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Notas Introdutórias 

• Princípio do interesse público 
– Normas de ordem pública - específicas  

– Fiscalização CVM 

– Princípio do disclosure 

 

• Teoria organicista 
– Administradores - qualidade de órgãos da sociedade 

– Inexiste vínculo contratual entre a sociedade e os 
administradores 

– Deveres decorrem da lei – não de contrato. 
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Conselho de Administração 

• Órgão de deliberação colegiada (art. 138, §1º) 

 

• Toda S/A deve ter CA? 

 

• Composição mínima (3) 

 

• Estatuto Social – norma orientadora 
– Número de Conselheiros 

– Processo escolha do Presidente 

– Prazo de gestão (máximo 3 anos) – reeleição permitida 

– Normas sobre convocação, instalação e funcionamento do CA 
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Conselho de Administração (cont.) 

• Quorum de deliberação 
– Regra: maioria (simples ou absoluta?) 

– Estatuto: pode definir quorum qualificado p/ certas matérias 

 

• Co- gestão ou co-determinação – participação de rep. dos 
empregados no CA (art. 140, p. único)  

 

• Competência = art. 142 + Estatuto 

 

• Indelegabilidade de funções (art. 139) 
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Comitês Técnicos 

• São criados pelo Estatuto e, normalmente, sujeitos às regras 
previstas em Regimento Interno. Composto de, no mínimo, 3 
(três) membros. 

 

• Art. 160. As normas desta Seção [Deveres e Responsabilidades] 
aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados pelo 
estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os 
administradores. 

 

• “Comitês são orgãos acessórios ao Conselho de Administração. 
Sua existência não implica a delegação de responsabilidades 
que competem ao Conselho de Administração como um todo.” 
(CMPGC, IBGC) 

 

 

 

 

 

 

 

©2012. Direitos autorais reservados a J.R.Amaral Advogados. 



Comitês Técnicos 
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Comitê Especial Independente 

• Parecer de Orientação CVM n. 35/08: deveres legais dos 
administradores em incorporações de controladas. 

 

• “[...] ao negociar uma operação de fusão, incorporação ou 
incorporação de ações, os administradores devem agir 
com diligência e lealdade à companhia que administram, 
zelando para que a relação de troca e demais condições 
do negócio observem condições estritamente 
comutativas.” 
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Comitê Especial Independente (cont.) 

• O Conselho deve escolher um dos caminhos sugeridos no 
PO 35: 

 

(i)  Constituir um comitê especial independente para 
negociar a operação e submeter suas recomendações 
ao conselho de administração [...]; ou 

  

(ii)  Condicionar a operação à aprovação da maioria dos 
acionistas não-controladores, inclusive os titulares de 
ações sem direito a voto ou com voto restrito. 
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Deveres dos Conselheiros 

• Deveres (fiduciary duties) – arts. 153 a 157. 

– Diligência (duty of care) 

– Lealdade (duty of loyalty; self-dealing; fairness; business 
oportunities) 

– Informar (duty to disclose) 

– Evitar situações de conflito de interesses 

– Cumprimento das finalidades da sociedade 

 

• Standards de conduta – juízo de valor – análise caso-a-caso 

 

• Função – reduzir os agency costs (“the losses of investor-
owners dealing through manager-agents”) 
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Business Judgment Rule 

• “Por essa regra, conhecida como "Regra da Decisão Negocial", 
decisões tomadas de boa-fé e com o zelo, cuidado e 
prudência que qualquer pessoa teria em circunstâncias 
semelhantes afastam a presunção de culpa e a sua revisão 
deve restringir-se apenas ao processo decisório, sem adentrar 
no mérito ou na conveniência ou oportunidade da decisão, 
ressalvando-se os casos de má-fé, conflito de interesses ou 
prática de ilegalidade pelos administradores.” (PAS CVM n. 
25/03, Voto Rel. Eli Loria)  

 
• “the business judgment rule has offered a safe harbor for 

director or officer who make honest, informed business 
decisions that they rationally believe are in the best interests of 
their corporations” (American Law Institute. Principles of Corporate 
Governance, p. 173) 
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Business Judgment Rule 

• Smith v. Van Gorkom (Trans Union Case - Del. 1985) –
consagrou a necessidade de se tomar decisões informadas (“fairness 
opinion” e avaliação especializada), com tempo razoável para análise 
do negócio proposto e com convocação adequada. Board foi 

condenado por agir com grave negligência (“gross negligence”).  

 

• Kamin v. American Express Company (383 N.Y.S. 2d 807 Sup.Ct. 

1976) – caso relacionado à decisão de pagar dividendos com a 

entrega de ações (investimento). A Corte de NY decidiu que os 
conselheiros estavam protegidos pela business judgment rule e que 
não deveria interferir, por não haver fraude, conflito de interesses ou 
má-fé.      
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Business Judgment Rule 

• Precedente PAS CVM n. RJ 2005/1443: “Para utilizar a 
regra da decisão negocial, o administrador deve seguir os 
seguintes princípios: 

 

(i) Decisão informada [...]; 

 

(ii) Decisão refletida [...]; 

 

(iii) Decisão desinteressada [...]. 
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Conflito de Interesses 

• Busca evitar prejuízos à Companhia e aos minoritários. 

 

• Art. 156 -  É vedado ao administrador intervir em qualquer 
operação social em que tiver interesse conflitante com o da 
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem 
os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu 
impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho 
de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu 
interesse. 

 

• Permite-se a operação quando: presentes condições razoáveis 
ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em 
que a companhia contrataria com terceiros. 
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Responsabilidades dos Conselheiros 

• Art. 158 
 
• Deliberações tomadas com culpa ou dolo.  

 
• Atos contrários ao estatuto e a lei.  

 
• Atos ilícitos praticados por outros conselheiros ou diretores 

(por conivência, negligência ou, ainda, deixar de agir para 
impedi-lo) – resp. solidária. 
 

• Omissão (fechadas) – resp. todos solidariamente - nas abertas, 
responde apenas aquele que tinha atribuição específica de 
praticar o ato. 
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Casos Recentes 

• Caso Sadia – Derivativos (PAS CVM n. 18/08): 

 
• “[...] os conselheiros têm responsabilidade colegiada, salvo quando 

consignarem discordância sobre os atos praticados. Essa 
responsabilidade geral afeta, portanto, a todos os membros do 
Conselho, indistintamente.” 

 

• “Assim, se todos os membros do CA descumpriram algumas facetas 
dos deveres de diligência, tal como o dever de se informar e de 
monitorar, nota-se, no presente caso, que os membros do Comitê de 
Auditoria e de Finança descumpriram, também, o ‘dever de 
investigar’. “                    (trechos do voto do Rel. Alexsandro Broedel Lopes) 
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Casos Recentes 

• Caso Sadia – Derivativos (PAS CVM n. 18/08) – cont.: 
 

• “[...] o órgão pode ser colegiado, mas isso não significa que as 
responsabilidades, quando existentes, não devam ser individualizadas, 
havendo elementos que justifiquem as diferenciações. Aponto que é 
justamente essa necessária individualização que o voto do Diretor 
Relator procurou fazer, após identificar a responsabilidade geral do 
Conselho de Administração no presente caso..”              

 

• “[...] o problema não está nas decisões negociais, sujeitas ao business 
judgment rule, tantas vezes prestigiado pela autarquia, tampouco na 
organização da gestão da companhia em sentido mais amplo, mas sim no 
fato de que os administradores deixaram de lado, sem maiores 
salvaguardas, obrigações que, no caso, claramente lhes incumbiam.” 

(trechos do voto de Otávio Yazbek) 
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Companhias Listadas na NYSE 

 

• Conselho Fiscal “Turbinado”  X  Comitê de Auditoria 

 

• Rule 10A-3 do Securities Exchange Act of 1934. 

 

• Seções 303A.06 (Audit Committee) e 303A.07 (Audit 
Committee Additional Requirements) do Manual de 
Listagem da New York Stock Exchange (NYSE). 
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Companhias Listadas na NYSE 

• “Under Section 3(a)(58) of the Exchange Act,34 as added 
by Section 205 of the Sarbanes-Oxley Act, the term audit 
committee is defined as: 

 

• A committee (or equivalent body) established by and amongst 
the board of directors of an issuer for the purpose of overseeing 
the accounting and financial reporting processes of the issuer 
and audits of the financial statements of the issuer; and 

 

• If no such committee exists with respect to an issuer, the entire 
board of directors of the issuer.” 

 
(http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm#back) 
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Companhias Listadas na NYSE 

“Rule 10A-3(c)(3) – This provision provides a general exemption from 
the requirement to have an audit committee for a company that 
meets the following requirements: 
 

• The company has a board of auditors (or similar body) or has 
statutory auditors, established and selected pursuant to home 
country legal or listing provisions. 
  
• The board or body, or statutory auditors, is required by home 
country legal or listing requirements to be either: (A) separate from 
the board of directors; or (B) composed of one or more members of 
the board of directors and one or more members that are not also 
members of the board of directors. 
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Companhias Listadas na NYSE 

• The board or body, or statutory auditors, are not elected by 
management of the company and no executive officer of the 
company is a member of such board or body or statutory 
auditor.    

 
•  Home country legal or listing provisions set forth or provide for 

standards for the independence of such board or body, or 
statutory auditors, from the company or its management.  

 
•  Such board or body, or statutory auditors, in accordance with 

any applicable home country legal or listing requirements or the 
company’s governing documents, are responsible, to the extent 
permitted by law, for the appointment, retention and oversight 
of the work of any public accounting firm engaged for the 
purpose of preparing or issuing an audit report or performing 
other audit, review or attest services for the company.” 
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FIM 

 

 

Obrigado pela atenção! 
 

Contato: 

José Romeu Amaral 

romeu@jramaral.com.br 

Tel.: (11) 32630266 
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