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O artigo 118 da Lei das SA (6.404/76), que trata da vinculação dos votos dos conselheiros de 
administração com a orientação do acordo de acionistas, está na mira do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). Embora não batalhe abertamente pela mudança da lei, o 
instituto tem feito campanhas para conscientizar as empresas da importância de manter os 
Conselhos de Administração independentes. Para o IBGC, essa independência é um dos 
preceitos das boas práticas de governança corporativa.  
 
Além das empresas, a campanha do IBGC visa a conscientizar autoridades do poder público. 
Para isso, a Carta Diretriz “Independência dos conselheiros de administração: melhores 
Práticas e o artigo 118 da Lei das S.A.”, que já foi entregue a entidades representativas do 
empresariado no Rio e em São Paulo, chegou também ao Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário, em Brasília. A carta aborda o dispositivo legal dos parágrafos 8 e 9 do artigo 118, 
que permitem a vinculação direta dos conselheiros à orientação de voto disposta no acordo de 
acionistas. O documento marca uma nova fase para a entidade, com o compromisso de levar 
ao poder público discussões e recomendações a respeito das boas práticas em governança.  
 
Mauro Rodrigues da Cunha, vice-presidente do IBGC e coordenador da elaboração da carta, 
explica que os controladores obtiveram a permissão legal, por meio da reforma do texto do 
artigo em 2001, de determinar o voto dos conselheiros eleitos por eles. Caso o representante 
vote em desacordo com a orientação, o voto é desconsiderado. Caso se abstenha, o voto é 
computado como convém aos controladores. No entanto, esse item da legislação entraria em 
conflito com o artigo que menciona o dever dos conselheiros e administradores de votarem e 
agirem seguindo interesse da companhia como um todo, e não de um grupo específico. “Esse 
tipo de determinação de voto é bastante comum nas reuniões do conselho, principalmente 
quando há briga societária. Certamente, tanto conselheiros quanto acionistas pensam no bem 
da empresa, mas cada um pode ter sua visão estratégica”, explica Cunha.  
 
abordagens. Ao tratar do tema, a Carta Diretriz faz três abordagens distintas. Primeiramente, 
propõe-se a construir uma interpretação dos parágrafos 8 e 9 do artigo 118, compatível com 
as melhores práticas de governança corporativa na opinião da entidade. Em seguida, 
apresenta aos praticantes do direito societário — incluindo sociedades empresariais, 
investidores, controladores, advogados e demais consultores — recomendações de 
procedimentos. Por fim, oferece uma recomendação aos legisladores, reguladores e auto-
reguladores para alteração da disciplina atual dos acordos de acionistas.  
 
O IBGC considera que a redação atual do artigo 118 não é adequada por ameaçar a 
integridade do sistema de governança corporativa das empresas brasileiras. Embora haja 
menção a possíveis mudanças na Lei das S.A., Cunha garante que esse não é o foco principal 
do documento, em função da dificuldade de viabilização. “Alterar a legislação é complicado. De 
qualquer forma, as corporações podem assumir esse comprometimento e incluir no estatuto os 
temas que serão da alçada dos controladores e, portanto, serão discutidos em assembléia”, 
afirma Cunha.  
 
A indicação de que o conselheiro deve sempre votar de acordo com a sua consciência e a 
orientação de voto seja recebida apenas como orientação e não como norma impositiva são 
mais algumas das recomendações emitidas pelo documento. “Quando o órgão colegiado se 
reúne e alguns dos integrantes já têm um convencimento a respeito do tema, acontece um 
esvaziamento da razão do debate do conselho. Há uma ameaça à integridade do sistema e à 
independência do conselho”, afirma o advogado João Laudo de Camargo, redator da carta e 
associado do instituto.  
 
Roberto Teixeira da Costa, co-fundador da Associação Brasileira de Analistas de Capitais 
(Abamec) e ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considera bastante 
pertinente esse tipo de discussão. Embora critique a linguagem jurídica adotada na redação da 
primeira carta do instituto, considera bastante interessante a abordagem. Costa já atuou em 
25 conselhos — atualmente é conselheiro independente da seguradora Sul América — e 



garante nunca ter agido em desacordo com a sua consciência, ou com o interesse da empresa 
como um todo.  
 
“Sempre deixei claro que não me sentiria confortável com as mãos amarradas, ao representar 
o interesse de um grupo de acionistas apenas e destoar do interesse da sociedade como um 
todo. Os conselheiros devem preservar o interesse da empresa, que é quem faz o país crescer 
ao gerar emprego e renda”, afirma Costa. Ele afirma ainda perceber um movimento das 
empresas em busca de transparência nesses processos. “Cada vez mais as companhias têm a 
preocupação de mostrar quem são seus conselheiros independentes em momentos de abertura 
de capital”, diz.  
 
No entanto, não há opinião uníssona a respeito do tema. Renato Chaves, diretor de 
participações da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) (participante 
do bloco de controle de várias empresas), não acredita que a recomendação do grupo 
controlador limite a liberdade do conselheiro, já que há a possibilidade de voto em desacordo 
— embora, neste caso, haja anulação do mesmo. “O conselheiro tem a obrigação de atuar de 
forma vigilante, proferindo votos contrários sempre que entender que o voto orientado não 
representa o melhor interesse da companhia”, analisa Chaves, em entrevista concedida por e-
mail.  
 
investidores. Chaves defende o voto vinculado, pois o mecanismo garante, às estruturas 
societárias criadas para adquirir o controle de companhias abertas, atuação homogênea, em 
prol da implementação da estratégia construída pelos investidores que pagaram o prêmio de 
controle. Ou seja, o voto vinculado seria a garantia para os investidores de que a estratégia 
traçada no momento da aquisição seria efetivamente implementada.  
 
Vale, Perdigão, CPFL Energia e Embraer são exemplos de sucesso com essa estrutura, segundo 
Chaves. “A existência de um acordo de acionistas transparente trouxe, na verdade, garantia 
adicional aos acionistas minoritários, por conta da seriedade e do interesse desses sócios 
controladores em potencializar o valor dos ativos, de forma perene e sustentável”, afirma.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25  mar. 2008.  Gerência, p. B-18. 




