em
favor da Companhia
A Lei das S/A faculta à Companhia, desde que previsto no seu Estatuto, exigir que o
administrador eleito assegure o exercício do cargo mediante a prestação de penhor de ações de emissão da
Companhia ou outra garantia.
Após o término do mandato do administrador, este deverá aguardar a aprovação de suas
contas, a ocorrer na Assembleia Geral Ordinária, para ter o direito de exigir a extinção das garantias
porventura prestadas.
Questão importante a ser observada pelo administrador é a substituição de eventuais
garantias pessoais outorgadas em favor da Companhia. É comum figurar como avalista ou fiador em
empréstimos e outras obrigações. Muitas vezes o administrador, mesmo tendo deixado a Companhia, não
diligencia ou exige que ela o substitua na prestação dessas garantias ou assegure que, não sendo isto
possível, o manterá isento de qualquer responsabilidade ou demanda delas decorrentes. É, portanto, de todo
recomendável que o administrador esteja atento a esta questão, minimizando os riscos de ser demandado
por obrigações referentes a uma Companhia de cuja administração ele não mais participa.

10.2 Baixar em cadastros
Após o término da vigência do mandato do administrador, é recomendável que este inste a
Companhia a comunicar expressamente tal fato às autoridades fazendárias municipais, estaduais e
federais, bem como aos demais órgãos aos quais a Companhia esteja sujeita a registro ou cadastro (ex.
órgãos de classe, autarquias, etc.), procedendo-se a baixa do seu nome nesses cadastros, de modo a evitar
o seu envolvimento em procedimentos relativos a fatos posteriores à sua desvinculação.
Se a Companhia ou os novos administradores não promoverem a baixa nos cadastros
mencionados, é recomendável que o administrador o faça.

10.3 Responsabilidade - Prescrição
Após o término de vigência do mandato do administrador, este continuará sujeito às
responsabilidades inerentes à função em decorrência dos atos praticados durante o seu vínculo com a
Companhia. Esta situação perdurará até que a Assembleia Geral Ordinária aprove as contas da
administração relativas ao período em que vigeu o mandato do administrador em questão, dando-lhe
quitação dos atos de gestão praticados ou, ainda, depois de decorridos os seguintes prazos prescricionais
para propositura de ações em face dos administradores:

70

Cadernos de Governança Corporativa IBGC

Prazo
PRESCRICIONAL
(em anos)

Ação

Início do Prazo

2

Assembleia Geral Ordinária Ação para anular a deliberação de aprovação das contas dos
que aprovar as contas dos administradores por violação da lei ou do Estatuto ou por erro,
administradores
dolo, fraude ou simulação nas contas ou nas demonstrações
financeiras da Companhia

3

Publicação da ata que Ação contra os administradores para deles haver reparação civil
aprovar o balanço referente por atos culposos ou dolosos, no que se refere à violação da lei,
ao exercício em que a do Estatuto ou da convenção de grupo
violação tenha ocorrido

3

Publicação da ata da Ação contra os administradores para restituição das
Assembleia Geral Ordinária participações no lucro recebidas de má-fé
do exercício em que as
participações tenham sido
pagas

3

Publicação da oferta

Ação contra o violador do dever de sigilo de que trata o artigo
260 da Lei das S/A para dele haver reparação civil

Tabela I: Prazos Prescricionais para Propositura de Ações
Fonte: Elaboração própria
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11. Mecanismo de Soluções de
Controvérsias
Toda e qualquer Companhia está sujeita às divergências entre seus acionistas, administradores,
membros do Conselho Fiscal e entre estes e a própria Companhia, relativamente a conflitos societários. No
silêncio do Estatuto, tais questões, se não solucionadas de forma amigável, terão que ser decididas pelo Poder
Judiciário.
Existem, todavia, outras formas de resolução de conflitos societários, com vantagens e
desvantagens em relação ao Poder Judiciário. A efetiva solução do conflito pela via judicial, em regra, pela
quantidade de recursos e instâncias de julgamento previstos na legislação processual civil, pode demandar
tempo excessivo. O processo arbitral, normalmente, ganha em celeridade, uma vez que suas regras são mais
flexíveis e das decisões não cabe recurso. Além disto, propicia maior segurança às partes, na medida em que as
causas serão julgadas por árbitros com reconhecido conhecimento da matéria, escolhidos por ambas as partes,
os quais, por sua vez, elegerão um presidente para direção dos trabalhos. Deve-se levar em conta, por outro lado,
que os custos da arbitragem são mais elevados, embora atenuados pela circunstância de ocorrer a decisão
definitiva em menos tempo, o que pode compensar o maior dispêndio.
Neste cenário, tem crescido o número de companhias cujos estatutos estabelecem a arbitragem
como forma de solução de conflitos societários 60 . Menos comum é a previsão do uso da mediação, que se
caracteriza pela eleição de uma pessoa, física ou jurídica, que, de forma imparcial e independente, auxilia as
partes do conflito a chegarem a um acordo.
Compete ao administrador conhecer as formas de resolução de controvérsias previstas no Estatuto
e, sempre que possível, estimular as partes a buscarem alternativas de solução de conflitos, sugerindo aos
acionistas, se for o caso, a alteração no Estatuto.

60. As companhias listadas no Novo Mercado estão obrigadas a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre a Companhia, seus controladores, acionistas em geral, administradores, membros do Conselho Fiscal e a própria Bolsa.
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12. Avaliação
Embora não seja uma obrigação imposta por lei, a avaliação do Conselho e de cada um dos
conselheiros é uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento dos trabalhos do próprio Conselho e das
práticas de Governança adotadas pela Companhia 61.
Recomenda-se que a avaliação, cuja sistemática precisa estar adaptada à situação de cada
Companhia, seja feita anualmente e respaldada por processos formais, com escopo de atuação e qualificação
bem definidos.
A condução da avaliação é de responsabilidade do Presidente do Conselho e a participação de
especialistas externos pode contribuir para a objetividade do processo. A avaliação individual – particularmente
nos aspectos de frequência, assiduidade e envolvimento/participação nas reuniões (incluindo seu nível de
dispersão durante a reunião pela realização de atividades não relacionadas) – é fundamental para a indicação à
reeleição dos conselheiros.
Recomenda-se que o processo e os resultados da avaliação sejam divulgados aos sócios por meio
de um item específico no relatório da Administração.
O Diretor-presidente deve ser, anualmente, avaliado pelo Conselho de Administração. Ele é
responsável pelo processo de avaliação da Diretoria, que deve ser compartilhado com o Conselho de
62
Administração – neste caso, por meio do Comitê de Remuneração ou de Recursos Humanos, se houver .

61. Ver Código IBGC, item 2.18
62. Ver Código IBGC, item 3.8.
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ANEXO 2.3.1.1 PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO
ADMINISTRADOR EM NOME DA COMPANHIA
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, [Denominação Social], sociedade por ações com sede na
[endereço], [cidade], [Estado], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●] e no NIRE [●], neste ato representada
nos termos do Artigo [● ] do Estatuto Social por seu(s) diretor(es) Sr(a)(s). [nome], [nacionalidade],
[estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o
nº [●], e [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
[● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], ambos com endereço comercial supra (doravante
denominada “Outorgante”), neste ato e na melhor forma de direito, nomeia e constitui como seu(s)
procurador(es), Sr(a)(s). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], residente e domiciliado(a) na [endereço],
[cidade], [Estado], e [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], residente e domiciliado(a) na [endereço],
[cidade], [Estado], a quem a Outorgante confere, amplos e gerais poderes para que, ambos, em
conjunto entre si ou isoladamente, nos casos permitidos pelo Artigo [● ] do Estatuto Social da
Outorgante, possam praticar os seguintes atos:
(i)

[descrição de poderes a serem outorgados];

(ii)

praticar, enfim, todos os atos necessários à representação da Outorgante e necessários
ao fiel cumprimento deste mandato, que terá validade por [●] (●) [dias/meses/ano], a
partir desta data, sendo [permitido/vedado] o subestabelecimento.

[Local e data]

[Outorgante]
[Diretores]
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ANEXO 2.3.1.2 PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO
ADMINISTRADOR EM NOME PRÓPRIO
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da
Cédula de Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], residente e domiciliado(a) na
[endereço], [cidade], [Estado], e [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da
Cédula de Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], residente e domiciliado(a) na
[endereço], [cidade], [Estado], (doravante “Outorgante”), na qualidade de [Diretor/membro do
Conselho de Administração] da [Denominação Social], sociedade por ações com sede na [endereço],
[cidade], [Estado], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [● ] e inscrita no NIRE [● ] (doravante “Companhia”),
neste ato e na melhor forma de direito, nomeia e constitui como seu procurador, Sr(a). [nome],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [● ] e inscrito(a)
no CPF/MF sob o nº [● ], residente e domiciliado(a) na [endereço], [cidade], [Estado], e igualmente
63

membro da [Diretoria/Conselho de Administração] da Companhia, a quem o(a) Outorgante confere,
amplos e gerais poderes para que possa praticar os seguintes atos, nos termos do artigo [● ] do
Estatuto Social da Companhia:
(i)

[descrição dos poderes a serem outorgados]

(ii)

praticar, enfim, todos os atos necessários à representação do(a) Outorgante para o fiel
cumprimento deste mandato, que terá validade por [●] (●) [dias/meses/ano], a partir
desta data, sendo [permitido/vedado] o subestabelecimento.

[Local e data]

[Outorgante]

63. Ver artigo 139 da Lei nº 6.404/76, cujos termos abordam que as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto.
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ANEXO 2.3.1.3 PROCURAÇÃO OUTORGADA POR
CONSELHEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR
PROCURAÇÃO
P presente instrumento particular, o(a) Sr(a). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão],
Pelo
portador(a) do passaporte nº [● ], com endereço profissional [endereço], [cidade], [Estado/Província],
[país], [ora de passagem pelo Brasil] (doravante denominado(a) “Outorgante”), neste ato e na melhor
forma de direito, nomeia e constitui o(a) Sr(a). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão],
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [● ] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [● ], com endereço
profissional [endereço], [cidade], [Estado], Brasil, como seu(sua) representante legal no Brasil com
poderes especiais para (1) representar o(a) Outorgante, na qualidade de membro do Conselho de
Administração, bem como perante os demais sócios e/ou membros do Conselho de Administração da
[Denominação Social], sociedade por ações com sede na [endereço], [cidade], [Estado], Brasil, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº [●] e inscrita no NIRE [●] (doravante denominada “Companhia”), podendo, para
tanto, no exclusivo cumprimento de instruções escritas do(a) Outorgante e sempre observadas as
limitações do Estatuto Social da Companhia, (2) participar de assembleias gerais extraordinárias e/ou
ordinárias, reuniões do Conselho de Administração ou outros atos de deliberação, com poderes para
propor e votar matérias e exercer todos os demais direitos inerentes à condição de membro do
Conselho de Administração da Companhia, conforme orientações prévias e por escrito do(a)
Outorgante; (3) receber citação para ações judiciais relacionadas à Companhia, única e
exclusivamente na forma e nos casos previstos no Artigo 119 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (4) receber citação para ações judiciais relacionadas à
Companhia, única e exclusivamente na forma e nos casos previstos no Artigo 146 da Lei das
Sociedades por Ações; (5) representar o(a) Outorgante em juízo, na qualidade de membro do Conselho
de Administração da Companhia, com os poderes da cláusula “ad judicia et extra”, em qualquer
instância e perante qualquer corte ou tribunal no Brasil, defendendo o(a) Outorgante nas ações e/ou
medidas que forem propostas contra ele(a), sendo permitido o subestabelecimento. Esta procuração é
válida por um período de 3 (três) anos, após o término do mandato do(a) Outorgante como membro do
Conselho de Administração da Companhia, e deverá ser regulada e interpretada de acordo com as leis
do Brasil.
[Local e data]
[Outorgante]

64. Caso a procuração seja outorgada no Exterior e em língua estrangeira, para ser válida no Brasil, ela deverá ser notarizada e
consularizada no Consulado Geral do Brasil do referido país, bem como traduzida por tradutor juramentado no Brasil e registrada no
cartório de títulos e documentos no domicílio do outorgado.
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ANEXO 3.6 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CARGO
DE ADMINISTRADOR
PROCURAÇÃO
[local e data]
À
[DENOMINAÇÃO SOCIAL]
[endereço]
A/C

[ACIONISTAS / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO]

Prezados Senhores:
Eu, [nome e qualificação do(a) candidato(a) a membro da Diretoria / Conselho de
Administração], declaro, sob as penas da lei e para os fins da Instrução CVM nº 367/2002, que:

(i)

não estou impedido(a), por lei especial, ou condenado(a) por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, como previsto no § 1o do Art. 147 da Lei no 6.404/76;

(ii)

não estou condenado(a) a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela
Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para o cargo de administração de
Companhia aberta, como estabelecido no § 2o do Art. 147 da Lei no 6.404/76;

(iii)
(iv)

atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do Art. 147 da Lei no 6.404/76;
não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, tenha
ou represente interesse conflitante, na forma dos incisos I e II do § 3o do Art. 147 da Lei no
6.404/76.

Atenciosamente,
____________________________
[NOME]
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ANEXO 5.1 TERMO DE POSSE
[COMPANHIA]
CNPJ/MF [●]
NIRE [●]
TERMO DE POSSE DE MEMBRO [DA DIRETORIA/ DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO]
Aos [dia] dias do mês de [mês] de [ano], compareceu à sede da [denominação social da Companhia],
localizada na Cidade de [cidade], Estado de [Estado], na [endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [●]
e no NIRE [●], o Sr(a). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do documento de
Identidade n° [indicar o tipo e o número do documento de identidade] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
[número], domiciliado(a) e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº
6.404/76, na Cidade de [cidade], Estado de [Estado], na [endereço], eleito(a) pela [Assembleia Geral
dos acionistas da Companhia] / [Reunião do Conselho de Administração da Companhia], realizada em
[data], para o cargo de [Diretor / membro do Conselho de Administração], com mandato de [indicar
duração do mandato], o(a) qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do
disposto no Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, investido(a) no cargo para o qual foi eleito(a), com todos os
poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.
O(A) Sr(a). [nome] declarou preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147
da Lei nº 6.404/76, [bem como as condições prévias adicionais previstas no Estatuto da Companhia] [e
na Instrução CVM nº 367/2002, além de ter apresentado a declaração exigida pela referida Instrução nº
367/02, devidamente arquivada na sede social da Companhia65 ].

[local e data]

______________________________
[NOME]

65. Aplicável aos administradores de companhias abertas.
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ANEXO 6.1.4 CONVOCAÇÃO DE AGO/E
[Denominação Social]
CNPJ/MF sob o nº [●]
NIRE [●]
Edital de Convocação
Assembleia(s) Geral(is) Ordinária e/ou Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da [Denominação Social] (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia(s) Geral(is)
Ordinária e/ou Extraordinária a ser realizada no dia [data] de [mês] de [ano], às [horas], na sede social da Companhia,
localizada na [endereço, Cidade, Estado], para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício social encerrado em [data]; (b) apreciar as propostas de orçamento de capital para o ano de
[ano]; (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em [data] e a distribuição de dividendos e
juros sobre capital próprio; (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) deliberar a
remuneração global dos administradores da Companhia; e (f) deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do
Conselho Fiscal.
II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) [listar assuntos, sendo vedada a utilização da rubrica “assuntos gerais”
para as assembleias das companhias abertas].
Informações gerais aos acionistas:
(i) Os mandatos de representação para a(s) Assembleia(s) Geral(is) Ordinária e/ou Extraordinária deverão ser
depositados na sede social da Companhia, na [endereço], até as [horas] do dia [data] de [mês] de [ano];
(ii) Para os efeitos do que dispõe o Art. 141 da Lei 6404/76 e a Instrução CVM 165/91 alterada pela Instrução CVM
282/98, bem como o Artigo 4º da Instrução CVM 481/09, o porcentual mínimo do capital votante para solicitação
de adoção do processo de voto múltiplo é de [●]% (● por cento);
(iii) Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em [data], foram
publicados no dia [data], no Diário Oficial do Estado de [Estado], páginas [● ], e no Jornal [jornal de grande circulação],
páginas [●]; e
(iv) Os documentos de que tratam os artigos [6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21] da Instrução Normativa da
CVM nº 481 foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE e encontram-se disponíveis no site
da Companhia (www.[endereço].com).
[Local e data]
[Pessoa responsável pela convocação, conforme Estatuto Social]

82

Cadernos de Governança Corporativa IBGC

ANEXO 7.1.2 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO
CONSELHO / DIRETORIA
[Denominação Social]
CNPJ/MF sob o nº [●]
NIRE [●]

Ao Conselheiro(a)/Diretor(a)
Sr(a). [Nome]
[Endereço]
Consoante estabelecido no Artigo [● ] do Estatuto Social da Companhia, venho, por meio desta,
convocá-lo(a) para a Reunião [do Conselho de Administração / Diretoria], que será realizada às [horas]
do dia [data] de [mês] de [ano], na sede social da Companhia, localizada na [endereço, Cidade, Estado],
a fim de que esse órgão possa examinar, discutir e votar as seguintes matérias, conforme atribuições
previstas no Artigo [●] do Estatuto Social da Companhia:
(i) [listar matérias];
(ii) [listar matérias].
Aproveitamos a oportunidade para encaminhar, para análise de V.Sa., os seguintes documentos que
serão discutidos na referida reunião:
(i) [listar documentos];
(ii) [listar documentos].

[Local e data]

[Pessoa responsável pela convocação, conforme Estatuto Social]

Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores

83

ANEXO 7.1.5.5 REGISTRO DE DIVERGÊNCIA EM ATA
[local e data]
À
[DENOMINAÇÃO SOCIAL]
[endereço]

A/C

[SECRETÁRIO(A) DA REUNIÃO]

Prezados Senhores:

Eu, [nome], na qualidade de membro [da Diretoria / do Conselho de Administração] da
Companhia, venho, por meio desta e para os fins do disposto no §1º do Artigo 158 da Lei nº 6.404/76, fazer
constar em ata minha expressa divergência em relação ao(s) [descrever ato ou deliberação da
administração], pelos motivos a seguir expostos:
[descrição fundamentada da divergência]
Atenciosamente,

____________________________
[NOME]
Recebido em: [data]

Por: _________________________
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ANEXO 7.1.5.5.1 COMUNICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
[local e data]
À
[DENOMINAÇÃO SOCIAL / CVM]
[endereço]

A/C

[ACIONISTAS / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / CONSELHO FISCAL ]

Prezados Senhores:
Eu, [nome], na qualidade de membro [da Diretoria / do Conselho de Administração] da
Companhia, venho, por meio desta e para os fins do disposto no §1º do artigo 158 da Lei nº 6.404/76,
comunicar minha expressa divergência em relação ao(s)
administração], pelos motivos a seguir expostos:
[descrição fundamentada da divergência]
Atenciosamente,

____________________________
[NOME]
Recebido em: [data]

Por: _________________________

[descrever ato ou deliberação da
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ANEXO 9.2.1 CARTA DE RENÚNCIA
[local e data]
À
[DENOMINAÇÃO SOCIAL]
[Endereço]
Atenção: Srs. [Acionistas]/[Conselheiros]
Ref.:

Renúncia ao cargo de [membro do Conselho de Administração] / [Diretor]

Prezados Senhores:
Comunico, pela presente, minha renúncia irrevogável e irretratável ao cargo de [membro
[suplente] do Conselho de Administração] / [Diretor]/ da [denominação social] (“Companhia”), para o qual
fui eleito na [Assembleia Geral/Reunião do Conselho de Administração] da Companhia, realizada em [data],
razão pela qual, solicito as providências de V.Sas. para minha substituição no referido cargo, especialmente
as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal
alteração for necessária.
Por fim, expresso meus sinceros votos de sucesso à Companhia.
Atenciosamente,
________________________________________
[nome]

Recebemos em [indicar data]:

___________________________________
[DENOMINAÇÃO SOCIAL DA COMPANHIA]
[INDICAR REPRESENTANTES DA COMPANHIA]
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Bocater, Camargo, Costa
e Silva Advogados
Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados, fundado em 1999, tem como foco
central a atuação no âmbito do Direito Societário, do Mercado de Capitais, Imobiliário, Contratual,
Tributário, do Direito relacionado à Previdência Complementar, bem como do contencioso associado a
essas matérias. No que diz respeito à Governança Corporativa, BCCS e seus sócios possuem uma longa e
profícua relação com o IBGC. Assim, é com grande satisfação que Bocater, Camargo, Costa e Silva
Advogados Associados patrocinam este importante Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de
Administração e Diretores. O Guia, certamente, contribuirá para a difusão das boas práticas de Governança
Corporativa, e, consequentemente, para o bom funcionamento das sociedades anônimas, instrumento
fundamental de desenvolvimento da nossa economia.

Gaia, Silva, Gaede & Associados
Desde a sua fundação, o Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advocacia e Consultoria Jurídica
mantém o foco no contexto do Direito Empresarial, conhecendo e compreendendo os meandros da
legislação empresarial com a exata noção dos interesses dos clientes a serem preservados.
Com um forte núcleo de especialização no Direito Tributário e Societário, sempre levando em
alta conta os significativos reflexos regulatórios e contábeis, o Gaia, Silva, Gaede & Associados atua
também, fortemente, em áreas determinadas da legislação empresarial, notadamente no
acompanhamento preventivo de conflitos societários e na implementação das melhores práticas de
Governança Corporativa.
Neste contexto, é com enorme prazer que patrocinamos a presente iniciativa do IBGC –
publicação do Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores –, que constitui
importante apoio aos administradores das organizações, verdadeiros soldados da Governança, pois lutam
diariamente pela preservação da transparência, ética e responsabilidade, características essenciais à boa
gestão e perenidade das organizações.
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Robert Juenemann
Robert Juenemann Advocacia Empresarial e Familiar é um escritório com atuação nas áreas
do Direito empresarial, Tributário, Família e Governança Corporativa, com especial dedicação às famílias
empresárias.
Com sede em Porto Alegre e atuação em âmbito nacional, o escritório, graças à participação
junto ao IBGC, tem conseguido melhor entender as necessidades do mercado, aperfeiçoando, assim, sua
prestação de serviços e o nível de satisfação de seus clientes.
Seu sociofundador, Robert Juenemann, integrante da Comissão Jurídica, é um dos co-autores deste Guia.
Como não havia, na literatura existente, material que tratasse, sob o ponto de vista jurídico, a
questão relativa à responsabilidade dos administradores, com linguagem direta e abordagem prática, o
IBGC enfrentou o desafio de confeccioná-lo.
Tendo como público-alvo os administradores das sociedades, este Guia torna-se de
fundamental importância para o dia a dia dos administradores, auxiliando-os na compreensão de seus
direitos e deveres e levando à prática de uma Governança de mais qualidade no cenário nacional.

Escritório Jharbas Barsanti
Perícias e Arbitragens

O ESCRITÓRIO JHARBAS BARSANTI PERÍCIAS JUDICIAIS E ARBITRAGENS atua, há mais de 40
anos, na área Econômico-contábil em Perícias Judiciais, Extrajudiciais e Arbitragens. Com o advento da Lei
9.307, de 23/09/96, passou a atuar, também, na área de Mediação e Arbitragens, por intermédio da CORTE
ARBITRAL DO RIO DE JANEIRO (CARJ), que é parte integrante do Escritório Jharbas Barsanti e está focada na
Arbitragem Técnica, dentro dos mais rígidos padrões de seriedade e eficiência. Seus membros são qualificados
tecnicamente para a função de solucionar litígios, com equidade, justiça, rapidez e sigilo.
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Blog da Governança

O IBGC, dando sequência à série
Cadernos de Governança Corporativa, lança sua 11ª publicação: o Guia

Guia de Orientação
Jurídica de Conselheiros
de Administração e
Diretores

de Administração e Diretores.
Este caderno apresenta temas
jurídicos relevantes de necessário
conhecimento dos Administradores
de uma companhia .
Este guia será importante fonte de
consultas para Conselhos de
Administração e Diretoria,
reforçando ainda mais o papel do
IBGC no fomento, desenvolvimento
e adoção de boas práticas de
Governança Corporativa.

