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RESUMO 

 

As sociedades anônimas são caracterizadas por uma complexa interação entre diversos agentes 

(e.g., acionistas, controladores e não controladores, administradores e stakeholders). O modelo 

de remuneração e o regime de deveres e responsabilidades dos administradores constituem 

fatores relevantes para o alinhamento ou não dos interesses desses agentes e da própria 

companhia, e devem não somente ser capazes de promover o alinhamento de interesses, como 

também de atrair bons profissionais e possibilitar o adequado exercício das funções de 

administrador de sociedades empresárias. Este Trabalho de Conclusão de Curso analisou os 

diferentes modelos de remuneração dos administradores de sociedades anônimas à luz dos 

incentivos criados e da estrutura de interesses das sociedades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Societário. Mercado de Capitais. Sociedades Anônimas. Estrutura 

de Interesses. Remuneração dos Administradores. Problemas de Agência. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Corporations are characterized by a complex interaction between its various agents (e.g., 

controlling and non-controlling shareholders, managers and stakeholders). The executive 

compensation design and the rules regarding the many duties and responsibilities of the 

managers are relevant factors for the alignment or not of the interests of these agents and the 

corporation itself, and should not only be able to promote the alignment of interests, but also to 

attract good professionals and enable the proper exercise of the companies’ management 

functions. This final project has analyzed the different models of executive compensation from 

corporations in relation to the existing incentives and the corporate interests’ structure. 

 

KEYWORDS: Corporate Law. Capital Markets. Corporation. Interests Structure. Executive 

Compensation. Agency Problems.  
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As sociedades anônimas constituem forma de organização empresarial em que há 

reunião de capitais de investidores para a exploração de determinada atividade empresarial, sem 

que os investidores assumam responsabilidades ilimitadas e sem que, em muitos casos, 

interfiram na gestão da atividade empresarial. Sendo assim, em geral, a condução efetiva do 

negócio fica a cargo do acionista controlador ou bloco de controle e, mais diretamente, dos 

administradores1. 

 

Nesse sentido, as sociedades anônimas são caracterizadas por uma complexa 

interação entre diversos agentes (e.g., acionistas, controladores e não controladores2, 

administradores e stakeholders3). Na perspectiva econômica, a partir de artigo seminal de 

Jensen e Meckling4, a relação entre os acionistas e os administradores passou a ser identificada 

como uma relação de agência em que o agente (representante) é contratado para realizar em 

nome e em favor do principal (representado) um serviço (administração).  

 

Nesse contexto, o modelo de remuneração e o regime de deveres e 

responsabilidades dos administradores devem não somente ser capazes de promover o 

alinhamento de interesses dos referidos agentes, como também de atrair bons profissionais e 

possibilitar o adequado exercício das funções de administrador de sociedades empresárias. 

 
1 Essa delegação da condução do negócio aos administradores tende a ser eficiente, uma vez que permite que a 

administração da sociedade seja exercida por executivos profissionais, que possuem maior capacidade e expertise 

para exercê-la, reduzindo os custos de transação, e que permite aos acionistas investidores o emprego mais 

eficiente de seus tempos em outras atividades. 
2 Para um estudo sobre o controle nas sociedades anônimas, ver: COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de 

Controle na Sociedade Anônima. 6ª Edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
3 O termo em língua inglesa “stakeholders” pode ser entendido como uma representação de todos aqueles agentes 

externos que possuem algum tipo de interesse na sociedade, como empregados, fornecedores e clientes. No 

entanto, não há um conceito único de stakeholders. Nesse sentido, Jairo Saddi explica que: “Stakeholders é de 

difícil transposição, mas pode ser resumido ao ponto de vista do agente que pode potencialmente afetar a firma. 

Ou seja, assim como o acionista – que também é um stakeholder -, há outros atores que têm o potencial, os meios 

ou até mesmo os obstáculos, para influenciar os objetivos corporativos” (SADDI, Jairo. “Conflito de interesse no 

Mercado de Capitais”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Sociedade 

anônima: 30 anos da lei 6.404/76, pp. 344-376. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 347). 
4 Nesse sentido, ver: JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976. Disponível em:<https://www-

sciencedirect-com.proxy3.library.mcgill.ca/science/article/pii/0304405X7690026X>.Acesso em: 30.11.2019. 
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A dissociação entre propriedade acionária e controle societário da companhia5 tem 

se aprofundado, especialmente no contexto das sociedades anônimas de grande porte, com o 

gradual desinvestimento dos investidores particulares de forma direta para migração de seus 

recursos para fundos e sociedades de investimentos e fundos de pensão, que passam a figurar 

como acionistas institucionais com relevantes participações no capital social das sociedades. 

 

Apesar da crise econômica enfrentada nos últimos anos que freou o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, recentemente, verifica-se (i) um maior 

número de investidores que passaram a alocar parcela de seus patrimônios em ações de 

companhias abertas brasileiras6, (ii) um aumento do número de companhias que passaram a 

acessar o mercado de capitais como uma via eficiente de financiar seus projetos7 e (iii) o 

consequente aumento no volume de recursos movimentados no mercado8.  

 

Nesse sentido, embora o cenário de dispersão da propriedade acionária ainda não 

seja uma realidade brasileira (e talvez sequer venha a ser em algum momento), o panorama de 

marcante concentração da propriedade acionária tem sido mitigado9. 

 

 
5 A dissociação entre propriedade e controle da companhia constituiu fenômeno destacado por Berle e Means ainda 

no início do Século XX no Estados Unidos da América. Nesse sentido, ver: BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner 

C. The Modern Corporation and Private Property. New Brunswick: Transaction Puyblishers, 1991. 
6 Sem qualquer pretensão de estabelecer relação de causalidade ou projeções, ressalta-se que a recente redução da 

Taxa Básica de Juros (Selic) é um fenômeno que desincentiva a alocação de recursos em investimentos de baixo 

risco (e.g., Poupança, Certificados de Depósitos Bancários e Tesouro Selic) e estimula a alocação de recursos em 

investimentos menos conservadores (e.g., ações). 
7 Recentemente, a Vivara Participações S.A. realizou a Oferta Pública Inicial de Ações (Initial Public Offer - IPO). 

Nesse sentido, ver: “Vivara realiza IPO na B3” <http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/vivara.htm>. Acesso em: 

30.11.2019. 
8 A tendência é que esse aumento no volume de recursos no mercado de capitais continue no curto prazo, conforme 

destaca o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesse sentido, ver: COTIAS, Adriana. “Bolsa segue como 

principal indicação”. Valor Econômico. São Paulo, 29 de novembro de 2019. Disponível em: 

<https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/11/29/bolsa-segue-como-principal-indicacao.ghtml>. Acesso em: 

30.11.2019. 
9 Sobre as alterações na estrutura de propriedade acionária no Brasil, ver: GORGA, Erica. Changing the 

Paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards Dispersed Ownership: Evidence from Brazil 

and Consequences for Emerging. 3rd Annual Conference on Empirical Legal Studies Papers, 2008, pp. 439-554. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1121037>. Acesso em: 30.11.2019; MUNHOZ, Eduardo Secchi. 

“Desafios do Direito Societário na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído 

e Concentrado”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito 

Societário – Desafios Atuais, pp. 119-155. São Paulo: Quartier Latin, 2009; e NASCIMENTO, João Pedro 

Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. 2ª Edição. Revista, Ampliada e 

Atualizada. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 57-60. 

 

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/vivara.htm
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A dispersão da propriedade acionária tem vários efeitos positivos, sendo a maior 

liquidez dos valores mobiliários de emissão da companhia um dos principais. No entanto, a a 

estrutura de capital pulverizado também distancia os acionistas investidores dos centros 

decisórios da sociedade, reduzindo a capacidade de monitoramento pela assimetria de 

informação10 e os incentivos para que cada investidores individualmente fiscalize as atividades 

dos administradores, seja por comportamento carona11, na medida em que os custos são 

suportados pelo investidor que fiscaliza e os benefícios das ações fiscalizatórias são auferidos 

por todos os acionistas, seja pelo baixo valor esperado, dado que a participação acionária de 

cada acionista individualmente considerado é reduzida12-13.  

 

Nesse sentido, gradualmente, o investidor particular tem se afastado ainda mais da 

gestão da atividade empresarial, que passa a cada vez mais se concentrar nos controladores e, 

mais diretamente, nos administradores, depositários da confiança dos acionistas investidores.  

Verifica-se uma tendência ao abuso de poder dos administradores em sociedades com capital 

disperso e ao abuso de poder dos controladores em sociedades com capital concentrado14-15, 

sendo a remuneração paga aos administradores terreno fértil para tais abusos. 

 
10 Situações de decisões de agentes e transações em que uma parte tem as informações relevantes para a tomada 

de decisão mais ou melhor que a outra (i.e., um desequilíbrio de informações entre as partes envolvidas numa 

transação). Nesse sentido, ver: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos 

Sander, Francisco Araújo da Costa. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 63. 
11 Agentes que se valem de determinado bem ou serviço sem arcar com os custos de produção, de modo que se 

beneficiam do pagamento de outrem sem qualquer custo para si mesmos. Nesse sentido, ver: COOTER, Robert; 

ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo da Costa. 5ª Edição. 

Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 63. 
12 Nesse sentido, tratando sobre a lógica perversa das ações coletivas (como as ações de fiscalização), ver: OLSON, 

Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, 

1965. 
13 Por outro lado, a presença de fundos de private equity e outros investidores institucionais no quadro societário 

das companhias tende a aumentar o monitoramento sobre as atividades da administração e reduzir a influência dos 

administradores sobre a definição da sua própria remuneração. Nesse sentido, ver: BEBCHUK, Lucian A; FRIED, 

Jesse M. Executive Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspectives, v. 17, 2003, pp. 

71-92. Disponível em: <http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/2003.Bebchuk-

Fried.Executive.Compensation.pdf>. Acesso em: 30.11.2019, p. 7. 
14 Nesse sentido, ver: COFFEE, John. A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. and Europe Differ. 

Columbia Law and Economics Working Paper, n. 274, 2005. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=694581.>. Acesso em: 30.11.2019. 
15 Estudo empírico objeto de dissertação de mestrado da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação 

Getulio Vargas do Rio de Janeiro – EPGE se debruçou sobre dados das companhias abertas brasileiras e 

demonstrou a existência de uma relação direta entre a dispersão da propriedade acionária e o aumento da 

remuneração dos administradores das companhias. Nesse sentido, ver: PINTO, Marcos Barbosa. Relação entre 

Dispersão Acionária e Remuneração dos Administradores de Companhias Abertas Brasileiras. Dissertação 

(mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Pós-Graduação em Economia – EPGE. Orientador: Ricardo 

Pereira Câmara Leal. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=694581.
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A preocupação com o estudo da remuneração dos administradores não é de hoje. A 

relevância da remuneração dos administradores foi reconhecida pela Exposição de Motivos da 

Lei nº 6.404/76: 

 

 
No que toca à remuneração dos administradores - ponto de relevo, pois há que 

conciliar-se o interesse em mobilizar o bom técnico, que exige remuneração 

adequada, com o objetivo de evitar notórios abusos de acionistas majoritários, 

que se elegem para se atribuírem honorários sem proporção com os serviços 

prestados, e que equivalem à distribuição de lucros - o Projeto (no art. 153) 

fixa alguns parâmetros que permitem à minoria prejudicada, ou à autoridade 

judicial que conhecer do caso, formar juízo sobre a existência ou não de 

abusos da maioria. São normas que, pela variedade das situações a que 

deverão aplicar-se, somente podem ser enunciadas com grau de generalidade 

que as aproximam de meros padrões de referência para avaliação dos casos 

concretos. (grifo nosso)16 

 

 

A Instrução CVM 480/2009 estabelece uma rígida política de divulgação de 

informações com relação à remuneração dos administradores17, que produz efeitos tanto para a 

companhia (e.g., adoção de boas práticas de governança corporativa e desenho de adequados 

modelos de remuneração) quanto para os investidores (e.g., conhecimento das estruturas e 

métricas de remuneração de administradores adotadas pelas companhias e do montante total 

gasto pelas companhias com seus administradores), funcionando como verdadeiro mecanismo 

mitigador de assimetria de informação e estimulador da fiscalização dos administradores18.  

 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8929/Microsoft%20Word%20-

%20Dissertacao%20-%20P%C3%B3s%20Banca%20-%2016122011.pdf>. Acesso em: 30.11.2019. 
16 BRASIL. Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos nº 196, de 24 de Junho de 1976. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf>. Acesso em: 

30.11.2019, p. 19. 
17 A elaboração da Instrução CVM 480/09 provocou reações dos agentes do mercado, sendo relevante na medida 

em que envolve a ponderação entre argumentos da perspectiva do Direito Privado dos administradores e 

argumentos de ordem econômica e interesse público.As discussões acerca do tema resultaram no Processo 

2010.51.01.02888-5, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, movido pelo IBEF-RJ em face da 

CVM. O IBEF-RJ questiona a legalidade e constitucionalidade da norma da CVM que obriga as companhias 

abertas a divulgar detalhadamente o valor das remunerações pagas a seus administradores (Subitem 13.11 do 

Anexo 24), tendo sido apresentados no âmbito do Processo pareceres dos Professores Luís Roberto Barroso e 

Nelson Eizirik, elaborado a partir de solicitação do IBEF-RJ.Atualmente, em decorrência de decisão do TRF-2 e 

do Ofício-Circular CVM/SEP 06/2019, todas as companhias abertas registradas na Categoria A estão obrigadas a 

divulgar as informações do Item 13.11 do Anexo 4 da Instrução CVM 480/2009, notadamente a remuneração 

mínima, média e máxima do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal. 
18 Considerando os diversos custos usualmente relacionados aos problemas de agência, especialmente os custos de 

monitoramento, este TCC analisará também os impactos da divulgação de informações sobre remuneração dos 

administradores e outras medidas regulatórias que visam a criar incentivos ao monitoramento dos administradores 

pelos acionistas e promover acesso à informação pelos agentes interessados. 
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O desenvolvimento do mercado levou à formação de uma imprensa especializada, 

que ampliou o acesso à informação e, consequentemente, os debates e o nível de exigência dos 

agentes do mercado. Em um contexto de crescente preocupação com governança corporativa e 

problemas de agência verificados no âmbito das sociedades anônimas, o estudo do tema da 

remuneração dos administradores torna-se ainda mais relevante.  

 

Na medida em que os problemas de agência na relação entre acionistas e 

administradores são potencializados em companhias com dispersão da propriedade acionária, 

o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e a possibilidade de aproximação de um 

mercado com maior dispersão da propriedade acionária também ressaltam a relevância do 

estudo do tema, ainda que o cenário de efetiva dispersão da propriedade acionária sequer venha 

a ser a realidade em algum momento. 

 

Em vista do contexto apresentado, este Trabalho de Conclusão de Curso (“TCC”) 

pretende analisar os diferentes modelos de remuneração dos administradores de sociedades 

anônimas à luz dos incentivos criados e da estrutura de interesses. 

 

O trabalho possui como objetivos específicos: (i) analisar os incentivos criados 

pelos modelos de remuneração e pela legislação e regulação aplicáveis, de forma a verificar a 

adequação com relação ao objetivo de alinhamento dos interesses entre os acionistas e os 

administradores e a companhia, e (ii) apresentar o desenho de um modelo de remuneração dos 

administradores não somente como uma forma de enfrentar os problemas de agência, mas 

também como parte dos próprios problemas de agência19. 

 

Ainda que algumas análises e conclusões deste TCC possam ser aplicáveis em 

alguma medida a companhias fechadas e até mesmo a outros tipos de sociedades empresárias, 

 
19 Conforme destacam Bebchuk e Fried, há duas formas diferentes de abordar a relação entre os problemas de 

agência verificados no âmbito das sociedades anônimas e a remuneração dos administradores: (i) aquela que 

entende o modelo de remuneração dos administradores como uma potencial solução ao menos parcial dos 

problemas de agência (optimal contracting approach) e (ii) aquela que entende o modelo de remuneração dos 

administradores não somente como uma potencial solução mas também como parte dos próprios problemas de 

agência (managerial power approach). Nesse sentido, ver: BEBCHUK, Lucian A; FRIED, Jesse M. Executive 

Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspectives, v. 17, 2003, pp. 71-92. Disponível 

em: <http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/2003.Bebchuk-

Fried.Executive.Compensation.pdf>. Acesso em: 30.11.2019, p. 72. 
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utilizaremos nesta monografia as companhias abertas com referencial, dado que, em geral, há 

maior chance de haver um desalinhamento de interesses entre acionistas e administradores.  

 

Sem qualquer pretensão de ser um estudo de Direito Comparado ou de análise da 

disciplina legal e regulamentar da remuneração dos administradores no Estado Unidos da 

América, país exportador de modelos e estruturas de remuneração dos administradores, este 

TCC pretende se apoiar na discussão teórica dos possíveis problemas e custos decorrentes da 

delegação da administração das sociedades anônimas e da dissociação entre propriedade 

acionária e controle societário promovidos na literatura estadunidense20. 

 

Por entender que a análise conjunta dos modelos de remuneração dos 

administradores e do regime de deveres e responsabilidades dos administradores é essencial 

para a adequada análise dos incentivos que orientam a atuação dos administradores e o 

alinhamento dos interesses dos agentes e dos interesses da companhia, pretendemos abordar 

brevemente, para fins de contraposição21, o regime de deveres e responsabilidades dos 

administradores das sociedades anônimas brasileiras. 

 

Para tanto, este TCC foi estruturado da seguinte forma: a seguir, na Seção 2, 

exporemos a estrutura da administração das sociedades anônimas, destacando as funções dos 

membros do Conselho de Administração e da Diretoria; na Seção 3, com função instrumental 

para as demais seções, abordaremos a estrutura de interesses das sociedades anônimas; na Seção 

4, analisaremos os problemas de agência nas sociedades anônimas e sua relação com a estrutura 

de interesses e a importância dos avanços da governança corporativa; na seção 5, analisaremos 

os modelos de remuneração dos administradores usualmente adotados e os incentivos que 

promovem; e, por fim, na Seção 6, apresentaremos nossas considerações finais sobre o tema.  

 
20 A riqueza da doutrina e da jurisprudência estadunidense em questões relacionadas à remuneração dos 

administradores de sociedades anônimas, especialmente a partir da perspectiva econômica dos incentivos 

promovidos pelos modelos de remuneração, poderia instigar uma imersão profunda e sem fim sobre os modelos e 

discussões travadas nos Estados Unidos da América. No entanto, essa não é a proposta deste TCC. Utilizaremos a 

experiência internacional naquilo que possa contribuir com a experiência pátria, sem buscar a importação de 

modelos característicos de sistemas estrangeiros sem levar em conta as características próprias do nosso sistema e 

sem a devida cautela quanto à compatibilidade destes instrumentos com o Brasil. 
21 Este Trabalho de Conclusão de Curso não tem qualquer pretensão de ser exaustivo quanto ao tema. Para uma 

análise sistemática e completa do regime dos deveres e responsabilidades dos administradores e as ações correlatas, 

ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações 

Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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 A ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

Conforme previsto na legislação societária, são órgãos obrigatórios das sociedades 

anônimas: (i) a Assembleia Geral (art. 121 da Lei nº 6.404/76), (ii) a Diretoria (art. 138 da Lei 

nº 6.404/76), e (iii) o Conselho Fiscal (art. 161 da Lei nº 6.404/76), embora o funcionamento 

do Conselho Fiscal não seja necessariamente permanente (art. 161, §2º, da Lei nº 6.404/76)22.  

 

Como se vê, o Conselho de Administração não constitui órgão obrigatório para 

todas as sociedades anônimas brasileiras, mas é obrigatório para as companhias abertas – objeto 

de estudo deste TCC –, para as companhias de capital autorizado e para as sociedades de 

economia mista (art. 138, §2º, da Lei nº 6.404/76). 

 

A estruturação dos órgãos que compõem a administração das sociedades anônimas 

resulta de uma opção legislativa. Respeitando as diferenças impostas pelas particularidades de 

cada legislação nacional, é possível identificar a existência de dois sistemas de estruturação da 

administração das sociedades anônimas: o monista e o dualista23. 

 

O sistema monista, tradicionalmente adotado na França, confere a administração 

das sociedades anônimas a apenas um órgão social (i.e., Diretoria), enquanto no sistema 

dualista, tradicionalmente adotado nos países de tradição romano-germânica, a administração 

das companhias é conferida a dois órgãos sociais (i.e., Diretoria e Conselho de 

Administração24)25. 

 

Nesse sentido, o sistema dualista segrega as atividades da administração da 

sociedade, de modo que as atividades de gestão e execução (administração interna) e 

representação (administração externa), de um lado, e as atividades de planejamento e 

supervisão, de outro, são atribuídas a órgãos sociais distintos. 

 
22 A exceção fica por conta da sociedade de economia mista, caso em que o funcionamento do Conselho Fiscal 

será sempre permanente (art. 240 da Lei nº 6.404/76). 
23 Nesse sentido, ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e 

as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. 
24 Na Alemanha, a Diretoria (Vorstand) e o Conselho de Supervisão (Aufsichtsrat). 
25 Nesse sentido, ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e 

as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 17-18. 
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No Brasil, durante a vigência do Decreto-Lei nº 2.627/40, adotava-se o sistema 

monista (i.e., a administração das sociedades anônimas era exercida apenas pela Diretoria), 

mas, com a entrada em vigor da Lei nº 6.404/76, passou-se a adotar o sistema dualista (i.e., 

além da Diretoria, a administração das sociedades anônimas passou a ser exercida também pelo 

Conselho de Administração)26. 

 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Na estrutura orgânica das sociedades anônimas, o Conselho de Administração está 

inserido entre a Assembleia Geral e a Diretoria e constitui órgão de deliberação colegiada (art. 

138, §1º, da Lei nº 6.404/76). O Conselho de Administração possui atribuições específicas 

conferidas pela legislação societária para deliberar27 sobre a administração da sociedade (art. 

142 da Lei nº 6.404/76), não tendo a legislação societária conferido qualquer competência 

individual aos membros do Conselho de Administração28.  

 

O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, três membros29, 

com mandatos com prazo não superior a três anos, facultada reeleição, que devem ser eleitos – 

e podem ser destituídos, a qualquer tempo – pela Assembleia Geral (art. 140 da Lei 6.404/76)30, 

sendo certo que o Conselho de Administração pode funcionar como mecanismo de 

consolidação de poder do acionista controlador.  

 

 
26 Ressalta-se, contudo, que existência dos dois órgãos de administração não é obrigatória para todas as sociedades 

anônimas brasileiras, uma vez que a legislação societária brasileira acertadamente facultou às companhias de 

menor porte a adoção ou não do sistema dualista. 
27 Em regra, por maioria simples, cf. art. 140, inciso IV, da Lei nº 6.404/76. 
28 Cumpre ressaltar, no entanto, que o exercício das funções conferidas pelo inciso III do artigo 142 da Lei nº 

6.404/76 deve ser realizado de forma individual pelos membros do Conselho de Administração, por decorrência 

lógica da natureza das funções de fiscalização. 
29 Diversas legislações societárias flexibilizam o requisito de número mínimo de membro do Conselho de 

Administração (e.g., Companies Act 2006, §154(1), do Reino Unido, e Delaware General Corporation Law, 

§141(b), do Estado estadunidense de Delaware), especialmente para o caso das companhias fechadas (e.g., GmbH-

Gesetz, §6º, aplicável às GmbHs alemãs). Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; 

KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; 

HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, pp. 

29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University Press, 2017, p. 12 (nota nº 44). 
30 Os membros do Conselho de Administração não podem delegar as suas atribuições a terceiros, conselheiros ou 

não, nem se fazer representar por advogados nas reuniões, embora possam fazer-se acompanhar de advogado. 

Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 55-56 
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O Conselho de Administração também pode ser utilizado como instrumento de 

abusos, especialmente por acionistas controladores em sociedades com elevada concentração 

da propriedade acionária e pelos próprios administradores em sociedade com elevada dispersão 

da propriedade acionária. 

 

Enquanto órgão de natureza colegiada, que pode ser dominado pela maioria, o 

Conselho de Administração concentra competências de orientação geral relacionadas à 

administração da sociedade anônima.  

 

Nesse sentido, o Conselho de Administração exerce atribuições que ordinariamente 

competiriam privativamente à Assembleia Geral (e.g., arts. 142, incisos I, II, III, VI e VII, e 

208 da Lei nº 6.404/76) e à Diretoria (e.g., art. 142, incisos IV, VIII e IX, da Lei nº 6.404/76), 

o que reduz os casos em que o processo de tomada de decisões estratégicas demanda os 

acionistas reunidos em Assembleia Geral. Este formato coloca os membros da Diretoria na 

condição de executores das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração31.  

 

Os Estatutos Sociais não podem redistribuir as competências privativas e 

indelegáveis32 legalmente conferidas a cada um dos órgãos sociais obrigatórios das sociedades 

anônimas para outros órgãos sociais obrigatórios nem para órgãos sociais facultativos (arts. 

122, 139 e 163, §7º, da Lei nº 6.404/76)33, salvo quando expressamente autorizado pela 

legislação. 

 

 

 
31 Nesse sentido, ver: SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário. 3ª Edição. Revista e Ampliada. 

São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87. 
32 Nesse sentido, sobre a indelegabilidade das funções dos órgãos sociais, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 

Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 26 

e 65. 
33 Constituem órgãos sociais facultativos das sociedades anônimas Conselhos Consultivos e Comitês, sendo certo 

que, salvo quando expressamente autorizado pela legislação, não podem ser atribuídas a esses órgãos facultativos 

funções de competência privativa dos órgãos obrigatórios, podendo assumir apenas funções técnicas e consultivas 

(art. 160 da Lei nº 6.404/76). 
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 DIRETORIA 

 

Diferente do Conselho de Administração, a Diretoria não é, ao menos em princípio, 

órgão colegiado, tendo cada membro da Diretoria funções próprias, exercíveis de forma 

individual por cada Diretor (arts. 143, inciso IV, e 144 da Lei nº 6.404/76). No entanto, a 

legislação societária estabeleceu, sem razão34, um limite mínimo de dois membros para a 

composição da Diretoria, que devem ainda ser pessoas naturais residentes no país (arts. 143 e 

145 da Lei nº 6.404/76), eleitos pelo Conselho de Administração ou, na sua ausência, pela 

Assembleia Geral. 

 

Embora a Diretoria não constitua órgão colegiado, o Estatuto Social pode 

estabelecer que determinadas deliberações sejam tomadas em reunião da Diretoria (art. 143, 

§2º, da Lei nº 6.404/76), bem como exigir que a representação da companhia apenas seja válida 

mediante assinatura conjunta de dois ou mais Diretores, para todos ou para determinados atos. 

 

Como se viu, o Conselho de Administração é responsável por realizar as atividades 

de planejamento e supervisão e a Diretoria as atividades de gestão e execução (administração 

interna) e representação (administração externa) das sociedades anônimas. Conforme 

destacado, a concentração das competências mais relevantes relacionadas à administração da 

sociedade anônima no âmbito do Conselho de Administração coloca os membros da Diretoria 

na condição de executores das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração. 

 

No entanto, não se pode enxergar os membros da Diretoria como meros executores 

de deliberações estratégicas tomadas pelo Conselho de Administração, uma vez que são esses 

também verdadeiros gestores e representantes da companhia.  

 

 
34 Abre-se aqui uma nota para ressaltar a incorreção da escolha do legislador pátrio ao estabelecer um limite 

mínimo de dois membros para composição da Diretoria das sociedades anônimas. Não há qualquer razão que 

justifique impor o ônus do número mínimo de dois membros para composição da Diretoria, inviabilizando o 

estabelecimento de uma administração simplificada, sendo tamanha a incorreção que nem mesmo a subsidiária 

integral (sociedade cujo um único acionista é titular da totalidade de capital social) pode ter apenas um membro 

na Diretoria da companhia. Nesse sentido, ver: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito 

Societário. Vol. II: Sociedade Anônima. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 195. 
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Usualmente são eleitos para os cargos de membros da Diretoria profissionais com 

capacidade técnica, expertise na indústria e posicionados estrategicamente no mercado. Outra 

característica geral que distingue os membros do Conselho de Administração e da Diretoria é 

que os eleitos para o primeiro órgão social exercem suas funções em regime de tempo parcial, 

enquanto os eleitos para o segundo o fazem em regime de tempo integral35. 

 

Nesse sentido, observando as diferentes funções exercidas pelos administradores e 

as particularidades de cada caso concreto, cumpre ressaltar que não partimos da premissa de 

que remunerações acima ou abaixo de determinado parâmetro são positivas ou negativas, 

tampouco de que não se pode (nem mesmo de que não se deve) distinguir remuneração dos 

administradores entre os órgãos sociais e entre os próprios membros de um mesmo órgão 

social36, como será abordado em maiores detalhes na Seção 5 deste TCC. 

 

  

 
35 Não há qualquer limitação legal com relação ao exercício de outras funções pelos membros do Conselho de 

Administração, sendo certo que muitas vezes os membros eleitos para compor o Conselho de Administração de 

uma companhia exercem outras atividades profissionais ou até mesmo compõem o Conselho de Administração de 

outras companhias. Como será analisado na Seção 5.1.2. deste TCC, o tempo de dedicação (parcial ou integral) é 

inclusive componente relevante da remuneração dos administradores, sendo um dos parâmetros estabelecidos pela 

legislação societária para a fixação da remuneração dos administradores (art. 152 da Lei nº 6.404/76). 
36 Respeitando parâmetros razoáveis e observando as particularidades de cada caso, não somente não é vedado, 

como também é natural que sejam verificadas diferenças significativas na remuneração dos administradores de 

diferentes companhias do mercado, especialmente considerando os diferentes portes, segmentos de atuação e 

desempenho, bem como diferenças entre órgãos sociais e entre os próprios membros de um mesmo órgão social. 

As sociedades anônimas estão inseridas no contexto de valorização da liberdade econômica e de consagração da 

autonomia da vontade das partes marcantes no Direito Privado, de modo que as deliberações da Assembleia Geral 

e, conforme o caso, do Conselho de Administração e/ou da Diretoria com relação às remunerações dos 

administradores devem ser respeitadas, desde que observem os parâmetros legais e as particularidades do caso. A 

CRFB/88 consagrou o princípio da livre iniciativa como sendo um dos fundamentos basilares da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, inciso IV, da CRFB/88) e da Ordem Econômica (art. 170, caput, da CRFB/88), tendo 

consagrado o princípio da livre inciativa como nunca havia sido feito por outra Carta Magna no Brasil. Nesse 

sentido, ver: BARROSO, Luiz Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal 

no Controle de Preços. Revista de Direito Administrativo, v. 226, Outubro/Dezembro, 2001, pp. 187-212. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2001. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47240/44652>. Acesso em: 30.11.2019, p. 190. Em 

sentido distinto, entendendo que o modelo econômico adotado pela CRFB/88 não é distinto dos modelos adotados 

por constituições anteriores, ver: GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 

(interpretação e critica). 9ª Edição. Revista e Atualizada. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 172-173 
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 ESTRUTURA DE INTERESSES DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS  

 

As sociedades anônimas são caracterizadas por uma complexa interação entre 

diversos agentes (e.g., acionistas, controladores e não controladores, administradores e 

stakeholders), de modo que propomos uma análise da remuneração dos administradores 

orientada pelo alinhamento de interesses dos referidos agentes com a companhia. 

 

A abordagem mais teórica desta Seção 3, com a finalidade de analisar os agentes 

que interagem no âmbito das sociedades anônimas e de delimitar os interesses e incentivos 

desses agentes, assume função instrumental neste TCC, na medida em que serão utilizadas para 

as análises promovidas nas próximas seções. 

 

O conceito de interesse não é unívoco. Em distinção clássica, a doutrina apresenta 

definições de interesses objetivo (externo: aspiração de uma pessoa aos bens capazes de 

satisfazer suas exigências individuais) e subjetivo (interno: avaliação pessoal/juízo de valor). 

Neste TCC, utilizaremos a concepção objetiva, que pode ser entendida como a relação fática 

entre um sujeito de direito, que possui uma necessidade, e um bem capaz de satisfazer sua 

necessidade, previsto genericamente em uma norma jurídica37. 

 

Há ainda os interesses de grupo, definidos ou indefinidos, compartilhados com uma 

pluralidade de sujeitos de direito, orientados para a satisfação de um objetivo comum aos 

sujeitos do grupo, de modo que a necessidade de uma pessoa não pode ser satisfeita sem que a 

necessidade de outra pessoa do mesmo grupo também seja satisfeita38-39.  

 
37 Nesse sentido, ver: JAEGER, Pier Giusto. L’Interesse Sociale. Milão: Giuffrè, 1972, p. 3; e CUNHA, Rodrigo 

Ferraz Pimenta da. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas – Hierarquia e Conflitos. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 34. 
38 Nesse sentido, ver: CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Diritto. Roma: Foro Italiano, 1946 

CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Diritto. Roma: Foro Italiano, 1946, pp. 82-83; e CUNHA, 

Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas – Hierarquia e Conflitos. São 

Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 36. 
39 No Brasil, a Lei nº 8.078/90 aprofundou os estudos sobre os conceitos de interesse, ainda que fora do contexto 

das sociedades anônimas, na medida em que se referiu aos conceitos de interesses coletivos, difusos e individuais 

homogêneos. A Lei nº 8.078/90 define os interesses coletivos como os interesses “transindividuais, de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base” (art. 81, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.078/90) e os interesses difusos como os 

interesses “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato” (art. 81, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.078/90). 
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A legislação societária faz referências, diretas e indiretas, aos interesses que se 

relacionam nas sociedades anônimas, com destaque ao interesse social40. No entanto, o conceito 

de interesse social também não é unívoco, sendo certo que sua definição está relacionada à 

concepção sobre a natureza das sociedades anônimas41. 

 

Destacam-se as concepções contratualista (em que o interesse social é resultado dos 

interesses dos acionistas ou da noção de acionista-médio) e institucionalista (em que o interesse 

social como autônomo e distinto dos interesses dos acionistas42).  

 

No entanto, com a evolução do estudo do Direito Societário, ambas concepções 

parecem terem sido relativamente superadas, prevalecendo a noção da companhia como uma 

pessoa autônoma, com interesse próprio43. 

 

No contexto das sociedades anônimas, os interesses dos diversos agentes interagem, 

de modo que o estudo da estrutura de interesses nas sociedades anônimas implica analisar as 

diferentes formas que esses interesses podem se relacionar.  

 
40 e.g., arts. 115, 116, parágrafo único, 117, §1º, alínea ‘a’, 129, §2º, 147, §3º, inciso II, 155, inciso II, 156, 157, 

§§ 3º e 5º, 159, §6º, 165, §1º, 163, inciso IV, 225, inciso I, e 228, todos da Lei nº 6.404/76 
41 Sobre o tema, ver: (i) FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias 

de S.A. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2014; (ii) NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. “Conflito de 

Interesses no Exercício do Direito de Voto nas Sociedades Anônimas (1ª Parte)”. In: WALD, Arnoldo (coord.). 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, nº 24, Abril/Junho, 2004, pp. 140-156. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004; (iii) NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. “Conflito de Interesses no Exercício 

do Direito de Voto nas Sociedades Anônimas (2ª Parte)”. In: WALD, Arnoldo (coord.). Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais, nº 25, Julho/Setembro, 2004, pp. 82-103. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004; e (iv) BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Inquérito Administrativo CVM/RJ 2002/1153. 

Diretora-Relatora Norma Jonssen Parente. Declaração de Voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos. Julgado 

em: 06.11.2002. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2002/20021106_PAS_RJ2002115

3.pdf>, pp. 14-26. Acesso em: 30.11.2019. 
42 Trata-se de concepção que enxerga o interesse social como além dos interesses dos acionistas, sendo perspectiva 

favorável à adoção de medidas publicistas. Nesse sentido, no Brasil, ao menos em alguma medida a legislação 

societária consagrou o interesse de terceiros a partir de uma perspectiva publicitas ao prever no parágrafo único 

do artigo 116 da Lei nº 6.404/76 que “o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 

realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas 

da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 

respeitar e atender”, com evidente inspiração na concepção institucionalista do interesse social. 
43 Nesse sentido, ver: CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas 

– Hierarquia e Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp. 113-120. 

 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2002/20021106_PAS_RJ20021153.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2002/20021106_PAS_RJ20021153.pdf
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Na concepção objetiva de interesse, os interesses podem interagir: (i) com 

indiferença, quando a satisfação de um interesse não afeta a do outro, (ii) com convergência, 

quando se verifica a existência de interesse coletivo ou difuso, e, por fim, (iii) em situação de 

conflito de interesses, quando a satisfação de um interesse impede ou prejudica a do outro44-45. 

 

  COMPANHIA 

 

O fim social das sociedades anônimas consiste na obtenção de lucro46 por meio da 

exploração da atividade empresarial, de modo que o interesse social está relacionado com o 

objeto social descrito no Estatuto Social da companhia47, com a vontade geral que motivou os 

acionistas a contratarem a sociedade48. 

 

A manifestação da vontade social é realizada por meio da estrutura orgânica das 

sociedades anônimas, marcada pela estrutura hierarquizada e pelos centros de poder da 

companhia. Apesar de figurar como sujeito de direito, a sociedade anônima, ente coletivo, é 

incapaz, por si própria, de obter a vontade coletiva para a qual foi constituída e manifestá-la.  

 
44 Nesse sentido, ver: CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas 

– Hierarquia e Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp. 38-39. 
45 Para uma análise sobre a caracterização do conflito de interesses, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes. Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 20. 
46 No âmbito do Direito Societário, o conceito de lucro pode ser analisado ao menos a partir de pelo menos duas 

perspectivas: (i) de curto prazo, que objetiva o lucro a partir da distribuição aos acionistas dos ganhos decorrentes 

da exploração da atividade empresarial por meio de dividendos; e (ii) de longo prazo, que objetiva o lucro a partir 

do reinvestimento dos ganhos decorrentes da exploração da atividade empresarial na própria consecução do objeto 

social. 
47 Para Eduardo Secchi Munhoz, o interesse social pode ser definido como “prosperidade, rentabilidade e 

distribuição equitativa de resultados entre os diversos participantes da atividade empresarial, a longo prazo” 

(MUNHOZ, Eduardo Secchi. “Desafios do Direito Societário na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos 

Sistemas de Controle Diluído e Concentrado”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos 

de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais, pp. 119-155. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 134). Para o 

autor, “interesses externos que prejudicam a lógica prosperidade-rentabilidade-distribuição equitativa de 

resultados a longo prazo não devem ser trazidos para a estrutura de decisão interna da sociedade, devendo ser 

protegidos por leis próprias (v.g., meio ambiente). Por outro lado, os interesses de todos os participantes da 

atividade empresarial (trabalhadores, credores, fornecedores, consumidores, etc.) e da comunidade podem ser 

interiorizados, desde que sob o critério orientados, vale frisar novamente, da prosperidade-rentabilidade-

distribuição equitativa de resultados a longo prazo” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. “Desafios do Direito Societário 

na Disciplina da Companhia Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído e Concentrado”. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais, pp. 119-

155. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 134). 
48 Nesse sentido, entendendo que a medida do interesse social está no objeto social, ver: GUERREIRO, José 

Alexandre Tavares. “Conflito de Interesses entre Sociedade Controladora e Controlada e entre Coligadas, no 

exercício do voto em Assembleias Gerais e Reuniões Sociais”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, n. 51, Julho/Setembro, 1983, pp. 29-32. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 
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Somente a pessoa natural – único possuidor de necessidades e do elemento 

psicológico para a compreensão de suas causas e efeitos – poderia compreender um interesse, 

ou seja, determinar o bem ou a condição favorável para a satisfação de sua necessidade49. 

 

Nesse sentido, os administradores se apresentam como meio de tornar plena a 

capacidade de exercício dos direitos e deveres da sociedade anônima.  

 

No contexto da análise do interesse social, cumpre distinguir a concepção de 

vontade geral e de vontade de todos, dado que a primeira compreende o interesse comum e, a 

segunda, a soma de manifestações de vontades particulares50.  

 

No entanto, a vontade geral não é simples vontade comum, na medida em que deve 

haver a desconsideração do interesse que, embora detido pelos membros, são estranhos à 

sociedade. Por essa razão, mesmo que o interesse individual de cada membro seja comum a 

todos, condizente com a condição individual de cada pessoa e não com a sua específica posição 

de sócio, esse interesse comum será considerado um interesse extrassocial.  

 

A Stakeholder Theory consubstancia na observância pela sociedade de princípios 

morais e éticos e os interesses dos diversos agentes e grupos relacionados com a região e com 

a atividade empresarial explorada pela companhia51. Por não possuírem relação jurídica com a 

sociedade anônima, é natural que os stakeholders não consigam se proteger de eventuais abusos 

 
49 Nesse sentido, ver: SACRAMONE, Marcelo Barbosa. “Dever do Administrador de S/A de Agir Conforme o 

Interesse Social”. In: Revista de Direito Mercantil – Industrial, Econômico e Financeiro. v. 155/156 – 

Agosto/Dezembro, pp. 301-307. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 305. 
50 A doutrina não é uníssona com relação à natureza jurídica da deliberação. De um lado, parte da doutrina entende 

as deliberações de Assembleias Gerais como atos coletivos, embora essa posição venha perdendo força. De outro 

lado, outra parte da doutrina entende que as deliberações de Assembleias Gerais se caracterizam como atos 

colegiais. A distinção entre atos coletivos e atos colegiais é centrada no fato de que o ato colegial é caracterizado 

como um único ato decorrente da união das manifestações de vontade dos membros (no caso, os acionistas) de um 

mesmo órgão (a Assembleia Geral), de modo que constituem atos unilaterais de um único sujeito (a pessoa 

jurídica). Sobre o tema, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade das deliberações de 

assembleia das S/A e outros escritos sobre o tema da invalidade das deliberações sociais. 2ª Edição. Revista 

e Aumentada. São Paulo: Malheiros, 2017, pp. 202-203. 
51 Nesse sentido, ver: PHILLIPS, Robert; FREEMAN, R. Edward; WICHS, Andrew. What Stakeholder Theory 

Is Not. Business Ethics Quarterly, v. 13, n. 4, 2003, pp. 479-502. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/3857968?seq=1>. Acesso em: 30.11.2019, p. 489. 

https://www.jstor.org/stable/3857968?seq=1
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pela via contratual, de modo que dependem de maior proteção jurídica da legislação e da 

regulamentação aplicáveis.  

 

No entanto, em que pese seja reconhecida a relevância dos interesses dos 

stakeholders, entendemos que a sociedade anônima não deverá perseguir a satisfação dos 

interesses dos stakeholders a todo custo (i.e., quando se encontrarem em relação de conflito 

com os interesses da companhia), mas sim quando se encontrarem em relação de indiferença 

ou convergência com os interesses da companhia 

 

 ACIONISTA 

 

A classe de acionistas abrange agentes com diversos tipos de perfis e, 

consequentemente, de interesses, de modo que não se pode abordar de forma geral e 

simplificada os interesses daqueles que compõem o grupo.  

 

A dicotomia clássica entre acionista controlador e acionista minoritário não 

consegue mais ser representativa da complexa interação entre os acionistas no âmbito das 

sociedades anônimas, tampouco reflete os interesses e os potenciais conflitos de interesses. 

 

Diversos fatores influenciam na determinação dos interesses (i.e., na determinação 

dos interesses como interesses de curto prazo ou de longo prazo) dos agentes que interagem no 

âmbito das sociedades anônimas, como a estrutura da propriedade acionária da companhia e até 

mesmo as próprias concepções interesses de curto e de longo prazos adotadas.  

 

A dissociação entre propriedade acionária e controle societário da companhia tem 

se aprofundado, especialmente no contexto das sociedades anônimas de grande porte, com o 

gradual desinvestimento dos investidores particulares de forma direta para migração de seus 

recursos para fundos e sociedades de investimentos e fundos de pensão. Assim sendo, o 
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acionista investidor (principal na relação com a sociedade investida) passa a ser agente de outros 

investidores (principais últimos).  

 

Outro fator que potencializa os conflitos de interesses de acionistas é que os 

investidores institucionais muitas vezes priorizam a maximização do investimento global, o que 

não necessariamente coincidirá com a maximização do valor da companhia investida52.  

 

Usualmente, a perspectiva de curto prazo é relacionada aos investidores 

institucionais e aos acionistas não controladores, enquanto a perspectiva de longo prazo é 

relacionada e aos acionistas controladores, sendo marcante na literatura estadunidense a 

valorização da perspectiva de longo prazo do lucro das sociedades anônimas53. 

 

Como se vê, diante dessa multiplicidade de perfis dos acionistas, há expressivas 

possibilidades de desalinhamento e de verificação de situações de conflitos de interesses, seja 

entre os próprios acionistas, seja entre os acionistas (enquanto classe, subclasse ou pessoa 

individualizada) e demais agentes que interagem no âmbito das sociedades anônimas. 

 

Nesse sentido, acionistas podem possuir interesses divergentes entre os próprios 

acionistas (tanto do mesmo grupo quanto da coletividade de acionistas), uma vez que possuem 

diferentes perfis, prazos de investimento e propensões ao risco, dentre outros fatores.  

 

No entanto, deve-se buscar estabelecer os interesses dos acionistas considerados 

enquanto coletividade, de modo que entendemos ser possível estabelecer como legítimos 

interesses dos acionistas o pagamento de dividendos e o aumento do valor de cotação das ações 

de emissão da companhia negociadas no mercado de ações. 

 

 
52 Nesse sentido, ver: PERESTRELO, Ana. Manual do Governo das Sociedades. Coimbra: Almedina, 2018, pp. 

22. 
53 Nesse sentido, ver: JENSEN, Michael C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate 

Objective Function. Business Ethics Quarterly, v. 12, n. 2, 2002, pp. 235-256. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/3857812?seq=1>. Acesso em: 30.11.2019, p. 236. 

https://www.jstor.org/stable/3857812?seq=1
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 ADMINISTRADOR 

 

Conforme destacado, o investidor particular tem se afastado cada vez mais da 

gestão da atividade empresarial, que passa a cada vez mais se concentrar nos controladores e, 

mais diretamente, nos administradores, depositários da confiança dos acionistas investidores. 

 

Os administradores se apresentam como meio de tornar plena a capacidade de 

exercício dos direitos e deveres da sociedade anônima. No entanto, não se pode impor ao 

administrador que tenha como vontade individual a vontade geral, ou seja, não se pode 

constranger o administrador a ter como fim próprio de suas ações o fim da companhia.  

 

Eventual dever pertenceria exclusivamente ao campo da ética e não ao direito, uma 

vez que a coerção somente poderia ser desenvolvida por meio de um autoconstrangimento e 

não de sanção externa54. Não obstante, o administrador pode ser constrangido por sanção a 

executar ações que são dirigidas a um objetivo determinado, ainda que não faça disso o seu fim 

(mas somente um meio para o fim de outrem)55.  

 

Nesse sentido, ainda que não seja possível impor ao administrador que tenha como 

vontade individual a vontade geral, no exercício das funções como administradores, os 

administradores devem atuar visando unicamente a consecução dos fins sociais e ao 

atendimento do interesse social, não podendo atuar de forma conflitante com o interesse social 

para atender aos interesses próprios ou até mesmo aos interesses daqueles que os elegeram56. 

 

Foi nesse sentido que a legislação societária determinou que o administrador deve 

exercer as funções que a legislação, o Estatuto Social e, eventualmente, as deliberações da 

Assembleia Geral lhe conferem visando unicamente a consecução dos fins sociais (art. 154, 

§1º, da Lei nº 6.404/76), caracterizando estes como a vontade geral que motivou os acionistas 

a contratarem a sociedade. 

 
54 Nesse sentido, ver: KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução, Textos Adicionais e Notas: 

Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003, p. 225. 
55 Nesse sentido, ver: KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução, Textos Adicionais e Notas: 

Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003, p. 225. 
56 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 129. 
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 AGENTES EXTERNOS (STAKEHOLDERS) 

 

Além dos acionistas e dos administradores, há ainda outros agentes – externos – 

que interagem no âmbito das sociedades anônimas (i.e., os stakeholders). Conforme destacado, 

o termo stakeholder pode ser entendido como uma representação de todos aqueles agentes 

externos que possuem algum tipo de interesse na sociedade, como acionistas, empregados, 

fornecedores, clientes e outras pessoas de interesse. 

 

Embora os exemplos usuais de agentes externos sejam fornecedores e clientes, 

outros agentes passaram a ter importância cada vez maior no contexto das sociedades anônimas 

e a participar de conflitos societários, como credores que se tornam controladores externos57, 

consultorias em matéria de voto – como o Institutional Shareholder Services e o Glass-Lewis –  

intermediários e prestadores de serviços, dentre outros que exercem influência significativa 

sobre as sociedades anônimas. 

 

Por não possuírem relação jurídica com a sociedade anônima, é natural que os 

stakeholders não consigam se proteger de eventuais abusos pela via contratual, de modo que 

dependem de maior proteção jurídica da legislação e regulamentação aplicáveis.  

 

Ressalta-se, contudo, que os interesses e influências desses agentes externos não 

constituem objeto central deste TCC, bem como que entendemos que o Direito Societário não 

é meio adequado para promover proteção jurídica aos stakeholders58. 

  

 
57 Sobre o tema do Poder de Controle nas sociedades anônimas, ver: COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de 

Controle na Sociedade Anônima. 6ª Edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

Especificamente sobre o controle externo, ver:  COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na 

Sociedade Anônima. 6ª Edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 77-88. 
58 Nesse sentido, ver: ENRIQUES, Luca; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, 

Mariana. “The Basic Governance Structure: Minority Shareholders and Non-Shareholder Constituencies”. In: 

KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of Corporate Law: A 

Comparative and Functional Approach, pp. 79-108. 3ª Edição. New York: Oxford University Press, 2017, p. 

93. 
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 PROBLEMAS DE AGÊNCIA NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

No âmbito das sociedades anônimas, o problema de agência característico 

consubstancia na relação entre os acionistas (principal) e os administradores (agente). A partir 

de artigo seminal já destacado59, a relação entre os acionistas e os administradores passou a ser 

identificada como uma relação de agência em que o agente (representante) é contratado para 

realizar um serviço (administração) em nome e em favor do principal (representado).  

 

Nessa relação de mandato60, os agentes possuem poderes e algum grau de 

discricionariedade na tomada de decisões em nome do principal, de forma que, se os interesses 

do agente e do principal forem conflitantes, os agentes tendem a tomar decisões que interferem 

na esfera jurídica ou econômica dos principais, que prejudiquem os principais61.  

 

Como os representantes usualmente possuem acesso a mais informações relevantes 

do que os representados sobre fatos relevantes, os representados não conseguem assegurar que 

os agentes estejam exercendo suas funções em conformidade com os interesses dos principais62, 

sendo certo que, além da assimetria de informação, os acionistas possuem pouco incentivo para 

fiscalizar os administradores. 

 
59 Nesse sentido, ver: JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976. Disponível 

em:<https://www-sciencedirect-com.proxy3.library.mcgill.ca/science/article/pii/0304405X7690026X>.Acesso 

em: 30.11.2019. 
60 O termo mandato para descrever a relação dos administradores com a companhia parece ter sido superado pelo 

avanço no estudo do tema tanto no âmbito dos Estados Unidos da América quanto no âmbito da Europa 

Continental, passando a ser reconhecido o administrador como integrante de um órgão da sociedade, submetido a 

um estatuto particular, do qual decorrem seus direitos e deveres, organizado pela lei, e subsidiariamente pelo 

Estatuto Social da sociedade ou, eventualmente, pelas decisões da Assembleia Geral da sociedades, estando os 

administradores dessa forma submetidos a uma relação fiduciária. A remuneração paga aos administradores em 

decorrência do exercício das suas funções não possui, portanto, natureza salarial ou contratual, mas sim 

institucional, estatutária. Nesse sentido, ver: LAMY FILHO, Alfredo. “Remuneração de Empregado Eleito para 

Integrar Órgão de Administração”. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. 

(Pressupostos, Elaboração e Modificações). Vol. II – Pareceres, pp. 394-404. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 

395. 
61 Nesse sentido, ver: LAFFONT, Jean-Jacques; MARTIMORT, David. The Theory of Incentives: The 

Principal-Agent Model. Princeton University Press, 2002. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/j.ctv7h0rwr>. Acesso em: 30.11.2019. 
62 Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and 

Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of 

Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University 

Press, 2017, p. 29. 
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Enquanto os custos de qualquer ação fiscalizatória são suportados pelo próprio 

acionista que decidiu fiscalizar, eventuais benefícios devem ser repartidos entre todos os 

acionistas63. Além disso, o valor esperado dos benefícios é baixo, na medida em que a 

probabilidade de que a ação fiscalizatória seja efetiva é pequena e que cada acionista isolado 

tem uma participação pequena no capital social, sendo insuficiente para determinar as 

deliberações da Assembleia Geral64. 

 

Muitas vezes, os acionistas sequer estão dispostos a comparecer e exercer seus 

direitos nas Assembleias Gerais. Como o absenteísmo dos acionistas é grande, os 

administradores acabam por determinar, muitas vezes, o resultado das deliberações por meio 

dos pedidos públicos de procuração e demais procedimentos de exercício do direito de voto e 

participação a distância, aplicáveis no Brasil inicialmente apenas para companhias abertas65. 

 

Nesse sentido, os agentes (administradores) possuem incentivos para agir de forma 

oportunista, reduzindo a qualidade do desempenho ou até mesmo se apropriando de parte dos 

benefícios e vantagens que seriam destinados aos principais (acionistas). A doutrina, 

especialmente estadunidense, ressalta que, no âmbito das sociedades anônimas, os 

administradores podem se aproveitar do exercício de suas funções para auferir benefícios 

particulares de diversas formas66. 

 

 
63 Embora mesmo nesse caso os benefícios da ação fiscalizatória continuem sendo repartidos entre todos acionistas, 

no Brasil, há uma hipótese na legislação societária que prevê uma sanção adicional a sociedade controladora 

violadora dos deveres e responsabilidades do acionista controlador previstos nos artigo 116 e 117 da Lei nº 6.04/76 

para pagamento de prêmio ao acionista autor da ação (na perspectiva processual). Nesse sentido, a legislação 

societária estabelece que: “a sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, 

pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da ação, 

calculados sobre o valor da indenização” (art. 246, §2º, da Lei nº 6.40476). 
64 Nesse sentido, ver: OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 

Groups. Harvard University Press, 1965. 
65 As novidades trazidas pela Instrução CVM nº 561/2015, que alterou as Instruções CVM nº 480/2009 e 481/2009 

tornaram-se, gradativamente, obrigatórias para todas as companhias abertas brasileiras. 
66 Nesse sentido, ver: SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert. A Survey of Corporate Governance. Journal of 

Finance, v. 52, n. 2, 1997, pp. 737-783. Disponível em: <https://onlinelibrary-wiley-

com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>. Acesso em: 30.11.2019. 
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 ESTRUTURA DE INTERESSES E PROBLEMAS DE AGÊNCIA NAS SOCIEDADES 

ANÔNIMAS COM CONCENTRAÇÃO E DISPERSÃO DA PROPRIEDADE ACIONÁRIA 

 

A estrutura de propriedade acionária das sociedades anônimas impacta de forma 

significativa os interesses e incentivos dos agentes envolvidos no contexto das sociedades 

anônimas. As ações que asseguram aos seus titulares direito de voto podem estar concentradas 

em um acionista (acionista controlador) ou em mais de um acionista (bloco de controle) ou 

ainda dispersas entre diversos investidores no mercado67. 

 

Enquanto nos Estados Unidos da América e no Reino Unido a estrutura de 

propriedade acionária das companhias usualmente encontra-se mais dispersa no mercado, na 

Europa Continental e no Brasil a propriedade acionária das companhias usualmente encontra-

se concentrada por um ou poucos acionistas (inclusive por grupos familiares e pelo Estado)68. 

 

As diferenças na estrutura de propriedade acionária das companhias impactam os 

interesses e incentivos dos agentes envolvidos no contexto das sociedades anônimas e, assim, 

impactam também os problemas de agência e as potenciais formas de abuso.  

 

Conforme ressaltado em estudo sobre as diferenças entre os escândalos nas 

companhias estadunidenses e da Europa Continental, em cenário de maior dispersão da 

propriedade acionária as tensões tendem a ser maiores entre os acionistas e os administradores, 

que, com alguma frequência, tiram proveito pessoal da condição de administradores, enquanto 

que, nos cenários de maior concentração da propriedade acionária, as tensões tendem a ser 

 
67 Para um estudo sobre o controle nas sociedades anônimas, ver: COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de 

Controle na Sociedade Anônima. 6ª Edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

Free Float pode ser entendido como a parcela das ações de emissão da companhia negociadas no mercado de 

ações que não estão sob titularidade do acionista controlador ou dos acionistas integrantes do bloco de controle. 

Utilizando da definição constante do artigo 137 da Lei nº 6.404/76, a estrutura de propriedade acionária dispersa 

pode ser entendida como aquela em que o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades 

sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou casse de ações. 
68 GORGA, Erica. Changing the Paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards Dispersed 

Ownership: Evidence from Brazil and Consequences for Emerging. 3rd Annual Conference on Empirical 

Legal Studies Papers, 2008, pp. 439-554. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1121037>. Acesso em: 

30.11.2019, pp. 19-22. 
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maiores entre os acionistas minoritários e os acionistas controladores, que, por vezes, também 

tiram proveito pessoal da condição de controladores em detrimento dos minoritários69. 

 

Em um cenário de concentração da propriedade acionária, uma companhia 

cronicamente mal gerida não encontra a pressão do mercado consistente na possibilidade da 

aquisição de seu controle por um terceiro. O controlador pode manter seu poder de controle, 

ainda que seus resultados fiquem muito aquém do esperado pelos acionistas. Ou seja, a 

competência do controlador não é posta à prova pelo mercado de disputa de controle70, como 

ocorre no caso dos administradores de uma companhia com propriedade acionária dispersa71. 

 

No entanto, o sistema de controle concentrado pode até mesmo ser considerado 

mais eficiente, ao menos em certa medida, que controle diluído, desde que os custos derivados 

da extração de benefícios particulares pelo controlador sejam iguais ou inferiores aos que 

seriam incorridos para monitorar os administradores em um sistema de controle diluído.  

 

 GOVERNANÇA CORPORATIVA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

A expressão governança corporativa surgiu como uma tradução literal da expressão 

em língua inglesa corporate governance, sendo a definição do IBGC a seguinte: “sistema pelo 

qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo 

os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais partes interessadas”72- 73. 

 

 
69 Nesse sentido, ver: COFFEE, John. A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. and Europe Differ. 

Columbia Law and Economics Working Paper, n. 274, 2005. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=694581.>. Acesso em: 30.11.2019. 
70 Sobre os efeitos benéficos do market for corporate control ver: JENSEN, Michael C. Takeovers: their causes 

and consequences. Journal of Economic Perspectives. v. 2, n. 1, 1988, pp. 21-48. Disponível em: 

<http://ssrn.com/abstract=173455>. Acesso em: 30.11.2019. 
71 Para análise da tensão entre os riscos de tentativas de tomada de controle em cenários de dispersão da 

propriedade acionária e a estabilidade decorrente da concentração da propriedade acionária, ver: NASCIMENTO, 

João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. 2ª Edição. Revista, 

Ampliada e Atualizada. São Paulo: Quartier Latin, 2019. 
72 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 

5ª Edição. São Paulo: IBGC, 2015. Disponível em: 

<https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138>. Acesso em: 30.11.2019, p. 20. 
73 O termo “governança corporativa” já foi exaustiva e severamente criticado pela doutrina brasileira. Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes França e Mauro Moisés Kertzer ensinam que “governança corporativa” não é tradução 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=694581.
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Nesse sentido, governança corporativa pode ser entendida como conjunto de 

diretrizes para as companhias abertas que abordam a composição, estrutura e operação dos 

órgãos sociais e agentes que interagem no âmbito das sociedades anônimas e são redigidas pelos 

participantes do mercado. 

 

As companhias listadas não são legalmente obrigadas a seguir essas diretrizes, mas 

são obrigadas a reportar anualmente se cumprem as disposições do CBGC e, se não as 

cumprem, de expor as razões para o não cumprimento por meio do Informe CBGC, nos termos 

da Instrução CVM 586/2017, que alterou a Instrução CVM 480/200974 – uma obrigação 

chamada de pratique ou explique (comply or explain)75.  

 

Além disso, a existência do segmento especial de listagem do Novo Mercado e a 

adesão a esse segmento por um significativo número de companhias levou a que, por 

condicionantes do próprio mercado, seja atualmente muito difícil que uma companhia consiga 

efetivamente captar recursos da poupança popular no segmento tradicional de listagem, de mofo 

que devem se submeter a padrões rígidos de governança corporativa dos segmentos especiais. 

 
adequada para “corporate governance”, propondo que tal expressão estaria traduzida de forma mais adequada para 

o nosso vernáculo como “governação compartilhada da companhia” ou mesmo “governo das sociedades”, como 

ocorre em Portugal (HOPT, Klaus J. “Deveres legais e conduta ética de membros do conselho de administração e 

de profissionais”. Tradução de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e Mauro Moisés Kertzer. In: Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 144, Outubro/Dezembro. 2006, pp. 107-119. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p. 117). Arnold Wald também critica a utilização do termo “governança corporativa”, por 

entender se tratar “de um anglicismo condenável, não só por respeito à língua nacional como também pela 

associação de idéia que pode acarretar. Na língua portuguesa, corporação tem o sentido de associação profissional, 

sendo inclusive uma reminiscência medieval”. E conclui ser “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, Arnold. O governo das empresas. In: Revista de Direito Brasileira, n. 15, Janeiro/Abril, 

2002. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 53). Além destes, João Pedro Barroso do Nascimento também já 

ponderou sobre o tema: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle 

de Companhias. 2ª Edição. Revista, Ampliada e Atualizada. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 33-34). No 

entanto, por mais que em diversos momentos a expressão governança corporativa tenha sido objeto de 

contundentes críticas por parte expressiva da doutrina pátria, neste TCC, quando fizermos referência ao conceito, 

utilizaremos a expressão “governança corporativa”, que - embora eivada de imprecisão conceitual – acabou 

consagrada pela prática, inclusive pelas autoridades reguladoras e autorreguladoras do mercado de capitais. 
74 Nos termos da Instrução CVM 586/2017, a obrigação de divulgar o Informe CBGC passou a ser gradualmente 

obrigatório para as companhias abertas brasileira, sendo a partir de 1º de janeiro de 2018 para as companhias 

listadas nos índices Índice Brasil 100 – IBrX-100 ou Índice Bovespa – IBOVESPA e a partir de 1º de janeiro de 

2019 para as companhias listadas na Categoria A. 
75 Nesse sentido, ver: ENRIQUES, Luca; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, 

Mariana. “The Basic Governance Structure: Minority Shareholders and Non-Shareholder Constituencies”. In: 

KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of Corporate Law: A 

Comparative and Functional Approach, pp. 79-108. 3ª Edição. New York: Oxford University Press, 2017, p. 

63. 
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Conforme destacado em The Anatomy of Corporate Law, o Direito Societário deve 

cumprir duas funções: (i) estabelecer a estrutura e as normas gerais das companhias76 e (ii) 

controlar os conflitos de interesses entre os agentes que se relacionam no âmbito interno e 

externo da companhia77, destacando-se, de um lado, a criação de incentivos, para que os 

administradores atuem visando ao cumprimento dos interesses dos acionistas, e, de outro lado, 

o estabelecimento de mecanismos de controle e a redução da assimetria de informação entre os 

agentes, para que os principais monitorem os atos dos agentes78-79. 

 

Como será aprofundado na Seção 5 deste TCC, os modelos de remuneração dos 

administradores com base em indicadores de desempenho (e.g., planos de opção de compra de 

ações de emissão da companhia) são mecanismos usualmente utilizados para tentar enfrentar o 

desalinhamento dos interesses dos acionistas e dos administradores promovidos pela ausência 

ou baixa participação dos administradores no capital social (ou, pelo menos, no resultado) da 

companhia, posto que visam a incentivar comportamentos dos administradores como se 

efetivamente detivessem participação acionária relevante80. 

 
76 De forma mais desenvolvida: estabelecer a estrutura e as normas gerais de modo a assegurar as características 

sem as quais a sociedade anônima não poderia atingir suas importantes funções jurídicas e econômicas. Em The 

Anatomy of Corporate Law, o autores ressaltam que a principal finalidade do Direito Societário é oferecer às 

empresas uma forma legal que assegure os cinco atributos essenciais às companhias: personalidade jurídica, 

responsabilidade limitada, ações transferíveis, estrutura de governança e também o que chamam de investor 

ownership, que se traduz no direito de controlar a companhia e receber lucros. Nesse sentido, ver: ARMOUR, 

John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, 

Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and 

Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University Press, 2017, p. 29. 
77 Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and 

Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of 

Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University 

Press, 2017, p. 29. 
78 Há ainda o estabelecimento de mecanismos de controle, deveres e responsabilidades adequados, que serão 

abordados em maiores detalhes na Seção 5.1.1.2 deste TCC. 
79 Conforme destacado em The Anatomy of Corporate Law, as estratégias jurídicas para controlar os custos de 

agência podem ser livremente categorizadas em estratégias regulatórias e estratégias de governança. As estratégias 

regulatórias prescrevem termos substantivos que regem o conteúdo da relação principal-agente, tendendo a 

restringir diretamente o comportamento do agente. Por outro lado, as estratégias de governança procuram facilitar 

o controle dos principais sobre o comportamento do agente. Nesse sentido, ver: Nesse sentido, ver: ARMOUR, 

John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, 

Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and 

Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University Press, 2017, p. 32. 
80 Respeitando os diferentes perfis, prazos de investimento e propensões ao risco dos acionistas, os interesses dos 

acionistas e dos administradores tendem a ser cada vez mais desalinhados e, portanto, a aumentar cada vez mais 

os custos de agência, na medida em que a participação dos administradores no capital social (ou, pelo menos, no 

resultado) da companhia é reduzida. 
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Além da promoção de incentivos adequados pelos modelos de remuneração, o 

Direito Societário pode desempenhar um papel importante na redução dos custos de agência 

por meio do estabelecimento de normas e procedimentos que aumentam a divulgação de 

informações81. 

 

A Instrução CVM 480/2009 exige que as companhias abertas registradas na 

Categoria A informem por meio do Formulário de Referência as informações do Item 13.11 do 

Anexo 4 da Instrução CVM 480/2009, notadamente a remuneração mínima, máxima e média 

do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal82. 

 

Ao tornar público os valores pagos aos administradores em decorrência do exercício 

de suas funções, o Formulário de Referência reduz o custo de informação dos acionistas e, 

consequentemente, a assimetria de informação entre os acionistas e os administradores, uma 

vez que reduz os custos dos acionistas para conhecer os valores máximo, mínimo e as médias 

da remuneração paga aos administradores de sociedades semelhantes. Por outro lado, a 

divulgação dessas informações também reduz o custo para os administradores. 

 

Conforme estudo sobre os impactos das discussões públicas sobre a remuneração 

dos administradores de uma sociedade pelos seus acionistas ou pela mídia, parece haver um 

impacto negativo sobre o montante pago aos administradores83. Por outro lado, conforme estudo 

sobre os impactos da divulgação de informações sobre a remuneração dos administradores, 

parece haver um impacto positivo sobre o montante pago aos administradores84.  

 

 
81 Na França, a Loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation de l'Entreprise - Lei n° 2019-

486, de 22 de maio de 2019) estabelece novas obrigações de comunicação, introduzindo, em seu artigo 187, a 

necessidade de publicar um ratio de equidade, que compara a evolução da remuneração dos diretores das 

sociedades com: (i) a média dos salários; e (ii) a média dos salários dos empregados. Por meio da disponibilização 

dessa informação, é possível que sejam mais explícitas as disparidades entre as remunerações nas companhias. 
82 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Ofício-Circular CVM/SEP 06/2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sep/anexos/oc-sep-0619.pdf>. Acesso em: 

30.11.2019. 
83 JOHNSON, Marilyn F; PORTER, Susan Lynne; SHACKELL, Margaret B. Stakeholder Pressure and the 

Structure of Executive Compensation, 1997. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=41780>. Acesso em: 

30.11.2019. 
84 IACOBUCCI, Edward M. The Effects of Disclosure on Executive Compensation. The University of Toronto 

Law Journal, v. 48, n. 4, 1998, pp. 489–520. Disponível em: <www.jstor.org/stable/826026>. Acesso em: 

30.11.2019. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sep/anexos/oc-sep-0619.pdf
https://ssrn.com/abstract=41780
http://www.jstor.org/stable/826026
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Em que pese a reação contrária de alguns agentes do mercado à Instrução CVM 

480/2009, a divulgação das informações sobre a remuneração dos administradores é essencial 

para reduzir a assimetria de informações entre os diversos agentes que interagem no contexto 

das sociedades anônimas e, consequentemente, auxiliar no monitoramento dos agentes 

(administradores) pelos principais (acionistas) e para promover o alinhamento de interesses 

entre os administradores e os acionistas das sociedades anônimas. 
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 A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE S/A 

 

Tendo sido abordado a estrutura de interesses e os problemas de agência no âmbito 

das sociedades anônimas nas Seções 2 e 3, respectivamente, analisaremos nesta Seção 5 os 

diferentes modelos de remuneração dos administradores à luz dos incentivos criados e da 

estrutura de interesses das sociedades anônimas. 

 

 REMUNERAÇÃO, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES DE 

SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

O modelo de remuneração e o regime de deveres e responsabilidades dos 

administradores constituem fatores relevantes para o alinhamento ou não dos interesses dos 

administradores com os interesses dos acionistas e da própria companhia.  

 

Assim como se espera da legislação e regulamentação aplicáveis, o que se espera 

dos modelos de remuneração adotados pelas companhia é que sejam adequados aos objetivos a 

que se propõem alcançar e que sejam capazes de promover o alinhamento de interesses, de 

atrair bons profissionais e de possibilitar o adequado exercício das funções de administrador. 

 

5.1.1. A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE S/A NA LEI Nº 6.404/76 E NA 

INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009 

 

5.1.1.1.CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E OBJETIVO 

 

A remuneração dos administradores compreende todas as contraprestações 

patrimoniais, diretas ou indiretas, pagas aos administradores em decorrência do exercício de 

suas funções85.  

 

 
85 Nesse sentido, ver: XAVIER, Alberto. Administradores de Sociedades. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1979, pp. 36-37. 
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A remuneração fixa paga aos administradores não possui natureza salarial, uma vez 

que o administrador não tem com a companhia relação de emprego86 e, portanto, não gozam de 

direitos trabalhistas conferidos aos assalariados. A remuneração fixa paga aos administradores 

também não possui natureza contratual87. Trata-se, na verdade, de natureza institucional88, 

decorrente da relação orgânica entre o administrador e a companhia89. 

 

O administrador pode ter sua remuneração alterada (aumentada ou reduzida), bem 

como ser destituído e, consequentemente, ter sua remuneração revogada, a qualquer tempo, por 

deliberação da Assembleia Geral (art. 152 da Lei nº 6.404/76), sem que faça jus a qualquer 

reparação90. Ao aceitar sua nomeação ao cargo para o qual foi eleito, o administrador está 

assumindo o risco de trabalhar e perceber remuneração sem usufruir de proteções trabalhistas 

conferidas ao assalariado, inclusive sem estabilidade no cargo. 

 

No entanto, especialmente em mercados competitivos, é usual que a companhia 

contrate com os administradores verbas indenizatórias em caso de destituição do cargo, mas 

que não integram a remuneração dos administradores. Ao ser destituído antes do término do 

mandato, o administrador deixa de receber valores de remuneração que tinha expectativa de 

perceber, servindo as verbas indenizatórias como forma de compensação aos administradores 

pelos valores de remuneração que deixa de receber. 

 
86 Nesse sentido, ver: LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar 2007, p. 337; EIZIRIK, 

Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. Revista e Ampliada. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015, p. 108; e LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas – Comentários à Lei. Vol. 

II - Arts. 121 a 188. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 427. 
87 Conforme destaca Nelson Eizirik, “O serviço prestado pelos administradores de uma companhia é orgânico e 

institucional, posto que eles são eleitos em Assembleia Geral para comporem os órgãos da sociedade. Desta forma, 

sujeita-se ao regime jurídico próprio do Direito Societário, não se confundindo com o trabalho assalariado, 

disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou mesmo com a remuneração contratual, 

disciplinada, a seu turno, pelos artigos 593 a 609 do Código Civil” (EIZIRIK, Nelson. “Remuneração dos 

Administradores de Sociedade Anônima. Ausência de Fixação pela Assembleia Geral”. In: EIZIRIK, Nelson. 

Direito Societário – Estudos e Pareceres, pp. 47-60. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 50-51) 
88 Nesse sentido, ver: LAMY FILHO, Alfredo. “Remuneração de Empregado Eleito para Integrar Órgão de 

Administração”. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. (Pressupostos, 

Elaboração e Modificações). Vol. II – Pareceres, pp. 394-404. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 394-395. 
89 Para um estudo aprofundado sobre a relação entre (i) a administração e a companhia e (ii) o administrador e a 

companhia, ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as 

Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 29-52. 
90 Não é assim nos Estados Unidos da América. Conforme destaca Nelson Eizirik, referenciando Robert Clark, 

“no direito societário norte-americano, embora o administrador também possa ser destituído a qualquer tempo, a 

sua remoção sem causa, quando a companhia firmou com elecontrato de longa duração, pode acarretar-lhe a 

obrigação de indenizá-lo pelas perdas e danos (ROBERT C. CLARK. Corporate Law. Boston: Little, Brown and 

Company, 1986, p. 113)” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 108). 
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Por outro lado, conforme redação dada pela Lei nº 9.457/97 ao artigo 152 da Lei nº 

6.404/76, os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação integram a 

remuneração dos administradores, para todos os fins e efeitos jurídicos, de modo que os fringe 

benefits (e.g., cartão de crédito auxílio moradia e auxílio escola) também integram a 

remuneração dos administradores. 

 

As companhias eventualmente também contratam com os administradores verbas 

de retenção (retainer), bônus por contratação (hiring bonus) e bônus por destituição ou 

paraquedas dourados (golden parachute). 

 

As verbas de retenção (retainer) constituem valores pagos aos administradores com 

o objetivo de atrair profissionais estratégicos e/ou promover a estabilidade na condução dos 

negócios da companhia. A apuração da natureza jurídica da verba de retenção depende 

essencialmente da análise de cada caso, uma vez que podem assumir diversas formas e o fato 

de serem previamente determinadas por contrato ou espontâneas e pagas em parcela única ou 

em parcelas reiteradas influenciam a análise da natureza jurídica. 

 

Usualmente, o pagamento de verbas de retenção se justifica à luz do interesse social 

em virtude de ser contratado com administradores das companhias que possuem capacidade 

técnica, expertise na indústria e posicionamento estratégico no mercado. 

 

O bônus por contratação (hiring bonus) constitui uma forma de pagamento de 

benefícios a administradores estratégicos das companhias no momento de sua contratação, 

estando usualmente relacionado ao pagamento pelo administrador de verbas rescisórias e/ou 

indenizatórias para se desligar de relações e compromissos anteriores. 

 

Discute-se, contudo, a natureza jurídica do bônus de contratação (i.e., se constitui 

verba de natureza salarial ou indenizatória). Embora a nosso ver o bônus de contratação possua 

evidente natureza jurídica de verba indenizatória (e não salarial), especialmente por ser 
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usualmente paga em uma única parcela e não caracterizar contraprestação por serviços 

prestados, há divergência nos Tribunais Superiores pátrios91. 

 

O paraquedas dourado (golden parachute) constitui uma forma de pagamento de 

benefícios a administradores estratégicos das companhias em caso de destituição do cargo. 

Nesse sentido, a contratação de golden parachute é realizada com o objetivo de atrair 

profissionais estratégicos e promover a estabilidade na condução dos negócios da companhia92. 

 

Usualmente, a contratação de paraquedas dourado se justifica à luz do interesse 

social por ser utilizado como instrumento para atrair profissionais adequados, uma vez que 

reduz o potencial impacto do risco gerado pela discricionariedade conferida aos acionistas para 

destituir os administradores à qualquer tempo por meio de deliberação assemblear. 

 

No entanto, essas medidas não devem ser utilizadas para perpetrar abusos e/ou 

propiciar favorecimentos indevidos a administradores estratégicos93. A apuração do equilíbrio 

quanto ao conteúdo do programa de retenção de executivos deve ser realizada observando os 

limites da legislação societária e as particularidades de cada caso. 

 

Além da remuneração fixa e de eventuais benefícios e verbas indenizatórias, os 

administradores podem receber ainda remuneração variável, como (i) participação nos lucros 

da companhia auferidos em determinado exercício social, que integra a remuneração global94, 

 
91 Historicamente, a Justiça do trabalho entende que o bônus por contratação (hiring bonus) constitui verba de 

natureza salarial, sendo essa a tese dominante no TST, embora ainda encontre divergências mesmo no âmbito da 

Justiça do Trabalho com relação aos reflexos do seu pagamento nas demais verbas de natureza salarial (e.g., 

FGTS). Por outro lado, o STJ e o STF usualmente entendem que o bônus por contratação (hiring bonus) constituiu 

verba de natureza indenizatória, de modo que não integraria a remuneração do administrador. 
92 Para uma análise dos paraquedas dourados (golden parachute) como uma forma de medida defensiva à tomada 

de controle, ver: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de 

Companhias. 2ª Edição. Revista, Ampliada e Atualizada. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 252-254. 
93 José Luiz Bulhões Pedreira reputa ilícitos os golden parachutes, tidos como “atribuição injustificada aos 

administradores de opções de compra de ações, bônus, gratificações em dinheiro, enormes honorários e outras 

vantagens extraordinárias a serem pagas no caso de serem exonerados” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. 

“Sociedades coligadas, controladoras e controladas”. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões 

(coord.). Direito das Companhias. 2ª Edição. Atualizada e Reformulada, pp. 1.393-1.412. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, pp. 1.483-1.484). 
94 Conforme destaca Nelson Eizirik, a teoria que identificava a participação nos lucros conferida aos 

administradores como recebimento de dividendos, por entender o administrador como um tipo de sócio da 

companhia, não é mais aceita. Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 

138 a 205. 2ª Edição. Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 110. 
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prevista no parágrafo 1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, e (ii) outorga de opções de compra 

das ações (stock option), prevista no parágrafo 3º do artigo 168 da Lei nº 6.404/76. 

 

Conforme levantamento do IBGC sobre uma amostra com as 256 companhias 

listadas nos segmentos especiais de governança corporativa (Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1) 

e no segmento Tradicional da B3 em 2016, mais de 21% das sociedades objeto da pesquisa 

adotaram modelos remuneração variável para pagamento da remuneração de membros do 

Conselho de Administração, sendo a composição média da remuneração desses a seguinte: 

70,8% de remuneração fixa; 20,2% de remuneração variável, 8,0% de remuneração baseada em 

ações e 1,0% de remuneração pós-emprego95. 

 

Para a mesma amostra, o levantamento indicou que mais de 74% das sociedades 

objeto da pesquisa adotaram modelos remuneração variável para pagamento da remuneração 

de membros da Diretoria, com a seguinte composição média da remuneração: 58,2% de parcela 

fixa, 27,7% de parcela variável, 10,6% de baseada ações e 3,5% de benefícios pós-emprego96. 

 

Já para uma amostra com as 55 companhias listadas no Índice IBOVESPA em 2016, 

o levantamento indicou que cerca de 35% das sociedades adotaram modelos remuneração 

variável para pagamento da remuneração de membros do Conselho de Administração, 

representando essa uma parcela média de 15% sobre a remuneração total, e cerca de 89% das 

sociedades adotaram modelos remuneração variável para pagamento da remuneração de 

membros da Diretoria, representando essa uma parcela média de 52% da remuneração total97. 

 

Os modelos de remuneração variável visam a alinhar os interesses dos 

administradores com os interesses dos acionistas, de modo a enfrentar os problemas de agência. 

Tem-se como objetivo o estabelecimento de uma equivalência jurídico-econômica entre a 

 
95 Nesse sentido, ver: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Remuneração dos Administradores. 6ª 

Edição. São Paulo: IBGC, 2018, p. 15. 
96 Nesse sentido, ver: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Remuneração dos Administradores. 6ª 

Edição. São Paulo: IBGC, 2018, p. 17. 
97 Nesse sentido, ver: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Remuneração dos Administradores. 6ª 

Edição. São Paulo: IBGC, 2018, p. 22. 
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contraprestação atribuída aos administradores e o serviço efetivamente prestado98-99, levando 

em consideração critérios de razoabilidade100.  

 

Uma vez que repartem os lucros auferidos pela companhia em determinado 

exercício social com os acionistas, os administradores tendem a maximizar os resultados 

auferidos pela companhia no respectivo exercício social quando se adota modelos remuneração 

por participação nos lucros atrelada a indicadores de desempenho.  

 

No mesmo sentido, por poderem exercer opções de compra de ações da companhia, 

os administradores tendem a maximizar os resultados e a buscar aumentar o valor de mercado 

da companhia quando se adota modelos de remuneração em ações atreladas a indicadores de 

desempenho. O estudo dos incentivos criados pelos modelos de remuneração dos 

administradores deve observar as perspectivas de curto e de longo prazos101. 

 

5.1.1.2. COMPETÊNCIA, PROCEDIMENTO E PARÂMETROS 

 

A Assembleia Geral é o órgão social competente para fixar a remuneração dos 

administradores, na forma do artigo 152 da Lei nº 6.404/76102: 

 

 
98 Cumpre ressaltar que uma mesma pessoa poderá exercer funções como membro do Conselho de Administração 

e da Diretoria de uma determinada sociedade anônima de forma simultânea e, nesses casos, poderá o administrador 

cumular as remunerações a que faz jus em decorrência do exercício de suas funções nos dois cargos, uma vez que 

constituem órgãos com características próprias e cargos com funções com funções próprias. Nesse sentido, ver: 

LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas – Comentários à Lei. Vol. II - Arts. 121 a 188. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009, p. 431. 
99 Nesse sentido, ver: LEÃES, Luiz Gastão de Paes de Barros. “Remuneração dos Administradores”. In: LEÃES, 

Luiz Gastão de Paes de Barros. Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1989, p. 150. 
100 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. “Remuneração dos Administradores de Sociedade Anônima. Ausência 

de Fixação pela Assembleia Geral”. In: EIZIRIK, Nelson. Direito Societário – Estudos e Pareceres, pp. 47-60. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 50. 
101 Para um estudo aprofundado sobre modelos de remuneração que visam a promover incentivos de longo prazo, 

ver: BEBECHUK, Lucian A.; FRIED, Jesse M. Paying for long-term performance. University of Pennsylvania 

Law Review, v. 158, 2010, pp. 1.915-1.959. Disponível em: <https://www.law.upenn.edu/live/files/19-

bebchuk158upalrev19152010pdf>. Acesso em: 30.11.2019. 
102 Nelson Eizirik ressalta que: “a jurisprudência de nosso tribunais já aceitou que, excepcionalmente, a assembleia 

geral delegasse tal função ao Conselho de Administração, por entender que na medida em que a fixação da 

remuneração dos administradores de sociedades anônimas não está elencada no artigo 122 da Lei das S.A., esta 

não seria uma matéria privativa da Assembleia Geral: ‘Ação de cobrança; Sociedade Anônima. Remuneração dos 

administradores. Fixação em reunião do conselho com a diretoria. Delegação de poderes pela assembleia geral 

registrada em ata, autorizando reunião conjunta do conselho de administração com a diretoria para deliberar sobre 

 

https://www.law.upenn.edu/live/files/19-bebchuk158upalrev19152010pdf
https://www.law.upenn.edu/live/files/19-bebchuk158upalrev19152010pdf
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Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da 

remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza 

e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo 

dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor 

dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

 

 

A remuneração dos administradores deve ser fixada tendo em vista os cargos que 

ocupam, as funções que exercem, os riscos que assumem, a capacidade e a qualificação que 

possuem, o tempo que dedicam ao exercício das funções, a reputação profissional que possuem 

e o valor dos serviços de cada administrador no mercado.  

 

Diversos parâmetros variam conforme as qualificações subjetivas e a funções de 

cada administrador, de modo que não partimos da premissa de que remunerações acima ou 

abaixo de determinado parâmetro são positivas ou negativas, tampouco de que não se pode 

(nem mesmo de que não se deve) distinguir remuneração dos administradores entre os órgãos 

sociais e entre os próprios membros de um mesmo órgão social103.  

 

 
a remuneração dos administradores – conselheiros e diretores -, não encontra óbice legal, já que o art. 122 da Lei 

6.404/76, ao fixar os casos de competência privativa da referida assembleia geral, não dispôs sobre a remuneração 

(...) A bem da verdade, ao promover a interpretação conjunta dos artigos 122 e 152, ambos da Lei 6.404/76, de 15 

de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores, estou convencido de que a outorga de poderes da assembleia 

geral à diretoria, para o fim de deliberar sobre a remuneração dos administradores da sociedade é legítima, isenta 

de qualquer vício, portanto apta a produzir seus regulares efeitos’” (EIZIRIK, Nelson. “Remuneração dos 

Administradores de Sociedade Anônima. Ausência de Fixação pela Assembleia Geral”. In: EIZIRIK, Nelson. 

Direito Societário – Estudos e Pareceres, pp. 47-60. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56) e conclui o autor 

“Tendo em vista que a Assembleia Geral não aprovou a proposta de remuneração para os administradores e 

tampouco deliberou qualquer outra remuneração, deixando-os sem salários e verbas necessárias para exercerem 

os cargos para os quais foram eleitos, o Conselho de Administração da Consulente deve, em caráter extraordinário, 

determinar uma remuneração provisória” (EIZIRIK, Nelson. “Remuneração dos Administradores de Sociedade 

Anônima. Ausência de Fixação pela Assembleia Geral”. In: EIZIRIK, Nelson. Direito Societário – Estudos e 

Pareceres, pp. 47-60. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 58), recomendando que “como não é atribuição do 

Conselho de Administração a fixação da remuneração dos administradores, neste caso específico, diante do 

empasse que se estabeleceu, não deve o referido órgão inovar a respeito da matéria, mas como cautela, 

simplesmente manter a remuneração que havia sido regularmente fixada na Assembleia Geral Ordinária, realizada 

no exercício anterior” (EIZIRIK, Nelson. “Remuneração dos Administradores de Sociedade Anônima. Ausência 

de Fixação pela Assembleia Geral”. In: EIZIRIK, Nelson. Direito Societário – Estudos e Pareceres, pp. 47-60. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 58). 
103 Parte da doutrina pátria parece sustentar que a remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração 

não poderá ser fixada em montantes distintos. Nesse sentido, Modesto Carvalhosa destaca que “Não se pode, então, 

admitir critério discriminatório da remuneração fixa entre conselheiros. Todos terão direito a idênticos proventos. 

Isto porque, sendo órgão colegiado, todos dedicam o mesmo tempo à companhia” (CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. III – Artigos 138 a 205. 5ª Edição. Revista e Atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 303). 
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A preocupação do legislador pátrio com o procedimento de fixação da remuneração 

dos administradores e sua transparência também são observados na alínea ‘c’ do artigo 157 da 

Lei nº 6.404/76, que impõe ao administrador o dever de revelar os benefícios ou vantagens, 

indiretas ou complementares que perceba em virtude do exercício da função de administrador.  

 

No regime anterior, ainda sob a vigência do Decreto-Lei nº 2.627/40, não havia 

parâmetros objetivos previstos em lei para a fixação da remuneração dos administradores, o que 

constituía terreno fértil para inúmeros abusos104. Com a entrada em vigor da Lei nº 6.404/76, 

passou-se a ter previsto na legislação societária determinados parâmetros, ainda que constituam 

parâmetros genéricos, que mais servem como princípios gerais105. 

 

A remuneração dos administradores pode ser fixada pela Assembleia Geral 

conforme montantes individuais a serem pagos a cada administrador ou montante global a ser 

dividido entre os administradores por deliberação do próprio Conselho de Administração106, 

sendo usualmente adotado o modelo de aprovação de um limite global e anual107. 

 

Não há obrigação legal de que a Assembleia Geral determine a remuneração global 

a que cada órgão da administração da sociedade anônima fará jus. No entanto, entendemos 

como positiva essa prática, dado que reduz a discricionariedade dos administradores no 

contexto da fixação da sua própria remuneração.  

 

 
104 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 106. 
105 Nesse sentido, ver: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das 

Companhias. 2ª Edição. Atualizada e Reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 788. 
106 Sem razão, parte da doutrina pátria parece sustentar que a remuneração fixa dos membros do Conselho de 

Administração não poderá ser fixada em montantes distintos. Nesse sentido, Modesto Carvalhosa destaca que 

“Não se pode, então, admitir critério discriminatório da remuneração fixa entre conselheiros. Todos terão direito 

a idênticos proventos. Isto porque, sendo órgão colegiado, todos dedicam o mesmo tempo à companhia” 

(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. III – Artigos 138 a 205. 5ª 

Edição. Revista e Atualizada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 303) 
107 Uma das razões para essa prática é inclusive de ordem lógica. Como poderá a Assembleia Geral fixar a 

remuneração individual dos membros da Diretoria de sociedade anônima com Conselho de Administração 

instalado em observância aos parâmetros previstos no artigo 152 da Lei nº 6.404/76 se não se tem conhecimento 

dos Diretores que exercerão as respectivas funções, dado que esses somente serão eleitos em reunião do Conselho 

de Administração. 
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Em caso de fixação global da remuneração dos administradores, embora seja usual 

a delegação ao Conselho de Administração a fixação da remuneração individual, nada impede 

que a Assembleia Geral delegue ao Conselho de Administração e à Diretoria108. 

 

No entanto, os administradores devem observar os deveres fiduciários a que estão 

sujeitos e, dado que a fixação da remuneração individual consistiu deliberação em possuem 

interesses particulares, é recomendável que os administradores adotem postura cautelosa, ainda 

mais quando o administrador for também acionista controlador da companhia. 

 

Não se presume o conflito entre os interesses dos administradores e o interesse 

social no contexto de deliberação sobre a individualização da remuneração dos administradores. 

No entanto, trata-se de situação em que o administrador deve adotar postura cautelosa, para 

buscar fundamentar detalhadamente o montante fixado a cada um dos administradores e evitar 

qualquer manifestação potencialmente conflitante. 

 

Em alguns casos, especialmente de companhia abertas, adota-se o estabelecimento 

de comitês de remuneração com membros independentes e a contratação de consultores 

externos independentes, para fundamentar o montante fixado a cada um dos administradores.  

 

Nesse sentido, embora o limite global e anual aprovado pela Assembleia Geral 

constitua de fato algum limite, pouco significa em termos de monitoramento efetivo e contínuo 

sobre o desempenho dos administradores e os incentivos criados pelo modelo de remuneração. 

 

Há diversos modelos de remuneração dos administradores de sociedades anônimas, 

sendo os modelos de remuneração em ações de emissão da companhia atrelados a indicadores 

de desempenho usualmente apontados como tendentes a alinhar os interesses dos 

administradores e dos acionistas.  

 

Nas Seções 5.2. e 5.3. abaixo analisaremos os modelos de remuneração dos 

administradores com participação nos lucros e baseada em ações, respectivamente. 

 
108 Nesse sentido, ver: TJMG. 7ª Câmara. Processo nº 200000041272820001. Relator: Guilherme Luciano Baeta 

Nunes. Data de Julgamento: 05.02.2004. Data de Publicação: 18.02.2004. 
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5.1.2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS 

ADMINISTRADORES NO ÂMBITO DA LEI Nº 6.404/76 

 

Embora seja reconhecido que a remuneração (ou a ausência de remuneração) não 

deve ter qualquer influência na análise do cumprimento dos deveres pelos administradores109, 

certo é que o modelo de remuneração dos administradores promove incentivos aos 

administradores para a adoção de determinados comportamentos, que podem ser no sentido do 

cumprimento ou do descumprimento dos deveres impostos pela legislação e regulamentação.  

 

Conforme destacado, o Direito Societário deve controlar os conflitos de interesses 

entre os agentes que se relacionam no âmbito interno e externo das sociedades anônimas, sendo 

a imposição de determinados deveres fiduciários aos administradores elemento central110, junto 

com o modelo de remuneração adotado pelas companhias.  

 

A legislação societária estabelece deveres e responsabilidades que não somente são 

aplicáveis às companhias em geral como também, em regra, são aplicáveis tanto aos membros 

da Diretoria quanto aos membros do Conselho de Administração das sociedades anônimas (art. 

145 da Lei nº 6.404/76).  

 

A efetividade e adequação do procedimento de identificação e sancionamento de 

comportamentos antijurídicos nas esferas administrativa, penal e civil passa pelo 

estabelecimento de mecanismos de controle adequados e pela promoção de acesso à informação 

pelos agentes interessados111.  

 

 
109 Nesse sentido, ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e 

as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 52-53. Marcelo von Adamek ressalta que “O critério de 

diligência posto na lei é um só (LSA; art. 153) e, portanto, a remuneração não pode constituir a contrapartida da 

diligência, lealdade e honestidade exigidas de qualquer pessoa que se prontifique a exercer cargo de administrador, 

nem mesmo atenuar sua responsabilidade” (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos 

Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 53). 
110 Nesse sentido, ver: MUNHOZ, Eduardo Secchi. “Desafios do Direito Societário na Disciplina da Companhia 

Aberta: Avaliação dos Sistemas de Controle Diluído e Concentrado”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; 

ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Direito Societário – Desafios Atuais, pp. 119-155. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 126. 
111 Nesse sentido, ver: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e 

as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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Nesse sentido, o estabelecimento de mecanismos de controle adequados, 

alinhamento de interesses e a redução da assimetria de informação entre os agentes que 

interagem no âmbito das sociedades anônimas constituem aspectos relevantes para a efetividade 

tanto dos modelos de remuneração quanto das normas reguladoras dos deveres e 

responsabilidades dos administradores. 

 

Embora não constitua propriamente hipótese de responsabilização dos 

administradores, a possibilidade de destituição dos administradores a qualquer tempo também 

influencia no alinhamento dos interesses dos administradores com os interesses dos acionistas, 

especialmente em um contexto com reduzida assimetria de informação, uma vez que auxilia na 

avaliação dos acionistas sobre o exercício das funções dos administradores e desincentiva a 

adoção de comportamentos oportunistas pelos administradores. 

 

A composição da propriedade acionária da companhia, especialmente a estrutura 

de controle, pressupõe a admissão da existência de interesses sociais distintos entre os diversos 

acionistas, que exigem, por isso mesmo, uma disciplina diferenciada de direitos e deveres. 

Nesse sentido, a atribuição de remuneração excessiva aos administradores (i.e., remuneração 

significativamente maior que a remuneração atribuída a administradores com semelhantes 

qualificações em companhias com semelhantes características), quando o acionista controlador 

integra o seu quadro, pode caracterizar modalidade de abuso de poder de controle112. 

 

No entanto, cumpre ressaltar que, conforme entendimento da CVM no âmbito do 

PAS CVM nº RJ2016/4426113-114, os acionistas controladores não podem ser responsabilizados 

por infração ao parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 6.404/76 (i.e., abuso de poder de 

controle) quando a individualização da remuneração dos administradores é deliberada no 

âmbito do Conselho de Administração, nem mesmo quando se tratar de remuneração excessiva 

 
112 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 114 
113 Nesse sentido, ver: BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Processo CVM nº RJ2016/4426. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20181211_PAS_RJ2016-4426.html>. 

Acesso em 30.11.2019. 
114 Para uma análise detalhada sobre o caso, ver: LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Processo Sancionador e 

Mercado de Capitais IV: Estudo de Casos e Tendências; Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 

2019, pp. 429-447. 

 

http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20181211_PAS_RJ2016-4426.html
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paga a administrador que também é acionista controlador, uma vez que o acionista controlador 

teria atuado na fixação da remuneração individual excessiva na qualidade de administrador (e 

não de acionista controlador) e, portanto, deve responder pelos seus atos a partir do regime dos 

deveres e responsabilidades dos administradores. 

 

No âmbito do PAS CVM nº RJ2016/4426115 a CVM reafirmou o posicionamento 

no sentido de que não cabe à CVM a análise do mérito da deliberação sobre a fixação da 

remuneração dos administradores, especialmente da remuneração individual (i.e., o juízo sobre 

as qualificações dos administradores e a relação com os parâmetros legais fixados pelo artigo 

152 da Lei nº 6.404/76116 ou, ainda, sobre o caráter excessivo ou não dos montantes pagos117).  

 

No entanto, a SEP, ao analisar o procedimento e os critérios utilizados para 

determinação da remuneração dos administradores no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/4426, 

concluiu que a remuneração paga aos administradores foi muito acima da média do mercado. 

O Colegiado da CVM se manifestou no sentido de que, ainda que a CVM não possa analisar o 

mérito da deliberação sobre a fixação da remuneração dos administradores, deve analisar o 

cumprimento dos deveres fiduciários pelos administradores durante o procedimento de fixação. 

 

 
115 Nesse sentido, ver: BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Processo CVM nº RJ2016/4426. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20181211_PAS_RJ2016-4426.html>. 

Acesso em 30.11.2019. 
116 A CVM já havia se manifestado nesse mesmo sentido no âmbito do PAS CVM nº RJ2011/5211, tendo reforçado 

o posicionamento no PAS CVM nº RJ2017/3871. Nesse sentido, ver: BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM. Processo CVM nº RJ2011/5211. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2013/20131217_R1/20131217_D7944.html>. Acesso em 30.11.2019; LORIA, 

Eli; KALANSKY, Daniel. Processo Sancionador e Mercado de Capitais: Estudo de Casos e Tendências; 

Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2016, pp. 517-524; e BRASIL. Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM. Processo CVM nº RJ2017/3871. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181211-2.html#19957.011093_2017-83__RJ2017_5471>. 

Acesso em 30.11.2019. 
117 A CVM já havia se manifestado nesse mesmo sentido no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/5099, tendo reforçado 

o posicionamento no PAS CVM nº RJ2017/3871. Nesse sentido, ver: BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM. Processo CVM nº RJ2014/5099. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20160412-1.html>. Acesso em 30.11.2019; LORIA, Eli; 

KALANSKY, Daniel. Processo Sancionador e Mercado de Capitais II: Estudo de Casos e Tendências; 

Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 183-201; e BRASIL. Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM. Processo CVM nº RJ2017/3871. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181211-2.html#19957.011093_2017-83__RJ2017_5471>. 

Acesso em 30.11.2019. 

http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20181211_PAS_RJ2016-4426.html
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2013/20131217_R1/20131217_D7944.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181211-2.html#19957.011093_2017-83__RJ2017_5471
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20160412-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181211-2.html#19957.011093_2017-83__RJ2017_5471
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 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

 

Os interesses dos acionistas e dos administradores tendem a ser cada vez mais 

desalinhados e, portanto, a aumentar cada vez mais os custos de agência, à medida que a 

participação dos administradores no capital social (ou, pelo menos, no resultado) da companhia 

é reduzida. Nesse sentido, os modelos de remuneração variável visam a alinhar os interesses 

dos administradores com os interesses dos acionistas da companhia e enfrentar os problemas 

de agência atribuindo aos administradores participação no capital social e/ou no resultado. 

 

A legislação societária estabelece que as participações estatutárias nos lucros serão 

determinadas após dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o Imposto de Renda 

(art. 190 c/c art. 189 da Lei nº 6.404/76), bem como que a companhia somente pode pagar 

dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros 

(art. 190, parágrafo único, c/c art. 201 da Lei nº 6.404/76). 

 

A remuneração estatutária dos administradores estabelecida em percentual dos 

lucros auferidos pela companhia não poderá exceder a remuneração anual dos administradores 

nem 10% dos lucros auferidos pela companhia no respectivo exercício social, prevalecendo o 

limite que for menor (art. 152, §1º, da Lei nº 6.404/76).  

 

No entanto, eventual remuneração fixada pela Assembleia Geral após a distribuição 

do dividendo obrigatório (i.e., participação não estatutária nos lucros) não está submetida aos 

referidos limites, em observância princípio legal da competência privativa da Assembleia Geral 

para a livre destinação dos lucros sociais (art. 132 da Lei nº 6.404/76)118.  

 

Embora a participação nos lucros possua caráter aleatório, visto que está atrelada à 

existência de lucros e à atribuição pelo Estatuto Social e/ou pela Assembleia Geral, esta integra 

a remuneração dos administradores – não sendo caracterizada como dividendos119. 

 

 
118 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 112-113. 
119 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 110-111 
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Na medida em que repartem os lucros auferidos pela companhia em determinado 

exercício social com os acionistas, os administradores tendem a maximizar os resultados da 

companhia quando se adota modelos remuneração por participação nos lucros atrelada a 

indicadores de desempenho, sendo usualmente relacionado a estratégias de alinhamento de 

interesses de curto e médio prazos.  

 

No entanto, fraudes contábeis e fiscais para que os resultados das companhias sejam 

inflados artificialmente e, consequentemente, a remuneração variável dos administradores 

também seja inflada foram descobertas ao longo da história, sendo o caso Enron um dos casos 

mais famosos sobre o tema. Um dos desenhos usualmente adotados para desincentivar a 

produção de resultados artificiais compreende a fixação de limites à distribuição de lucros aos 

administradores (e.g., arts. 190 c/c 189 e 152, §1º, todos da Lei nº 6.404/76) e a atribuição de 

consequências cíveis, administrativas e/ou criminais àqueles que fraudarem as demonstrações 

financeiras das companhias. 

 

 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM AÇÕES  

 

5.3.1. CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E OBJETIVOS 

 

O modelo de remuneração dos administradores em ações usualmente consiste em 

um Plano de Opção de Compra de Ações que outorga opções de compra de ações de emissão 

da companhia aos seus administradores a partir de indicadores de desempenho. 

 

As opções de compra de ações constituem instrumentos financeiros derivativos que 

permitem a seus titulares (no caso, os administradores) adquirir ações de emissão da companhia 

em data futura a um valor determinado120 pelo pagamento de um prêmio. 

 

Nesse sentido, na medida em que passam a poder exercer opções de compra das 

ações de emissão da companhia, os administradores tendem a maximizar os resultados e a 

buscar aumentar o valor de mercado da companhia, dado que tornaria o exercício da opções de 

compra mais lucrativo. 

 
120 Ou, ao menos, a um valor determinável a partir de critérios previamente fixados. 
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A finalidade do modelo de remuneração em ações pode ser entendida como sendo 

permitir que os administradores participem dos lucros futuros da companhia e da valorização 

das ações de sua emissão121. Sendo assim, o modelo representa uma vantagem a ser atribuída 

aos administradores visando a incentivar a sua permanência na companhia e a premiar os 

esforços no exercício de suas funções, sendo usualmente relacionado a estratégias de 

alinhamento de interesses de médio e de longo prazos. 

 

Como visto, a remuneração por meio da outorga de opções de compra de ações faz 

com que os administradores participem da valorização das ações de emissão da companhia, de 

modo que, em geral, passam a perceber remuneração não somente em decorrência do 

desempenho no exercício de suas funções, como também em decorrência de fatores externos. 

No entanto, algumas medidas podem ser adotadas para mitigar a influência desse fatores 

externos na remuneração, tais como a indexação do preço de exercício das opções de compra. 

 

5.3.2. COMPETÊNCIA, PROCEDIMENTO E PARÂMETROS 

 

A Assembleia Geral é o órgão social competente para o estabelecimento da 

remuneração dos administradores em ações por meio de Plano de Opção de Compra de Ações, 

na forma do parágrafo 3º do artigo 168 da Lei nº 6.404/76: 

 

 

Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social 

independentemente de reforma estatutária. 

[...] 

§3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital 

autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue 

opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas 

naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle 

 

 

Nesse sentido, para que possa adotar um modelo de remuneração variável em ações 

por meio de um Plano de Opção de Compra de Ações, a companhia deverá (i) possuir previsão 

estatutária de capital autorizado, (ii) observar os limites do capital autorizado, (iii) aprovar o 

 
121 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 254. 
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Plano de Opção de Compra de Ações em sede de Assembleia Geral, e (iv) prever os seus 

administradores como destinatários desse modelo de remuneração122.  

 

Na forma da Instrução CVM nº 481/2009, sempre que a Assembleia Geral for 

convocada para deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, a companhia deve 

fornecer, no mínimo, as seguintes informações, indicadas no Anexo 13:  

 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 

a. Potenciais beneficiários 

b. Número máximo de opções a serem outorgadas 

c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

d. Condições de aquisição 

e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

f. Critérios para fixação do prazo de exercício 

g. Forma de liquidação de opções 

h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, 

alteração ou extinção do plano 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

a. Os principais objetivos do plano 

b. A forma como o plano contribui para esses objetivos 

c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia 

a curto, médio e longo prazo 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras 

contábeis que tratam desse assunto 

 

 

O Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral deve 

conter as diretrizes gerais para o seu funcionamento e para a concessão de outorgas, sendo 

comum a delegação de certo grau de discricionariedade ao órgão encarregado de aplicá-lo. 

Usualmente, a administração do Plano de Opção de Compra de Ações é delegada pela 

Assembleia Geral ao Conselho de Administração, que pode constituir um comitê específico 

para assessorá-lo ou mesmo substituí-lo nessa tarefa (i.e., o Comitê de Remuneração). 

 
122 Embora o termo empregado pela Lei nº 6.404/76 seja “opção de compra”, diverso daquele constante da 

Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76, que faz referência à “opção de subscrição”, está hoje consolidado o 

entendimento de que o instituto contempla as 2 (duas) situações: a opção para compra de ações em tesouraria; e a 

opção para a subscrição de novas ações. Nesse sentido, ver: GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Sobre a 

Opção de Compra de Ações”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 39, 

Julho/Setembro, 1980. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, pp. 226-227; e ARAGAO, Paulo Cezar; SOARES, 

Daniela. “Opções de Compra de Ações: uma Análise da Evolução do Instituto no Brasil”. In: CASTRO, Rodrigo 

R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (Coord.). Poder de Controle e Outros Temas de Direito 

Societário e Mercado de Capitais, pp. 157-176. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 160. 
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Uma vez outorgada a Opção de Compra, cabe ao administrador (outorgado) se e 

em que momento manifestará sua vontade no sentido de exercer a opção de compra de ações, 

colocando a companhia numa posição passiva, à espera da manifestação de vontade.  

 

A companhia não tem a obrigação de conceder direito de preferência aos seus 

acionistas para a aquisição de opção de compra (artigo 171, §3°, da Lei nº 6.404/76)123. 

Tratando-se de uma promessa unilateral da companhia, usualmente de caráter gratuito para os 

beneficiários, os administradores podem decidir se e quando irão exercê-la124-125. 

 

Embora o parágrafo 3º do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 vincule a remuneração de 

administradores em ações à prévia aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações pelos 

acionistas em Assembleia Geral126, os acionistas muitas vezes não possuem incentivos para 

monitorar os administradores, tampouco possuem incentivos para atuarem de forma coordenada 

para exercer qualquer tipo de controle dos administradores. 

 

Conforme destacado, o modelo constituiu uma vantagem a ser atribuída aos 

administradores127 visando a incentivar a sua permanência na companhia e a premiar os 

 
123 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 257. 
124 Nesse sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. 

Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 255. 
125 Não fosse a finalidade específica de incentivar a prestação de serviços pelo administrador e o seu ingresso ou 

permanência, a opção poderia ser entendida como uma liberalidade incompatível com os fins sociais. Nesse 

sentido, ver: EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. Revista e 

Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 255. 
126 Nelson Eizirik destaca que “Ao prever a Lei das S.A. que o plano de outorga de opções de compra de ações 

deve ser aprovado pela assembleia geral, estabeleceu um requisito essencial à validade da opção. Não se admite 

que outros órgãos sociais confiram opções de compra sem que haja aprovação do respectivo plano em assembleia 

geral, por 3 (três) razões: (i) a excepcionalidade da regra que afasta o direito de preferência, já que o exercício das 

opções poderá acarretar a diluição da participação dos acionistas, impõe a necessidade de aceitação prévia da 

possível emissão de ações, nas condições previstas no plano; (ii) constituindo a opção um prêmio ao administrador 

ou empregado, significa disposição do patrimônio social em seu favor, daí decorrendo que, não aprovado o plano 

pelos acionistas, poderia ficar caracterizado ato de liberalidade; e (iii) pelo fato de integrar a remuneração dos 

administradores” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. Revista 

e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 257). 
127 Nelson Eizirik destaca que “por ser a opção de compra de ações atribuída de forma pessoal, somente podendo 

ser exercida por aquele que a recebeu, não se admite que terceiros a exerçam e venham a adquirir ações de emissão 

da companhia. Ademais, como a opção não se incorpora automaticamente ao patrimônio do beneficiário, o que 

somente ocorre após o seu efetivo exercício, com as ações dela resultantes, a sua transmissão a terceiros não ocorre 

nem a título de sucessão. Com efeito, por ocasião da morte do titular, só se transmitem aos seus herdeiros os bens 

e direitos que já estiverem integrados ao seu patrimônio. Eventuais expectativas de direito não são passíveis de 
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esforços no exercício de suas funções. No entanto, cumpre ressaltar que, em que pese eventual 

discordância quanto ao modelo de Plano de Opção de Compra de Ações a ser contratado para 

promover o alinhamento de interesses entre os agente interessados, não cabe à CVM avaliar 

aspectos como o alinhamento de interesses resultante de Plano de Opção de Compra de Ações, 

devendo se restringir a analisar o procedimento e eventual quebra de deveres fiduciários128. 

 

 A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E O ALINHAMENTO DE INTERESSES 

NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

Os modelos de remuneração dos administradores constituem elemento central no 

âmbito do sistema de promoção de incentivos e de alinhamento de interesses nas sociedades 

anônimas, impactando o comportamento dos administradores e, consequentemente, o 

desempenho das companhias129. 

 

Conforme visto, a remuneração dos administradores também constitui terreno fértil 

para abusos dos acionistas controladores e até mesmo dos próprios administradores. A 

regulação e o controle judicial não se apresentam como alternativas eficientes para o 

monitoramento dos modelos de remuneração e, menos ainda, do mérito das deliberações para 

determinar a remuneração individual de cada administrador, e que o controle interno pelos 

acionistas enfrenta barreiras relacionadas aos problemas clássicos de ação coletiva. 

 

A solução parece ser no sentido de reduzir a assimetria de informação com políticas 

regulatórias de divulgação de informação, bem como com medidas que facilitem o processo de 

coordenação dos acionistas tanto para aumentar a participação nas deliberações sobre o tema 

 
transmissão, posto que ainda não compõem o patrimônio do de cujus” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 

Comentada. Vol. III – Artigos 138 a 205. 2ª Edição. Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 

259-260). 
128 “Em primeiro lugar, entendo, como já referido, que não cabe à CVM avaliar a priori aspectos como o 

alinhamento de interesses resultante de planos de remuneração baseados em ações. Julgo que tal análise carrega 

um alto grau de subjetividade e requer conhecimento técnico específico e aprofundado, devendo a CVM se dedicar 

a ela apenas no escopo de apurações sobre a eventual quebra de deveres fiduciários por parte de acionistas 

controladores e administradores” (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Processo RJ2011/4494. 

Diretor-Relator: Eli Loria. Declaração Voto da Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana. Julgado 

em: 27.01.2012. Disponível em: 

<http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/1614c0ff6318b96fa0b50634f41e2c4a.pdf>. Acesso em: 30.11.2019, p. 2) 
129 Nesse sentido, ver: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Remuneração dos Administradores. 6ª 

Edição. São Paulo: IBGC, 2018, p. 11. 

http://d1ao0r2iuz522v.cloudfront.net/1614c0ff6318b96fa0b50634f41e2c4a.pdf
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(cenário em que o emprego das novas tecnologias assume grande relevância) quanto para 

monitorar os atos dos administradores e, conforme o caso, propor ações coletivas. 

 

Para além de estabelecer um regime de deveres e responsabilidades adequados e de 

possibilitar o monitoramento dos atos dos administradores pelos acionistas a partir da redução 

da assimetria de informação e da adoção de mecanismos de controle, para estimular o 

desempenho das sociedades anônimas, deve-se buscar o alinhamento dos interesses dos 

administradores e dos acionistas a partir da adoção de modelos de remuneração adequados. 

 

Conforme destacado em The Anatomy of Corporate Law, as estratégias jurídicas 

para controlar os custos de agência podem ser livremente categorizadas em estratégias 

regulatórias e estratégias de governança. As estratégias regulatórias prescrevem termos que 

regem a relação principal-agente, tendendo a restringir diretamente o comportamento do agente. 

Por outro lado, as estratégias de governança procuram facilitar o controle dos principais sobre 

o comportamento do agente130. 

 

As estratégias de alinhamento de interesses se situam na fronteira entre as 

estratégias regulatórias e as estratégias de governança. Uma das estratégias de alinhamento de 

interesses pode ser denominada como trusteeship (e.g., conselheiros, consultores e auditores 

independentes). Nesse sentido, a estratégia procura eliminar os conflitos de interesses ex ante 

para garantir que um agente (administrador) não obtenha ganho pessoal ao prejudicar os 

principais (acionistas) e, assim, não tenha incentivos para adotar comportamentos lesivos ao 

interesse social. Essa estratégia presume que, na ausência de incentivos monetários (high-

powered) para comportem de modo oportunista, os agentes (administradores) seguirão os 

incentivos suaves (low-powered) de consciência, orgulho e reputação e, portanto, terão maior 

probabilidade de administrar a companhia no interesse dos principais131. 

 

 
130 Nesse sentido, ver: Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. 

“Agency Problems and Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et 

al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: 

Oxford University Press, 2017, p. 32. 
131 Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. “Agency Problems and 

Legal Strategies”. In: KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; et al. The Anatomy of 

Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, pp. 29-48. 3ª Edição. New York: Oxford University 

Press, 2017, pp. 33-34. 
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Outra estratégia de alinhamento de interesses pode ser denominada como estratégia 

de recompensa (high-powered), que atribui aos agentes remuneração conforme promovem com 

êxito os interesses dos principais. Um dos principais modelos de remuneração dos 

administradores que utiliza a estratégia de recompensa constitui a vinculação da remuneração 

do representante (administradores) aos resultados do representado (acionistas).  

 

Nesse sentido, ao incluir membros independentes no Conselho de Administração, 

o órgão social passa a ser composto por conselheiros que respondem principalmente a 

estratégias de recompensa e outros que respondem principalmente a estratégias trusteeship, de 

modo que a combinação de estratégias de recompensa com estratégias trusteeships tende a fazer 

com que a remuneração dos administradores com base em indicadores de desempenho seja 

adequadamente desenhada e implementada. 

 

Além do grau de participação no capital social e no resultado da companhia, a forma 

com que agentes externos avaliam a remuneração dos administradores das companhias também 

afeta os desenhos de modelos de remuneração. Conforme estudo sobre o tema132, os modelos 

de remuneração que foram alvo de críticas por agentes do mercado e pela imprensa 

especializada acabaram sendo impactados no sentido de frear o aumento do montante pago aos 

administradores e de estruturar o modelo de remuneração com parcela maior da remuneração 

sendo atrelada a indicadores de desempenho.  

 

Nesse sentido, a divulgação de informações completas e detalhadas sobre os 

modelos de remuneração adotados pelas companhias se mostra essencial para a adequação dos 

modelos de remuneração ao interesse social, seja por reduzir a assimetria de informação entre 

os acionistas e os administradores, seja para aumentar a participação de agentes do mercado e 

da imprensa especializada.  

  

 
132 Nesse sentido, ver: BEBCHUK, Lucian A.; FRIED, Jesse M. Executive Compensation as an Agency 

Problem. Journal of Economic Perspectives, v. 17, 2003, pp. 71-92. Disponível em: 

<http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/2003.Bebchuk-Fried.Executive.Compensation.pdf>. 

Acesso em: 30.11.2019, pp. 75-76. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalidade de analisar os diferentes modelos de remuneração dos 

administradores à luz dos incentivos criados e da estrutura de interesses das sociedades 

anônimas, abordamos neste TCC a estrutura da administração e a estrutura de interesses das 

companhias, bem como os problemas de agência verificados no contexto das sociedades 

anônimas e os modelos de remuneração usualmente adotados pelas companhias.  

 

Ao abordar a estrutura da administração das sociedades anônimas destacamos a 

forma de organização e as principais características e funções do Conselho de Administração e 

da Diretoria, ressaltando que as diferenças entre os dois órgãos podem ensejar diferenças 

também na remuneração média atribuída aos membros de cada um dos órgãos.  

 

Em seguida, buscamos delimitar os interesses e os incentivos dos agentes que se 

relacionam no âmbito das sociedades anônimas, observando que agentes com diferentes 

interesses podem interagir com indiferença, com convergência ou em situação de conflito. 

 

Ao analisar os problemas de agência no âmbito das sociedades anônimas 

destacamos que o problema característico consubstancia na relação entre os acionistas 

(principais) e os administradores (agentes), ressaltando a expressiva assimetria de informação 

entre eles e o reduzido incentivo dos acionistas para monitorar os atos dos administradores.  

 

Nesse contexto, os agentes (administradores) possuem incentivos para agir de 

forma oportunista, reduzindo a qualidade do desempenho ou até mesmo se apropriando de parte 

dos benefícios e vantagens que seriam destinados aos principais (acionistas), especialmente no 

contexto de sociedades anônimas com estrutura de propriedade acionária dispersa. 

 

Ressaltamos que a regulação e o controle judicial não se apresentam como 

alternativas eficientes para o monitoramento dos modelos de remuneração e, menos ainda, do 

mérito das deliberações para determinação da remuneração individual de cada administrador, e 

que o controle interno pelos acionistas muitas vezes também não é eficiente, na medida em que 

enfrenta barreiras relacionadas aos problemas clássicos de ação coletiva. 
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A solução parece ser no sentido de reduzir a assimetria de informação com políticas 

regulatórias de divulgação de informação, bem como com medidas que facilitem o processo de 

coordenação dos acionistas tanto para aumentar a participação nas deliberações sobre o tema 

(cenário em que o emprego das novas tecnologias assume grande relevância) quanto para 

monitorar os atos dos administradores e, conforme o caso, propor ações judiciais. 

 

O estabelecimento de mecanismos de controle adequados e a redução da assimetria 

de informação constituem aspectos relevantes para a efetividade não somente das normas 

reguladoras dos deveres e responsabilidades dos administradores, como também para promover 

incentivos aos principais (acionistas) para que monitorem os atos dos agentes 

(administradores). No entanto, para estimular o desempenho das sociedades anônimas, deve-se 

buscar o alinhamento entre os interesses dos administradores e os interesses dos acionistas 

também a partir da adoção de modelos de remuneração adequados, tendo sido abordado neste 

TCC as estratégias denominadas como trusteeship e recompensa. 

 

Ressaltamos que a combinação de estratégias de recompensa com estratégias 

trusteeships tende a fazer com que a remuneração dos administradores com base em indicadores 

de desempenho seja adequadamente desenhada e implementada.  

 

No entanto, na medida em que os administradores possuem significativa capacidade 

para influenciar sua própria remuneração e camuflar vantagens pessoais potencialmente 

auferidas, apresentamos os modelos de remuneração dos administradores tanto como uma 

estratégia para controlar os custos de agência e alinhamento dos interesses dos administradores 

com o interesse social quanto como uma manifestação dos próprios custos de agência. 

 

Além da remuneração fixa e de eventuais benefícios e verbas indenizatórias –  

fringe benefits, verbas de retenção (retainer), bônus por contratação (hiring bonus) e bônus por 

destituição ou paraquedas dourados (golden parachute) –, abordamos (i) a participação nos 

lucros da companhia auferidos em determinado exercício social, e (ii) a outorga de opções de 

compra das ações de emissão da companhia como modelos de remuneração dos 

administradores. 
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Destacamos que, respeitando os diferentes perfis, prazos de investimento e 

propensões ao risco dos acionistas, os interesses dos acionistas e dos administradores tendem a 

ser cada vez mais desalinhados e, portanto, a aumentar cada vez mais os custos de agência, à 

medida que a participação dos administradores no capital social (ou, pelo menos, no resultado) 

da companhia é reduzida. Nesse sentido, indicamos que os modelos de remuneração variável 

visam a alinhar os interesses dos administradores com os interesses dos acionistas da companhia 

e a enfrentar os problemas de agência justamente atribuindo aos administradores participação 

no capital social e/ou no resultado da companhia. 

 

Observamos que em um contexto de remuneração por participação nos lucros 

atrelada a indicadores de desempenho (usualmente relacionado a estratégias de alinhamento de 

interesses de curto e de médio prazos), os administradores tendem a maximizar os resultados 

auferidos pela companhia no respectivo exercício social  e, em um contexto de modelo de 

remuneração em ações atreladas a indicadores de desempenho (usualmente relacionado a 

estratégias de alinhamento de interesses de médio e de longo prazos), os administradores 

tendem a maximizar os resultados e a buscar aumentar o valor de mercado da companhia. 

 

A simples existência ou não de um modelo de remuneração variável baseada em 

participação nos lucros ou em ações atreladas a indicadores desempenho não necessariamente 

promoverá incentivos adequados, devendo observar os procedimentos, parâmetros e formas de 

remuneração estabelecidos em cada caso. Além disso, a efetividade dos administradores é 

resultado da interação, entre outros fatores (e.g., divulgação de informações), de estratégias de 

recompensas e de trusteeship, de modo que diferenciar suas distintas contribuições para o 

desempenho dos administradores é um dos desafios que os estudos empíricos enfrentam. 

 

Embora seja reconhecida as dificuldades importas aos estudos empíricos sobre o 

tema, entendemos que uma perspectiva a ser analisada a partir de estudos empíricos é relação 

entre a existência e desenho de modelos de remuneração variável e o desempenho das 

companhias.  
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