
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

AMANDA PERES FERNANDES 

 

 

CONSELHEIROS INDEPENDENTES:  

CONSIDERAÇÕES À ATUALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE LISTAG EM DO 

NOVO MERCADO E NÍVEL 2 DA BM&F-BOVESPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, novembro de 2016.



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

AMANDA PERES FERNANDES 

 

CONSELHEIROS INDEPENDENTES: 

CONSIDERAÇÕES À ATUALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE LISTAG EM DO 

NOVO MERCADO E NÍVEL 2 DA BM&F-BOVESPA. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, sob a 

orientação do professor João Pedro Barroso 

do Nascimento apresentado à FGV DIREITO 

RIO como requisito parcial para conclusão do 

curso de bacharel em Direito da Fundação 

Getúlio Vargas – FGV Direito Rio. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, novembro de 2016.



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

CONSELHEIROS INDEPENDENTES: 

CONSIDERAÇÕES À ATUALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE LISTAG EM DO 

NOVO MERCADO E NÍVEL 2 DA BM&F-BOVESPA. 

Elaborado por AMANDA PERES FERNANDES 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, sob a 

orientação do professor João Pedro Barroso 

do Nascimento apresentado à FGV DIREITO 

RIO como requisito parcial para conclusão do 

curso de bacharel em Direito da Fundação 

Getúlio Vargas – FGV Direito Rio. 

 

Comissão Examinadora:  

Nome do orientador: João Pedro Barroso do Nascimento  

Nome do Examinador 1: Márcio Souza Guimarães 

Nome do Examinador 2: Gustavo Kloh Muller Neves 

 

Assinaturas:  

__________________________________________________ 

João Pedro Barroso do Nascimento (Professor Orientador) 

__________________________________________________ 

Márcio Souza Guimarães (Examinador 1) 

__________________________________________________ 

Gustavo Kloh Muller Neves (Examinador 2) 

 

Nota Final: ____________________________  

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, pelo apoio e incentivo à minha educação,  

auxílio na superação de todos os desafios e  

carinho em todos os momentos. 



 

AGREDECIMENTOS 

 

A elaboração do presente trabalho finaliza uma das etapas mais enriquecedoras da 

minha trajetória. Ao aceitar o desafio de fazer parte do corpo discente desta faculdade de 

excelência, não podia imaginar todas as pessoas que encontraria no caminho e o quão 

importante elas seriam na minha formação profissional e pessoal. 

Agradeço a todos os amigos que se tornaram uma segunda família na cidade do Rio de 

Janeiro. A Bianca Mitchell e Clara Lambret por estarem presentes em todos os momentos e 

tornarem a graduação uma experiência mais divertida e enriquecedora. Aos colegas de turma 

por termos sempre nos ajudado e atuado em conjunto para contarmos nossa história em nossa 

instituição de ensino: Pedro Sutter, Rebecca Jardim, Thais Barberino, Antonia Quintella, 

Gabriel Dias, Natália Ribeiro, Arthur Lardosa, Amanda Pimenta, Gabriela Azevedo, Patrícia 

Rubio, Manuela Timotheo, Giovanna Abrantes e Julio Paiva. 

Ao Professor Márcio Guimarães, por lecionar de forma tão dinâmica e apresentar-me à 

área do direito que viria a despertar meu maior interesse de pesquisa e atuação: o Direito 

Societário. À Professora Paula Spieler, por proporcionar minha primeira experiência 

acadêmica internacional, colocando-me em contato com as questões de Direitos Humanos, 

que tanto me auxiliaram a compreender melhor as injustiças de nosso país. Ao Professor 

Gustavo Kloh pela orientação e companheirismo na Competição Brasileira de Arbitragem 

Petrônio Muniz. Ao Professor Thiago Bottino e às funcionárias Luciana Mello (em memória) 

e Márcia Barroso, sempre solícitos e atenciosos ao ajudar em questões institucionais e 

pessoais. 

Ao meu orientador João Pedro Nascimento, mentor profissional e acadêmico, exemplo 

de advogado e pessoa, pelo voto de confiança e pelas inúmeras lições. A Larissa Agrélio, por 

se fazer presente mesmo à distância, pelas palavras de conforto e incentivo, pelo ombro amigo 

e por ter me ensinado a dar os primeiros passos na carreira da advocacia. 

Agradeço aos amigos da minha cidade natal, por serem um eterno porto-seguro e me 

conhecerem como verdadeiros irmãos: Julliana Gonçalves, Raisa Dornelas, Rafael Pagano e 

Larissa Araújo.  

Por fim, agradeço à FGV Direito Rio e ao grupo de professores e funcionários que, 

com seu exemplo, me ensinarem a preciosa lição de que todos somos capazes de ir tão longe 

quanto desejarmos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O aumento do conhecimento é como uma esfera dilatando-se no espaço: 

quanto maior a nossa compreensão,  

maior o nosso contato com o desconhecido.” 

 – Blaise Pascal. 



 

RESUMO 

 

O presente estudo visa a fomentar o debate acerca da figura dos Conselheiros Independentes 

nas companhias brasileiras. Um dos principais instrumentos de governança corporativa, os 

Conselheiros independentes são requisitos para listagem das companhias nos segmentos do 

Novo Mercado e do Nível 2 da BM&F-Bovespa. O que se busca é questionar a capacidade de 

tais Conselheiros de promover os objetivos buscados pela governança corporativa. Para tal, 

serão apresentados os conceitos encontrados no ordenamento brasileiro e no ordenamento 

norte-americano, que é frequentemente utilizado como parâmetro pelos legisladores e 

reguladores pátrios. O trabalho coloca em dúvida, então, a efetividade do instituto, 

considerada a realidade e arcabouço jurídicos nacionais. São analisadas, ainda, as propostas 

de mudança e atualização do Novo Mercado e do Nível 2, atualmente em curso, no que se 

refere à figura dos Conselheiros Independentes. 
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ABSTRACT 

 

This work’s subject is to enrich the debate concerning the role of Independent Directors in 

Brazilian companies. Independent Directors are one of the main instruments of corporate 

governance, and are mandatory for companies listed on the Novo Mercado and Nível 2 of 

BM&F-Bovespa’s special listing segments. This paper questions the ability of such Directors 

to promote corporate governance’s goals. To this end, firstly a brief analysis of its concept 

under Brazilian and US law (which is often looked up to by Brazilian legislators and 

regulators) are presented. Then, the work argues on the absence of effectiveness of 

Independent Directors, taking into consideration the Brazilian applicable laws and reality. At 

the end, an analysis is made on BM&F-Bovespa’s update proposals on the Novo Mercado and 

Nivel 2 special listing segments, which are currently in progress. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, no Brasil, as sociedades anônimas estão inseridas, concomitantemente, no 

que se poderia chamar de 2 (dois) macrossistemas jurídicos. De um lado, há as diretivas de 

origem estatal, a regulação, expressa por meio de leis – notadamente a Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 (“LSA”) – e demais regulamentos e instruções editadas por autarquias e 

demais órgãos da administração pública indireta (para fins do presente trabalho, notadamente 

a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)1). 

De outro lado, tem-se a chamada autorregulação2. Trata-se de empresas que editam 

normas de adesão voluntária, que preveem obrigações adicionais àquelas estabelecidas pela 

regulação. Além da criação de novas obrigações, os agentes da autorregulação também 

estabelecem as melhores práticas de mercado, além de analisarem as práticas de demais 

jurisdições3, e constituem verdadeiros “selos de qualidade”. 

Com o desenvolvimento, em diversas jurisdições, da chamada governança 

corporativa4, que foi refletida tanto na regulação5 quanto na autorregulação6 brasileiras, 

                                                           
1 O art. 5º da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.385/76”), conforme alterado pela Lei nº 10.411, 
de 26 de fevereiro de 2002, institui “a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade 
administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 
dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.” 
2 De acordo com MOREIRA, “A regulação pode ser auto-regulação quando os regulados são também os 
reguladores, através de esquemas organizatórios adequados, necessariamente através de decisões ou acordos 
estabelecidos por e entre as suas organizações associativas ou representativas. Quando uma associação 
profissional elabora um código de conduta sobre as normas de controlo da qualidade e proteção do consumidor, 
em qualquer dos casos estamos perante fenômenos típicos de auto-regulação”. MOREIRA, Vital. Auto-
Regulação Profissional e Administração Pública. Coimbra: Livraria Almedina, 1997. p. 52. 
3 No que se refere à autorregulação brasileira no campo das companhias abertas, é comum a adesão pelas aos 
segmentos de listagem da Bolsa de Valores Mobiliários, Mercadorias e Futuros de São Paulo – BM&F-Bovespa 
(“BM&F-Bovespa”). Há grande influência, ainda, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 
4 O termo “governança corporativa” é altamente criticado pela doutrina. O termo original, do inglês “corporate 
governance”, foi introduzido ao ordenamento jurídico brasileiro através da sua tradução literal. Neste sentido: 
“No Brasil, uma péssima tradução literal [...] fez vingar a expressão “governança corporativa”, que, a rigor, é 
inexpressiva. “Governança” é sinônimo de “governo”, quando não de “intendência”. “Corporativa” é o adjetivo 
utilizado para designar aquilo que é relativo às corporações, palavra essa que, juridicamente, tem sentido 
bastante diverso (= agremiação ou união de pessoas, subordinadas a uma regra, estatuto ou compromisso) e que 
apenas por meio da tradução homófona do termo norte-americano “Corporation” estaria a designar as 
sociedades anônimas).” ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A 
(e as Ações Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. p. 115. Segundo WALD, seria “mais adequado usar a 
expressão ‘governo das empresas’, que é corrente nos países de língua latina, nos quais a corporação não se 
confunde com a sociedade anônima”. WALD, Arnoldo. O governo das empresas. Revista de Direito Bancário, 
do Mercado de Capitais e da Arbitragem. São Paulo: RT, n. 15, jan./abr. 2002, p. 53. No mesmo sentido, ver 
NASCIMENTO, NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de 
Companhias. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 26. 
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surgem também outras figuras, como a do Conselheiro Independente7-8, objeto do presente 

estudo. 

Os Conselheiros Independentes são, no Brasil, objeto apenas de autorregulação9. 

Sendo assim, eles serão obrigatórios somente naquelas companhias que tenham 

voluntariamente aderido a algum código de conduta ou regulamento formulado por agentes da 

regulação privada.  

Dito isto, o presente trabalho busca fomentar o debate acerca da figura dos 

Conselheiros Independentes no cenário brasileiro. A pesquisa a ser realizada será do tipo 

mista, contando com aspecto tanto teóricos quanto empíricos.  

Para tal, primeiramente serão analisados os regulamentos e dispositivos legais que 

tocam o tema dos Conselheiros Independentes, principalmente os conceitos trazidos pelos 

regulamentos do Novo Mercado e do Nível 2 da BM&F-Bovespa. Esta análise será feita à luz 

da interpretação da doutrina e dos próprios dispositivos pertinentes. 

O Capítulo I é introdutório e inclui algumas breves considerações sobre a 

administração das companhias brasileiras – regras gerais sobre o número de membros e 

noções sobre a função do Conselho de Administração e da Diretoria, requisitos de 

elegibilidade dos administradores, entre outros –. Visa a familiarizar o leitor com os pontos 

que serão estressados ao longo do trabalho e prover uma pré-compreensão do tema em 

análise. 

                                                                                                                                                                                     
5 A Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 (“Lei nº 10.303/01”) e a própria LSA são exemplos de alteração 
legislativa que, entre outros, reforçaram direitos dos acionistas minoritários e estabeleceram maiores 
responsabilidades aos administradores das companhias. 
6 Nos anos 2000, surgem no Brasil os segmentos especiais de listagem da BM&F-Bovespa. 
7 No Brasil, a figura dos Conselheiros Independentes surgiu apenas em 2006, por meio da atualização do 
regulamento dos segmentos de listagem do Novo Mercado e do Nível 2, da BM&F-Bovespa. O texto original de 
tais segmentos não previa, à época de sua edição, no ano 2000, a necessidade de membro independente no 
Conselho de Administração das companhias. 
8 Os conceitos de Conselheiro Independente serão mais profundamente analisados no Capítulo II – Conceitos de 
Conselheiro Independente abaixo. Para fins introdutórios, esclarece-se que “Conselheiros Independentes” são 
aqueles membros do Conselho de Administração que não têm qualquer relação prévia ou corrente com a 
companhia, seu controlador, demais acionistas, entre outros, que poderia desvirtuar o mandamento de 
independência na sua atuação como administrador da companhia.  
9 Neste sentido, a LSA e as Instruções editadas pela CVM, embora criem deveres e obrigações para os 
administradores das companhias, não estabelecem a necessidade de Conselheiro Independente na composição do 
Conselho de Administração das companhias. 
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Em seguida, no Capítulo II, são introduzidos os conceitos de Conselheiro 

Independente. O Capítulo é dividido em 3 (três) seções. A primeira abordará os diferentes 

conceitos de Conselheiro Independente no ordenamento brasileiro.  

Uma vez que o direito societário e de mercado de capitais no Brasil sempre tiveram 

grande influência das práticas adotadas nos Estados Unidos, na segunda seção serão 

brevemente analisados os conceitos trazidos pela legislação americana. 

Tais considerações serão elaboradas somente para fins de análise específica deste 

instituto, não havendo a pretensão de se analisar exaustivamente a diferença entre os 

ordenamentos de cada país em matéria de direito societário e de mercado de capitais.  

Passa-se, então, a uma análise da revisão e atualização dos segmentos de listagem do 

Novo Mercado e do Nível 2 da BM&F-Bovespa, que atualmente se encontram em fase de 

audiência pública10. Serão analisadas as conclusões da primeira audiência pública realizada, 

cujos resultados já foram divulgados pela BM&F-Bovespa. 

Por fim, no Capítulo III, serão tecidas considerações acerca do instituto dos 

Conselheiros Independentes, de modo a questionar se é possível, de fato, haver uma real 

independência na sua atuação. Serão considerados fatores como (i) a internalização ao 

regulamento brasileiro de previsões estrangeiras; (ii) a influência do acionista controlador ou 

do bloco de controle11 no Conselheiro Independente; e (iii) a ineficiência do instituto para 

atingir seu objetivo final. As críticas tecidas neste último Capítulo serão eminentemente 

empíricas, pautando-se em bases de dados trazidas por outros autores e na análise do edital de 

atualização dos segmentos do Novo Mercado e do Nível 2.  

                                                           
10 O processo de atualização dos segmentos do Novo Mercado e do Nível contam com 3 (três) etapas, a saber: (i) 
consulta pública, (ii) audiência pública e (iii) audiência restrita. O período de consulta pública foi conduzido 
entre 15 de março de e 16 de maio de 2016; o de audiência pública deu-se entre 27 de junho e 9 de setembro de 
2016, tendo sido, então, alterado o cronograma inicialmente apresentado pela CVM e adicionada uma segunda 
etapa de audiência pública, a ser conduzida até 17 de janeiro de 2017. O processo de atualização será abordado 
na Seção III do Capítulo II do presente trabalho. Maiores informações podem ser encontradas em 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-
listagem/evolucao-dos-segmentos-especiais/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
11 “Poder de Controle” é conceito altamente debatido entre os doutrinadores societários. Para José Edwaldo 
Tavares Borba, “Trata-se de definição eminentemente centrada na realidade material, porquanto apenas 
considera controlador quem tem a maioria dos votos nas assembleias e, ao mesmo tempo, usa essa maioria para 
comandar a sociedade. Quem tem a maioria e não a utiliza é sócio majoritário, mas não é controlador. [...] Em 
suma, pode-se concluir que acionista controlador é todo aquele que tem o poder e o exerce efetivamente, 
imprimindo à sociedade a marca de sua atuação”. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 10ª ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007. pp. 356- 358. 
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O presente trabalho não visa a tecer críticas aos segmentos de listagem da BM&F-

Bovespa, tampouco apontar qual seria uma melhor solução à atual problemática do cenário 

empresarial brasileiro. O que se busca é trazer elementos de questionamento ao debate acerca 

da efetividade do instituto dos Conselheiros Independentes no Brasil, com considerações (i) 

acerca da existência de uma real independência e (ii) sobre se as alterações propostas pela 

BM&F-Bovespa seriam, prima facie, uma resposta adequada aos obstáculos apresentados. 

O tema objeto do presente trabalho, por sua natureza, toca diferentes assuntos. Entre 

eles, podemos citar (i) o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e americano, (ii) a 

evolução da governança corporativa ao redor do mundo, (iii) deveres e responsabilidade dos 

membros da administração de sociedades anônimas, (iv) a Teoria da Agência, (v) poder de 

controle, e (vi) interesse social. Estes são apenas alguns dos tópicos que precisam ser ao 

menos brevemente abordados para compreensão dos questionamentos que serão apresentados. 

No entanto, importante salientar que cada um destes tópicos, além de outros que 

inevitavelmente se apresentarão, não serão objeto desta análise. Muitos deles poderiam ser, 

por si só, objeto de grandes estudos e pesquisas, principalmente à luz do direito comparado. 

Neste sentido, desempenham função unicamente instrumental no presente estudo. 

Sendo assim, tais tópicos serão apresentados de forma breve, buscando apenas prover 

ao leitor as informações necessárias à compreensão dos argumentos apresentados. Por vezes, 

serão recomendadas outras fontes de estudo mais aprofundadas, caso o autor busque maiores 

informações acerca do tema.  

Altamente em voga no atual cenário brasileiro, o presente estudo visa a enriquecer o 

debate jurídico quanto às próximas práticas de governança corporativa a serem adotadas no 

Brasil, e de seus mecanismos para garantir a primazia do interesse social das companhias, 

com foco nos Conselheiros Independentes. 

A alta difusão e publicidade dos últimos escândalos nacionais envolvendo grandes 

companhias brasileiras certamente reiteram os impactos negativos aos quais uma má 

administração pode conduzir12-13. Para ADAMEK, as preocupações da governança 

                                                           
12 Faz-se referência, aqui, entre outros, ao caso da Petrobrás S.A., cujo destaque e magnitude ganharam 
repercussão internacional. A Organização Não Governamental Transparência Internacional, com sede em 
Berlim, apontou o caso da Petrobrás como o segundo maior escândalo de corrupção mundial, deflagrado pela 
ainda em curso Operação Lava-Jato. Mais informações acerca do caso Petrobrás podem ser acessadas em 
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corporativa voltaram à voga em razão da “passagem da economia mundial por nova etapa do 

ciclo capitalista de produção e por efeito dos recentes escândalos financeiros”14. 

Sejam as atuais regras brasileiras eficientes ou não aos fins buscados pela governança 

corporativa, sejam as propostas de atualização adequadas ou retrógradas, fato é que há ainda 

uma necessidade premente de alteração das práticas empresariais no país.  

CAPÍTULO I – ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS BRASILEIRAS 

 

No Brasil, as sociedades anônimas são regidas pela LSA, conforme alterada. A 

legislação, em seu Capítulo XII – Conselho de Administração e Diretoria, disciplina as 

formas, procedimentos e demais princípios que devem ser observados na administração das 

companhias15. 

Em conformidade com o artigo 138 da LSA16, as Companhias serão administradas 

pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, conjuntamente, ou apenas pela Diretoria, a 

depender do estabelecido no seu Estatuto Social. 

O Conselho de Administração não possui poderes de representação da Companhia, 

que são de competência exclusiva da Diretoria, em conformidade com o disposto no parágrafo 

1º do artigo 138 da LSA17. Por outro lado, o Conselho de Administração é órgão colegiado. 

                                                                                                                                                                                     

<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/petrobras-e-o-segundo-maior-escandalo-de-corrupcao-do-
mundo-aponta-transparencia-internacional/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. O estudo e as conclusões 
levantadas pela ONG podem ser encontradas em <https://unmaskthecorrupt.org/#/section-example-cases>. 
Acessado em 28 de novembro de 2016. 
13 Para outros escândalos envolvendo companhias brasileiras (v.g., Wells Fargo, J&F, OAS, Forjas Taurus, 
Camargo Corrêa, Embraer, MasterCard), ver <http://exame.abril.com.br/negocios/7-escandalos-empresariais-da-
ultima-semana/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
14 Ver ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A (e as Ações 
Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. p. 116. 
15 Ao longo do presente trabalho, o termo “companhia” será empregado como sinônimo de “sociedade anônima”, 
indicativos do tipo societário de que se reveste a pessoa jurídica, não fazendo qualquer referência à possibilidade 
ou não de negociação de valores mobiliários de sua emissão na bolsa de valores ou no mercado de balcão (i.e., 
de tratar-se de companhia aberta ou fechada), tampouco à dimensão da sociedade a que se refere. 
16 BRASIL. LSA: Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho 
de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. [...]. 
17 BRASIL. LSA: Art. 138. [...] § 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a 
representação da companhia privativa dos diretores. (Grifei).  
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As atribuições legais de cada um dos referidos órgãos não poderão ser delegadas a qualquer 

outro, conforme inteligência do art. 139 da mesma lei18-19. 

Antes da promulgação da LSA, as companhias eram regidas, principalmente, de forma 

geral pelo então vigente Código Civil, a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – revogada 

pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) – e pela Lei nº 556, de 25 de 

junho de 1850 (“Código Comercial”), e, de forma especial, pelo Decreto-Lei nº 2.627, de 26 

de setembro de 1940 (“DL 2.627/40”). 

O DL 2.627/40, em seu art. 116, §1º, alínea “e”, dispunha que o estatuto social da 

companhia deveria estipular as atribuições de cada diretor e os poderes nos quais eram 

investidos – i,e., o modelo que se adotava era de administração individual –. Não havia 

previsão de um Conselho de Administração, mas tão-somente de um Conselho Fiscal, de 

caráter permanente20. 

A LSA não estipulou um modelo engessado de administração da forma como era 

prevista no DL 2.627/4021, tendo optado por substituir a administração individual22 pela 

colegiada23.  

                                                           
18 BRASIL. LSA: Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem 
ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto. 
19

 Acerca da estrutura orgânica das companhias, EIZIRIK ensina que “A distribuição e a separação de 
competências pelos diversos órgãos da companhia visam a assegurar o seu normal funcionamento e a tornar 
exequível o controle da legalidade dos seus atos. O direito societário absorveu o princípio da indelegabilidade de 
poderes do direito constitucional, com o objetivo de instituir, no âmbito das sociedades anônimas, o controle da 
legitimidade do exercício de competência de seus órgãos. Esse princípio impede que um órgão assuma as 
competências e atribuições de outro.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – 2ª Edição 
Revista e Ampliada – Artigos 80 a 137. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 310-311. 
20 Ver Capítulo XII do DL 2.627/40. 
21 É interessante notar a diferença do pensamento da época e o pensamento atual acerca da importância de um 
Conselho de Administração. Embora o DL 2.627/40 dispusesse apenas acerca da Diretoria, algumas jurisdições 
já adotavam os Conselhos de Administração. MIRANDA VALVERDE, em 1953, apontava que: “O nosso 
sistema é, fora de toda dúvida e sobre todos os pontos de vista, superior ao sistema administrativo das sociedades 
anônimas estrangeiras, cujos Conselhos de Administração, compostos de dezenas de pessoas, que não trabalham, 
na maioria incompetentes, mas que recebem grandes porcentagens sobre os lucros sociais, constituem, na 
opinião hoje generalizada, o cancro das sociedades anônimas”. VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades 
por Ações. Rio de Janeiro: Forense, 1953. v. 2, p. 293. 
22 Ressalva-se: “A LSA não prevê competência individual para os membros do conselho de administração, mas 
pressupõe, e previu, deveres próprios de sua atuação isolada.” ADAMEK, Marcelo Vieira von. 
Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A (e as Ações Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
22. 
23 Neste sentido: “As funções do conselho de administração são sempre exercidas de modo colegiado, não 
detendo seus membros, com exceção do presidente, a depender das disposições estatutárias, atribuições 
individuais. Assim, as suas deliberações somente são válidas se tomadas em reunião regularmente convocada e 
realizada conforme as disposições legais e estatutárias.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume 
III – 2ª Edição Revista e Ampliada – Artigos 138 a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 28. 
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Na Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda 

(“Exposição de Motivos da LSA”)24, apresentada pelo então Ministro da Fazenda, Mário 

Henrique Simonsen, seus autores expressaram que a flexibilidade da forma de administração 

das sociedades anônimas foi estipulada levando-se em consideração, principalmente, o fato de 

a lei disciplinar companhias de diferentes dimensões: 

 

Quanto à organização da administração, o Projeto não fixa modelo único - 
individual (como atualmente, em que cada Diretor tem funções e 
responsabilidade definidas) ou colegiada (em que é obrigatória a existência 
do Conselho). É inegável que nas grandes empresas - em que ninguém pode 
deter todos os conhecimentos necessários às deliberações - o colegiado é a 
forma mais adequada. Mas as hipóteses são muito variadas, e como o Projeto 
regula companhias de todas as dimensões, a solução que se impõe é deixar a 
cada sociedade a opção pela estrutura de preferir (art. 138), com duas 
exceções: (a) as companhias de capital autorizado devem adotar o colegiado 
(§ 2º do art. 138), e (b) a Comissão de Valores Mobiliários pode determinar 
sua adoção pelas companhias abertas (§ 3º do art. 138). Essas exceções se 
justificam porque o Conselho de Administração é mais representativo da 
Assembléia Geral, pois nele tem assento assegurado representantes da 
minoria (art. 141). (Grifei). 

 

Neste sentido, entende-se que na administração de companhias de menor porte, a 

quantidade de informações necessárias à condução dos negócios sociais é menor, mais 

acessível, assim como o número de acionistas cujos interesses devem estar minimamente 

harmonizados. Neste cenário, não haveria, a princípio, necessidade de uma administração 

pelos dois órgãos. 

No entanto, já em 1976 se vislumbrava que, com o desenvolvimento do mercado de 

capitais, a tendência era de surgimento de mais companhias de grande porte, o que conduziria 

à necessidade de uma administração colegiada. 

Atualmente, o Conselho de Administração será “obrigatório nas companhias abertas, 

nas de capital autorizado e nas sociedades de economia mista (LSA, arts. 138, §2º, e 239) e 

facultativo nas demais”25-26. 

                                                           
24 Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis/anexos/EM196-Lei6404.pdf>. 
Acessado em 28 de novembro de 2016. 
25 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A (e as Ações 
Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. P. 20. 
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No que se refere aos requisitos para ser administrador de companhias, tem-se que: 

(a) os membros da Diretoria deverão ser residentes no país, imposição que não se 

faz aos membros do Conselho de Administração, conforme art. 146 da LSA27; 

(b) legislações especiais poderão impor requisitos adicionais à elegibilidade a 

cargos de administração de determinadas companhias, notadamente em função da 

exploração de algumas atividades específicas, como no caso de instituições 

financeiras28; 

(c) pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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, são inelegíveis para os cargos de administração, conforme 

art. 147, §1º da LSA; 

(d) serão inelegíveis pessoas inabilitadas aos cargos de administração, nos termos 

de regulamentação da CVM, conforme §2º do art. 147 da LSA (significa dizer que, nas 

companhias abertas e em demais entidades sujeitas a registro na CVM, serão 

inelegíveis aqueles que tiverem sofrido sanções da autarquia que lhes imponham a 

suspensão ou inabilitação temporária ao cargo de administrador ou conselheiro fiscal, 

pelo período em que vigorar a sanção – penalidades estas expressamente previstas nos 

incisos III e IV do art. 11 da Lei nº 6.385/76); 

(e) o administrador deverá ter reputação ilibada, conforme art. 147, §3º da LSA29; 

                                                                                                                                                                                     
26 Adicionalmente, no art. 2º da Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, foi inserida a previsão de que 
Fundos de Investimento em Participação (“FIP”) são aqueles que exercem real influência na administração da 
sociedade investida, através inclusive da indicação dos membros do Conselho de Administração. O dispositivo 
conduziu ao entendimento de que também é obrigatória a presença do Conselho de Administração em sociedades 
investidas por FIP. Em 10 de janeiro de 2006, a Procuradoria Federal Especializada – CMV, respondendo a 
consulta de referência Pc/CVM/RJ 05/09842 (1), publicou o MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº12/2006, firmando 
entendimento no sentido de que não é obrigatória a instituição de Conselho de Administração por sociedades 
investidas por FIP. Disponível em 
<http://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/galerias/Pronunciamentos_Tec
nicos/Memo_PFE_GJU2_12_2006.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
27 BRASIL. LSA: Art. 146.  Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, 
devendo os diretores ser residentes no País. 
28 Ver Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que “Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.” 
29 O §3º e seus incisos do art. 147 foram inseridos na LSA pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 (“Lei nº 
10.303/01”), e o termo utilizado na sua redação é sempre de “conselheiro” em vez de “administrador”. O 
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(f) o administrador não poderá “ocupar cargos em sociedades que possam ser 

consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de 

administração ou fiscal”, conforme art. 147, §3º, inciso I da LSA; e  

(g) o administrador não poderá ter interesse conflitante com os da companhia, 

conforme art. 147, §3º, inciso II da LSA30. 

Todos estes requisitos deverão ser atendidos pelos administradores de companhias, 

sendo que o estatuto social, embora não possa limitá-los, poderá criar livremente outros 

requisitos31. 

SEÇÃO I – DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Seção IV do Capítulo XII da LSA elenca os deveres e as responsabilidades dos 

administradores de companhias, sendo considerada uma das mais importantes do diploma32. 

Entre eles, encontram-se o dever de diligência (art. 15333 e 15434), dever de lealdade (art. 

                                                                                                                                                                                     

emprego de um termo no lugar do outro não parece ter suscitado a atenção da doutrina, dos tribunais, nem da 
CVM, de modo que as exigências firmadas pelos dispositivos têm sido estendidas aos membros da Diretoria. 
30 Sobre o conflito de interesses, EIZIRIK e CARVALHOSA ensinam que: “Deve-se entender restritivamente o 
que seja conflito de interesses, para os fins do novo inc. II do §3º do art. 147 com a redação dada pela Lei nº 
10.303/2001. Com efeito, a norma separa em dois itens a natureza do impedimento. De um lado, o impedimento 
por razões concorrenciais. De outro, o conflito de interesses por razões negociais. Isto posto, será inelegível 
aquele que tiver interesse negocial junto à companhia, ou seja, interesse em intermediar ou contratar direta ou 
indiretamente com ela, sob qualquer forma. Trata-se de conflito formal de interesses ou conflito de interesses 
lato sensu, ou seja, o que existe em todo o negócio jurídico bilateral ou unilateral; no caso presente, o 
conselheiro indicado e a sociedade são ou serão as partes contratantes ou aquele interessado como 
intermediário”. CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
315. 
31 Observadas, porém, as prerrogativas de representatividade dos acionistas minoritários (notadamente os 
mecanismos de eleição em separado e voto múltiplo, elencados no art. 141 e em seu §4º da LSA). Neste sentido, 
conforme melhor doutrina, “não cabe o estabelecimento de requisitos ou causas de elegibilidade apenas para 
membros do conselho de administração eleitos pelo sistema de voto múltiplo ou votação em separado, o que 
poderia constituir expediente de opressão aos direitos dos minoritários.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 
Comentada. Volume III – 2ª Edição revista e ampliada – Artigos 138 a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 
85. 
32 Ver LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Bulhões. A Lei das S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 
235. 
33 BRASIL. LSA: 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 dos seus próprios 
negócios. 
34 BRASIL. LSA: Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
empresa. 
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15535), regras relativas a conflitos de interesse (art. 15636), dever de informar (art. 15737), 

entre outros38.  

O art. 154, em seu §1º, estabelece um conteúdo mínimo de independência a ser 

observados pelos administradores ao dispor que todos terão os mesmos deveres que os demais 

administradores, sendo-lhes vedado faltar a esses deveres para promover os interesses dos 

acionistas que o elegeram. 

A LSA não estabelece exaustivamente os deveres aos quais os administradores estão 

atrelados. Pelo contrário, BATALHA ensina que ela apenas institui “parâmetros ou standards 

jurídicos, que indicam diretrizes genéricas a serem apreciadas pelo prudente critério do 

julgador”39. 

No que se refere ao dever de atuação independente, os códigos de conduta e os 

regramentos de governança corporativa buscam suprir, em certa medida, esta ausência de 

definição do conceito, seja pela adoção de presunção absoluta de ausência de independência 

quando verificados alguns requisitos (i.e., aspectos formais), seja por informar condutas que 

poderão, no caso concreto, afastar a independência (i.e., aspectos substanciais)40. 

                                                           
35 BRASIL. LSA: Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os 
seus negócios [...]. 
36 BRASIL. LSA: Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em 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 de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 
37 BRASIL. LSA: Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar 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 sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. 
38 Curioso notar que os requisitos para exercício de cargo de administração que se impõe às sociedades de outros 
tipos societários, à luz do art. 1.011, §1º do Código Civil, são mais rigorosas do que aquelas impostas pela LSA 
às sociedades anônimas. Intuitivamente, as regras aplicáveis à administração deveriam ser mais rígidas nas 
sociedades que se presumem mercantis (art. 2º, §1º, LSA). 
39 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 
Forense, 1977, v.2, p. 697. 
40 É relevante a diferenciação entre conflito formal e conflito substancial, uma vez que “Na hipótese de conflito 
substancial não pode, sob qualquer forma ou pretexto, ocorrer a dispensa [do impedimento pela Assembleia 
Geral]. Já nos casos de conflito formal de interesses torna-se possível, embora não desejável, a autorização 
assemblear de eleição do conselheiro indicado com essa característica, na medida em que, na conformidade com 
o previsto no §4º do art. 147, declare a existência desse conflito, descrevendo-o, e comprometendo-se a não 
intervir, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou modalidade, na condução do negócio contrastante entre 
ele e a sociedade” CARAVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 318. 
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O dever de atuar de forma independente aplica-se a todos os membros da 

administração, sejam eles membros do Conselho de Administração ou da Diretoria, esteja a 

companhia listada em algum segmento especial ou não.  

SEÇÃO II – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

As competências do Conselho de Administração são fixadas pelo art. 142 da LSA41. 

Acerca de tal órgão, EIZIRIK ensina que: 

  

O conselho de administração constitui órgão deliberativo, encontrando-se em 
posição intermediária entre a assembleia e a diretoria, competindo-lhe fixar a 
política geral da companhia e as diretrizes que deverão ser postas em prática 
pelos diretores (artigo 142, inciso I)42. 

 

Desde a origem, a instalação de um Conselho de Administração significa maior 

representatividade dos acionistas nas deliberações acerca do futuro da companhia. Isso 

porque, ao contrário do previsto para a composição da Diretoria, no Conselho de 

Administração é assegurada a representatividade dos acionistas minoritários, à luz do art. 141 

da LSA43-44.  

                                                           
41 BRASIL, LSA: Art. 142. Compete ao conselho de administração: 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 quaisquer outros atos; 
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; 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 a obrigações de terceiros; IX - escolher e 
destituir os auditores independentes, se houver. 
42 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume lI - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
p. 27. 
43 Na Exposição de Motivos da LSA, os autores explicam o porquê de ser assegurada a representatividade dos 
acionistas minoritários no Conselho de Administração, mas não na Diretoria: “deliberar pode ser função exercida 
por órgão colegiado, pelo voto da maioria, mas a execução exige unidade de comando”. 
44 A LSA estabelece dois mecanismos de proteção dos acionistas minoritários por meio de sua representatividade 
no Conselho de Administração, ambas elencadas no art. 141. São elas: o voto múltiplo e a eleição em separado. 
“O chamado voto múltiplo, previsto no caput, consiste na atribuição, a cada ação, de um número de votos 
correspondente ao número de assentos no conselho. Assim, ao contrário da votação comum, em que cada ação 
ordinária corresponde a um único voto, nesta outra modalidade cada ação tem direito a, por exemplo, cinco 
votos, se for este o número de vagas no órgão.” DUTRA, Marcos Galileu Lorena; SAITO, Richard. Conselhos 
de administração: análise de sua composição em um conjunto de companhias abertas brasileiras. In 
Revista de Administração Contemporânea, vol. 6, nº 2. Curitiba, Maio/Agosto, 2002. Disponível em 
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O que se observa é que o Conselho de Administração desempenha função de 

intermediar os acionistas da companhia e os seus administradores45. Isso se revela uma vez 

que os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral, sendo 

garantida a representatividade dos acionistas minoritários.  

Por sua vez, o Conselho de Administração designará os Diretores (conforme atribuição 

legal que lhe confere o inciso II do art. 142 da LSA), que representam a Companhia. Sobre as 

funções do Conselho de Administração, CANTIDIANO:  

 

A missão do conselho de administração é proteger o patrimônio e maximizar 
o retorno do investimento dos proprietários, agregando valor ao 
empreendimento. O conselho de administração deve zelar pela manutenção 
dos valores da empresa, crenças e propósitos dos proprietários, discutidos, 
aprovados e revistos em reunião do conselho de administração.46 
 

É esta mesma natureza do Conselho de Administração, de órgão deliberativo e 

representativo, que o posiciona no centro do debate acerca das práticas de governança 

corporativa47.  

                                                                                                                                                                                     

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552002000200003>. Acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
45 Segundo GORDON, este papel desempenhado pelo Conselho de Administração é resultado de uma evolução 
das funções do órgão. Inicialmente, os Conselhos de Administração tiveram como papel preponderante o 
aconselhamento e papel consultivo da Diretoria, sendo que, paulatinamente, tal papel adaptou-se a um efetivo 
monitoramento e fiscalização da diretoria. GORDON, Jeffrey N. The Rise of Independent Directors in the 
United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices. In ECGI - Law Working Paper, 
nº. 74/2006; Columbia Law and Economics Working Paper No. 301; Stanford Law Review, vol. 59, (Agosto 
2006). p. 1465. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=928100>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
46

 CANTIDIANO, Luiz Leonardo et al. Governança Corporativa – Empresas Transparentes no Mercado de 
Capitais. São Paulo: Editora Lazuli, 2004. p. 172. 
47 No que tange à relação entre o Conselho de Administração e a governança corporativa das companhias, o 
Código Brasileiro de Governança Corporativa, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes – GT Interagentes, 
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (“Código Brasileiro de Governança”) 
dispõe que “O conselho de administração é o órgão central do sistema de governança corporativa, sendo 
responsável por exercer o papel de guardião dos princípios, dos valores, do objeto social e do sistema de 
governança da companhia, prevenir e administrar conflitos de interesses e buscar que cada parte interessada 
receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possui com a companhia e ao risco a que está 
exposta.” Disponível em 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Codigo_Brasileiro_de_Governanca_Corporativa_Companhias_Abe
rtas.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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SEÇÃO III – GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Em meados dos anos 80 e 90, começam a surgir, em diferentes países, evidências dos 

impactos negativos aos quais práticas em desacordo com o interesse social48, por parte da 

administração de grandes empresas, podem conduzir. Assim, os acionistas passam a, 

gradativamente, abandonar duas posturas que até então constituíam a regra: passividade com 

relação às decisões dos órgãos de administração, e registro de sua insatisfação apenas por 

meio da alienação de suas participações societárias49, dando-se início ao surgimento da 

governança corporativa50. 

MENEZES, acerca do início da adoção de práticas de governança no Brasil e na 

mudança de comportamento dos investidores brasileiros, aponta que: 

 
Se por um lado as principais companhias brasileiras vêm adotando o 
caminho do desenvolvimento e aprimoramento de suas práticas de 
governança, por outro lado os representantes da minoria acionária, que 

                                                           

48
 A definição e análise do que seria o interesse social não se insere no escopo do presente trabalho, apesar de, 

inegavelmente, tocá-lo. O que se observa é que o conceito é dotado de alto grau de subjetividade, e sobre si 
recaem diferentes interpretações, de diferentes autores. Aponta-se, brevemente, que “Para análise do interesse 
social, poderíamos percorrer uma gama de teorias contratualistas e institucionalistas, incluindo nesta última as 
teorias: (i) de Rathenau (empresa com ente público); (ii) da empresa em si (em que se sobrelevam os mais 
diversos interesses); (iii) da pessoa em si de Gierke (teoria organicista, ou da realidade da pessoa jurídica, em 
que se protege os direitos da minoria, em contraposição à teoria da empresa em si); (iv) do direito da empresa 
acionária de Haussmann; (v) da teoria da instituição, criada por Hauriou; (vi) da concepção norte-americana da 
large Corporation”. Entretanto, o interesse social é aquele determinado pela maioria dos sócios em busca da 
realização da finalidade social - que engloba tanto a atividade, que é o ramo empresarial da sociedade, quanto o 
fim, que é o lucro através da maximização dos investimentos realizados -, respeitados os diversos interesses em 
torno da sociedade (trabalhadores, comunidade etc.), enfim, realizar o objeto e cumprir sua função social. O 
direito de voto não pode prejudicar o interesse social em prol da satisfação de interesse particular antagônico do 
sócio - nas hipóteses em que haja conflito de interesses entre o sócio e a sociedade.” SILVA, Alexandre Couto, 
Conflito de Interesses: Problemas de Agência. In SILVA, Alexandre Couto (coord.). Direito Societário: 
Estudos sobre a Lei de Sociedades por Ações. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 27-28. 
49 GELMAN, Marina Oehling.  O Conceito de Conselheiro Independente Vigente na Regulamentação dos 
Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBovespa. São Paulo: Escola de Direito de São 
Paulo, 2012. 256. f. Tese (Metrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito dos Negócios e 
Desenvolvimento Econômico e Social, Fundação Getúlio Vargas – Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 
2012. p. 24. Disponível em 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10423/Gelman_Marina%20disserta%C3%A7%C
3%A3o%20de%20Mestrado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
50 Conforme Ben Pettet, ““corporate governance” tem a ver com alinhamento; ou seja, com o sistema de 
mecanismos legais ou de outro tipo que garante que os interesses dos administradores da companhia estão 
alinhados com os dos acionistas.” PETTET, Ben. Company Law. 2nd ed., Harlow: Pearson Longman, 2005, n. 
8.1, p. 145, tradução livre. 
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atuam profissionalmente, vêm assumindo papel de verdadeiros ativistas 
corporativos, lutando pela observância das prerrogativas de sua classe.51 

 

Sob uma análise do Direito e Economia52, os fundamentos da instituição de 

governança corporativa e o objetivo da manutenção de maior transparência, são abordadas 

como medidas que visam a reduzir os chamados “custos de agência”. Segundo o IBGC: 

 
A configuração de capital difuso pode ensejar a coexistência de ambos os 
conflitos com a preponderância de um deles, dada a diversidade da 
magnitude dos blocos de controle. Entretanto, independentemente da 
espécie, o conflito de agência suscita a necessidade de proteção às minorias - 
entendidas, nesse contexto, como os principais ou agenciadores, as partes, 
potencialmente, prejudicadas na relação em questão. Não por outro motivo, a 
mitigação dos conflitos de agência tende a permear a elaboração das regras 
aplicáveis às sociedades anônimas - cujo conflito lhe parece intrínseco, dada 
a segregação entre propriedade e gestão, e, portanto, a existência de um 
principal e um agent. A solução normalmente encontrada para tais conflitos 
tem consistido no desenvolvimento, por parte de agentes reguladores e auto-
reguladores, de mecanismos eficazes de monitoramento e controle - 
baseados no full and fair disclosure - sobre o comportamento dos acionistas 
controladores e/ou dos administradores, conforme a estrutura de propriedade 
predominante.53 

 

Dentro da Teoria da Agência, desenvolvida por BERLE & MEANS em 1932, fala-se 

em separação entre propriedade e gestão54. À época, esta parecia uma realidade distante, que 

ainda encontrava resistência.  

                                                           
51 MENEZES, Maurício Moreira Mendonça de. O Poder de Controle nas Companhias em Recuperação 
Judicial. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 24. 
52 Mais uma vez, deparamo-nos com instituto objeto de inúmeros estudos e que não se insere no escopo do 
presente trabalho. Para fins de familiarização do leitor com os fundamentos da análise econômica do direito, 
esclarece-se: “A economia proporcionou uma teoria científica para prever os efeitos das sanções legais sobre o 
comportamento. Para os economistas, as sanções se assemelham aos preços, e, presumivelmente, as pessoas 
reagem às sanções, em grande parte, da mesma maneira que reagem aos preços. As pessoas reagem a preços 
mais altos consumindo menos do produto mais caro; assim, supostamente, elas reagem a sanções legais mais 
duras praticando menos da atividade sancionada. A economia tem teorias matematicamente precisas (teorias do 
preço e teoria dos jogos) e métodos empiricamente sólidos (estatística e econometria) de análise dos efeitos dos 
preços sobre o comportamento [...] Generalizando, podemos dizer que a economia fornece uma teoria 
comportamental para prever como as pessoas reagem às leis. Essa teoria, baseada em como as pessoas reagem a 
incentivos, suplanta a intuição da mesma maneira como a ciência suplanta o bom senso.” COOTER, Robert; 
ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo da Costa. 5ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. p. 25. 
53 Governança corporativa: estrutura de controles societários. IBGC - Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa. São Paulo : Saint Paul Editora, 2009. 
54 “In its new aspect the Corporation is a means whereby the wealth of innumerable individuals has been 
concentrated into huge aggregates and whereby control over this wealth has been surrendered to a unified 



15 

 

No curso da história, o poder de definir as diretrizes e de tomar as decisões sobre a 

utilização dos bens sempre se concentraram nas mãos daqueles que efetivamente possuíam 

tais bens. No entanto, acompanhando-se a evolução das grandes corporations pôde-se 

evidenciar uma crescente separação entre estes dois aspectos, antes tão intrinsecamente 

ligados. 

Observa-se que a evolução da governança corporativa nos Estados Unidos teve como 

um de seus fundamentos justamente a separação entre propriedade e gestão, viabilizada pela 

pulverização do capital social de grandes companhias. Neste sentido:  

 

O movimento da governança corporativa, que se propõe a aperfeiçoar a 
administração das empresas, teve início nos Estados Unidos como reação ao 
desenvolvimento das grandes companhias americanas, nas quais, em razão 
da pulverização do capital, configurou-se uma crescente separação entre a 
propriedade da companhia e sua gestão ou controle.55 

 

Os acionistas são, de fato, os proprietários: adquiriram frações do capital social e têm 

direito a receberem os lucros auferidos pela companhia56. A administração permanece, porém, 

nas mãos do Conselho de Administração e/ou da Diretoria, conforme o caso.  

De fato, quem elege os membros do Conselho de Administração será sempre a 

Assembleia Geral, através da maioria dos votos dos acionistas. Porém, em companhias de 

                                                                                                                                                                                     

direction. The power attendant upon such concentration has brought forth princes of industry, whose position in 
the community is yet to be defined. The surrender of control over their wealth by investors has effectively broken 
the old property relationship and has raised the problem of defining these relationships anew. The direction of 
industry by persons other than those who have ventured their wealth has raised the question of the motive force 
back of such direction and the effective distribution of the returns from business enterprise.” (Grifei). BERLE, 
Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 
1932. p. 4. 
55 BRANCO, Adriano Castello, “Breves Notas sobre Ofertas Públicas de Ações no Direito Brasileiro e 
Governança Corporativa” em SILVA, Alexandre Couto (coord.). Direito Societário: Estaudos sobre a Lei de 
Sociedades por Ações. São Paulo: Saraiva, 2013. 
56 As sociedades anônimas são exemplo corrente de desvinculação dos direitos de propriedade. Ainda sob o 
ponto de vista da análise econômica do direito: “Outra espécie importante de propriedade que provoca disputas 
sobre a vinculação e desvinculação é a sociedade anônima. Os acionistas de uma sociedade anônima são seus 
proprietários legais. Tradicionalmente, cada ação transmite a seu proprietário o direito a um voto nas reuniões 
dos acionistas. Em anos recentes, entretanto, algumas sociedades anônimas criaram novos tipos de ações que não 
dão direitos de voto a seus proprietários. Há muitos outros exemplos em que empresas desvincularam e 
reorganizaram os direitos tradicionais desfrutados por seus proprietários.” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. 
Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo da Costa. 5ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. p. 180. 
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capital pulverizado ou que possuem muitos acionistas com perfil investidor, não haverá um 

efetivo controle das decisões tomadas pelos órgãos de administração. 

Sob a ótica da análise econômica do direito, dois agentes racionais sempre buscarão a 

maximização de seus interesses57. Sem fiscalização, o agente (administrador) buscará 

maximizar seu retorno, ainda que em prejuízo do principal (os acionistas e, de certa forma, a 

própria companhia). 

A racionalidade econômica por trás da instituição de regras de governança corporativa 

pode ser expressa da seguinte forma: 

 

Os economistas cunharam um jargão, problemas de agência, para se 
referirem a esses conflitos de interesses. O problema de agência ocorre 
quando uma parte, denominada principal, depende da ação a ser tomada por 
uma outra parte, denominada agente; contudo, a motivação para atuação do 
agente deve estar alinhada aos interesses do principal e não simplesmente ao 
seu próprio interesse. A dificuldade central ocorre devido ao fato de o agente 
ter em regra geral melhores informações que o principal no que tange a fatos 
importantes. Por essa razão, não pode o principal afirmar que a atuação do 
agente foi precisamente a prometida, o que pode fazer com que a atuação do 
agente seja oportunista. Como consequência, os custos de monitoramento 
muitas vezes podem reduzir a importância da performance do agente para o 
principal em razão da complexidade da atuação do agente e da amplitude da 
discricionariedade desta atuação.58 (Grifei). 

 
Significa dizer que, através de maior fiscalização por parte dos acionistas – i.e., dos 

proprietários –, por meio da obrigatoriedade de prestação de maiores informações pelos 

administradores, busca-se minimizar os incentivos negativos que uma administração 

autônoma possui.  

Seria possível aventurar-se a afirmar que os escândalos empresariais são 

demonstrações práticas da Teoria da Agência: naquelas grandes companhias onde os 
                                                           
57 Sobre a maximização da utilidade: “Os economistas geralmente supõem que cada agente econômico maximize 
algo: os consumidores maximizam a utilidade (isto é, a felicidade ou satisfação), as empresas maximizam os 
lucros, os políticos maximizam os votos [...]. Os economistas dizem, muitas vezes, que os modelos que supõem 
o comportamento maximizador funcionam porque a maioria das pessoas são racionais, e a racionalidade exige a 
maximização. Uma concepção de racionalidade sustenta que um agente racional pode classificar alternativas 
conforme o grau de satisfação proporcionado.” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. 
Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo da Costa. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 36. 
58 KRAAKMAN, Reinier; et. al.. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2. ed. 
Nova Iorque: Oxford, 2009. 322p., p. 35-36. apud SILVA, Alexandre Couto, “Conflito de Interesses: Problemas 
de Agência” em SILVA, Alexandre Couto (coord.). Direito Societário: Estudos sobre a Lei de Sociedades por 
Ações. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 20. 
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acionistas não atuam de forma ativa na vida da empresa – i.e., não fiscalizam –, os 

administradores atuam em desconformidade com seus deveres e responsabilidades, buscando 

maximizar seus próprios interesses e eventualmente acarretando prejuízos59 aos acionistas60. 

A tendência a uma maior fiscalização e a evidência da necessidade de maiores 

informações se intensificou ainda mais com os escândalos de companhias americanas, 

notadamente do famoso caso Enron61. Seguiu-se, ainda, a crise de 2008 nos Estados Unidos, 

que expôs ainda mais a insuficiência dos mecanismos de controle até então adotados. 

É neste contexto que surgem novas regras de governança corporativa americanas, 

notadamente a Sarbanes-Oxley Act e o regulamento da New York Stock Exchange 

(“NYSE”), que serão melhor abordadas no Capítulo II do presente trabalho. 

Paralelamente ao surgimento de códigos de governança corporativa em diferentes 

países do globo, surge também a figura do Conselheiro Independente – que varia, a depender 

da regulamentação de cada local e de cada agente regulador. 

No Brasil, a governança corporativa ganha força nos anos 2000, com os segmentos de 

listagem da BM&F-Bovespa62.  

                                                           
59 Prejuízos estes que podem se revelar tanto pela contração de perdas quanto pela minimização de ganhos pela 
companhia. 
60 No cenário brasileiro atual, a Petrobrás continua sendo um de nossos melhores exemplos. Em 14 de novembro 
de 2016, a companhia divulgou Comunicado ao Mercado, no termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002, em resposta a ofício recebido da CVM, informando que não tem maiores detalhes acerca da estimativa 
de desvio de R$ 7 bilhões em favor da Odebrecht, em esquemas de propina. Disponível em 
<http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/esclarecimento-sobre-noticias-
desvios-em-contratos-com-odebrecht>. Acessado em 28 de novembro de 2016.  
61 Mais informações acerca do caso Enron podem ser encontradas em estudo disponibilizado pelo Centro de 
Estudos em Governança Corporativa – FIPECAFI, disponível em 
<http://www.ceg.org.br/arquivos/Arquivo_1a.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
62 A crise no mercado de valores mobiliários vivenciado no Brasil na década de 90 foi grande propulsor de tal 
evolução. O surgimento do segmento de listagem do Novo Mercado justifica-se: “No final dos anos 90 era 
evidente a crise de grandes proporções pela qual passava o mercado de ações no país. A título de exemplo, o 
número de companhias listadas na Bovespa tinha caído de 550 em 1996 para 440 em 2001. O volume negociado 
após atingir US$ 191 bilhões em 1997, recuara para US$ 101 bilhões em 2000 e US$ 65 bilhões em 2001. Além 
disso, muitas companhias fechavam o capital e poucas abriam. É nesse cenário que a Bovespa cria o Novo 
Mercado como um segmento especial de listagem de ações de companhias que se comprometam 
voluntariamente a adotar as boas práticas de governança corporativa. Numa necessária adaptação à realidade do 
mercado de ações brasileiro, são criados dois estágios intermediários: Níveis I e II, que, juntos com o Novo 
Mercado, estabelecem compromissos crescentes de adoção de melhores práticas de governança corporativa.” 
Ver História do Mercado de Capitais. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Academico/O_Mercado_de_valores_mobiliarios_brasileiro/
Historia_Mercado-Capitais.html>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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A ideia principal é que aquelas companhias autorizadas pela CVM a ofertarem valores 

mobiliários de sua emissão na bolsa de valores e no mercado de balcão (i.e., companhias de 

capital aberto), ao adotarem regras de governança corporativa, conseguem transmitir mais 

segurança a seus investidores e, assim, aumentar seu valor de mercado.  

Paralelamente, a adesão pela companhia a algum dos segmentos de listagem ou 

códigos de conduta editados pelos agentes da autorregulação, resultará na sujeição de seus 

administradores a regras mais rígidas de gestão, contraindo deveres fiduciários mais extensos 

do que aqueles impostos apenas pela legislação em vigor – em uma tentativa de garantir maior 

proteção aos investidores e, consequentemente, aumentar a captação de recursos63.  

KRAAKMAN bem elucida a possibilidade de ganho de valor por meio da redução de 

custos, pelas companhias que adotam regras de governança (inclusive no que se refere à 

previsão de obrigatoriedade de Conselheiro Independente na composição do Conselho de 

Administração): 

 
A lei desempenha importante função para reduzir os custos de verificação da 
forma de atuação do agente ao permitir acesso (i) a informações referentes à 
atuação, (ii) a meios legais para apresentação dessas informações, bem como 
a ações de responsabilização dos agentes pela atuação desonesta e 
negligente. 

A estratégia legal para redução dos custos decorrentes da agência pode se 
dividir em dois tipos: estratégias regulatórias e estratégias de governo. Nas 
estratégias regulatórias, são estabelecidos os principais termos que governam 
a relação principal-agente, reprimindo diretamente a atuação do agente. As 
estratégias de governo são aquelas em que se busca facilitar o controle do 
principal sobre o comportamento do agente, tais como eleição e destituição 
de administradores, decisão inicial ou ratificação de decisão tomada pela 
administração, as estratégias de incentivo (de recompensa financeira ou de 
confiança, como o conselheiro independente e auditoria).64 (Grifei). 

 

                                                           
63 Sobre o aumento de valor e captação de investimento, a BM&F-Bovespa, em seu sítio eletrônico, expressa que 
“[...] tais regras atraem os investidores. Ao assegurar direitos e garantias aos acionistas, bem como a divulgação 
de informações mais completas para controladores, gestores da empresa e participantes do mercado, o risco é 
reduzido.” Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-
segmentos-de-listagem/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
64 KRAAKMAN, Reinier; et. al. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2. ed. 
Nova Iorque: Oxford, 2009. 322p., p. 35-36. apud SILVA, Alexandre Couto, “CONFLITO DE INTERESSES: 
PROBLEMAS DE AGÊNCIA” em SILVA, Alexandre Couto (coord.). Direito Societário: Estudos sobre a Lei 
de Sociedades por Ações. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 21. 
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Analisados estes principais aspectos da governança corporativa, passa-se agora a 

analisar o instituto dos Conselheiros Independentes e a forma pela qual estes desempenham 

papel fundamental à adoção de melhores práticas pelas companhias. 

CAPÍTULO II – CONSELHEIRO INDEPENDENTE 

 

A figura dos Conselheiros Independentes surge no Brasil apenas 30 (trinta) anos 

depois da LSA, em 2006, através dos segmentos especiais de listagem da BM&F-Bovespa65. 

A esse respeito: 

 
Figuras como a do administrador profissional, conselheiro independente, 
melhores práticas de governança corporativa, ainda que voluntárias, e outras 
como o novo papel do conselho fiscal, de certa forma adaptado ao conceito 
do comitê de auditoria previsto na legislação norte-americana, já são 
correntes entre nós, mas é de se esperar que muito mais ainda esteja por vir 
em termos de inovação.66 

 

A ideia central dos Conselheiros Independentes, que são contrapostos aos conselheiros 

internos (ou “insiders”) refere-se à noção de que, por não terem vínculos com a companhia, 

estes não se encontram em situação de conflito de interesses.  

Os Conselheiros Internos, apesar de vinculados aos deveres de administração em 

geral67, estariam mais propícios a vivenciarem situações de conflito de interesses com a 

companhia68. 

A presença de Conselheiros Independentes no Conselho de Administração seria 

mecanismo eficaz de fiscalizar a atuação dos demais administradores e minimizar a prática de 

                                                           
65 O Novo Mercado, primeiro segmento de listagem criado pela BM&F-Bovespa, foi editado em 2000. No 
entanto, não havia previsão, à época, dos Conselheiros Independentes. Os segmentos de listagem foram objeto de 
atualização nos anos 2006 e 2011 e, atualmente, o Novo Mercado e o Nível 2 estão em processo de atualização. 
Mais informações podem ser encontradas em <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/noticias/segmentos-
especiais.htm>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
66 LEITE, Leonardo Barém, A Lei das Sociedades Anônimas, 30 anos depois – Uma breve análise da evolução 
da legislação e da real idade do mercado brasileiro, chegando-se ao momento atual - em tempos de Governança 
Corporativa, "IPOs" e "Sarbanes-Oxley Act. In CASTRO, Rodrigo R. Monteiro; ARAGÃO, Leandro Santos de 
(coord.). Sociedade Anônima - 30 anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 529. 
67 Ver Seção I do Capítulo I do presente trabalho. 
68 GORDON, Jeffrey N. The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder 
Value and Stock Market Prices. In ECGI - Law Working Paper, nº. 74/2006; Columbia Law and Economics 
Working Paper No. 301; Stanford Law Review, vol. 59, (Agosto 2006). p. 9. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=928100>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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condutas indesejáveis à companhia e aos administradores. ENRIQUES, HANSMANN e 

KRAAKMAN apontam que os Conselheiros Independentes foram adotados em diferentes 

jurisdições como um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários69. 

O que se espera dos Conselheiros Independentes é que atuem de forma ativa na 

administração da companhia, visando a assegurar que os atos da administração sempre 

primem pelos interesses sociais da companhia.  

O conceito de Conselheiro Independente varia da regulamentação à qual a companhia 

escolhe aderir. CANTIDIANO ensina que: 

 
A definição de independência é: 

• Não ter qualquer vínculo com a empresa, exceto eventual participação 

de capital. 

• Não ter sido empregado da empresa ou de alguma de suas subsidiárias. 

• Não estar oferecendo serviço ou produto à empresa. 

• Não ser empregado de entidade que esteja oferecendo serviço ou produto à 
empresa. 

• Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor ou gerente 
da empresa. 

• Não receber outra remuneração da empresa além dos honorários de 
conselheiro e eventuais dividendos (se for também proprietário). 

O conselheiro deve trabalhar para o bem da empresa e, por conseguinte, de 
todos os acionistas. 

O conselheiro deve buscar a máxima independência possível em relação ao 
acionista, grupo acionário ou parte interessada que o tenha indicado ou eleito 
para o cargo, consciente de que, uma vez eleito, sua responsabilidade refere- 
se ao conjunto de todos os proprietários.70 

 
Para além do cumprimento dos requisitos trazidos pelos regulamentos, os 

Conselheiros Independentes também estarão sujeitos a uma série de procedimentos71 que 

                                                           
69 “Among our core Jurisdictions, the principal trusteeship strategy today for protecting the interests of 
disaggregated shareholders – as well as minority shareholders and non-shareholder corporate constituencies—
is the addition of “independent” directors to the board”  ENRIQUES, Luca; HANSMANN, Henry; 
KRAAKMAN, Reinier. The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford 
University Press, 2009. pp. 64. 
70 CANTIDIANO, Luiz Leonardo et al. Governança Corporativa – Empresas Transparentes no Mercado de 
Capitais. São Paulo: Editora Lazuli, 2004. p. 175. 
71 v.g. “Para que o conselho possa avaliar a gestão da diretoria sem constrangimento, é importante que os 
conselheiros externos e independentes possam reunir-se com regularidade, sem a presença dos diretores e/ou dos 
conselheiros internos.” CANTIDIANO, Luiz Leonardo et al. Governança Corporativa – Empresas 
Transparentes no Mercado de Capitais. São Paulo: Editora Lazuli, 2004. p. 173. 
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buscam assegurar sua independência, inclusive no que se refere à remuneração a ser 

percebida72.  

Traçadas estas primeiras considerações acerca da figura do Conselheiro Independente, 

passa-se agora a analisar os diferentes conceitos encontrados na legislação e regulação 

brasileira e norte-americana. 

SEÇÃO I – CONCEITOS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 

No ordenamento brasileiro, os Conselheiros Independentes constituem exigência dos 

segmentos de listagem especial do Novo Mercado e do Nível 2, ambos editados pela BM&F-

Bovespa. O presente capítulo avaliará brevemente o conceito trazido em tais diplomas. 

Importante apontar, porém, que independência é norma de conduta imposta a todos os 

administradores de sociedades anônimas, elencada pelo §1º do art. 154.  

A independência, apesar de ter seu conteúdo cunhado em subjetividade, é objeto tanto 

da autorregulação quanto da regulação, impondo-se como regra de observância obrigatória.  

O descumprimento da independência pelos administradores é considerado falta grave 

pela CVM, conforme art. 1º da Instrução CVM nº 131, de 17 de agosto de 199073. As 

penalidades aplicáveis podem ser de “suspensão do exercício do cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras 

entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários” ou 

“proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou 

operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que 

dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários”, nos termos dos 

incisos III e VII do art. 11 da Lei nº 6.385/76. 

LAZZARESCHI ensina, acerca da independência estipulada no §1º do art. 154, que: 

                                                           
72 Neste sentido: “O conselheiro independente deve receber na mesma base do valor da hora de trabalho do 
executivo principal (CEO), inclusive bônus e beneficias proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à 
função.” CANTIDIANO, Luiz Leonardo et al. Governança Corporativa – Empresas Transparentes no 
Mercado de Capitais. São Paulo: Editora Lazuli, 2004. p. 175. 
73 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Instrução CVM nº 131/90: Art. 1º Considera-se infração grave, 
ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VI do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, além das 
hipóteses já previstas em atos normativos da CVM, o descumprimento dos artigos 117 e seus parágrafos, 153, 
154 e seus §§ 1º e 2º, 155 e seus §§ 1º e 2º, 156 e seu § 1º, 165, 201, 202 e seu § 5º, 205 e seu § 3º, 245, 254 e 
seus §§ 1º e 2º, 255 e seus §§ 1º e 2º e artigo 273 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Grifei). 



22 

 

 

Os administradores não são mandatários dos grupos que os elegeram, mas 
órgãos da companhia. Devem agir no interesse dela, e não no do grupo de 
acionistas que os elegeu. Agem com desvio de poder os administradores que, 
embora cumprindo as formalidades legais e estatutárias, afastam-se do 
cumprimento de seus deveres.74 
 

No mesmo sentido também já se pronunciou o colegiado da CVM, desvinculando a 

atuação do administrador dos acionistas que o elegeram: 

 
De fato, não há que se confundir a figura do administrador com a do 
acionista ou grupo de acionistas que o elege, na medida em que o membro 
do conselho de administração tem deveres e responsabilidades para com a 
companhia (cf. arts. 153 e segs. da Lei n. 6.404/76) que os acionistas não 
têm. Outrossim, para o exercício do cargo de membro do conselho de 
administração de sociedade anônima, a lei societária estabelece requisitos e 
impedimentos (cf. arts. 146 e 1 47 da Lei n. 6.404/76) , aos quais não se 
sujeitam os atuais acionistas de uma companhia, nem aqueles que nela 
desejam ingressar na sociedade.75 
 

Uma vez analisado o dever de atuação independente pelos administradores, inclusive e 

principalmente pelos Conselheiros Independentes, passa-se agora a analisar os conceitos de 

Conselheiro Independente trazidos pelos diplomas da autorregulação da BM&F-Bovespa. 

Subseção I – Segmentos de Listagem da BM&F-Bovespa 

 

No âmbito da BM&F-Bovespa, foram criados diferentes segmentos especiais de 

listagem, que podem ser aderidos pelas Companhias. Tais segmentos são de adesão voluntária 

e impõem diferentes obrigações e regras a serem observadas pelas companhias.  

Atualmente, a BM&F-Bovespa conta com 5 (cinco) diferentes segmentos de listagem, 

a saber: (i) Novo Mercado, (ii) Nível 2, (iii) Nível 1, (iv) Bovespa Mais e (v) Bovespa Mais 2. 

Os segmentos de listagem da BM&F-Bovespa que exigem que o Conselho de Administração 

                                                           

74
 LAZZARESCHI NETO. Alfredo Sérgio. Lei das Sociedades por Ações Anotada. 3ª ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 349. 
75 Ver Proc. RJ 2004/5494, Reg. n. 4483/2004, Rei. Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, j. 1 6. 1 2.2004. 
Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0002/4483-0.pdf>. Acessado em 28 
de novembro de 2016. 
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possua pelo menos 1 (um) membro independente são (i) o Novo Mercado e (ii) o Nível 2, de 

modo que os demais segmentos não serão analisados no presente estudo. 

Conforme declaração da BM&F-Bovespa: 

 
[...] Todos esses segmentos prezam por rígidas regras de governança 
corporativa. Essas regras vão além das obrigações que as companhias têm 
perante a Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.) e têm como objetivo 
melhorar a avaliação daquelas que decidem aderir, voluntariamente, a um 
desses segmentos de listagem. Além disso, tais regras atraem os investidores. 
Ao assegurar direitos e garantias aos acionistas, bem como a divulgação de 
informações mais completas para controladores, gestores da empresa e 
participantes do mercado, o risco é reduzido [...].76-77 

 

Os regulamentos do Novo Mercado e do Nível 2 da BM&F-Bovespa estabelecem o 

mesmo conceito para o Conselheiro Independente, sendo ele: 

 

“Conselheiro Independente” caracteriza-se por:  

(i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de 
capital;  

(ii) não ser Acionista Controlador78, cônjuge ou parente até segundo grau 
daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a 
sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas 
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas 
desta restrição);  

                                                           
76 Trecho disponível em <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-
segmentos-de-listagem/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
77 O impacto da adesão a segmentos de listagem também é reconhecido por CASTRO: “A importância desses 
níveis diferenciados para o aprimoramento do mercado de valores mobiliários nacional é inegável, e sua 
verificação se dá pela análise comparativa do grau de atratividade entre ações de companhias que tenham 
aderido a um dos níveis, com especial destaque àquelas que se submeteram a regras mais equânimes em relação 
a acionistas minoritários (Nível 2 e Novo Mercado), e ações das demais companhias.” CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro de, Abertura e Fechamento de Capital. In CASTRO, Rodrigo R. Monteiro & ARAGÃO, Leandro 
Santos de (coord.). Sociedade Anônima - 30 anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 471. 
78 O Acionista Controlador, conforme definição dos mesmos regulamentos, “significa o(s) acionista(s) ou o 
Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia.”. Por sua vez: “Grupo de Acionistas” 
significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja 
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais 
haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum” e “Poder de Controle” significa o poder efetivamente 
utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou 
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de 
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham 
assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da 
Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.” 
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(iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da 
Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela 
Companhia;  

(iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou 
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de 
independência;  

(v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja 
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em 
magnitude que implique perda de independência;  

(vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 
Companhia; e  

(vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao 
cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no 
capital estão excluídos desta restrição). 

 

Os critérios apresentados pelos regulamentos são majoritariamente objetivos. Há, 

porém, de subjetividade na avaliação do cumprimento dos requisitos listados nos itens (iv) e 

(v), em função da inclusão da expressão “em magnitude que implique perda de 

independência”. Esta verificação deverá ser realizada em cada caso concreto. 

Os regulamentos do Novo Mercado e do Nível 2 estabelecem que o Conselho de 

Administração das companhias listadas em tais segmentos deverão conter, pelo menos, 5 

(cinco) membros79, devendo 20% (vinte por cento), no mínimo, ser composto por 

Conselheiros Independentes. 

Subseção II – IBGC: Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

 

Além dos segmentos de listagem da BM&F-Bovespa, há ainda o Código de Melhores 

Práticas de Governança Corporativa, editado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (“Código de Melhores Práticas IBGC”)80 e o Código Brasileiro de Governança.  

O Código de Melhoras Práticas IBGC estipula que: 

 

                                                           
79 Acerca do número ideal de membros do Conselho de Administração, o Código Brasileiro de Governança 
estabelece que “O número de membros do conselho de administração depende do setor de atuação, porte, 
complexidade das atividades, estágio do ciclo de existência da companhia e necessidade de criação de comitês, 
permitindo, assim, um debate efetivo de ideias.” Disponível em 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Codigo_Brasileiro_de_Governanca_Corporativa_Companhias_Abe
rtas.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
80 O Código das Melhores Práticas IBGC pode ser encontrado em 
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/CMPGPT.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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Podem ser identificadas três classes de conselheiros81: [...] 

• independentes: conselheiros externos que não possuem relações familiares, 
de negócio, ou de qualquer outro tipo com sócios com participação 
relevante, grupos controladores, executivos, prestadores de serviços ou 
entidades sem fins lucrativos que influenciem ou possam influenciar, de 
forma significativa, seus julgamentos, opiniões, decisões ou comprometer 
suas ações no melhor interesse da organização. 

 

 Este conceito trazido pelo IBGC não confere a mesma segurança que o elencado pelos 

regulamentos do Novo Mercado e do Nível 2, uma vez que é mais dotado de subjetividade. 

Nele, não são listadas com clareza características que resultem em uma presunção de ausência 

de independência. No mesmo sentido, ao tratar da vedação às relações familiares, não há 

definição do grau de parentesco, e, ao falar de relações de negócios, não há menção a aspectos 

temporais. 

Já o Código Brasileiro de Governança não traz uma definição de Conselheiro 

Independente, mas lista situações que podem descaracterizar a independência que se impõe a 

tal conselheiro: 

 
O estatuto social deve estabelecer que: [...] 
“b) o conselho de administração deve avaliar e divulgar anualmente quem 
são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer 
circunstâncias que possam comprometer sua independência. São 
consideradas situações que podem comprometer a independência do membro 
do conselho de administração, sem prejuízo de outras82:  

a) ter atuado como administrador ou empregado da companhia, de 
acionista com participação relevante ou de grupo de controle, de auditoria 
independente que audite ou tenha auditado a companhia, ou, ainda, de 
entidade sem fins lucrativos que receba recursos financeiros significativos da 
companhia ou de suas partes relacionadas;  

b) ter atuado, seja diretamente ou como sócio, acionista, conselheiro 
ou diretor, em um parceiro comercial relevante da companhia;  

                                                           
81 As 3 (três) classes de conselheiros são: (i) internos, (ii) externos e (iii) independentes. A figura do Conselheiro 
Externo não se confunde com a do Conselheiro Independente, na medida que : “Os conselheiros externos são os 
que não têm vínculo atual com a companhia, mas não são independentes (como ex-diretores, advogados ou 
consultores da sociedade, sócios ou funcionários do grupo controlador). Já o conselheiro independente é aquele 
que: (i) não tem qualquer vínculo com a companhia, exceto participação acionária não relevante; (ii) não é 
acionista controlador nem membro do grupo de controle ou a ele ligado; (iii) não está vinculado por acordo de 
acionistas; (iv) não foi empregado, diretor ou conselheiro da companhia; (v) não presta serviços à companhia, 
nem com ela mantém relações negociais relevantes; e (vi) não depende financeiramente da remuneração como 
conselheiro naquela companhia.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume lI - 2ª Edição Revista e 
Ampliada – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 270. 
82 Note-se que, apesar de o Código Brasileiro de Governança listar algumas das situações capazes de diminuir a 
independência, este mantém a expressão “sem prejuízo de outras”. Neste sentido, tem-se que as situações 
listadas são meramente exemplificativas, e a independência deverá ser verificada em cada caso. 
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c) possuir laços familiares próximos ou relações pessoais 
significativas com acionistas, conselheiros ou diretores da companhia; ou  

d) ter cumprido um número excessivo de mandatos consecutivos como 
conselheiro na companhia.” (Grifei). 

 
 

No que se refere ao número de Conselheiros Independentes que deverão compor o 

Conselho de Administração, o Código Brasileiro de Governança dispõe que “O estatuto social 

deve estabelecer que: (i) o conselho de administração seja composto em sua maioria por 

membros externos, tendo, no mínimo, um terço de membros independentes; [...]”. 

SEÇÃO II – CONCEITOS NO ORDENAMENTO NORTE-AMERICANO  

 

Nesta Seção, serão analisadas brevemente algumas das legislações e regulamentos 

norte-americanos no tema dos Conselheiros Independentes. O estudo não busca fazer uma 

análise exaustiva dos dispositivos em comento, limitando-se a traçar, ao final, algumas 

diferenças entre as realidades brasileira e norte-americana. 

O ordenamento pátrio é informado por legislações de diferentes países. Ainda assim, 

reconhece-se que o ordenamento norte-americano, em matéria societária, ocupa lugar de 

destaque, tendo sido frequentemente utilizado pelo legislador e pelos reguladores como 

parâmetro83.  

Nos Estados Unidos, a preocupação legislativa com normas de conduta de governança 

corporativa teve seu principal marco em 1992: 

 
De fato, a partir dos anos 1980, estudiosos e profissionais norte-americanos 
reuniram-se e prepararam, sob os auspícios do American Law Institute, o 
documento que viria a ser oficialmente adotado e promulgado em 13 de 
maio de 1992, denominado Principles of corporate governance, no qual 
foram consolidadas regras, práticas e providências de boa administração, 

                                                           
83 Quanto à influência do direito americano na legislação societária brasileira: “Embora tivéssemos algumas 
normas relativamente modernas no Dec.-Lei nº 2.627, de 1940, foi somente com a Lei nº 6.404, de 1976, que, 
sob a influência do direito-americano, estruturou-se, no Brasil, um regime jurídico que consolidou o sistema de 
responsabilidade do acionista controlador. Efetivamente, com a mencionada lei, decorrente de anteprojeto dos 
professores Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy, definimos, em termos modernos, os princípios básicos do direito 
societário, inclusive e especialmente para a sociedade aberta”. WALD, Arnoldo. O Governo das Empresas. 
Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 15. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, jan./mar. 2002. p. 66.  
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tendentes a fazer com que a gestão das companhias abertas seja mais 
objetiva, transparente e tenha em conta os interesses dos investidores.84 

 
A legislação foi também atualizada após escândalos envolvendo companhias norte-

americanas – figurando como principal o caso Enron. Em 30 de abril de 2002 foi aprovada a 

Federal Public Law No. 107-201485-86 (a chamada “Sarbanes-Oxley Act”, em homenagem aos 

seus signatários Paul Sarbanes e Machael Oxley). 

A lei buscava minimizar os fatores que conduziram a tais escândalos, mitigando os 

riscos envolvidos e buscando fazer com que o investimento em empresas americanas ainda 

fosse atrativo, através da promoção de alterações ao Securities Exchange Act de 1934 

(“SEA”) 87. 

Sob a legislação norte-americana, também são encontradas diferentes definições de 

Conselheiro Independentes (Independent Director), a depender da legislação e regulamento 

em questão. As principais leis e regulamentos são: (i) Sarbanes-Oxley Act; (ii) New York 

Securities Exchange; (iii) NASDAQ; e (iv) DGCL – Delaware General Corporate Law. 

A Sarbaneys-Oxley Act prevê, na sua seção 30188, a necessidade de haver 

Conselheiros Independentes, que sejam membros do Conselho de Administração, no Comitê 

de Auditoria das companhias abertas. O descumprimento de tal diretiva poderá culminar em 

pena de proibição de listagem89. A definição de independência trazia pela legislação é: 

 
In order to be considered to be independent for purposes of this paragraph, 
a member of an audit committee of an issuer may not, other than in his or 
her capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or 
any other board committee— (i) accept any consulting, advisory, or other 

                                                           
84 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A (e as Ações 
Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. p. 116. 
85 Texto da Lei disponível em <https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 
2016. 
86 O preâmbulo da referida Lei indica ser: “An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability 
of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes.” 
87 Disponível em <https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf>, com alterações consolidadas. Acessado em 28 de 
novembro 2016. 
88 Section 301. Public Company Audit Committees. 
89 “(3) INDEPENDENCE.— (A) IN GENERAL.—Each member of the audit committee of the issuer shall be a 
member of the board of directors of the issuer, and shall otherwise be independent. (Grifei). Observa-se, ainda, 
que a legislação prevê uma exceção à obrigação estipulada no subparágrafo (B): “(C) EXEMPTION 
AUTHORITY.—The Commission may exempt from the requirements of subparagraph (B) a particular 
relationship with respect to audit committee members, as the Commission determines appropriate in light of the 
circumstances.” 
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compensatory fee from the issuer; or (ii) be an affiliated person of the issuer 
or any subsidiary thereof. 

 
Estabelece, ainda, que serviços prestados para determinada companhia emissora de 

valores mobiliários pelo seu auditor deverão ser pré-aprovados pelo Comitê de Auditoria, 

sendo que tal pré-aprovarão poderá ser delegada para um membro do Comitê de Auditoria, 

individualmente, desde que este também atue como membro independente do Conselho de 

Administração90. 

Por sua vez, a NYSE91 estabelece uma definição negativa de independência. Serão 

presumidos dependentes:  

 
(1) a director who is or was in the past three years an employee of the 
company or has an immediate family member who is or was an executive 
officer of the company;  
(2) a director or an 3 immediate family member who has received more than 
$100,000 per year in any twelve month period in the last three years, other 
than director fees and pensions or other forms of deferred compensation; 
and  
(3) a director who is an employee, or whose immediate family member is an 
executive officer, of a company that has made payments to, or received 
payments from, the listed company for property or services in an amount 
which, in any of the last three fiscal years, exceeds the greater of $1 million, 
or 2% of the other company’s consolidated gross revenues.92 
 

A NASDAQ também estabelece suas próprias regras acerca da independência a ser 

observada pelos administradores93. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a 

                                                           
90 Ver SEC. 202. PREAPPROVAL REQUIREMENTS: “DELEGATION AUTHORITY.—The audit committee of 
an issuer may delegate to 1 or more designated members of the audit committee who are independent directors 
of the board of directors, the authority to grant preapprovals required by this subsection. The decisions of any 
member to whom authority is delegated under this paragraph to preapprove an activity under this subsection 
shall be presented to the full audit committee at each of its scheduled meetings.” (Grifei). 
91 Disponível em <http://nysemanual.nyse.com/lcm/Help/mapContent.asp?sec=lcm-sections&title=sx-ruling-
nyse-policymanual_303A.02&id=chp_1_4_3_3>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
92 LAZARUS, Lewis H.; NEIKIRK, Katherine J. Think satisfying the director independence standards 
under Sarbanes-Oxley and stock exchange rules means that a director must be independent under 
Delaware law? Think again—and understand the potential litigation consequences of a lack of director 
independence under Delaware law. Disponível em 
<http://www.morrisjames.com/media/article/44_LHL,KJN_Lack%20of%20Director%20Independence%20Unde
r%20Delaware%20Law_%20What%20You%20Need%20to%20Know.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 
2016. 
93 Sob a regulação da NASDAQ, não serão considerados independentes:  “(1) a director who is or was within 
the past three years, an employee of the company or any parent or subsidiary; (2) a director or family member 
who has received more than $60,000 in any consecutive twelve month period in the last three years, other than 
director fees, compensation to a non-executive family member or compensation pursuant to a retirement plan; 
(3) a director with a family member who is or was within the past three years an executive officer of the 
company; and (4) a director or family member who is a partner, controlling stockholder or executive officer of 
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independência adotada sob o regulamento da NASDAQ é bastante semelhante com aquela 

trazida pela NYSE.  

Analisando a importância e a evolução da legislação societária norte-americana, é 

necessário tratar, também, da legislação societária do Estado de Delaware. Por inúmeros 

motivos, o Estado é entendido como o mais influente na produção de legislações e 

regulamentações empresariais, sendo reconhecido mundialmente pelas suas leis, regulamentos 

e jurisprudência94. 

O conceito de independência sob a lei de Delaware é o que mais se difere dos demais. 

A constatação de independência do membro do Conselho de Administração não deverá ser 

realizada sob aspectos objetivos, mas prioritariamente sob aspectos subjetivos. O 

entendimento sedimentou-se através do caso Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 816 (Del. 1984), 

onde a Corte declarou que: 

 

The requirement of director independence inheres in the conception and 
rationale of the business judgment rule. The presumption of propriety that 
flows from an exercise of business judgment is based in part on this 
unyielding precept. Independence means that a director's decision is based 
on the corporate merits of the subject before the board rather than 
extraneous considerations or influences. While directors may confer, debate, 
and resolve their differences through compromise, or by reasonable reliance 
upon the expertise of their colleagues and other qualified persons, the end 
result, nonetheless, must be that each director has brought his or her own 
informed business judgment to bear with specificity upon the corporate 
merits of the issues without regard for or succumbing to influences which 
convert an otherwise valid business decision into a faithless act.95 

 

 Sendo assim, a legislação de Delaware minimiza a importância dos aspectos formais 

para caracterização da independência na atuação dos administradores. Mais do que observar 

                                                                                                                                                                                     

an organization to which the company made, or received, payments, property or services in the current year or 
any of the past three fiscal years that exceed 5% of the recipient’s consolidated gross revenues for the year or 
$200,000 whichever is greater.” Ver <http://us.practicallaw.com/9-502-3346>. Acessado em 28 de novembro de 
2016. 
94 Sobre a influência e relevância da legislação de Delaware, ver BLACK JR., Lewis S. Por que as Sociedades 
Escolhem Delaware. Divisão do Departamento Estadual de Sociedades de Delaware. Disponível em 
<https://corp.delaware.gov/whycorporations_file_portuguese.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
95 Disponível em <http://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1984/473-a-2d-805-4.html>. Acessado 
em 28 de novembro de 2016. 
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requisitos, deverá o Conselheiro Independente observar seus deveres e responsabilidades e 

atuar livre de qualquer influência externa96. 

A coexistência de diferentes conceitos de independência na legislação americana conduz à 

necessidade de maior atenção pelas companhias. Ainda que o membro do Conselho de Administração 

de determinada companhia atenda os requisitos de independência de algum dos diplomas aplicáveis, 

ainda assim poderá ser sancionado por descumprimento de requisitos impostos por alguma outra lei 

e/ou regulamento97. 

Uma das principais diferenças no conceito de independência dos administradores sob a 

legislação americana refere-se ao aspecto temporal: enquanto a Sarbanes-Oxley Act analisa o 

cumprimento dos requisitos de independência apenas no presente (i.e., no momento da eleição 

e do ato de administração do conselheiro), a NYSE e a NASDAQ fazem uma análise pretérita, 

que retroage em até 3 (três) anos. Por sua vez, o conceito adotado sob a DGCL não encontra 

qualquer limitação temporal.  

                                                           
96 A observância da legislação de Delaware é extremamente importante, uma vez que grande número de 
companhias americanas são sediadas em Delawsare, atraídas pelas práticas, legislações e jurisprudências do 
Estado. Sendo assim, mesmo que desenvolvam sua atividade em outro local, estarão sujeitas a tais regras, e 
mesmo que atendam aos requisitos de independência sob outros diplomas, permanecem sujeitas à legislação de 
Delaware, que prioriza uma análise mais factual sobre a independência. Neste sentido: “If stockholders sue 
directors of a Delaware corporation (the majority of Fortune 500 companies and companies on the NYSE are 
incorporated in Delaware) for breach of fiduciary duties, it is likely that a court will apply Delaware law. A 
finding that a majority of directors is not independent under Delaware law can have serious consequences, 
including increased litigation expenses, in fiduciary duty litigation.” LAZARUS, Lewis H.; NEIKIRK, 
Katherine J. Think satisfying the director independence standards under Sarbanes-Oxley and stock 
exchange rules means that a director must be independent under Delaware law? Think again—and 
understand the potential litigation consequences of a lack of director independence under Delaware law. 
Disponível em 
<http://www.morrisjames.com/media/article/44_LHL,KJN_Lack%20of%20Director%20Independence%20Unde
r%20Delaware%20Law_%20What%20You%20Need%20to%20Know.pdf>.  Acessado em 28 de novembro de 
2016. 
97 Neste sentido: “In In re Oracle Corp. Derivative Litig., 824 A.2d 917 (Del. Ch. 2003), for example, the Court 
of Chancery took into account events more than twenty years earlier in concluding that members of a special 
litigation committee were not sufficiently independent. Additionally, Sarbanes-Oxley would not disqualify 
directors from the Audit Committee if they worked for non-profit organizations that received donations from the 
company. Under Delaware law, however, courts have found directors not independent where they solicited large 
non-profit donations from other directors. Alternatively, a director might not qualify as independent under 
Sarbanes-Oxley or stock exchange rules, but be considered independent under Delaware law. For example, 
under Sarbanes-Oxley, a director is disqualified from the Audit Committee for receiving any consulting or 
advisory fee, no matter how small. Under Delaware law, however, courts have found directors who received 
immaterial consulting or advisory fees to be independent.” LAZARUS, Lewis H.; NEIKIRK, Katherine J. 
Think satisfying the director independence standards under Sarbanes-Oxley and stock exchange rules 
means that a director must be independent under Delaware law? Think again—and understand the 
potential litigation consequences of a lack of director independence under Delaware law. Disponível em 
<http://www.morrisjames.com/media/article/44_LHL,KJN_Lack%20of%20Director%20Independence%20Unde
r%20Delaware%20Law_%20What%20You%20Need%20to%20Know.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 
2016. 
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SEÇÃO III – ATUALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE NOVO MERCA DO E NÍVEL 2 

 

A BM&F-Bovespa periodicamente atualiza os regulamentos dos seus segmentos de 

listagem especial, visando a mantê-los contemporâneos e a acompanhar a evolução das 

práticas do mercado de capitais. Os segmentos já foram objeto de atualização nos anos de 

2006 e 2011. 

Neste ano de 2016, a BM&F-Bovespa está novamente em processo de atualização dos 

segmentos do Novo Mercado e do Nível 2. O procedimento passa por 3 (três) etapas: (i) 

consulta pública, (ii) audiência pública e (iii) audiência restrita. 

A etapa da consulta pública, que deveria ter se encerrado em 9 de setembro de 2016, 

foi estendida para uma segunda fase, com término em 17 de janeiro de 2016. As respostas 

obtidas junto a investidores e ao mercado em geral na primeira audiência pública foram 

divulgadas pela BM&F-Bovespa. Ainda que estejam sujeitas a alterações, as propostas de 

atualização da BM&F-Bovespa têm a administração das companhias como um dos principais 

aspectos a serem atualizados.  

A etapa de consulta pública “abrangeu um questionário sobre práticas de governança 

corporativa em geral, além da realização de reuniões com entidades de mercado, investidores 

e companhias, e a realização de workshops técnicos”98. 

Das 38 (trinta e oito) questões apresentadas ao público pela BM&F-Bovespa99, 13 

(treze) eram referentes ao Conselho de Administração, sendo que algumas tratavam 

especificamente dos Conselheiros Independentes. 

O edital para atualização das regras dos segmentos especiais de listagem da BM&F-

Bovespa100 prevê as principais alterações a serem implementadas. O quadro abaixo elenca as 

principais alterações que tocam os Conselheiros independentes: 

 

                                                           
98 Ver <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-
listagem/evolucao-dos-segmentos-especiais/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
99 O questionário apresentado pela BM&F-Bovespa constitui o Anexo I ao presente estudo. 
100 Disponível em <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-
segmentos-de-listagem/evolucao-dos-segmentos-especiais/>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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Número de 

Conselheiros 

Independentes 

Aumento do número de Conselheiros Independentes no Conselho de 

Administração, que passaria a ser de, no mínimo, 20% (vinte por cento) 

ou 2 (dois), o que for maior. 

Regra de 

Arredondamento 

Exclusão da regra de arredondamento101. 

Votação em 

Separado 

Exclusão da presunção absoluta de que conselheiros eleitos por meio de 

eleição em separado são independentes, devendo estes passarem pela 

mesma análise de independência que os demais102. 

Conceito de 

Conselheiro 

Independente 

Alteração do próprio conceito de Conselheiro Independente, passando a 

ser estipulada presunção absoluta e presunção relativa de independência.  

A avaliação de presunção absoluta refere-se à “análise de seu 

relacionamento com a companhia, com seu acionista controlador, com os 

demais administradores e com as sociedades relacionadas à companhia”, 

enquanto que, por sua vez, a análise relativa deverá “ser utilizada pelo 

conselho de administração para a avaliação da efetiva independência”.  

Acerca da avaliação da “efetiva independência”, o Edital de Audiência 

Pública estabelece que: “A avaliação da independência cabe especialmente ao 

conselho de administração. Ele deve realizar sua análise com base em uma 

declaração fundamentada do indicado ao conselho e inserir suas conclusões na 

proposta da administração para a assembleia geral de acionistas que realizar a 

eleição da administração.” 

Comitês 

Vinculados ao 

Com relação à administração de forma geral, foi estipulada a criação e a 

atuação de uma série de comitês103, entre eles de “comitê responsável 

                                                           
101 Conforme item 4.3.1 do Regulamento do Novo Mercado atualmente em vigor, “4.3.1 Quando, em 
decorrência da observância do percentual referido no item 4.3 [i.e., regra de que pelo menos 20% (vinte por 
cento) do Conselho de Administração deverá ser composto por Conselheiros Independentes], resultar número 
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, 
quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for 
inferior a 0,5 (cinco décimos).” 
102 Item 4.3.2 do Regulamento do Novo Mercado: “4.3.2 O(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade 
prevista pelo art. 141, §§ 4° e 5º ou pelo art. 239 da Lei das Sociedades por Ações também será(ão) 
considerado(s) independente(s).” 
103 “Além da alteração relativa a conselheiros independentes, foram incorporadas outras obrigações, também 
alinhadas com as práticas internacionais. São elas (i) a avaliação anual do conselho de administração, dos 
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Conselho de 

Administração 

pela indicação de candidatos a membro do conselho de administração, de 

seus comitês de assessoramento e da diretoria, pela emissão de parecer 

acerca do enquadramento do conselheiro como independente, e pelo 

processo de sucessão do diretor presidente”. (Grifei). 

 

Analisados os conceitos de Conselheiro Independente no regulamento brasileiro e 

norte-americano, e vistas as propostas de atualização dos segmentos especiais de listagem 

pela BM&F-Bovespa, passa-se agora ao último capítulo do presente trabalho. 

CAPÍTULO III – QUESTIONAMENTOS ACERCA DA INDEPENDÊN CIA 

 

O presente Capítulo busca explorar alguns elementos que levantam dúvidas quanto à 

existência de uma real independência dos Conselheiros Independentes no ordenamento 

brasileiro. 

É preciso analisar com mais afinco o instituto, buscando avaliar se ele realmente é 

adequado ao fim que busca. Procedemos então a algumas considerações, lastreadas, em certa 

medida, na ideia de RODRIGUES e SEABRA de que diferentes países, em função de 

contarem com diferentes realidades e ordenamento jurídico, não podem alcançar os mesmos 

resultados através do emprego dos mesmos mecanismos104. 

Além disso, faz-se considerações também à eficiência do instituto dos Conselheiros 

Independentes, tomando como premissa que o seu objetivo, conforme elencado nos 

regulamentos de segmentos especiais de listagem, é de proteger os acionistas e investidores. 
                                                                                                                                                                                     

comitês e da diretoria, com a divulgação do processo adotado; (ii) a divulgação da remuneração do conselho de 
administração, da diretoria e do conselho fiscal; e (iii) a criação de comitês estatutários de assessoramento do 
conselho de administração, quais sejam, (a) comitê de auditoria, (b) comitê responsável pela indicação de 
candidatos a membro do conselho de administração, de seus comitês de assessoramento e da diretoria, pela 
emissão de parecer acerca do enquadramento do conselheiro como independente, e pelo processo de sucessão do 
diretor presidente; e (c) comitê responsável pela política de remuneração e benefícios.” 
104 Os autores, citando Charreaux, apontam que “As teorias sobre o conselho de administração e o governo das 
sociedades, por serem pertinentes, devem ter em conta a diversidade da composição do conselho de 
administração, com os quadros institucionais e jurídico-legais específicos de cada país a condicionarem 
fortemente os diferentes sistemas nacionais de governo das sociedades.” (Grifei). MARTINS RODRIGUES, 
Jorge José; DOS SANTOS HENRIQUES SEABRA, Fernando Miguel. Conselho de administração: Que 
funções?. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, vol. 10, núm. 1-2, janeiro, 2011, pp. 2-12. ISCTE-
Instituto Universitário de Lisboa. Lisboa, Portugal. Disponível em 
<http://www.redalyc.org/pdf/3885/388539127002.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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A esse respeito, CLARKE aponta que, nos Estados Unidos, a questão da 

independência tem se voltado muito mais a informar litígios entre os acionistas do que a 

promover obediência aos regulamentos de governança e do mercado de capitais105. 

É interessante notar, ainda em CLARKE, que a criação de um conceito abstrato de 

independência é altamente difícil. Isso resulta na análise de existência de conflito de interesse 

em casos concretos, quando de fato surgem litígios – o que conduz a uma avaliação adstrita ao 

caso apreciado, incapaz de firmar diretrizes em abstrato a serem absorvidas pelo mercado106. 

SEÇÃO I – POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

 

No Brasil, por força do art. 140, caput107, e do inciso II do art. 122108 da LSA, os 

membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos, a qualquer tempo, pela 

Assembleia Geral109. Adicionalmente, conforme apontado por EIZIRIK, não há a exigência 

de que seja apresentado, pelos acionistas, qualquer justificativa para a destituição110 (i.e., 

demissão ad nutum). 

                                                           
105 “Thus, there is simply far less legal material out there analyzing the issue of independence for the purpose of 
compliance with stock exchange and similar rules, as opposed to the issue of disinterest for the purpose of 
resolving shareholder litigation under state law.” CLARKE, Donald C. Three Concepts of Independent 
Director. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 32, nº 1, 2007. pp. 109.  
106 O autor faz tais considerações à luz, ainda, dos custos envolvidos. Veja-se: “Thus, there is no need to spend 
resources on companies where problems do not arise; the existence of a dispute signals the existence of a 
problem (regardless of which party is ultimately determined to be right). Moreover, when a dispute arises it is 
quite within the province of courts to make careful and individualized determinations of the disinterestedness of 
particular directors with respect to the challenged conflict-of-interest transaction. While prevention is often 
considered superior to after-the-fact remediation, the latter approach offers some significant cost savings of its 
own.” CLARKE, Donald C. Three Concepts of Independent Director. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 
32, nº 1, 2007. pp. 109. 
107 BRASIL. LSA: Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, 
eleitos pela assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo [...]. 
108 BRASIL. LSA: Art. 122.  Compete privativamente à assembleia geral: [...]II - eleger ou destituir, a qualquer 
tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142. 
109 Ressalvados, porém, os casos de Conselheiros eleitos na forma do art. 141, como meio de representação dos 
acionistas minoritários (i.e., por meio de voto múltiplo). Conforme inteligência do §3º do art. 141, a destituição 
de qualquer membro do Conselho de Administração, quando a eleição tiver sido realizada por meio de voto em 
separado, implicará na destituição de todos os demais membros do Conselho, devendo ser realizada nova 
eleição, caso não tenha sido eleito seu suplente. 
110 Embora a lei não faça referência à necessidade de apresentação de justificativa, há divergências na doutrina. 
CARVALHOSA entende que “os conselheiros eleitos em virtude da lei (art. 141), do estatuto (arts. 16 e 18) ou 
de acordo de acionistas (art. 118) são demissíveis pela assembleia geral, que deverá fundamentar a sua 
deliberação.” (Grifei). CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 3º volume: 
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A regra é oposta àquela dos Estados Unidos, pelas quais os membros do Conselho de 

Administração são eleitos para o cumprimento de um mandato com prazo definido, sem 

possibilidade de destituição111-112.  

A possibilidade de destituição dos Conselheiros Independentes, a qualquer tempo, é 

fator que onera a sua independência. Havendo insatisfação dos acionistas com a decisão do 

Conselheiro Independente – notadamente do acionista controlador ou do bloco de controle – 

bastará a realização de Assembleia Geral e votação majoritária que delibere pela sua 

destituição. 

Se, por um lado, a Assembleia Geral é órgão supremo das sociedades anônimas – 

como ensina BICHARA113 –, por outro lado, o poder de controle não se limita às 

formalidades procedimentais trazidas pela LSA. Neste sentido, GUERREIRO: 

 

Formalmente, o poder de controle, tal como acima definido, não implicaria, 
a rigor, a predeterminação da conduta dos administradores. Eleitos estes, 
passariam a agir não em função dos interesses da sociedade [...] Essa é, 
todavia, uma colocação puramente formal. Como os eleitores-acionistas têm 
poder de vida e morte sobre a administração, podendo a qualquer tempo 
destituir qualquer administrador em caráter discricionário, fácil é de perceber 
que, do ângulo sociológico, o poder de controle se projeta para além do foro 
assemblear, impondo-se sobre a administração como uma força coativa de 
caráter permanente, condicionando a gestão dos administradores-eleitos.114 
(Grifei). 

 

                                                                                                                                                                                     

artigos 138 a 205. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 110. Em sentido oposto, EIZIRIK: “é 
desnecessária a apresentação de qualquer justificativa para tal deliberação; é bastante usual, aliás, que, havendo a 
mudança de controle de uma companhia, o novo controlador proceda à destituição dos antigos membros do 
conselho e eleição de novos”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – 2ª Edição Revista e 
Ampliada – Artigos 138 a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 31. 
111 “Em certos ordenamentos jurídicos, os administradores têm termo fixo de gestão, não podendo ser demitidos 
ad nutum, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos”. CASTELLO BRANCO, Adriano. O Conselho de 
Administração nas Sociedades Anônimas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 38. 
112 A legislação norte-americana prevê alguns casos nos quais é possível remover um administrador antes do 
término do mandato, mas as hipóteses sempre têm como pressuposto a existência de alguma causa objetiva (v.g., 
obstrução à regular administração da companhia, ausência nas reuniões do Conselho). Em qualquer hipótese, 
trata-se de procedimento mais complexo e burocrático do que o verificado na legislação brasileira. 
113 É clara na LSA a supremacia da Assembleia Geral em relação ao Conselho de Administração. Veja-se: 
“Compreende-se, por isso, que a Assembleia Geral, que é a voz deliberativa maior da companhia, tenha o poder 
de eleger e de destituir essas figuras proeminentes da direção e do controle da sociedade por ações” BICHARA, 
Antonio Jesus Marçal Romeiro. In VIDIGAL, Geraldo de Camargo; MARTINS,  Ives Gandra da Silva (coord.). 
Assembleia Geral – comentários à Lei das Sociedades por Ações. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1999, p. 368. 
114 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sociedade Anônima: Poder e Dominação. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, nº 53, pp. 75-76, jan./mar. 1984. 
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 Pode-se afirmar que a diferença entre os ordenamentos jurídicos brasileiro e 

americano, no que se refere à possibilidade de destituição dos administradores, tem 

consequências diretas no instituto dos Conselheiros Independentes. 

 A impossibilidade de destituição constitui, sem dúvidas, um dos pilares da autonomia 

– que, por sua vez, informa a independência. E essa independência não pode ser garantida aos 

administradores de companhias brasileiras, por força legal. 

 Sendo assim, argumenta-se:  

(i) o instituto dos Conselheiros Independentes, ao ser importado do ordenamento 

estrangeiro, passa a interagir com o sistema jurídico brasileiro que, sendo diferente, 

conduz à obtenção de resultados igualmente diferentes; e 

(ii)  a possibilidade de destituição ad nutum dos membros da administração coloca em 

xeque a independência dos administradores de forma geral – i.e., não apenas dos 

Conselheiros Independentes. Os regulamentos e códigos de governança criam maiores 

requisitos formais que conduziriam à independência, mas o obstáculo a tal 

independência é institucional, intrínseco à própria estrutura orgânica das sociedades 

anônimas brasileiras. 

SEÇÃO II – AUSÊNCIA DE CAPITAL PULVERIZADO 

 

Segundo NASCIMENTO, tradicionalmente, no Brasil, as companhias e demais 

sociedades, independente do tipo societário do qual se revestem, são caracterizadas por uma 

concentração de poder controlador115. Seja por meio de controlador majoritário único ou por 

meio de grupo de controle, são poucas as companhias brasileiras que apresentam capital 

disperso. 

                                                           
115 “As companhias abertas com dispersão acionária, que são comuns nos EUA e na Inglaterra, ainda não são 
frequentes na realidade brasileira115. Já foi exposto que o Brasil, por razões econômicas e em decorrência de seu 
processo evolutivo tardio, é reconhecidamente um país de extrema concentração acionária” NASCIMENTO, 
João Pedro Barroso. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. São Paulo: Quartier Latin, 
2011. pp. 45-46. 
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Esta característica do mercado brasileiro é refletida também na LSA, que não prima 

pela regulação de conflitos de interesse entre acionistas e administradores, mas sim, segundo 

EIZIRIK, pelo conflito entre acionista controlador e acionistas minoritários116. 

O surgimento dos Conselheiros Independentes, nos Estados Unidos, foi acompanhado 

pelo fenômeno da pulverização do capital social, ou seja, de companhias que não tinham um 

controle definido. Em tais companhias, faz-se necessária a instituição de mecanismos de 

controle da administração, uma vez que não há um acionista controlador ativamente 

“fiscalizando” a atividade da companhia. 

Conforme MENEZES, as companhias brasileiras já começaram a vivenciar o 

fenômeno da dispersão acionária, mas os casos ainda são incipientes e a transformação da 

estrutura acionária ainda está em curso117. 

O fato de a maioria das companhias brasileiras ainda apresentarem controle 

concentrado conduz a questionamentos quanto à adequação dos mesmos mecanismos de 

governança corporativa em realidades tão opostas. Neste sentido entendem PETTET, 

SALOMÃO FILHO e ADAMEK: 

  

A verdade é que, em matéria de corporate governance, as soluções não 
podem ser uniformemente aplicadas em todos os países, sem considerar as 
características de cada mercado de capitais. Em países como Estados Unidos 
da América e Inglaterra, o mercado acionário caracteriza-se pela dispersão, 
com a pulverização de valores mobiliários em mãos de inúmeros 
investidores. Em outros mercados, como o da Alemanha, o do Japão e 
mesmo o do Brasil, há, ao revés, maior concentração das ações, sobretudo 
em poder de investidores institucionais. É claro, pois, que as medidas e 
soluções preconizadas para aqueles países não podem ser pura e 

                                                           
116 Neste sentido: “Seu foco principal [da LSA] é o das relações entre a companhia e seus acionistas e entre o 
controlador e os minoritários. Os interesses primários são os dos acionistas. Em alguns dispositivos trata de 
outros interessados, os secundários: os credores, principalmente, na disciplina do capital; e a comunidade, os 
trabalhadores e o próprio Estado, ao regular o exercício do poder de controle”. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 
Comentada. Volume I – 2ª Edição Revista e Ampliada – Artigos 1º a 79. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 40. 
117 “No que se refere à estrutura do poder de controle, encontra-se em curso a flexibilização do modelo que 
vigorou no Brasil no curso do último século de atividade econômica: o antigo controle concentrado, usualmente 
titulado por membros de uma ou poucas famílias, vem abrindo espaço para o controle minoritário. É certo que os 
casos são ainda incipientes, mas a flexibilização é incontroversa. A difusão do controle do capital é um caminho 
que se abriu apenas recentemente e constitui fenômeno que atinge o âmago da estrutura acionária no Brasil. Seus 
efeitos ainda estão sendo produzidos e não há condições de se afirmar quais os rumos que serão seguidos no 
futuro próximo.” MENEZES, Maurício Moreira Mendonça de. O Poder de Controle nas Companhias em 
Recuperação Judicial. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 25. 
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simplesmente transportadas para estes, sob pena de não surtirem o efeito 
desejado.118 (Grifei). 

 

O excesso de Conselheiros Independentes não se justifica em companhias com 

controle definido. Em sentido oposto, pode conduzir à existência de um Conselho de 

Administração no qual seus membros não tenha conhecimento profundo acerca da atividade 

da companhia e da sua estrutura de gestão e negócio, resultando em efeitos negativos à 

companhia. 

GUTIÉRREZ e SÁEZ apontam, ainda, que em companhias com controle majoritário 

não se justifica a presença de Conselheiros Independentes, uma vez que eles próprios podem – 

e têm incentivos para – monitorar as atividades da companhia: 

 

Large shareholders have both the incentives and the power to exert active 
monitoring over managers, and they usually hold board positions in the 
companies they control. Managers face a real possibility of being removed 
by the controlling shareholder if performance is below par. Thus, the 
shareholders franchise in corporations with concentrated ownership structure 
is a working monopoly of the controlling shareholders.119 
 

Neste sentido, vê-se que a atualização dos regulamentos de segmentos especiais de 

listagem do Novo Mercado e do Nível 2, embora esteja em conformidade com as práticas 

internacionais (conforme justificativa apresentada pela BM&F-Bovespa), não 

necessariamente é adequada nem se justifica à luz da realidade brasileira. 

SEÇÃO III – VINCULAÇÃO A ACORDO DE VOTO. 

 

O art. 118 da LSA120 dispõe acerca dos Acordos de Acionistas, que deverão ser 

observados pela companhia quando arquivado em sua sede.  

                                                           
118 ADAMEK citando PETTET e SALOMÃO FILHO, em ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade 
Civil dos Administradores de S/A (e as Ações Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. P. 117. 
119

 GUTIÉRREZ, María; SÁEZ, Maribel. Deconstructing Independent Directors, Journal of Corporate Law 
Studies, 2013, pp. 71. Disponível em <http://dx.doi.org/10.5235/14735970.13.1.63>. Acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
120 BRASIL. LSA: Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para 
adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando 
arquivados na sua sede. 
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O §8º do mesmo artigo, incluído na LSA pela Lei nº 10.303/01, estabelece que “O 

presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará 

o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado.” (Grifei).  

Os Acordos de Acionistas poderão disciplinar, por exemplo, que determinadas 

matérias estarão sujeitas à realização de reunião prévia, de modo que a decisão seja unânime 

quando proferida em sede de Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração, 

ou, ainda, impor quórum especial para sua aprovação.  

Qualquer que seja a disposição do Acordo de Acionistas, não há óbice legal a que o 

Conselheiro Independente esteja vinculado a Acordo de Acionistas que direcione a forma 

como deverá votar nas Reuniões do Conselho de Administração, o que poderia, em algumas 

hipóteses, resultar em prejuízo à sua independência.  

Ao que parece, uma boa opção que os regulamentos da BM&F-Bovespa poderiam ter 

adotado para garantir a independência dos Conselheiros Independentes seria instituir 

impedimento à sua participação em Acordos de Acionistas da Companhia. Todavia, a questão 

não é abordada na proposta de atualização dos segmentos de listagem.  

SEÇÃO IV – ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES. 

 

Muitos Conselheiros Independentes atuam concomitantemente em mais de uma 

companhia. O excesso de mandatos simultâneos pode tornar a presença de tais conselheiros 

mais uma questão de cumprimento da exigência dos segmentos de listagem do que um 

mecanismo eficaz de gerência dos atos de administração das companhias. 

Além disso, de um lado, é reconhecida a necessidade de instituir deveres e estabelecer 

condutas a serem seguidas pelos administradores. Por outro lado, reconhece-se que a 

imposição de muitos deveres pode engessar a atuação dos administradores, o que também 

pode ser danoso à companhia121. 

                                                           
121 Neste sentido, SALOMÃO NETO: “O legislador pátrio, palmilhando a mesma rota trilhada pelas mais 
modernas leis societárias, em vez de procurar inutilmente restringir a atuação e o poder decisório dos 
administradores, por meio de preceitos rígidos e específicos para cada um dos múltiplos acontecimentos da vida 
negocial [...], corretamente optou, de um lado, por preservar a liberdade de atuação dos administradores, 
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Significa dizer que criar mais e mais requisitos formais para a configuração dos 

Conselheiros Independentes pode (i) ainda assim não aumentar a transparência da gestão da 

companhia, (ii) tornar engessada a sua administração, e (iii) conduzir a um cenário no qual os 

Conselheiros Independentes são eleitos pelas companhias por mera formalidade. 

Tem-se que determinado Conselheiro, ainda que cumpra os requisitos trazidos pelos 

regulamentos, não será mecanismo eficiente de controle dos atos da administração se não se 

fizer presente na direção da companhia.  

A ausência de limitação ao número de companhias nas quais o mesmo Conselheiro 

pode atuar é incentivo para que o Conselheiro Independente atue sim em conflito de 

interesses: de um lado, ele satisfaz o requisito que a companhia deseja cumprir; de outro lado, 

ele se abstém de fiscalizar a gestão, mantendo-se inerte e adotando postura passiva, 

garantindo assim a sua permanência no Conselho de Administração122. 

No mesmo sentido, já é aceito pela doutrina que o conflito de interesses não deve se 

limitar à análise de questões formais, mas sim perfazer-se de uma análise substancial123. 

Sendo assim, aumentar requisitos formais não impede que substancialmente haja conflitos de 

interesses por parte de tais Conselheiros Independentes124. 

É o que se pode auferir, ainda, do discurso feito por Maria Helena Santana, ex-

presidente da CVM, em participação no Congresso Internacional de Governança Corporativa 

– ICGN, realizado em 26 de junho de 2012:  

 

Se é obrigado a reconhecer que nem sempre os conselhos funcionam tão 
bem. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas têm participação em 

                                                                                                                                                                                     

conferindo-lhes atribuições e poderes privativos e (consequentemente) indelegáveis (LSA, arts. 138, §1º 139 e 
144), e, de outro lado, resolveu pautar o comportamento dos administradores por padrões de conduta gerais e 
abstratos, verdadeiras cláusulas-gerais a serem contrastadas com sua atuação específica em cada caso concreto 
(LSA, arts. 153 a 157), em clara aproximação à técnica legislativa da common law..” SALOMÃO NETO, 
Eduardo. O “trust” e o direito brasileiro . São Paulo: LTr, 1996, n. 5.1.3, pp. 114-115. 
122 Com licença para proverbiar: “Quem come quieto, come duas vezes”. 
123 Neste sentido, ver LAMY FILHO: “Não nos parece, por todo o exposto, subsistam dúvidas de que o §1º, do 
art. 115 – até por ser parágrafo que explicita hipóteses do caput –, há que ser entendido e aplicado no sentido de 
que ‘o interesse conflitante’, a se examinado e caracterizado em cada caso, e não no mero aspecto formal (como 
num contrato bilateral), supõe o exame da causa [...].” LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. p. 356. 
124 A questão do conflito de interesses enseja diferentes interpretações na doutrina e nas decisões da CVM. Não 
há dissenso, porém, quanto à possibilidade de verificação de conflitos formais e substantivos. 
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outros conselhos, têm pouca condição de se envolver o suficiente com os 
assuntos para dar uma contribuição de verdade125. 

 

 Desta forma, chega-se a 2 (duas) conclusões. A primeira é de que não basta analisar o 

cumprimento das exigências dos segmentos de listagem quanto à caracterização do 

Conselheiro Independente sem avaliar, na prática, se a sua atuação no Conselho de 

Administração está sendo realizada de forma desinteressada. Independência é questão de fato, 

e, como tal, deverá ser auferida em cada caso, isoladamente. 

 A segunda conclusão é de que a atuação dos Conselheiros Independentes de forma 

profissional, i.e., em diferentes companhias simultaneamente, pode ser prejudicial à 

companhia. Ora, um Conselheiro que não consegue fazer-se presente e inteirar-se das 

atividades da companhia, não pode ser hábil à fiscalização da atuação da Diretoria e dos 

demais membros do Conselho de Administração. 

Entende-se que talvez fosse mais adequada a atualização dos segmentos de listagem 

do Novo Mercado e Nível 2 no sentido de estabelecer limitação ao número de companhias nos 

quais o Conselheiro Independente pode atuar ao mesmo tempo. 

A proposta de atualização, no entanto, preocupa-se mais em aumentar o número de 

Conselheiros Independentes nos Conselhos de Administração do que investigar medidas que 

poderiam efetivamente maximizar a atuação de tais Conselheiros. 

SEÇÃO V – VÍNCULO AO ACIONISTA CONTROLADOR. 

 

Um dos grandes questionamentos acerca da independência dos Conselheiros 

Independentes se refere ao vínculo presumido – e quase inevitável – ao acionista controlador 

ou ao bloco de controle126. 

                                                           
125 Ver <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cvm-questiona-conselho-com-maioria-
independente,117361e>.  Acessado em 28 de novembro de 2016. 
126 Em estudo realizado por DUTRA e SAITO foi analisado o perfil do Conselho de Administração de 142 
(cento e quarenta e duas) companhias brasileiras, buscando-se avaliar o seu grau de independência. Concluíram 
os autores que: “Os dados da pesquisa demonstram que os conselhos de administração são amplamente 
dominados por representantes dos acionistas controladores (49%), havendo menor participação de profissionais 
independentes (21%). Detectaram-se ainda indícios de influências da origem do controlador e da forma de 
exercício do controle sobre a distribuição dos conselheiros nas categorias propostas. As empresas que poderiam 
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Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral127 da 

companhia, observado o princípio majoritário128. Embora seja assegurada a representatividade 

dos acionistas minoritários, conforme art. 141 e 239 da LSA e estudo realizado por DUTRA e  

SAITO, em muitas companhias brasileiras não há eleição de Conselheiro Independente129. 

NASCIMENTO e MÜSSNICH apontam, ainda, que os mecanismos trazidos pela LSA para 

proteção e representatividade dos acionistas minoritários com frequência não são 

suficientes.130 

                                                                                                                                                                                     

contar com representantes dos minoritários, seja por meio do voto múltiplo, seja com a indicação direta de um 
membro do conselho por detentores de pelo menos 20% das ações ON, também não apresentaram maior 
participação de conselheiros independentes.” DUTRA, Marcos Galileu Lorena; SAITO, Richard. Conselhos de 
administração: análise de sua composição em um conjunto de companhias abertas brasileiras. Revista de 
Administração Contemporânea, vol.6, nº2. Curitiba. Maio/Agosto, 2002. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552002000200003>. Acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
127 Sobre as assembleias gerais que tenham na pauta do dia a eleição de membros do Conselho de Administração, 
a CVM editou as Instruções CVM nº 552/2014 e 561/2015, que alteraram a redação do art. 10 da Instrução CVM 
nº 481/2009, passando a exigir, então, a apresentação de uma série de informações acerca dos membros que 
tenha sido indicados. Note-se que, embora o dispositivo seja capaz de conferir maior transparência acerca da 
experiência dos indicados, não há qualquer obstáculo à sua eleição pelo acionista e/ou administrador que o 
indicou. 
128 Sobre o princípio majoritário e sua conexão com o poder de controle, NASCIMENTO ensina que: “A 
legislação acionária brasileira consagra o princípio majoritário, reconhecendo que, em regra, as deliberações da 
Assembleia Geral são aprovadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco, a teor do que 
dispõe o caput do artigo 129 da Lei nº 6.404/76. Portanto, o titular do controle quase totalitário pode, de forma 
geral, aprovar as deliberações submetidas à Assembleia Geral.” NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Medidas 
Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 40. 
129 Os autores constatarem que: “Analisando-se o conjunto das 142 companhias em estudo, observa-se que 30 
delas possuem conselhos de administração com um número de membros inferior a 5 (notadamente, com 3 ou 4 
membros). Todavia, entre estas, apenas 18 possuem acionistas controladores cuja participação no capital 
ordinário é inferior a 80%; ou seja, apenas nestas empresas haveria a possibilidade de indicação de um membro 
do conselho nos termos do §4º do artigo 141.” (Grifei). DUTRA, Marcos Galileu Lorena; SAITO, Richard. 
Conselhos de administração: análise de sua composição em um conjunto de companhias abertas brasileiras. 
Revista de Administração Contemporânea, vol.6, nº 2. Curitiba. Maio/Agosto, 2002. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552002000200003>. Acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
130 “A eficiência desses mecanismos, contudo, não se mostrou capaz de assegurar, na prática, a 
representatividade da pluralidade acionária nos conselhos de administração. Com frequência se observava, 
quando da determinação do número de membros dos conselhos de administração, que os acionistas controladores 
fixavam o número que melhor se adequasse ao propósito de matematicamente evitar ou reduzir a participação do 
acionista minoritário nos referidos conselhos, frustrando, assim, os efeitos decorrentes da adoção do processo de 
voto múltiplo.” NASCIMENTO, João Pedro Barroso do; MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. Eleição em 
Separado de Membros do Conselho de Administração (Exegese do art. 141, §5º, da Lei 6.404/76). In Temas de 
Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. ADAMEK, Marcelo Vieira von. (coord.). São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 357. 
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Embora o conceito de Conselheiro Independente busque minimizar a influência do 

controlador, na prática é quase impossível a sua eleição sem que haja relação entre eles131-132 

(mesmo que esta se estabeleça em função da sua eleição).  

Além dos fatores já abordados acima capazes de minar a independência de tais 

Conselheiros, as próprias competências do Conselho de Administração podem torná-lo um 

mecanismo de consolidação do poder de controle. Isso porque: 

 
O Conselho de Administração concentra as mais relevantes competências em 
matéria de administração da sociedade. Sendo um órgão totalmente 
dominado pelos controladores, a atribuição de competências administrativas 
a esse órgão tem um efeito muito peculiar sobre as estruturas societárias, 
amplamente favorável ao controlador. [...] De outro lado, afasta 
completamente as decisões da diretoria, que passa a ser mera gerência 
executiva das decisões do controlador.133 

 

 Como visto, todos os administradores estão vinculados a uma série de deveres e 

responsabilidades – entre eles, a obrigação de atuar de modo independente, nos moldes do art. 

154, §1º da LSA. No entanto, e na melhor doutrina de GUERREIRO, é preciso avaliar-se que, 

apesar dos mecanismos formais estipulados pela LSA para conter o exercício do poder de 

controle, a realidade demonstra seu exercício por meio dos membros da administração:  

 
O legislador brasileiro, de certa forma, trai sua própria convicção acerca do 
modelo administrativo da sociedade anônima como sistema de poder. Se é 
certo, de um lado, que os administradores devem ser independentes, no 
interesse da companhia (art. 154, caput, da Lei nº 6.404), não é menos certo, 
de outro lado, que o ordenamento societário alude como já dissemos, ao uso 
efetivo do poder de controle para “dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia. [...] na medida em que a própria 
lei admite e até afirma tal possibilidade de dirigir/orientar por parte do 

                                                           
131 Não há nada de errado com o exercício, pelo controlador, do seu poder de controle. O exercício do poder de 
controle, porém, está sujeito à observância de uma série de deveres e responsabilidades. Nas palavras de 
COMPARATO: “Essa interpretação se coaduna com o fato de que, no nosso regime legal, a identificação do 
controlador é feita como pressuposto para a atribuição de um conjunto de deveres e responsabilidades, em 
função dos interesses dos demais acionistas, dos titulares de valores mobiliários emitidos pela companhia, dos 
empregados na empresa e do próprio interesse nacional (art. 117).” COMPARATO, Fábio Konder. Direito 
Empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 71.  
132 Neste sentido, ADAMEK, discorrendo acerca do papel do Conselho de Administração na estrutura orgânica 
da companhia, ensina que “[...] na medida em que o órgão é dominado pela maioria, é possível afirmar que se 
trata, realmente, de instância societária de consolidação do poder do controlador.” ADAMEK, Marcelo Vieira 
von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A (e as Ações Correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 21.  
133 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Conselho de Administração na Sociedade Anônima. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 1999, n. 2.3, p. 37. 
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acionista controlador, resulta claro que, por trás da administração 
profissional ou burocrática, atua a eminência parda dos titulares do poder 
acionário. Essa possibilidade confirma que, pelo menos do ponto de vista da 
análise sociológica, a estrutura burocrática da administração social pode ser 
levada a atender não o interesse da companhia, como em princípio quer a lei, 
mas a funcionar precisamente como o meio pelo qual se dá guarida aos 
interesses do acionista controlador, num típico esquema de dominação no 
sentido weberiano.134 (Grifei). 

 
O próprio surgimento dos regulamentos de governança corporativa sugere que as 

diretrizes gerais elencadas pela LSA não são suficientes para alcançar o nível de governança 

desejado pelo mercado.  

 No âmbito do Conselho de Administração, duas das maiores preocupações se referem 

à (i) atuação dos Conselheiros em prol de seus interesses próprio, em prejuízo dos acionistas e 

(ii) atuação dos Conselheiros em prol dos interesses de quem os tenha eleito – principalmente 

o controlador – em prejuízo dos demais acionistas. 

 Sendo assim, falar de Conselheiro Independente é falar de proteção a abusos do 

controlador (e dos membros do Conselho de Administração que atuem como seus 

mandatários). Decorre, por fim, que não há que se falar em instrumento de governança para 

proteção do controlador, quando a atuação é informada à satisfação do próprio controlador.  

CONCLUSÃO 

 

O tema dos Conselheiros Independentes, pela sua natureza, tangencia diversas outras 

questões. A partir da análise de algumas delas, conforme abordadas pelo presente trabalho, 

buscou-se levantar alguns questionamentos quanto à real eficiência do instituto. 

Ao que parece, a atuação independente pelos Conselheiros Independentes reflete mais 

um utópico dever-ser do que uma realidade nas companhias brasileiras. 

Lentamente, começam a surgir cada vez mais estudos desconstruindo a ideia de que a 

inserção de Conselheiros Independentes nos Conselhos de Administração é mecanismo 

adequado de governança corporativa. GUTIÉRREZ e SÁEZ apontam que: 

                                                           
134 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sociedade Anônima: Poder e Dominação. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, nº 53, pp. 75-76, jan./mar. 1984. 
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[…] we have shown the inefficiencies of the institution of independent 
directors, especially in jurisdictions with ownership concentration, in spite 
of its success amongst legislators. In our view, if we continue taking for  
granted the desirability of independent directors as the best mechanism to 
solve agency problems in corporations, it may bring more costs than 
benefits.135 

 

Na mesma linha, coloca-se em questão a adequação de algumas das atualizações 

propostas pela BM&F-Bovespa. Sob uma análise mais profunda, aumentar o número de 

Conselheiros Independentes nos Conselhos de Administração pode não ser adequado à 

proteção dos direitos dos acionistas minoritários.  

Ao que parece, a BM&F-Bovespa concentrou sua preocupação em questão 

quantitativa, e não qualitativa. Medidas que poderiam ser tomada para melhorar o 

desempenho da atuação dos Conselheiros Independentes não foram abordadas pelo edital de 

atualização, e deram lugar à presunção – ao que parece, precipitada – de que aumentar sua 

presença nos Conselhos de Administração das Companhias brasileiras seria suficiente para 

alinhar as práticas de governança com o padrão internacional. 

Como visto, este estudo não busca criticar exaustivamente o instituto e os 

regulamentos atualmente em vigor, tampouco apontar outros meios mais adequados que o 

substituam. O objetivo restringiu-se a trazer maiores elementos de questionamento capazes de 

fomentar o debate acerca do instituto. 

 Em última análise, denuncia-se a necessidade de que os reguladores do mercado 

abordem o instituto dos Conselheiros Independentes não apenas sob o ponto de vista teórico, 

mas também empírico, e enfrentem a incômoda questão: até que ponto a figura do 

Conselheiro Independente nas companhias brasileiras não se revela uma verdadeira norma de 

frustração?

                                                           
135 GUTIÉRREZ, María; SÁEZ, Maribel. Deconstructing Independent Directors, Journal of Corporate Law 
Studies, 2013, pp. 63-94. Disponível em <http://dx.doi.org/10.5235/14735970.13.1.63>. Acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
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ANEXO I 

Resultado Consolidado do Questionário da Consulta Pública da CVM 

 

 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Assinale a alternativa que identifica seu perfil como respondente desta consulta pública: 

Answer Options Response Percent 
Response 

Count 

Companhia aberta listada no Segmento Básico 7,7% 11 
Companhia aberta listada em um dos Segmentos Especiais 21,0% 30 
Investidor de varejo 9,8% 14 
Investidor qualificado 8,4% 12 
Investidor profissional 16,8% 24 
Intermediário – Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários 4,2% 6 
Intermediário – Bancos de Investimento: advisor 1,4% 2 
Intermediário – Bancos de Investimento: research ou sell side 0,0% 0 
Escritório de Advocacia 4,2% 6 
Acadêmico/pesquisador 11,9% 17 
Consultor 9,8% 14 
Imprensa / Jornalista 0,7% 1 
Entidade/Associação de mercado 4,2% 6 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera que o Novo Mercado necessita urgentemente de atualização para o alinhamento com as 
melhores práticas de governança corporativa internacionais? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Sim 63,6% 91 
Não 22,4% 32 
Não tenho opinião formada a respeito 14,0% 20 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante a criação de regras distintas para companhias com controle definido ou 
com capital disperso? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Sim 73,4% 105 
Não 18,9% 27 
Não tenho opinião formada a respeito 7,7% 11 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante que os segmentos especiais prevejam regras distintas para itens da mesma 
natureza (e.g. percentuais de conselheiros independentes distintos, percentuais de free-float distintos, 
etc), apresentando-se como segmentos escalonados em relação às melhores práticas de governança 
corporativa? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Sim 67,1% 96 
Não 21,7% 31 
Não tenho opinião formada a respeito 11,2% 16 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Considerando que a obrigatoriedade de manutenção de um percentual mínimo de ações em circulação 
(free float), de 25%, visa a proporcionar condições mínimas para o exercício de direitos pelos acionistas 
não controladores e a propiciar nível mínimo de liquidez para as ações, qual das alternativas a seguir 
melhor reflete sua opinião? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

A regra atual dos segmentos especiais de governança é adequada, bem 
como o percentual de 25% exigido. 

42,7% 61 

A regra atual dos segmentos especiais é adequada, mas o percentual mínimo 
de ações em circulação poderia ser maior. 

16,1% 23 

A regra atual dos segmentos especiais é adequada, mas o percentual mínimo 
de ações em circulação poderia ser menor. 

2,8% 4 

A regra atual dos segmentos especiais não é adequada. Deveria haver outro 
tipo de critério para ações em circulação ou combinação de critérios, como, 
por exemplo, número de acionistas, volume financeiro das ações em 
circulação, volume médio negociado. 

27,3% 39 

Não tenho opinião formada a respeito. 11,2% 16 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Considerando os objetivos da obrigatoriedade de manutenção de um percentual mínimo de ações em 
circulação, você considera a forma de cálculo do referido percentual adequada para companhias cujo 
capital social seja composto por ações ordinárias e preferenciais? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

A atual definição de ações em circulação é adequada, pois considera todas 
as ações representativas do capital social da companhia. 

32,2% 46 

Considerando que há companhias que, tendo o capital social formado por 
ações ordinárias e preferenciais, só admitem uma dessas espécies à 
negociação, a atual definição de ações em circulação é inadequada, pois, 
considera ações em circulação todas as ações do capital social, inclusive 
as não admitidas à negociação. 

46,2% 66 

Não tenho opinião formada a respeito. 21,7% 31 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Caso tenha considerado a atual definição de ações em circulação inadequada, qual seria a alteração 
mais indicada? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

A atual definição de ações em circulação deveria considerar somente a 
espécie ou classe de ações admitida à negociação pela companhia listada. 

44,4% 63 

A atual definição de ações em circulação deveria considerar somente a 
espécie ou classe de ação em circulação admitida à negociação se e somente 
se as demais espécies ou classes de ações não tivessem sido admitidas à 
negociação em razão de restrição legal ou regulamentar. 

26,1% 37 

Outra: 29,6% 42 
answered question 142 

 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Quais medidas você considera mais efetivas para aprimorar a composição do conselho de 
administração das companhias listadas? É possível selecionar mais de uma opção. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Adotar e divulgar política clara, com critérios objetivos e perfil esperado 
dos membros, para indicação de conselheiros e administradores. 

64,3% 92 

Adotar um Comitê de Indicação. 33,6% 48 

Não tenho opinião formada a respeito. 11,2% 16 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Quanto à importância de membros independentes no conselho de administração, destaque abaixo a 
opção que melhor reflete sua opinião: 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Não creio que a presença de membros independentes seja um elemento 
essencial ao bom funcionamento do conselho de administração. 

8,6% 12 

Sim, é importante a presença de conselheiros independentes no órgão e 
considero o percentual exigido nos regulamentos do Novo Mercado e Nível 
2, de 20%, adequado. 

35,3% 49 

Sim, é importante a presença de conselheiros independentes no órgão e o 
percentual exigido inclusive deveria ser superior a 20%.  

46,8% 65 

Não tenho opinião formada a respeito. 9,4% 13 

answered question 139 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Ainda em relação à discussão sobre a importância de membros independentes no conselho de 
administração, tendo em vista as estruturas acionárias distintas das companhias (exemplo: companhia 
com controle definido vs. companhia com capital disperso), assinale a afirmação que melhor reflete sua 
opinião: 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

O percentual exigido de membros independentes no conselho de 
administração deve ser o mesmo para todas as companhias, 
independentemente da estrutura de controle. 

50,3% 72 

O percentual de membros independentes no conselho de administração 
deveria ser diferente para companhias com controlador definido e para 
companhias sem controlador definido:   

34,3% 49 

Não tenho opinião formada a respeito. 15,4% 22 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Quanto à atual definição de conselheiro independente constante dos Regulamentos dos Segmentos 
Especiais, assinale a alternativa que melhor reflete sua opinião: 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Concordo com a atual definição, pois é abrangente e objetiva. 43,4% 62 

Não concordo com a atual definição, pois não abrange determinadas 
situações em que a independência pode ser questionada. Indique sugestões 
de melhorias na definição no campo comentários. 

23,8% 34 

Não concordo com a atual definição, que adota um rol taxativo de situações 
em que um conselheiro deixa de ser considerado independente. Defendo um 
rol exemplificativo de critérios de independência. 

19,6% 28 

Não tenho opinião formada a respeito. 13,3% 19 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Atualmente, o próprio conselheiro é responsável por declarar sua independência, registrando-a na ata 
da assembleia geral que o elegeu. Você concorda com essa atribuição de responsabilidade? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Concordo com a atribuição de responsabilidade ao membro do conselho de 
administração em declarar sua independência. 

38,5% 55 

Não concordo. A avaliação da independência deveria ser feita pelo conselho 
de administração. 

32,9% 47 

Não tenho opinião formada a respeito. 5,6% 8 

Não concordo. Acredito que haja outro mecanismo mais eficiente para a 
avaliação da independência.  

23,1% 33 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante estabelecer um processo formal de avaliação do conselho de administração? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Sim. 76,9% 110 
Não. 14,0% 20 
Não tenho opinião formada a respeito. 9,1% 13 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Na sua opinião, o processo formal de avaliação do conselho de administração deve ser objeto de 
obrigação dos segmentos especiais de governança corporativa da BM&FBOVESPA? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Sim. 67,8% 97 
Não. 23,1% 33 
Não tenho opinião formada a respeito. 9,1% 13 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Caso tenha concordado com a importância de um “processo formal de avaliação do conselho de 
administração”, você gostaria de sugerir algum modelo específico de avaliação? 

Answer Options Response Count 

  47 
answered question 47 

 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante estabelecer sessões periódicas de treinamento dos membros do conselho de 
administração? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Sim. 60,1% 86 
Não. 23,8% 34 
Não tenho opinião formada a respeito. 16,1% 23 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Na sua opinião, o treinamento dos membros do conselho de administração deve ser objeto de obrigação 
dos segmentos especiais de governança corporativa da BM&FBOVESPA? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 41,3% 59 
Não. 42,7% 61 
Não tenho opinião formada a respeito. 16,1% 23 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Caso tenha concordado com a importância da realização de “sessões periódicas de treinamento aos 
membros do conselho de administração”, qual a periodicidade adequada para o referido treinamento? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Semestral 27,2% 25 
Anual 41,3% 38 
Bienal 8,7% 8 
Outro: 22,8% 21 

answered question 92 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Caso tenha concordado com a importância da realização de “sessões periódicas de treinamento ao 
conselho de administração”, você gostaria de sugerir algum modelo ou conteúdo mínimo para 
treinamento? 

Answer Options Response Count 

  45 
answered question 45 

 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Em sua opinião, quais comitês de assessoramento ao conselho de administração as companhias com as 
melhores práticas de governança corporativa deveriam ter? É possível selecionar mais de uma opção. 

Answer Options Response Percent Response Count 

Comitê de Auditoria 78,3% 112 
Comitê de Indicação 29,4% 42 
Comitê de Remuneração 59,4% 85 
Comitê de Estratégia 33,6% 48 
Comitê Financeiro 35,7% 51 
Comitê de Governança Corporativa 51,0% 73 
Comitê de Transações com Partes Relacionadas 42,0% 60 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Em sua opinião, o que reflete a melhor prática de governança corporativa: 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

A previsão de um Conselho Fiscal permanente. 16,4% 23 

A instalação de um Comitê de Auditoria. 25,0% 35 

A adaptação do Conselho Fiscal para exercício das funções que tipicamente 
são atribuídas ao Comitê de Auditoria. 

14,3% 20 

A previsão de um Conselho Fiscal permanente e de um Comitê de Auditoria. 30,0% 42 

Não tenho opinião formada a respeito. 14,3% 20 

answered question 140 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera essencial que o Comitê de Auditoria seja estatuário? 

Answer Options 
Response 
Percent Response Count 

Sim. 53,1% 76 
Não. 30,8% 44 
Não tenho opinião formada a respeito. 16,1% 23 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Na sua opinião, a atual estrutura de Controles Internos das companhias abertas pode ser reforçada 
através de exigências nos segmentos especiais de governança corporativa da BM&FBOVESPA? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 68,6% 96 
Não. 14,3% 20 
Não tenho opinião formada a respeito. 17,1% 24 

answered question 140 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Indique o grau de relevância das medidas constantes dos itens abaixo no que se refere às melhores 
práticas de controles internos, em uma escala de 1 a 6, sendo 1 o mais importante”. 

Answer Options 1 2 3 4 5 6 
Rating 

Average 
Response 

Count 

Instalação de área de Compliance e 
Riscos 30 23 21 11 11 9 2,78 105 

Instalação de Auditoria Interna 24 43 11 7 12 11 2,75 108 
Instalação de Comitê de Auditoria 
Estatutário 

29 12 30 16 8 15 3,06 110 

Instalação de canal de denúncias 11 10 20 32 22 14 3,79 109 
Divulgação de Política de Gestão de 
Riscos 

6 12 18 28 26 21 4,07 111 

Aprimoramento do Código de 
Conduta ou Integridade 

13 10 11 15 29 38 4,30 116 

answered question 118 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

A respeito do “aprimoramento do Código de Conduta ou Integridade” na questão anterior, que itens 
deveriam constar como conteúdo mínimo obrigatório? É possível selecionar mais de uma opção. 

Answer Options Response 
Percent 

Response 
Count 

Princípios, valores e missão da companhia 61,5% 88 
Regras objetivas 66,4% 95 
Canal de denúncias 71,3% 102 
Mecanismos de proteção contra retaliação a denunciante de boa-fé 57,3% 82 
Sigilo das denúncias 69,2% 99 
Sanções aplicáveis no caso de violação das regras do Código 60,8% 87 
Instâncias responsáveis pela atualização do Código 37,1% 53 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

A respeito da “instalação de canal de denúncia” na questão anterior, que características seriam 
essenciais para esse canal? É possível selecionar mais de uma opção. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

O canal deveria ser externo e independente. 44,8% 64 
O canal deveria reportar para um órgão independente da companhia. 46,9% 67 
Não tenho opinião formada a respeito. 16,8% 24 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante que o Código de Conduta estabeleça critérios, inclusive socioambientais, 
para a seleção e contratação de fornecedores? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Sim. 69,2% 99 
Não. 21,7% 31 
Não tenho opinião formada a respeito. 9,1% 13 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Em relação aos potenciais avanços ao tratamento de transações com partes relacionadas, quais dos 
itens abaixo representam as medidas mais eficazes em sua opinião? É possível selecionar mais de uma 
opção. 

Answer Options Response Percent Response Count 

Análise/fiscalização/aprovação por órgão específico – Quais 
características você destacaria para este órgão? Responda no 
campo comentários. 

46,2% 66 

Divulgação de política específica determinando as condições 
e parâmetros para realização destas transações. 

67,1% 96 

Não tenho opinião formada a respeito. 15,4% 22 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante que a divulgação de uma Política de Sustentabilidade conste como 
obrigação dos regulamentos dos segmentos especiais de governança corporativa? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 54,5% 78 
Não. 37,8% 54 
Não tenho opinião formada a respeito. 7,7% 11 

answered question 143 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante que a divulgação de informações ESG (Environmental, Social and 
Governance) em um padrão internacionalmente aceito conste como obrigação dos Regulamentos dos 
Segmentos Especiais? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 55,2% 79 
Não. 36,4% 52 
Não tenho opinião formada a respeito. 8,4% 12 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Caso tenha assinalado “Sim” na questão anterior, qual melhor instrumento de divulgação para atender 
a este objetivo? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Global Reporting Initiative (GRI) 27,9% 29 
Relato Integrado (IIRC) 6,7% 7 
Combinação de ambos 29,8% 31 
Não tenho opinião formada a respeito 29,8% 31 
Outros: 5,8% 6 

answered question 104 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera importante que as informações sejam auditadas ou revisadas por entidade 
independente? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 60,1% 86 
Não. 24,5% 35 
Não tenho opinião formada a respeito. 15,4% 22 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Há itens que considere relevantes para promover a simplificação das regras dos segmentos especiais de 
governança corporativa? 

Answer Options Response Count 

  38 
answered question 38 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera que as regras aplicáveis à saída dos segmentos especiais de governança corporativa 
(deslistagem) – aprovação em assembleia geral e realização de oferta pública para aquisição de ações 
pertencentes aos demais acionistas da companhia pelo valor econômico – são adequadas? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 49,7% 71 
Não. 28,7% 41 
Não tenho opinião formada a respeito. 21,7% 31 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você considera que solução de conflitos por meio de arbitragem, da forma como atualmente proposta 
para o Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2 é adequada? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim. 54,5% 78 
Não. 19,6% 28 
Não tenho opinião formada a respeito. 25,9% 37 

answered question 143 
 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você gostaria de fazer sugestões relacionadas aos temas abordados nesta consulta, ao processo de 
evolução dos segmentos especiais e ao contexto no qual o referido processo deve ocorrer? 

Answer Options Response Count 

  41 
answered question 41 

 

Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você gostaria de sugerir temas para discussão que não foram abordados neste questionário? 

Answer Options Response Count 

  46 
answered question 46 
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Consulta Pública: Governança Corporativa 

Você gostaria de sugerir temas para discussão que não foram abordados neste questionário? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Sim, em relação a todas as regras 20,3% 29 
Sim, em relação a apenas algumas regras 9,8% 14 
Não 49,7% 71 
Não tenho opinião formada a respeito 20,3% 29 

answered question 143 
 

 

*  *  * 


