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Quando o Congresso dos Estados Unidos, reagindo à onda de escândalos que inundou 
o ambiente corporativo americano no ano passado, promulgou a lei Sarbanes-Oxley, 
um dos aspectos que mais chamou a atenção foi o fato de ela não isentar empresas 
listadas não-americanas de seu alcance. Este fato deixou a comunidade de negócios de 
alguns países, inclusive o Brasil, consternada. 

De todas as disposições da lei Sarbanes-Oxley, provavelmente a que gerou mais 
polêmica entre comentaristas brasileiros foi a exigência de criação, pelo conselho de 
administração ("board of directors") de todas as companhias listadas nos Estados 
Unidos, de um comitê de auditoria ("audit committee") composto por membros do 
conselho de administração, com a finalidade de supervisionar a integridade contábil da 
companhia, seus controles internos e seu relacionamento com auditores 
independentes. Muitos ressaltavam que a legislação brasileira já dispunha sobre a 
figura do conselho fiscal que, apesar de diferente em muitos aspectos, poderia 
substituir o conselho de auditoria exigido pela lei Sarbanes-Oxley. E este foi o maior 
argumento a favor do conselho fiscal, inclusive utilizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que comandou o lobby junto à Securities and Exchange Commission 
(SEC) para permitir que o conselho fiscal substituísse a exigência de criação de um 
comitê de auditoria. 

Estes esforços foram em grande parte recompensados, uma vez que a SEC divulgou 
recentemente o texto final das regras referentes ao comitê de auditoria, o qual permite 
que o conselho fiscal ou órgãos semelhantes constituídos de acordo com as leis dos 
país de origem da companhia substituam o comitê de auditoria, desde que algumas 
exigências sejam observadas. 

Nós ganhamos? Sim, mas até que ponto? Será mesmo no melhor interesse das 
companhias brasileiras listadas nos Estados Unidos utilizar a exceção adotada pela SEC 
após tão árdua batalha? Várias considerações vêm à mente. 

As regras finais da SEC permitem que o conselho fiscal ou estrutura semelhante não 
tenha as mesmas funções que os comitês de auditoria das companhias americanas em 
situações em que houver conflito com a lei local. Apesar disto, considerando as 
condições impostas ao conceito de conselho fiscal pelas leis americanas e as regras da 
SEC, e a devida seriedade com que o conselho fiscal de companhias listadas nos 
Estados Unidos deve exercer suas responsabilidades, é evidente que daqui para a 
frente os conselhos fiscais devem se tornar uma figura indispensável na supervisão dos 
atos da administração e na governança corporativa das companhias. Estas novas 
responsabilidades gerarão apropriadamente uma maior demanda de informação pelos 
membros dos conselhos fiscais aos membros da administração das companhias e 
auditores independentes, bem como uma maior exigência de que os conselhos fiscais 
se responsabilizem por seus atos ou omissões. A lei brasileira impede que membros do 
conselho de administração integrem o conselho fiscal da companhia e, portanto, não é 
de todo óbvio que tanto esforço e tempo deva ser despendido por um órgão da 
companhia que não pode de qualquer maneira significativa ser integrado à 
administração da mesma. 



Para que um conselho fiscal nos moldes daquele contemplado pela SEC seja respeitado 
por acionistas, potenciais investidores, analistas e pelo mercado em geral (no Brasil e 
no exterior), ele deve ser composto de especialistas ilustres e bem informados. Faz 
sentido que figuras como Persio Arida e Roberto Texeira da Costa estejam limitados a 
atuar como membros do conselho fiscal, privando, portanto, a companhia e seus 
acionistas de suas valiosas contribuições em outros aspectos da vida corporativa que 
são igualmente importantes? Por que deveria a sabedoria e experiência de Pedro Malan 
beneficiar um órgão ou outro da companhia, e não os dois? A adoção de um comitê de 
auditoria faria desnecessárias essas decisões difíceis, se não mesmo impossíveis. 

Outras considerações. Em qualquer companhia bem administrada, muito (se não tudo) 
do que é levado a conhecimento do conselho fiscal deve ser compartilhado com o 
conselho de administração. A adoção de um comitê de auditoria evitaria esta cara 
duplicação no fluxo de informações. E, caso um determinado assunto exigisse uma 
investigação mais profunda, a companhia deveria preferir que tal investigação fosse 
conduzida por membros do conselho de administração, uma vez que estes têm maior 
familiaridade com a companhia e teriam maior habilidade em utilizar os conhecimentos 
ganhos como membros do comitê de auditoria para o benefício da companhia e de 
seus acionistas. 

A percepção do mercado também pode ser um fator a se considerar. Muitas 
companhias estrangeiras listadas nos Estados Unidos tentam, na medida do possível e 
do necessário, cumprir mesmo aquelas regras que só se aplicam a companhias 
americanas por considerarem que o mercado valoriza tais atitudes. A adoção de um 
conselho fiscal e não de uma comitê de auditoria pode não ser consistente com esta 
prática. Finalmente, o comitê de auditoria pode co-existir harmoniosamente com um 
conselho fiscal existente ou instalado no futuro. Os dois órgãos poderiam reunir-se em 
sessões plenárias e cada um exerceria as suas funções de acordo com as respectivas 
legislações que os criaram. 

É salutar que os interesses brasileiros tenham sido preservados durante o processo de 
elaboração das regras finais da SEC, mas, neste caso, isso deve ser considerado uma 
vitória abstrata. O comitê de auditoria é uma estrutura eficiente e produtiva de 
governança corporativa que não deve ser sacrificada por interesses menores. 
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